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HENVISNING TIL SPECIALRÅDGIVNINGEN 
Jfr. Servicelovens §11, stk. 7 

Følgende kan henvise til Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn: Odense Universitetshospital, egen læse, praktiserende speciallæger, og kommuner, 

der har indgået aftale med Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn som pt. er Assens, Kerteminde, Nyborg, Odense og Ærø. 

 

Oplysninger om henviser: 

Dato:  

Henvisers navn:  

Henvisers telefonnr.:  

Henvisers E-mail:  

Henvisningskommune:  

 

Oplysninger om barnet: 

Cpr. nr.:  

Fornavn:  

Efternavn:  

Folkeregisteradresse:  

Bor hos andre end forældre?   

Såfremt barnet er anbragt efter servicelovens regler, angiv efter hvilken 

bestemmelse og § 

 

 

Oplysninger om forældre: 

Forældremyndighed: Fælles: 

Delt: 

Andet: 

Forældremyndighedsindehaver: 

Moderens navn:  

Moderens cpr. nr.:  

Moderens adresse (hvis anden end barnets)  

Moderens telefonnr.:  

Faderens navn:  

Faderens cpr. nr:  

Faderens adresse (hvis anden end barnets)  

Faderens telefonnr.:  

Hvis forældrene er tosprogede, anfør nationalitet og sprog:  

Behov for tolk? 
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Oplysninger om barnets dagtilbud: 

 Evt. særlige indsatser: Navn, adresse og tlf. nr. på dagtilbud: 

 Dagpleje   

 Daginstitution   

 Andet dagtilbud   

 Passes hjemme   

 

Oplysninger om barnets læge: 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

 

Forældresamtykke til henvisning og udveksling af oplysninger: 

 

Undertegnede giver hermed samtykke til, at mit barn henvises til Specialrådgivningen for Småbørn med henblik på 

tidlig tværfaglig udredning og forslag til koordineret indsats.   

 

Jeg / vi er indforstået med, at den tværfaglige udredning i Specialrådgivningen kan indebære undersøgelse i 

Specialrådgivningens pædagogisk/psykologiske afdeling og undersøgelse i Specialrådgivningens medicinske og evt. 

paramedicinske afsnit på Odense Universitetshospital. 

 

Undertegnede giver derfor samtykke til, at Specialrådgivningen for Småbørn og Odense Universitetshospital udveksler 

følgende oplysninger om mit barn: 

1. Pædagogisk / psykologiske undersøgelser og observationer 

2. Undersøgelser, journaludskrifter o. lign. fra Børneneurologisk ambulatorium 

3. Undersøgelser og vurderinger fra ergoterapeuter og fysioterapeuter i Specialrådgivningen på OUH 

4. Undersøgelser fra Høreklinikken 

5. Andre relevante undersøgelser fra Odense Universitetshospital 

 

Samtykket gælder, indtil Specialrådgivningen for Småbørn har afsluttet sagen, og givet samtykke kan på ethvert 

tidspunkt trækkes tilbage. 

 

Der henvises til Persondatalovens § 6 – 8. 

 

 

 

                 ___________                            __________________________________________________ 

                      Dato                                                                           Forældremyndighed 

 

 

 

                 ___________                            __________________________________________________ 

 Dato                                                                           Forældremyndighed 

 

 

Fra 1/11-2014 blev al kommunikation fra det offentlige digital.  

Derfor er det vigtigt, at du som forældre holder øje med din digitale postkasse. 
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Oplysninger om behandlere / rådgivere vedrørende barnets udvikling: 

 Navn og evt. tlf.nr. og e-mail: 

 Sundhedsplejerske:  

 Speciallæge:  

 Psykolog, PPR:  

 Tale-hørepædagog, PPR:  

 Ergo-/fysioterapeut:  

 Socialrådgiver:  

 Andet:  

 

Materialer der skal vedlægges: 

 
Der ønskes en beskrivelse af barnets funktionsniveau, ressourcer og udfordringer indenfor: 

- Leg 

- Kontakt og samspil 

- Sprog og kommunikation 

Der ønskes en beskrivelse af den støtte og behandling, der har været iværksat indtil henvisningen. 

Relevante undersøgelser og observationer af barnet: 

- Psykologfaglig 

- Talepædagogisk 

- Pædagogiske observationer 

- Ergo- og fysioterapeutisk 

- Sundhedsplejerske 

- Lægefaglig 

 

 

Tilsagn fra barnets hjemkommune: 

 

En sag påbegyndes først i Specialrådgivningen, når barnets hjemkommune er underrettet og har givet skriftligt tilsagn. 

Dette fremgår af den samarbejdsaftale, der er indgået imellem Specialrådgivningen og følgende kommuner: Assens, 

Kerteminde, Nyborg, Odense og Ærø.  

 

Odense Kommune: Alle henvisninger af børn bosiddende i Odense Kommune sendes direkte til Specialrådgivningens 

elektroniske postkasse: specialraadg.buf@odense.dk 

 

 

                                                                     ___________          _________________________________ 

         Stempel                                                   Dato                                        Underskrift 
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Kort om Specialrådgivningen for Småbørn: 
Lovgrundlag for Specialrådgivningen er Lov om Social Service § 11, stk. 7: 

 

§ 11. 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. 

 

Formålet med Specialrådgivningen er at yde en tidlig tværfaglig udredning af førskolebørns vanskeligheder samt at stille forslag til 

en koordineret indsats til støtte for barnets udvikling. Ydelsen er højt specialiseret og er rettet mod børn med svære 

udviklingsvanskeligheder.  

 

Specialrådgivningen for Småbørn er:  
- en fælleskommunal rådgivning med Odense kommune som entreprenør for følgende kommuner: Assens, Kerteminde, Nyborg, 

Odense og Ærø. 

 

Følgende kan henvise til Specialrådgivningen: 

• Odense Universitetshospital og andre sygehuse 

• Egen læge 

• Praktiserende speciallæger 

• De kommuner, der har indgået aftale med Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn (Assens, Kerteminde, Nyborg, 

 Odense og Ærø Kommune) 

 

En sag påbegyndes først i Specialrådgivningen, når hjemkommunen er underrettet og har givet tilsagn om henvisningen. 

 

Specialrådgivningens kerneopgaver er: 
• Medicinsk og evt. fysioterapeutisk og / eller ergoterapeutisk undersøgelse, udredning og rådgivning 

• Pædagogisk, psykologisk og talepædagogisk undersøgelse, udredning og rådgivning 

• Opfølgningsforløb ved en eller flere faggrupper med råd og vejledning til forældre og kommunale samar-

 bejdspartnere. 

 

Ydelserne til det enkelte barn sammensættes individuelt og efter behov. 

 

Specialrådgivningens målgruppe er:  
Førskolebørn i alderen 0 – 6 år med forsinket udvikling eller handicap af vidtgående karakter og deres familier, hvor det enkelte 

barns vanskeligheder er komplekse og sammensatte.  

 

Henvisningsskema underskrives og sendes pr. post eller e-mail til: 

 

Specialrådgivningen for Småbørn 

Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune 

Ørbækvej 100, Indgang A 

5220 Odense SØ 

Tlf.: 63 75 18 74 

Sikker post: specialraadg.buf@odense.dk 

 

 

Læs evt. mere om Specialrådgivningen for Småbørn på www.odense.dk/specialraadgivningen  
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