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Kvalitetsstandard for hjemmetræning (32 a jf. bekendtgørelse om hjemmetræning)
Formål

Hjemmetræning er en samlet betegnelse for træning af børn
og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som
forældre gennemfører i hjemmet med hjemmel i servicelovens
§ 32 og 32a.
Formålet med hjemmetræning er at give forældrene mulighed
for at spille en aktiv rolle i indsatsen over for barnet eller den
unge.

Indhold

Der kan være tale om fysioterapeutisk-, social- og/eller talepædagogisk træning.
Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder.

Målgruppe / tildelingskriterier

Målgruppen for hjemmetræning er børn og unge under 18 år
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der
skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Barnet eller den unge vil ofte have sammensatte behov, der kræver en indsats fra flere forskellige fagpersoner.
Hjemmetræning er et tilbud til forældre, som ønsker at træne
barnet eller den unge helt eller delvist i hjemmet, som alternativ til et kommunalt tilbud om særlig støtte, behandling mv.
efter servicelovens § 32.
Børn og unge, som er i målgruppen for hjemmetræning efter
servicelovens § 32a, er ikke afgrænset til at basere sig på en
bestemt diagnose eller på karakteren af funktionsnedsættelsen.
Afgørelsen af om et barn eller en ung er i målgruppen for
hjemmetræning baserer sig på en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges behov for et særligt støtte- og
behandlingstilbud efter serviceloven § 32.

Omfang/varighed

Forældrenes træning af barnet eller den unge kan foregå helt
eller delvist i hjemmet. Hvis træningen sker delvist i hjemmet,
vil hjemmetræningen blive kombineret med et offentligt tilbud,
fx en delvis plads i et særligt dagtilbud.
Hjemmetræningen kan ikke erstatte den undervisning, som alle
børn i den skolepligtige alder har krav på at få.
Følgende tre generelle betingelser skal altid være opfyldt for at
få godkendt hjemmetræning:
1. Hjemmetræningen skal fremme barnets eller den unges
tarv og trivsel og imødekomme barnets eller den unges behov.
2. Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne.
3. Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare metoder.
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Der skal føres løbende tilsyn med indsatsen over for barnet
eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser barnets eller den unges fysiske- og sociale behov.
Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige
elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal det sikres, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante
sundhedsfaglige kompetencer.
Tildeling

Kommunens vurdering af forældrenes ansøgning om hjemmetræning skal tage udgangspunkt i en samlet beskrivelse af forældrenes ønske om hjemmetræning, herunder planen for,
hvordan forældrene vil arbejde med den konkrete metode, som
de ønsker at anvende i træningen. Det bør desuden drøftes
med forældrene, hvordan træningen bedst kan tilrettelægges,
så den tilgodeser barnets eller den unges behov, herunder
drøfte:
 Mulighed for at hjemmetræne delvist, da hjemmetræning
kan kombineres med offentlige tilbud, fx en delvis plads i
et særligt dagtilbud.
 ”Hjemmetræning i hjemmet” skal forstås sådan, at det er
muligt, at dele af træningen kan foregå udenfor hjemmets fire vægge, fx i det offentlige rum.
 Træning kan foregå efter konventionelle metoder, fx
fysio- og ergoterapeutiske metoder eller efter alternative
metoder, dvs. metoder der oftest ikke anvendes i offentlige tilbud.
 Det er forældrene, der er godkendt til at varetage hjemmetræningen, og det er først og fremmest den ene eller
begge forældre, der skal udføre hjemmetræningen.
Kommunen kan dog ikke godkende, at sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling
eller på anden vis har karakter af specialiseret behandling, indgår som en del af hjemmetræningen.
Dertil skal der være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, jf.
SEL § 50, som afdækker barnet/ den unge og families forhold.

Levering af ydelsen

Forældre.

Andet

Kombineret hjemmetræning med en delvis plads i et særligt
dagtilbud kræver, at der træffes afgørelse i både i Børne- og
Familierådgivningen/Ungeenheden (SEL) og Børnecenter (Dagtilbudsloven).
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