Ansøgning om behandling i kommunen udført af ekstern konsulent*
*en ekstern konsulent er en fagperson, som kommunen kan trække på, hvis dens ansatte ikke selv på tilfredsstillende vis kan løse en opgave. Det kan
være en kommunalt ansat fra en anden kommune eller en privatpraktiserende fagperson. F.eks. Ulla Lebahn fra firmaet Lebahn.dk, der har
landsdækkende speciale i behandling af børn med sansemotoriske spiseproblemer

HVAD?
Der ansøges i fht. serviceloven § 11 stk. 7 (afsnit II -Forebyggelse, rådgivning og videnudvikling, kapitel 3 – børn, unge
og forældre)
”§ 11. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og
forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
... Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i
samarbejde med andre kommuner…” (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164215#Afs2 - det
anbefales at tjekke den gældende ordlyd ved anvendelse)
HVEM?
Børn med betydelige spiseproblemer, som man ikke i egen region eller kommune har kunnet tilbyde relevant
behandling - eller hvor man efter endt behandling i kommune eller region stadig oplever væsentlige spiseproblemer.
HVORDAN?
Familien kan selv ansøge kommunen. Man kan også få den eksterne konsulent til at hjælpe med formulering, eller man
kan helt overlade det til vedkommende. Det kræver at den eksterne konsulent får relevante oplysninger - mundtlig eller
skriftlig overlevering af oplysninger (f.eks. udfyldes et detaljeret spørgeskema) samt hvis det er relevant også
journaloplysninger og testresultater fra sygehuset. Det er en god ide at aftale tidsforbrug/økonomi på forhånd.
SUCCESRATE?
Det er ikke let at få en bevilling igennem, men heller ikke umuligt.
Typisk gives der afslag, hvis man ikke har udtømt behandlingsmulighederne lokalt.
Man kan derfor være nødt til at acceptere behandlingsforløb på sygehuset samt i kommunen, før det kan komme på
tale at § 11 stk. 7 tages i anvendelse.
Hvis kommunens fagpersoner på forhånd (helst skriftligt) tilkendegiver, at de ikke har kompetencen til at udføre
behandlingen, kan man springe denne del over.
Det er lettest (som i så mange andre henseender) at få en ansøgning igennem, hvis barnet i forvejen har en diagnose,
der indebærer, at barnet kan være udfordret i fht. spisning og dermed tilknyttet handicapafdelingen i kommunen, frem
for familieafdelingen.
MEN det er sket før (og vil sikkert ske igen...) at børn uden diagnose også får bevilget behandling!
Man skal derfor ikke opgive på forhånd. Ved afslag er der mulighed for at klage over afgørelsen.
I nogle tilfælde, hvor der gives afslag, gives der samtidig med afslaget en bevilling i form af supervisionstimer, så den
kommunale behandler kan få supervision af den eksterne konsulent.
ANDEN MULIGHED FOR BETALING?
Nogle forældre har sundhedsforsikring gennem deres arbejde eller har selv tegnet en. Nogle af forsikringsselskaberne
yder hel eller delvis betaling til børnebehandling. Tjek derfor med forsikringsselskabet, før du booker evt. tid med
behandleren (hvis du vil sikre dig økonomisk dækning/tilskud)
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