
Kvalitetsstandard: Træning på børneområdet 

 

Indhold Beskrivelse 

 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap med gældende ændringer. 

 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Træning af børn med handicap, der har behov for støtte til at opnå en 

højere grad af selvstændighed og trivsel. Dertil tilbydes undervisning 

af forældre, omsorgspersoner, samarbejdspartnere og andre 

relevante personer. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

Ydelsen har til formål: 

 

• At medvirke til barnets deltagelse i leg, læring, aktivitet og 

hverdagsliv  

• At fremme barnets trivsel og udvikling 

• At sikre barnet kan leve et så normalt liv som muligt sammen 

med sin familie 

• At fremme barnets selvstændighed i det daglige med mindst 

mulig støtte og hjælp fra andre 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

 

Børn kan visiteres til træning, hvis: 

 

• Barnet er i alderen 0-17 år 

• Barnet er bosat i Kommuneqarfik Sermersooq 

• Barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne og har behov for støtte og træning  

 

Pårørende, medarbejdere og støtteperson m.fl. kan få tilbudt 

undervisning, vejledning og rådgivning, hvis: 

 

• Vedkommende er omsorgsperson eller personale på en dag- 

eller døgninstitution og i hverdagen arbejder med et barn 

med handicap 

• Vedkommende er forældre eller nær pårørende til et barn 

med handicap og i hverdagen varetager omsorgen for barnet. 

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Efter konkret individuel vurdering af barnets, de nære pårørendes og 

andre relevante omsorgspersoners behov, kan der tilbydes støtte til 

følgende aktiviteter: 

 

• Vurdering og undersøgelse af barnets træningsbehov 

• Træning af barnets fysiske, psykiske, kognitive og sociale 

formåen 

• Vedligeholdende træning ved fysioterapeut og ergoterapeut 

individuelt eller på hold 

• Dokumentation i journal 

• Tværfaglig træning med både fysioterapeut og ergoterapeut 

• Vejledning/rådgivning af pårørende, samarbejdspartnere, 

omsorgspersoner og personale på dag- og døgninstitutioner 



• Vejledning og undervisning for fagpersonale i 

arbejdsstillinger og forflytningsteknik samt i 

træningsprogrammer til barnet. 

• Undervisning af samarbejdspartnere  

• Undervisning på fælles tværfaglige kurser internt i kommunen 

omkring børns udvikling, om handicaps m.v. 

 

Det kan være muligt at blive bevilliget 

hjælpemidler/boligændringer. Se kvalitetsstandard for hjælpemidler 

og boligændringer. 

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der ydes ikke støtte til følgende: 

• Kropsbårne hjælpemidler 

• Opfølgende træning efter barnet er blevet behandlet med 

botox 

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

 

Træningen tilrettelægges på baggrund af en individuel vurdering af 

barnets behov, men afhænger også af barnets bopæl. Der kan kun 

tilbydes træningsaktiviteter med fysio- og ergoterapeuter i Nuuk 

 

Nuuk: 

• Træning med fysioterapeuter og ergoterapeuter 

• Træningen kan foregå i Soralu, hjemme hos barnet, barnets 

institution, Illorput, udendørs eller i svømmehallen Malik 

• Der kan tilbydes:  

o Individuel træning, 1-3 gange ugentligt  

o Træning på hold, 1-3 gange ugentligt  

o Kombination af individuel og holdtræning 

 

Afhængigt af ventelisten, kan antallet af både individuelle og 

holdtræninger begrænses. 

 

Øvrige byer og bygder: 

• Udlevering af et træningsprogram udarbejdet af terapeuterne 

• Træningsprogrammet gennemføres af forældre eller 

samarbejdspartnere sammen med barnet 

• Opfølgning på træning, når terapeuterne er på tjenesterejse i 

byen/bygden. Det bestræbes at tilse byerne 1-2 gang årligt 

og bygderne tilses efter behov, 

 

Terapeuternes indsats overfor det enkelte barn sker i et samarbejde 

med forældre, omsorgspersoner, støttepersoner, andre 

fagprofessionelle i kommunen, sygehuse og andre afdelinger i 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. 

8. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis 

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Handicapsagsbehandlerne på børneområdet. 

10. Hvem leverer ydelsen?  Terapeutteamet i Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri. 

 

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Terapeuterne skal være autoriserede fysio- og ergoterapeuter. 

 



12. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Der foretages løbende evalueringer samt anvendelse af 

ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske vurderinger og tests.  

  

13. Klagevejledning  Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 

 

Det Sociale Ankenævn  

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 

 


