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Høring om bkg. og vejl. om hjemmetræning af børn med svære handicap 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har med interesse læst bekendtgørelser og 
vejledningsmateriale, der udmønter ændringerne i serviceloven gennemført tidligere på året 
vedr. træning i hjemmet af børn med svære handicap. 

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter finder det sympatisk, at man ønsker at gø-
re noget for denne svært belastede gruppe af børn, og at man giver forældrene mulighed for at 
deltage mere aktivt i træningen af deres børn. 

Vi vil dog også i denne sammenhæng benytte lejligheden til at slå fast, at hjemmetræning ikke 
bør være den eneste eller den mest nærliggende mulighed og en flugt fra offentlige tilbud. Be-
hovet for hjemmetræning efter alternative metoder bør således ikke udvides men alene benyt-
tes i særlige tilfælde som hidtil.  

Der bør altid foreligge fuldt dækkende og fagligt forsvarlige offentlige tilbud med ergotera-
peutisk og fysioterapeutisk behandling, som der er lang erfaring med effekten af både her-
hjemme og i udlandet. Og der bør være en sådan bredde i udbuddet, at man omfatter alle 
grupper. Ellers er det forståeligt, at forældre i afmagt over utilstrækkelige offentlige tilbud 
med lange ventetider ønsker at gå alternative veje. 

Det skal desuden nævnes, at midler pr. barn i den størrelsesorden, som man tilfører den enkel-
te familie til hjemmetræning, træningsredskaber m.v., vil være særdeles velkomne til special-
børnehaver og –skoler, klubtilbud eller andre tilbud efter serviceloven. 

Det bør fremgå tydeligere af vejledningen, at forældre også kan få tabt arbejdsfortjeneste efter 
servicelovens §§ 42 og 43, hvis de ønsker at deltage i træning efter konventionelle metoder, så 
tabt arbejdsfortjeneste ikke kun gives i tilfælde, hvor der trænes efter alternative metoder. 

Mht. de nye regler, mener vi, at vejledningsmaterialet synes ret overordnet og rejser en række 
ganske konkrete problemer i forhold til visitation og tilsyn ved afgørelsen af, hvilket tilbud 
der er relevant og dækkende for den konkrete lidelse, som barnet har. Disse problemer synes 
ikke løst alene ved en henvisning til en håndbog, som vi ikke har set. 
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Det kan blive ganske vanskeligt ved valg af en alternativ metode at planlægge og vejlede om 
et træningsforløb, når der ikke findes dokumenterede erfaringer. Dette stiller store krav til vi-
sitationsudvalgets indsigt og kendskab til forskellige træningsmetoder. Det bør i den sammen-
hæng igen fremhæves, at man ved den konkrete afgørelse af, hvilket tilbud man foretrækker til 
familien altid som en konkret mulighed foreslår et offentligt tilbud med fysioterapeutisk og 
ergoterapeutisk træning, som man kender effekten af, og som der findes autoriserede udøvere 
af. Der er fx mulighed for inden for det årlige støttebeløb at ansætte en ergo- eller fysiotera-
peut, så terapeuterne sammen med forældrene tilrettelægger og gennemfører fysio- og ergote-
rapeutisk træning i hjemmet under løbende vejledning. 

Desuden vil kravet til dokumenterbarhed være svært at håndtere. Målbare succeskriterier kan 
være vanskelige at fastsætte i relation til en alternativ metode. Og det kan forekomme vanske-
ligt at tilse, om kriterierne opfyldes, og om der sker en bedring. Afgørelsen af dette vil være 
helt subjektiv, og der kan derfor let opstå uenighed mellem de involverede parter om effekten 
af en given metode, og om der er et formål med at fortsætte træningen. Desuden skal det poin-
teres, at de opnåede resultater ikke bør gøre det ud for den evidensbaserede forskning. Det fo-
reslås i øvrigt, at der med 2-3 års intervaller gennemføres en samlet opsamling og evaluering 
af erfaringerne med hjemmetræningsindsatsen.  

I forbindelse med tilsynet af træningen udgør det et helt selvstændigt problem at tilgodese 
barnets tarv, herunder at man så vidt muligt inddrager barnets udtryk for hvilke behov, det har. 
Det vil herunder være relevant at se på mængden af træning og sikre mod fx overtræning og 
overstimulering. §3 i Bekendtgørelse om økonomisk støtte til forældre, der træner et barn med 
betydelig og varigt nedsat funktionsevne i hjemmet m.v., synes ikke i tilstrækkelig grad at sik-
re en sådan inddragelse. 

Der tages forbehold for yderligere bemærkninger på baggrund af den meget korte høringsfrist 
i forhold til emnets komplekse karakter. 
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