
 

 

 

PPRs Børneterapi 

Et fysio- og ergoterapeutisk trænings- og behandlingstilbud til børn og unge på 
Frederiksberg med svære og/eller varige funktionsnedsættelser, med behov for 
midlertidig genoptræning eller med funktionsnedsættelse som følge af progres-
siv sygdom  

 

Hvem henviser  
Børn og unge i Børneterapien er enten henvist til træning og/eller behandling af egen 
læge til det der hedder vedlagsfri fysioterapi, fra deres sagsbehandler i kommunens 
Familieafdeling eller til genoptræning fra hospitalet.  

 
Henvisning fra egen læge til vederlagsfri fysioterapi 
De alment praktiserende læger kan henvise børn/unge til den vederlagsfri fysioterapi, 
hvorefter forældre selv kan vælge enten en privatpraktiserende fysioterapeut eller 
PPRs Børneterapi.  

Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er børn med et varigt svært fysisk handicap 
eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilstanden skal være 
varig, og diagnosen skal fremgå af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste og fysioterapien 
skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forrin-
gelse af funktioner. Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er 
tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre be-
stemmelser. 

Henvisning fra sagsbehandler til træning og/eller behandling 
Familieafdelingens sagsbehandlere kan henvise et barn/en ung til et undersøgelses- 
og/eller behandlingstilbud efter servicelovens § 11.4, §11.7 el. §44.  

Henvisning til genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 
Genoptræningsplaner gives til børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller ambu-
lant konsultation, hvor der er et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genop-
træning defineres som en målrettet og tidsafgrænset proces, der sigter mod at barnet 
opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst mulig funktionsevne. 
Genoptræningsplanerne modtages af Frederiksberg Sundhedscenter Ambulant 
Genoptræning (FSC), som når det drejer sig om børn og unge på Frede-
riksberg, sender den til PPR’s Børneterapi. 



 

 

Hvem er i Børneterapien 
I Børneterapien er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har mange års erfaring 
med behandling og træning af børn. Terapeuterne arbejder ud fra standardiseret test 
og måleredskaber, kliniske retningslinjer, og faglige anbefalinger. Både fysio- og ergo-
terapeuter en ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)/Fællesrådgivningen 
for Børn og Unge, hvor de også løser konsultative opgaver for de fagprofessionelle i 
dagtilbud og på skoler, samt familier med børn i kommunes dagtilbud og eller skoler. 

 

Hvor ligger Børneterapien 
Børneterapien har lokaler i Lindehaven på Betty Nansens Alle 16-22, 2000 Frederiks-
berg. 
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