
Børn og Unge 
– et specialiseret  
område hos Carelink

Carelink
Omsorg og respekt – med vilje



Skræddersyede løsninger i  
tæt samarbejde med dig

Danmarks største sundhedsfaglige  
vikarbureau

Carelink tilbyder skræddersyede, kompetente 
og kvalificerede bemandingsløsninger inden for 
børne- og ungeområdet, hvor der altid tages 
udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. 

Vores løsninger er fleksible og kan foregå i såvel 
eget hjem som på døgninstitution. Carelinks 
Børn og Ungeafdeling er et selvstændigt  
specialområde, der sikrer skarpt fokus og høj 
kvalitet. 

Alle ansatte har en bred erfaring med børn og 
unge, og de er uddannet inden for det sund-
hedsfaglige, det socialfaglige og/eller det pæda-
gogiske felt. 

I et tæt samarbejde mellem Carelink, den 
bevilgende myndighed og den enkelte familie 
tilrettelægges en individuel løsning, hvor det 
primære fokus er at tilgodese barnet og fami- 
lien.

Vores løsninger spænder bredt, og vi vare- 
tager mange forskellige typer af opgaver. Blandt 
andet inden for følgende områder:

Det fysiske Det psykiske Det sociale

Hjerneskade Angst Dårlig trivsel

Epilepsi Autisme Skolevægring

Muskelsvind ADHD Misbrug

For tidligt fødte Adfærdsforstyrrelser Kriminalitet

Sjældne kroniske sygdomme Udviklingsforstyrrelser Dysfunktionelle familier

Mave-tarmsygdomme Spiseforstyrrelser Dårligt socialt netværk

Hjertesygdomme Selvskadeende adfærd Øvrige komplekse sociale problemstillinger

Kræft

Ved tilrettelæggelse af den individuelle indsats 
er vores mål altid at sikre tryghed, livskvalitet og 
kontinuitet for barnet og familien. Indsatsen på 
de konkrete  

opgaver kan være meget forskelligartede  
alt afhængig af barnets behov og  
udfordringer. 

Vi varetager blandt andet følgende  
opgaver:

• Afløsning og aflastning iht. Servicelovens  
 § 84

• Støttet samvær iht. Servicelovens § 71,   
 stk. 2

• Overvåget samvær iht. Servicelovens §   
 71,  stk. 3-4

• Familiebehandling iht. Servicelovens § 52,  
 stk. 3, 3

• Kontaktpersonsordning iht.  
 Servicelovens § 52, stk. 3, 6

• Ledsageordning (12-18 årige) iht.  
 Servicelovens § 45

• Praktisk pædagogisk støtte iht.  
 Servicelovens § 52, stk. 3, 2

• Tidlig forebyggende indsats iht.  
 Servicelovens § 11, stk. 3

• Personlig hjælp og pleje iht.  
 Servicelovens pgf. § 83/44

• Måltidsstøtte og generel støtte ved  
 spiseforstyrrelser

• Respiratorisk overvågning

• Sondeernæring

• Medicinadministration

• Sugning af øvre luftveje

Indsats



I Carelinks Børn og Ungeafdeling er det vores 
klare overbevisning, at nøglen til de bedste 
løsninger ligger i det tætte samarbejde mel-
lem alle involverede parter. Fra starten af et 
forløb vil vi således etablere tæt samarbejde 
med kommune, forældre og øvrige involverede 
parter. Ansættelsesprocessen finder ligeledes 
sted i samarbejde med kommunen og forældre, 
så vi sikrer det rigtige match – såvel fagligt som 
personligt. 

Vi har samtidig en løbende og tæt dialog med 
den kommunale sagsbehandler om opgaven, 
og vi støtter op om de bevillinger og hand- 
lingsplaner, der er udstukket af kommunen. Der 
udarbejdes statusrapporter efter 9. måned og 
efterfølgende hver 6. måned. Statusrapporterne 
bruges som arbejdsredskab til at afklare, hvor-
vidt de specifikke målsætninger er opnået og til 
at fastlægge de fremadrettede indsatser. 

Leveringssikkerhed i top

Hos Carelink er vi i stand til at levere 100 %. Det 
giver sikkerhed for, at vi i tilfælde af sygdom, 
ferier mv. garanterer at tilbyde en anden vikar 
med de krævede, faglige kompetencer. Såfremt 
der er flere medarbejdere tilknyttet samme ord-
ning, vil vi altid forsøge at dække en vagt med 
en af disse medarbejdere. 

Processen

Børn og Ungeafdelingen vægter tydelige og 
ukomplicerede arbejdsprocesser og en let-
tilgængelig dialog mellem parterne. Gennem 
hvert enkelt forløb er der således tilknyttet den 
samme børneteamkonsulent, som vil være  
bindeleddet mellem familien, sagsbehandleren 
og evt. øvrige interessenter. Det sikrer ro, over-
blik og kontinuitet i samarbejdet.

Samarbejde

Børn og  
Ungeafdeling 
– Carelink er i stand til at levere 100 % 

I gang med det samme

- en god start er forudsætningen for en god 
proces Straks efter kommunal forespørgsel på 
løsning af en konkret opgave påbegyndes en 
dedikeret arbejdsproces om tilrettelæggelse af 
den specialiserede hjælp. I tæt dialog med kom-
munens socialrådgiver om barnet, familien og 
det konkrete behov for hjælp aftales den faglige 
indsats i forhold til opgaven. Umiddelbart  
herefter vil der blive afholdt et opstartsmøde, 
hvor børneteamkonsulenten, familien og  
socialrådgiveren deltager med henblik på for-
ventningsafstemning og opstart.

Rekruttering

‘Sideløbende med ovennævnte proces pågår 
rekrutteringen af den/de pågældende faggrup-
per(r). Dette varetages ligeledes af børneteam-
konsulenten. 

Ud fra såvel faglige som personlige komptencer 
samt dialog med kommune og familie  matches 
den/de rigtige kandidat(er) til opgaven. Børn og 
Ungeafdelingen har flere steder i landet opbyg-
get et kompetent korps af eksempelvis social-
rådgivere og pædagoger, der står klar til at løse 
opgaverne.

Forløb

Der vil gennem hele forløbet være en tæt dialog 
mellem familie, kommune og medarbejder, lige-
som der vil blive udarbejdet ICS  
statusrapporter, såfremt kommunen ønsker dette. 
Såfremt der sker ændringer i et opgaveforløb, som 
vi fagligt vurderer at have betydning for eksempel-
vis timeantal eller faglighed, vil vi gå i dialog med 
kommunen. Eksempelvis ved behov for at ned- 
justering af timeantal eller faglighed på den  
konkrete opgave. 

Vores telefon er åben 24 timer i døgnet, og man 
kan derfor altid komme i kontakt med os.

Opstart
– en god start er forudsætningen for  
en god proces



Som Danmarks største sundhedsfaglige vikar-
bureau har Carelink tilknyttet en masse kompe-
tente vikarer inden for en bred vifte af faggrup-
per. Eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, 
pædagogmedhjælpere, sygeplejersker og social- 
og sundhedsassistenter. Vi kan derfor tilbyde 
løsning af mange forskellige typer af opgaver. 
Samtidig giver det mulighed for at tilrettelægges 
en tværfaglig indsats i de opgaver, hvor der er 
behov for det. 

Typer af ordninger 

Vi varetager opgaver af forskellig varighed, og vi 
dækker alt fra et mindre timeantal til døgn- 
bemanding. Ved etablering af en fast opgave 
vil det være den/de samme medarbejder(e), 
der vil være tilknyttet opgaven. Det sikrer både 
tryghed, stabilitet og kontinuitet for både bar-
net og dets familie.

Skræddersyede løsninger

Mange af de opgaver, vi arbejder med, er kom-
plekse. Og der er derfor behov for at skrædder-
sy en løsning, der tager udgangspunkt i barnet 
og familiens konkrete og aktuelle situation. Der 
kan være flere behov og hensyn at tage, for at 
lykkes med en opgave. Af den grund giver vi 
også god plads til alternativ og kreativ tænkning 
i ambitionen om at skræddersy den mest opti-
male individuelle løsning. 

Faggrupper og 
tværfaglig indsats 

Hvorfor  
vælge Carelinks  

Børn og Ungeafdeling?

1. Specialiseret inden for børneområdet

2. 12 års erfaring og ”know how”

3. Konkurrencedygtige priser

Sundhedsfagligt specialuddannede  
børneteamkoordinatorer

4.

Hurtig og venlig svartid på telefon og mail5.

Døgnbemanding6.

Professionel rekrutteringsproces7.

Intern database med kvalificerede  
kandidater

8.

Tilknytning til samme børneteamkoordinator 
gennem hele forløbet

9.

Dialogpartner i forhold til skræddersyede  
løsninger

10.

Bred vifte af faggrupper – både internt 
og eksternt

11.

Fleksibilitet og individuelt tilrettelagte 
løsninger

12.

Tværfaglige bemandingsløsninger13.

Transparente tilbud og løsninger –  
ingen skjulte gebyrer

14.

Loyalitet – vi arbejder ud fra bevilling og 
rammer

15.



Den bedste løsning starter med god dialog. Derfor stiller vi i Carelinks 

Børn og Ungeafdeling vores erfaring og ekspertise til rådighed for dialog 

og sparring – uden beregning og helt uforpligtende! Vi er glade for at få 

besøg, så I er meget velkomne hos os, men vi kommer også meget gerne 

til møde hos jer i kommunen. Uanset hvor, så er det vigtigste, at vi tager 

en dialog om, hvordan vi kan sammensætte præcis den løsning, der er 

behov for – til gavn for det enkelte barn og dets familie.

 

Vi ser frem til at høre fra jer.

ddh@carelink.dkEmail:

Afdelingsleder

Kontakt Carelinks Børn og Ungeafdelingen via

Dorthe Dyrholm Harbo

bogu@carelink.dkEmail:

Telefon: 96 19 31 10

Kontakt


