
Praktisk og fleksibel hjælp til 
børnefamilier



Hvilke typer af 
hjælp findes 

der?

▪ Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 

(servicelovens § 42)

▪ Praktisk hjælp og personlig pleje (servicelovens § 44 jf. 

§ 83)

▪ Afløsning/aflastning (servicelovens § 44 jf. § 84)

▪ Ledsagerordning (servicelovens § 45)

▪ Personlig assistance (folkeskolelovens § 3a og 

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning §

1, nr. 5)

▪ Ordineret respirationsbehandling i hjemmet 

(sundhedslovens § 79) 



Særlige 
forvaltningsretli
ge principper

▪ Kompensationsprincippet:

Kommunen skal sikre, at personer med nedsat funktionsevne i 

videst muligt omfang bliver kompenseret for følgerne af deres 

funktionsnedsættelse. 

▪ Konkret og individuel vurdering: 

Udmålingen af hjælp og støtte skal altid foretages på baggrund 

af en konkret og individuel vurdering. Den skal endvidere tage 

udgangspunkt i en sammenligning med andre familier med 

jævnaldrende børn uden en funktionsnedsættelse, herunder 

en sammenligning mellem hvad barnet med 

funktionsnedsættelse kræver af hjælp, og hvad et 

jævnaldrende barn uden en funktionsnedsættelse 

almindeligvis er i stand til at klare selv. 



Kompensation for tabt 
arbejdsfortjeneste

▪ Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt 

arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et 

barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller 

langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en 

nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at 

barnet passes i hjemmet, og at det er mest 

hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der 

passer det.



Praktisk hjælp og personlig pleje

▪ Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder 

tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov 

herfor.

§ 83:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 

hjemmet og

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på 

grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan 

udføre disse opgaver.



Afløsning/aflastning

▪ Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder 

tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov 

herfor.

§ 84:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning 

til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der 

passer en person med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til 

personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg 

og pleje.



Afløsning/aflastning (fortsat)

▪ Punkt 262 i vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014:

Endvidere skal kommunalbestyrelsen efter § 44, jf. § 84, 

stk. 1, tilbyde afløsning eller aflastning til forældre eller 

andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning 

efter servicelovens § 44, jf. § 84, kan gives i de tilfælde, 

hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af 

barnets eller den unges funktionsnedsættelse. Det er 

endvidere en forudsætning, at aflastningen gives af 

hensyn til den øvrige familie, f.eks. for at give forældrene 

tid til eventuelle andre søskende, uden at barnet eller den 

unge med funktionsnedsættelse er til stede. Aflastningen 

efter § 44, jf. § 84, kan gives uden en forudgående 

undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens § 50



Ledsagerordning

▪ Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden 

til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på 

grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har 

et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.

Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til 

selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal 

godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget 

nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1.

Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 

måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre 

aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et 

beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter 

anmodning fra modtageren.



Personlig assistance

▪ Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan 

understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og 

holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning 

eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. 

Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig 

assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde 

praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

▪ Personlig assistance kan også efter en konkret vurdering 

af elevens behov være nødvendigt i forbindelse med 

deltagelse i lejrskoler og andre ekskursioner, der er en del 

af folkeskolens undervisning.



Ordineret respirationsbehandling

▪ Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har 

bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners 

sygehuse. Medmindre behandling sker akut, hvor henvisning 

ikke kan indhentes forinden, skal personen være henvist til 

behandling af en læge eller tandlæge. Personen kan også være 

henvist af andre autoriserede sundhedspersoner eller 

myndigheder, når regionsrådet forinden har offentliggjort, at 

disse har adgang til henvisning. Regionsrådet kan endvidere 

efter en konkret vurdering yde sygehusbehandling til en 

person, der ikke er henvist til behandling, jf. 2. og 3. pkt., når 

omstændighederne taler derfor.



Udfordringerne er desværre  
mange



Sektoransvarligh
edsprincippet

▪ Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den offentlige 

myndighed, der udbyder en ydelse eller en service, også er 

ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for 

borgere med nedsat funktionsevne.


