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Ydelser i Børnterapien 
Børneterapien tilbyder højt specialiseret børnefysioterapi og børneergoterapi til børn med særlige 

udfordringer i alderen 0-18 år. Da børn, familier og kommuner, har forskellige behov, udbyder Børneterapien 

fire forskellige ydelsespakker, som alle består af et antal timer, der kan leveres inden for en given 

tidsramme. Hvis behovet for indsats er afdækket inden henvendelse til Børneterapien, er det muligt at 

bevilge en af de fire ydelser allerede ved første kontakt til Børneterapien. Ønsker kommunen en faglig 

vurdering til at afdække barnets behov, tilbyder Børneterapien en gratis visitationsundersøgelse.  

 

Visitationsundersøgelse 

En visitationsundersøgelse har til formål at afdække barnets behov for fysio- og/eller ergoterapeutisk 

behandling. Inden visitationsundersøgelsen sætter visitationsteamet sig grundigt ind i barnets sag. Ved selve 

mødet, som foregår i Børneterapien, medbringer forældrene et udfyldt spørgeskema. Selve undersøgelsen 

består af en screening ved fysio- og ergoterapeut samt samtale med forældrene. På baggrund af 

undersøgelsen udfærdiges et notat med beskrivelse og anbefaling, som sendes til familien samt den 

sagsbehandler, der har henvist barnet. 

 

Fælles for Børneterapiens ydelser 

Overordnet formål med Børneterapiens ydelser 
Et forløb i Børneterapien har altid til formål at støtte op omkring barnets udvikling såvel i forhold til den 

motoriske, kognitive og sociale udvikling samt barnets deltagelse og selvhjulpenhed i forhold til de aktiviteter, 

der er relevante for det enkelte barn og barnets familie. 

 

Startmøde 

Ved opstart af et forløb afholdes et startmøde, hvor relevante parter inviteres til at deltage. Når det 

overhovedet er muligt, koordineres opstart af fysio- og ergoterapi, hvis begge dele er bevilliget. På baggrund 

af startmødet fastlægges målsætning og plan for forløbet samt hvornår og hvordan der evalueres.  

 

Samarbejde med forældre og fagpersoner omkring barnet 

Samarbejde med forældre og fagpersoner omkring barnet vægtes meget højt, da det forstærker indsatsen 

betragteligt, hvis behandlingen følges op i barnets hverdag. Samtidig styrkes barnets udbytte af indsatsen i 

Børneterapien, hvis terapeuterne kan inddrage viden fra hjemmet og barnets øvrige hverdag. Der afsættes 

også tid til kommunikation med læger, bandagister mv., herunder lægebesøg, hvor dette skønnes relevant.  

 

Netværksaktiviteter 

Børn og forældre i Børneterapien modtager som del af ydelsen tilbud om 1-2 årlige arrangementer sammen 

med andre børn og/eller forældre. Det kan være café, oplæg om særlige emner, OL-dag og tilsvarende. 

 

Inklusion 

Et forløb i Børneterapien kan være med til at understøtte inklusion af barnet. Dels ved at gøre barnet mere 

kompetent til at deltage og dels ved at rådgive/vejlede omgivelserne om, hvordan barnet bedst støttes i 

hverdagen. 

 

Bassin 

Børneterapien tilbyder behandling i varmtvandsbassin. 



 Ydelse A Ydelse B Ydelse C Ydelse D 

Pris 15.249,- kr. 26.686,- kr. 49.559,- kr. 87.681,- kr. 

Antal timer 20 timer 35 timer 65 timer 115 timer 

Tidsramme 3, 6 eller 12 måneder 6 eller 12 måneder 12 måneder 12 måneder 

Beskrivelse Afklarende forløb til børn, 
som har kendt behov for 
fysio- og/eller ergoterapi, 
hvor der er behov for 
afklaring af fremtidig indsats. 
Erstatter 
visitationsundersøgelse. 
 
eller 
 
Udfærdigelse af specifik 
undersøgelse, for eksempel 
CPOP. 
 
eller 
  
Afgrænset vejledningsforløb 
til forældre og/eller øvrige 
omkring barnet med henblik 
på daglige aktiviteter i skole, 
fritid, leg og sport. 
 
eller 
 
Vejledning i forhold til 
selvhjulpenhed ex 
afprøvning af hjælpemidler. 
 
eller 
 
Tilsyn og opfølgning i 
forbindelse med 
hjemmetræning jf. 
serviceloven § 32. 

12 måneder: 
Svarer til behandling 
hver anden uge i 
Børneterapien eller 
hver fjerde uge i 
barnets nærmiljø 44 
uger om året. 
 
6 måneder: 
Svarer til ugentlig 
behandling i 
Børneterapien eller 
behandling hver anden 
uge i barnets nærmiljø 
svarende til 22 uger. 
  
Behandlingen kan 
samles i mere intensive 
forløb eller omlægges til 
rådgivning efter faglig 
vurdering. 
 
Udfærdigelse af specifik 
undersøgelse, for 
eksempel Sensorisk 
Profil. 
 
 

Svarer til ugentlig 
behandling i 
Børneterapien eller 
behandling hver 
anden uge i barnets 
nærmiljø 44 uger om 
året. 
  
Behandlingen kan 
samles i mere 
intensive forløb eller 
omlægges til 
rådgivning efter faglig 
vurdering. 
 

Svarer til to ugentlige 
behandlinger i 
Børneterapien eller 
behandling hver uge i 
barnets nærmiljø 44 
uger om året. 
 
Behandlingen kan 
samles i mere 
intensive forløb eller 
omlægges til 
rådgivning efter faglig 
vurdering. 
 

Behandling, undersøgelser og tests 

I forløbet anvendes løbende relevante tests og undersøgelser for at følge op på barnets udvikling. 

Behandlingen tager altid udgangspunkt i barnets interesser og det meste behandling leges ind.  

 

Kørsel 

Når behandlingen foregår i barnets nærmiljø, står Børneterapien for kørslen herunder tid til transport, dette 

betyder, at der ikke kan leveres lige så meget behandling som hvis barnet kommer i Børneterapien. 

 
Afslutning af indsats. 

Den fysioterapeutiske og/eller ergoterapeutiske behandling afsluttes når der fagligt vurderes, at barnet kan 

afsluttes fra behandlingsindsatsen. 

Derudover kan kommunen opsige ydelsen inden den bevilligede periode udløber, for eksempel når barnet 

flytter til en anden kommune. 

Opsigelse kan ske per løbende måned + 1 måned. 
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Hvordan henvises til Børneterapien 
Ved henvisning til Børneterapien udfyldes henvisningsskema, som ligger på hjemmesiden 

http://www.boerneterapien.dk/Til-kommuner/. Skemaet sendes til Børneterapien via sikker mail til 

gentofte@gentofte.dk  I emnefeltet skal der skrives: Børneterapien. Det er vigtigt for barnets forløb, at 

relevante oplysninger om barnet følger med henvisningen. 

 

Hvis du vil vide mere: 
Du kan finde yderligere information om målgrupper, ydelser mv. på Børneterapiens hjemmeside 

www.boerneterapien.dk. Børneterapien tager også gerne imod besøg – kontakt Børneterapien for aftale 

på 3998 4470 eller borneterapien@gentofte.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Børneterapien 
Bank-Mikkelsens Vej 16A 

2820 Gentofte 

 

Telefon: 3998 4470 

 

Mandag - Torsdag: 8.00 - 16.00 

Fredag: 8.00 - 15.00 

borneterapien@gentofte.dk 

www.borneterapien.dk 

Børneterapien 

mailto:borneterapien@gentofte.dk

