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1 Indsatser - delelementer i undervisnings- og rehabiliteringsforløb
Vi har opdateret taksterne i oversigten over specialiserede indsatser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter
Nordjylland, der omfatter rehabiliterings- og undervisningsforløb til børn, unge og voksne med erhvervet
hjerneskade og / eller tale-/sprogmæssige vanskeligheder.
Sagsbelysning og udredning er en væsentlig forudsætning for at kunne levere målrettede faglige indsatser og
i udredningen er dialogen mellem det specialiserede niveau og det lokale niveau afgørende. Derfor er der
nedsat samråd i flere kommuner, hvor en dialogbaseret koordinering og sagsbelysning er
omdrejningspunktet. Vi ønsker at udbrede samråd og samrådslignende fora til flere af vores
samarbejdsparter og på flere områder, så vi sammen kan planlægge effektive og graduerede rehabiliteringsog undervisningsforløb med effekt for borgerne. Der, hvor sagerne ikke koordineres på samråd, er det
afgørende, at de mere komplekse sager indledes med en sagsbelysning.
Undervisnings- og rehabiliteringsforløb sammensættes af en eller flere indsatser – som kan foregå på
specialiseret niveau på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands og / eller på avanceret niveau
lokalt i kommunerne, med eller uden inddragelse af fagmedarbejdere fra Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter Nordjylland. Indsatserne kan være specifikke – altså målrettet specifikke afgrænsede
funktionsnedsættelser, eller helhedsorienterede, hvor indsatserne er målrettet mere komplekse og
omfattende funktionsnedsættelser.
På hjerneskadeområdet leverer Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland rehabiliteringsindsatser på
specialiseret niveau/højt specialiseret niveau jf. nationale retningslinjer. For at bidrage til den rette volumen
i opgavevaretagelsen løses også opgaver på avanceret niveau. Det er ikke de konkrete indsatser, der er
afgørende for, om forløb leveres på specialiseret eller avanceret niveau – det er forløbets sammensætning
planlagt ud fra konkrete individuelle behov i sagen. Hovedreglen er, at borgere med komplekse og
omfattende funktionsnedsættelser med betydning for flere livsområder har behov for rehabilitering på
specialiseret niveau – det konkrete forløb planlægges herudfra.
Det er de specialiserede indsatser inden for hovedmålgrupperne erhvervet hjerneskade og tale-/sprogområdet, der er omfattet af det forstærkede samarbejde under Rammeaftalen. Der er for de indsatser
indgået en fast fireårig finansieringsaftale, som skal bidrage til at sikre og udvikle netop de indsatser.
Derudover er der en oplagt mulighed for at udnytte de specialiserede kompetencer, der findes på
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, til at levere indsatser til tilgrænsende målgrupper samt
generel undervisning og supervision. De indsatser finansieres ved kontraktsalg og uden for den faste
finansieringsaftale. På den måde kan vi bruge kompetencer fleksibelt og samtidig sikre de specialiserede
områder.
Vi er altid interesserede i konstruktive tilbagemeldinger på det materiale, vi formidler, og indsatserne, vi
leverer.
Med venlig hilsen, Lederteamet på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – 20. december 2017
Lone Møller Pedersen
Assisterende leder, voksenområdet
Tlf. 9982 5463

Lene Birgitte Nielsen
Assisterende leder, børneområdet
Tlf. 9982 5465
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Leder
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2 Indsatser målrettet voksne på tale-/sprogområdet
2.1 Sagsbelysning og behovsvurdering
Indsats

Indhold

Ydelsespris

1.0 Samråd

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale. En vurdering af
væsentlige faktorer og afdækning af mulige relevante indsatser ud fra
tværfaglig dialog lokalt i kommunen med deltagelse af specialister fra
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN).

6.027 kr.

2.1 Sagsbelysning

Oplæg fra TI/HCN’s fagperspektiv

6.027 kr.

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale og beskrivelse af mulige
relevante indsatser med udgangspunkt i et fagligt perspektiv fra TI/HCN

2.2 Undersøgelser og udredning
Indsats

Indhold

Ydelsespris

2.1 Sagsbelysning

Afdækning af vanskelighedernes type og sværhedsgrad

Udredning, stemme

Vurdering af stemmens, talens og respirationens ydeevne i forhold
til krav i arbejds- og fritidsliv.

6.027 kr.

Ved udredningen optages anamnese, funktionsprøver og auditiv
vurdering. Der laves en stemmeoptagelse og stilles en logopædisk
diagnose.
Der gives råd og vejledning vedr. hensigtsmæssig kommunikation.
Ved behov for kompenserende specialundervisning udarbejdes
forslag til undervisning og mål herfor.
Det er en forudsætning, at der foreligger en max. 1 år gammel
otologisk speciallægeundersøgelse (fra ØNH-læge).
2.1 Sagsbelysning
Udredning,
stammen/løbsk tale

Afdækning gennem samtale og stammeanalyse/ løbsk tale. Analyse
omfanget af borgerens problem med stammen/ eller løbsk tale.
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2.3 Indsatser – helhedsorienterede og specifikke
Indsats

Indhold

4.8. Specifik indsats

Opfølgende indsats ved behov for vedligeholdende/”brush up”
undervisning, eksempelvis målrettet borgere med progredierende
lidelser (f.eks. Parkinsonisme).

4.9. Specifik indsats

Undervisning målrettet stemmevanskeligheder – er primært en
kombination af gruppeundervisning og individuel undervisning

15.267 kr.

4.1. Specifik indsats,
stemme

Undervisning målrettet stemmevanskeligheder, hvor det vurderes, at
et kombineret forløb med gruppeundervisning og individuel
undervisning ikke er en hensigtsmæssig løsning.

10.446 kr.

4.2. Specifik indsats,
stemme

Ydelsespris
6.027 kr.

Primært individuel undervisning.
I undervisningsforløbet kan der i begrænset omfang indgå samtaler
med en klinisk psykolog eller behandlinger ved specialiseret
fysioterapeut.

21.696 kr.

Pakkestørrelse afhængig af indsatsens omfang.
4.8. Specifik indsats
Løbende opfølgning

Tilbud til f.eks. laryngectomerede borgere med løbende opfølgning
på undervisning og konsulentbistand ift. bl.a. hjælpemidler og
undervisning.

4.1. Specifik indsats,
stammen/løbsk tale

Formålet med undervisningen er, at borgeren får en større viden om
stammen/løbsk tale, at vedkommende lærer mere om sin måde at
stamme/tale på, at stammeangsten mindskes, og borgeren
kommunikerer bedre, således at vedkommende kan sige så meget,
han/hun vil, så ofte han/hun vil.

4.2. Specifik indsats,
stammen/løbsk tale

Ved behov kan klinisk psykolog inddrages i begrænset omfang.

6.027 kr.

10.446 kr.

21.696 kr.
Eneundervisning og/eller gruppeundervisning ud fra en individuel
vurdering.
Pakkestørrelse afhængig af indsatsens omfang.
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3 Indsatser målrettet voksne med erhvervet hjerneskade
3.1 Sagsbelysning og behovsvurdering
Indsats

Indhold

1.0. Samråd

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale. En vurdering af
væsentlige faktorer og afdækning af mulige relevante indsatser ud fra
tværfaglig dialog lokalt i kommunen med deltagelse af specialister fra
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN).

6.027 kr.

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale og beskrivelse af mulige
relevante indsataser med udgangspunkt i et fagligt perspektiv fra
TI/HCN.

10.446 kr.

Dialogbaseret
lokalt i
kommunerne
2.2. Sagsbelysning
Oplæg fra TI/HCNs
fagperspektiv

Ydelsespris

3.2 Undersøgelser og udredning – voksne med erhvervet hjerneskade
Indsats

Indhold

3.2. Øvrige specifikke
undersøgelser

Udredning af behov for rehabiliterende indsatser
(specialundervisning) og bidrag til planlægning af målsætning for et
tidsafgrænset udrednings rehabiliteringsforløb.

Udredning af specifikke
funktionsområder

Ydelsespris
10.446 kr.

Undersøgelserne omfatter en udredning og afdækning af
færdigheder og specifikke vanskeligheder i relation til aktuelt
funktionsniveau. Undersøgelsestyper kan være:
•
•
•
•
•
•

Afdækning af skriftsproglige færdigheder.
Afdækning af matematiske færdigheder.
Sensomotorisk undersøgelse.
Aktivitets- og funktionsevneundersøgelse.
Personlighedsmæssig undersøgelse.
Talepædagogisk undersøgelse.

Endvidere foretages en vurdering af de specifikke vanskeligheders
forventede betydning for borgerens behov for indsatser.
3.1. Neuropsykologisk
undersøgelse (NPU) –
voksne

Neuropsykologisk fokuseret afdækning af funktionsniveau,
rehabiliteringsbehov og potentiale som grundlag for tilrettelægge
af rehabiliteringsindsatser så følgevirkninger efter en erhvervet
hjerneskade begrænses eller afhjælpes.
Indhold:
• Udredning af specifikke kognitive følgevirkninger, identitetsog følelsesmæssige udfordringer efter erhvervet hjerneskade
5
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•
•
3.3. Helhedsorienteret
udredning
Indeholder ikke en
neuropsykologisk
undersøgelse (NPU).

Afdækning af eventuelle øvrige faktorer, der forventes at have
betydning for det samlede funktionsniveau
Samlet vurdering af ovenstående i forhold til behov for og
formål med rehabiliteringsindsatser

Helhedsorienteret afdækning af borgerens funktionsniveau og
specifikke vanskeligheder, samt vurdering af potentiale og behov
for indsatser. I udredningen inddrages alle relevante faglige
specialer ud fra en individuel faglig vurdering. Udredningerne giver
mulighed for at beskrive samspillet mellem skadesfølger inden for
forskellige områder.
Udredningen kan eksempelvis indeholde udredninger af: fysiske,
træthedsmæssige, praktiske, matematiske, skriftsproglige,
personlighedsmæssige og følelsesmæssige følger efter en
hjerneskade.
Sikrer en helhedsorienteret udredning af borgers samlede
funktionsnedsættelser, rehabiliteringsbehov og potentiale, som
grundlag for en helhedsorienteret individuel målrettet
rehabiliteringsindsats på specialiseret niveau.

6
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3.3 Specifikke og helhedsorienterede indsatser – Voksne med erhvervet hjerneskade
Indsats

Indhold

4.2. Specifik indsats

Forløbene er i udgangspunkt en individuel indsats, men kan i
begrænset omfang suppleres med en afgrænset gruppebaseret
indsats. Eksempelvis:

Afgrænsede og
specifikke indsatser
med fokus på ét eller
få veldefinerede
områder baseret på
en individuel specifik
vurdering af behov.

•
•
•

Ydelsespris
21.696 kr.

Samtaleforløb i en rehabiliterende sammenhæng ved
neuropsykolog
Kognitiv træning ved speciallærer
Rehabiliterende indsatser ved fysioterapeut/ergoterapeut

Der planlægges i det enkelte forløb relevant indsats målrettet
omsætning og overføring til hverdag.
Forløbene bidrager til rehabiliteringsforløb på avanceret niveau
og/eller supplement til en indsats på specialiseret niveau, så
følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade begrænses og
borgers muligheder for deltagelse i samfundslivet understøttes

Koordineret sammenhængende interdisciplinært, intensivt og
4.5.
helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med fokus på timing og
Helhedsorienteret
rehabiliteringsindsats faglig koordinering. Målrettet borgere med komplekse følger efter
erhvervet hjerneskade hvor flere livsområder er påvirket herunder
Rehabiliteringsindsats kognitive funktioner.
med udgangspunkt i
det
Forløbet kan indeholde både individuel og gruppebaseret indsats
neuropsykologiske
efter konkret vurdering.
speciale.
Der er fokus på helhedsorienteret vurdering af funktionsniveauet
(samspillet mellem følger og øvrige faktorer) og øgning af
funktionsniveau (ved undervisning, vejledning, træning og
kompensation for skadens følger).
Der er fokus på at skabe sammenhæng i indsatsen mellem TI/HCN
og samarbejdspartnere lokalt, samt på overføring til hverdag og
arbejdsliv. Optimal udbytte af indsatsen vil således oftest
forudsætte indsats lokalt sideløbende med og/eller i forlængelse af
indsatsen på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Indsatsen tilrettelægges med afsæt i neuropsykologisk
undersøgelse (NPU) foretaget forud for forløbet enten eksternt,
eller på TI/HCN (ikke indeholdt i ydelsen).
Som en del af indsatsen foretages efter konkret individuel vurdering
screening af behov for øvrige relevante fagspecifikke undersøgelser.
(Disse fagspecifikke undersøgelser er ikke indeholdt i ydelsen).
7
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4 Indsatser målrettet voksne med afasi/dysartri
4.1 Sagsbelysning og behovsvurdering
Indsats

Indhold

1.0. Samråd

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale. En vurdering af væsentlige
faktorer og afdækning af mulige relevante indsatser ud fra tværfaglig
dialog lokalt i kommunen med deltagelse af specialister fra Taleinstituttet
og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN).

6.027 kr.

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale og beskrivelse af mulige
relevante indsatser med udgangspunkt i et fagligt perspektiv fra TI/HCN

6.027 kr.

Dialogbaseret
lokalt i
kommunerne
2.1.
Sagsbelysning

Ydelsespris

Oplæg fra
TI/HCNs
fagperspektiv

4.2 Undersøgelser og udredning – afasi- og dysartriområdet
Indsats

Indhold

Ydelsespris

2.1. sagsbelysning

Udredning af sproglige vanskeligheder målrettet borgere, der ikke er
undersøgt på sygehus, eller hvor vanskelighederne viser sig senere i
forløbet

3.2. Øvrige
specifikke
undersøgelser

Undersøgelse af sproglige, kommunikative, skriftsproglige og
matematiske vanskeligheder

6.027 kr.

10.446 kr.

Voksne med mulige sproglige, kommunikative, skriftsproglige eller
matematiske vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.
Borgere, der ikke er blevet tilstrækkeligt udredt på sygehus, eller
borgere, hvor vanskelighederne viser sig senere i forløbet.
Borgere, for hvem der efter fx en neuropsykologisk undersøgelse, eller
fra anden myndighed bliver vurderet behov for en grundig sproglig
udredning.

4.3 Specifikke og helhedsorienterede indsatser – afasi- og dysartriområdet
Indsats

Indhold

Ydelsespris

4.1. Specifik
indsats

Opfølgende indsats til borgere med ALS med behov for løbende
undervisning og tilpasning af kommunikation for at forbedre og
fastholde funktionsniveau
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4.2. Specifik
indsats
Rehabilitering af
komplekse
sproglige
vanskeligheder
efter hjerneskade

4.3. Specifik
indsats
Rehabilitering af
komplekse
sproglige
vanskeligheder
efter hjerneskade

Gradueret talepædagogisk undervisning, individuelt og i gruppe,
samt webbaseret undervisningsforløb (ATA – Ansigt-til-ansigtprogrammet).

21.696 kr.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med
borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der
arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra
den enkeltes forudsætninger og behov. Som udgangspunkt vil der
være individuel undervisning med mulighed for efterfølgende at
overgå til gruppeundervisning.
Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes
det, om der skal visiteres til gruppeundervisning, eller om
undervisningen skal afsluttes.

39.373 kr.

Indsatsen kan i begrænset omfang omfatte inddragelse af andre
faggrupper (f.eks. psykolog) ved fagligt vurderet behov.

4.4. Specifik
indsats

Talepædagogisk undervisning, individuelt og i gruppe, samt
webbaseret undervisningsforløb (ATA).

Rehabilitering af
omfattende og
komplekse
sproglige
vanskeligheder
efter hjerneskade

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med
borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der
arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra
den enkeltes forudsætninger og behov. Som udgangspunkt vil der
være individuel undervisning med mulighed for efterfølgende at
overgå til gruppeundervisning.
Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes
det, om der skal visiteres til gruppeundervisning, eller om
undervisningen skal afsluttes.
Undervisningen kan gives til pårørende i form af SCA-undervisning.
SCA = Supported Conversation for Adults with Aphasia =
samtalestøtte til voksne med afasi.
Indsatsen kan i begrænset omfang omfatte inddragelse af andre
faggrupper (f.eks. psykolog) ved fagligt vurderet behov.
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5 Indsatser målrettet børn med erhvervet hjerneskade
5.1 Sagsbelysning og behovsvurdering
Indsats

Indhold

1.0. Samråd

Vurdering af rehabiliteringsbehov og potentiale ud fra foreliggende
sagsmateriale. Heri indgår en tværfaglig fælles vurdering af mulige
relevante indsatser.

Dialogbaseret
lokalt i
kommunerne

2.2. Sagsbelysning
Oplæg fra TI/HCNs
fagperspektiv

Ydelsespris
6.027 kr.

Baseres på dialog mellem specialist fra Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) og lokale fagpersoner ud fra
sagsmateriale og forudgående dialog med barnet/den unge/familien.
Vurdering af rehabiliteringsbehov og potentiale ud fra foreliggende
sagsmateriale. Heri indgår en tværfaglig fælles vurdering af mulige
relevante indsatser.

10.446 kr.

Baseres på vurdering fra specialist på TI/HCN ud fra sagsmateriale og
dialog med barnet/den unge/familien.

5.2 Undersøgelser og udredning – børn med erhvervet hjerneskade
Indsats

Indhold

Ydelsespris

3.1.2.
Neuropsykologisk
undersøgelse
(NPU) – børn

Formålet er at undersøge følgevirkninger af hjerneskaden for
forskellige kognitive funktioner. Herudover vurderes eventuelle
personlighedsmæssige ændringer efter skaden, ligesom barnets/den
unges følelsesmæssige reaktioner vurderes.
En neuropsykologisk undersøgelse kan omfatte:
•
•
•
•
•
•

Anamneseoptagelse
Interview om aktuelle klager med barnet/den unge og
forældrene
Testning
Vurdering af emotionelle følger og reaktioner (angst,
depression)
Vurdering af accept og indsigtsniveau
Udarbejdelse af skriftlig rapport indeholdende forslag til
rehabiliteringsfokus samt metodisk tilgang

Undersøgelsen danner baggrund for tilrettelæggelse af
rehabiliteringsindsatser, fx om kognitive funktioner kan optrænes,
eller der skal kompenseres, ligesom de metodiske tilgange fastlægges,
fx ift. indsigtsniveau og grad af konfrontation.
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Der gives efterfølgende tilbagemelding til forældre/barn.

3.3.
Helhedsorienteret
udredning

En helhedsorienteret individuel analyse/udredning af barnets/ den
unges kognitive, sociale og sproglige funktioner og følgevirkningerne
for barnets/den unges hverdag i daginstitution/skole.

39.373 kr.

Neuropsykologisk undersøgelse med fokus på at afdække i hvilket
omfang forskellige kognitive funktioner er bevarede eller svækkede,
vurdere om der er sket personlighedsændringer efter skaden, ligesom
barnets følelsesmæssige reaktioner vurderes.
Talepædagogisk undersøgelse til afdækning af om der er observeret
ændringer på det sproglige område, samt vurdering af hvordan de
sproglige vanskeligheder kan få indflydelse på den fortsatte udvikling
af sproget.
Der kan ligeledes foretages neuropædagogiske observationer i hjem,
skole eller dagtilbud.
Der laves en tilbagemelding på undersøgelsesresultaterne til relevante
aktører herunder familien.

5.3 Specifikke og helhedsorienterede indsatser – børn med erhvervet hjerneskade
Indsats

Indhold

4.2. Specifik
indsats

Specifikt undervisningsforløb med udgangspunkt i at forbedre og
udvikle specifikke funktionsområder, der er påvirket efter en erhvervet
hjerneskade, og indlære kompenserende strategier hvis de specifikke
funktioner ikke kan forbedres/udvikles.
Indsatserne kan omfatte:
•
•
•
•

4.2. Specifik
indsats
Helhedsorienteret
opfølgningsforløb

Ydelsespris

Talepædagogisk undervisning
Træning af arbejdshukommelse
Træning af sociale færdigheder
Træning af opmærksomhed

Et tværfagligt opfølgningsforløb, som skal sikre løbende opfølgning på
barnets/den unges funktionsniveau, med fokus på:
•
•
•

21.696 kr.

Adfærdsmæssige og /eller personlighedsmæssige forandringer
ved barnet/den unge
Socio-emotionelle forandringer
Ændrede krav fra omgivelserne til barnet/den unge ved
11
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•

overgange fx fra dagtilbud til skole og fra skole til
ungdomsuddannelse og overgangen til voksenlivet
Ændringer i familie og omgivelser som giver ændrede vilkår for
barnet/den unge

12
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6 Indsatser målrettet børn med tale-/sprogvanskeligheder
6.1 Sagsbelysning og behovsvurdering
Indsats

Indhold

1.0. samråd

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale. En vurdering af
væsentlige faktorer og afdækning af mulige relevante indsatser ud fra
tværfaglig dialog lokalt i kommunen med deltagelse af specialister fra
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN).

6.027 kr.

Vurdering af sag ud fra foreliggende materiale og beskrivelse af mulige
relevante indsataser med udgangspunkt i et fagligt perspektiv fra
TI/HCN

6.027 kr.

Dialogbaseret
lokalt i
kommunerne
2.1. sagsbelysning
Oplæg fra TI/HCNs
fagperspektiv

Ydelsespris

6.2 Undersøgelser og udredning – børn med tale-/sprogvanskeligheder
Indsats

Indhold

3.2. Øvrige specifikke
undersøgelser

Vurdering af artikulations- og udtalevanskeligheder som formentlig
har baggrund i en oralmotorisk problemstilling, fx dysartri og
dyspraksi.

Oralmotorik og
artikulation

Ydelsespris
10.446 kr.

Vurderingen vil foregå på baggrund af foreliggende materiale samt en
talepædagogisk undersøgelse af barnets oralmotorik og
udtalevanskeligheder.
Der vil være en tilbagemelding til forældre, PPR og relevante personer
fra barnets netværk.

3.2. Øvrige specifikke
undersøgelser
Stammen og/eller
løbsk tale

Udredning af stammen og /eller løbsk tale

10.446 kr.

Afdækning af barnets stammen/løbsk tale og evt. medfølgende ydre
og indre sekundære gener. Der vil være samtaler med barnet.
Vejledning til forældre og relevante fagpersoner i barnets nærmiljø
omkring tilgange og indsatser.

3.1.2.
Neuropsykologisk
undersøgelse (NPU) –
børn

Neuropsykologisk fokuseret afdækning af kognitive ressourcer og
vanskeligheder, herunder funktionsniveau og rehabiliteringspotentiale

3.3.
Helhedsorienteret
udredning

Helhedsorienteret undersøgelse med henblik på at afdække og
beskrive barnets kognitive og sproglige funktionsniveau, med fokus på
samspillet mellem funktionsnedsættelserne.

21.696 kr.

Undersøgelsen giver afsæt for efterfølgende vejledning om relevante
tiltag i barnets hjemmemiljø.
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Udredningen omfatter en tværfaglig udredning med test, screening og
undersøgelse, der afdækker og beskriver barnets sprogfunktioner,
kognitive funktionsniveau og sociale udvikling. På baggrund heraf
vurderes behov for indsatser som afsæt for vejledning af forældre og
det professionelle netværk.
4.6. Intensiv
Observationsgrupperne omfatter en tværfaglig udredning med test,
rehabiliteringsindsats screening og undersøgelser, der afdækker og beskriver barnets
sprogfunktioner, sansemotoriske udvikling, kognitive funktionsniveau
Helhedsorienteret
og sociale udvikling.
gruppebaseret
udredning af børn
Barnet deltager i et gruppeforløb, hvor der bliver foretaget testning,
med generelle
screening og observation af talepædagog, psykolog og ergoterapeut.
vanskeligheder
Forløbet indeholder desuden strukturerede aktiviteter, der fremmer
barnets sproglige opmærksomhed og udvikling.

52.230 kr.

Den viden og erfaring der er opnået om barnet, videregives til
relevante personer ved skriftlig rapport og afsluttende konference,
med henblik på, at få denne viden implementeret i barnets nærmiljø.
Forløb på ca. 10 uger med fremmøde 2 formiddage om ugen.

6.3 Specifikke og helhedsorienterede indsatser – børn med tale-/sprogvanskeligheder
Indsats

Indhold

4.1. Specifik
indsats

Graduerede intensive individuelle undervisningsforløb, hvor der ud fra
testning og screening af barnets vanskeligheder tilrettelægges et
individuelt undervisningsforløb.

10.446 kr.

Der kan laves specifikke indsatser inden for områder som:

21.696 kr.

4.2. Specifik
indsats
4.3. Specifik
indsats
4.4. Specifik
indsats

•
•
•
•

Ydelsespris

Børn/unge med udtalevanskeligheder
Børn/unge med stammen og/eller løbsk tale
Børn/unge med impressive vanskeligheder
Børn/unge med kommunikative vanskeligheder

39.373 kr.

65.087 kr.

Pakkestørrelserne afhængig af omfanget af indsats.
4.7.
Indeholder observation og undervisning – fonologi- og
Helhedsorienteret observationsgrupper.
indsats
Fonologigruppen tilbyder målrettet undervisning rettet mod børn med
Helhedsorienteret ekspressive vanskeligheder. Indsatsen indeholder en vurdering af
indsats til børn
barnets udtale og sætningsopbygning ud fra testning, iagttagelse og
med ekspressive
samtale. Ud fra barnets behov tilrettelægges et individuelt
undervisningsforløb. Gruppeforløb indeholder desuden strukturerede
14

38.570 kr.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) – Indsatskatalog 2018

vanskeligheder

aktiviteter, der fremmer barnets sproglige opmærksomhed og udvikling.
Der er tæt samarbejde med PPR som har mulighed for at komme og
følge undervisningen med efterfølgende faglig drøftelse.
Den viden og erfaring, der opnås om barnet, videregives til relevante
personer ved skriftlig rapport og afsluttende konference med henblik
på, at få denne viden implementeret i barnets nærmiljø.
Forløb på ca. 10 uger med fremmøde 2 formiddage om ugen.

15
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7 Tilgrænsende indsatser – Kontraktsalg (uden for den faste
finansieringsramme)
7.1 Kommunikationsundervisning til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser
Specialbørnehaven Birken
Indsats

Indhold

Timepris

Fagspecifik
indsats

Forløb for børn og unge med svære sproglige og kommunikative
udfordringer. (Specialbørnehaven Birken, Vodskov)

933,15 kr.

Målgruppen er børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD,
Tourette og andre nært beslægtede gennemgribende
udviklingsforstyrrelser.
Forløbet indeholder bl.a. opbygning af barnets/den unges
grundlæggende kommunikative forudsætninger. Der arbejdes med
visualisering, organisering og struktur i forhold til sprog, tale og
kommunikation.
Der arbejdes direkte med barnet i samarbejde med forældre,
pædagoger, lærere og evt. andre relevante fagpersoner fra barnets
netværk.
Der kan udarbejdes kommunikationsstøttende materialer til brug for
det enkelte barn/den unge efter behov.

7.2 Udredning og indsats til borgere med længerevarende følger efter hjernerystelse
(commotio)
Indsats

Indhold

Specifik
tværfaglig
udredning af
langtidsfølger
efter
hjernerystelse
(commotio)

•
•

•
•
•

Ydelsespris

Et grundigt tværfaglig udredning med anamneseoptag v/
neuropsykolog og fysioterapeut.
En udredning ved hjælp af en symptom tjek-liste omhandlende
psykiske, fysiske og kognitive symptomer, herunder screenes der
bl.a. for angst, depression og somatisering
Fysisk udredning
Differentialdiagnosticering
Anbefalinger til videre tiltag og indsatser.

Der er foretages ikke en neuropsykologisk undersøgelse (NPU).
Der kan efter udredning tilbydes vejledning jfr. de øvrige specifikke
indsatser under kontraktsalg, såfremt dette vurderes relevant.
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7.3 Undersøgelser / udredninger
Indsats

Indhold

Timepris

- Neuropsykologisk undersøgelse (voksne)/specifik undersøgelse
- Neuropsykologisk undersøgelse (børn)
- Øvrige specifikke undersøgelser
- Helhedsorienteret udredning

17.730 kr.
25.195 kr.
12.131 kr.
45.724 kr.

7.4 Specifikke og helhedsorienterede indsatser
Indsats

Indhold

Timepris

- 1) Specifik indsats
- 2) Specifik indsats
- 3) Specifik indsats
- 4) Specifik indsats
- Helhedsorienteret rehabiliteringsindsats (Voksne)
- Helhedsorienteret rehabiliteringsindsats (Børn)
- Helhedsorienteret indsats (Børn – obs- og fonologigrupper)
- 5) Specifik indsats
- 6) Specifik indsats
- 7) Specifik indsats

12.131 kr.
25.195 kr.
45.724 kr.
75.585 kr.
125.975 kr.
60.655 kr.
44.791 kr.
6.999 kr.
17.730 kr.
3.733 kr.

7.5 Supervision til grupper der ikke er cpr.nr.-relaterede
Indsats

Indhold

Timepris

Tilbud udarbejdes ved forespørgsel

933,15 kr.

7.6 Kurser til personalegrupper
Indsats

Indhold

Timepris

Tilbud udarbejdes ved forespørgsel
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