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Indledning

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er en specialiseret ambulant 

institution i Region Midtjylland under Psykiatri og Social. 

Vi har på IKH aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sund-

hedsområdet, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse. På IKH 

arbejder vi derfor både inden for sociallovgivningen, specialundervisningslovgivnin-

gen og sundhedslovgivningen.

På IKH har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og 

rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, 

undervisning og behandling til både børn, unge og voksne samt til familier med børn 

med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke 

herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. 

IKH tilbyder ligeledes livslang behandling til alle børn boende vest for Storebælt som 

er født med læbe-ganespalte.

IKH arbejder tværfagligt med logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og 

fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, 

specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger.

Som det fremgår af nærværende ydelseskatalog tilbyder vi en lang række færdigt 

sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris. 

Herudover er vi dog altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, 

som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne 

situation til den konkrete bruger er en tilgang, vi lægger vægt på at praktisere.

IKH har to ydelseskataloger ^ ét til voksne og ét til børn.

Sidst men ikke mindst tilbyder IKH en række kurser målrettet mod voksne, børn 

og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes 

tilrettelægges og sammensættes efter jeres behov. 

For yderligere informationer om IKH se venligst vores hjemmeside:

www.sku.rm.dk

Note: Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres p.gr. af eksempelvis 

manglende tilslutning eller andre forhold.

Der tages desuden forbehold for trykfejl.

Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb

725,00 kr. 810,00 kr.
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Senhjerneskadeområdet

A1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr.

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 8 timer

2.900,00

5.800,00

3.240,00

6.480,00

Senhjerneskadeområdet henvender sig til unge og voksne, der på grund af hjerneskade har fået afasi 

(sprogforstyrrelser), kognitive kommunikations vanskeligheder, verbal apraksi ( talemotoriske forstyrrelser)  

og/eller dysartri (udtaleforstyrrelser). Det kan være pludselige opståede skader som apopleksi eller 

kranietraume eller progredierende neurologiske lidelser som parkinson, multipel sclerose, chorea huntington 

og ALS

Senhjerneskadeområdet tilbyder også vejledning til voksne udviklingshæmmede samt borgere med demens 

sygdomme i forbindelse med sprog-/talevanskeligheder

YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER
Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer 
m.h.p. på at øge borgerens muligheder for at blive så selvhjulpen som muligt og f.eks understøtte borgerens 
muligheder for at vende tilbage/komme i beskæftigelse.
Senhjerneskadeområdet tilbyder koordinering og samarbejde med kommunalt personale m.h.p.at skabe 
sammenhængende forløb

Udredning
Borgeren undersøges ved testning og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra andre fagpersoner.  
Der kan desuden være behov for at vurdere det kommunikative funktionsniveau under konkrete hverdagsak-
tiviteter relevant for den enkelte. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i logopædi-
ske tiltag.  Udredningen kan være et modul på enten 4 eller 8 timer afhængig af vanskelighedernes omfang 
og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af borgerens behov, vanskeligheder og ressourcer, samt 
hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder – herunder indstilling til rele-
vant videre foranstaltning
Vi indgår gerne i planlægning af og samarbejde om den samlede rehabiliterings-indsats

A1: Udredning
 n Testning
 n Diagnosticerende undervisning
 n Afklaring af undervisningsbehov
 n Afklaring af koordinering/samarbejde med kommunalt personale
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Senhjerneskadeområdet  YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERA

Undervisning
Undervisning af borger er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifi kke behov, vanskeligheder og 
ressourcer.  Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i forhold til 
målsætning mv. Undervisningens længde og intensitet tilpasses den enkeltes muligheder og behov, og af-
hængigt heraf kan undervisningen sammensættes af moduler af forskellig varighed. Undervisningsforløb be-
står af moduler på 16, 20 og 40 timer, Modulet på 60 timer er ofte kun relevant ved intensivt forløb f.eks hvor 
borger har mulighed for at vende tilbage til beskæftigelse.  Undervisningen kan ske som et intensivt forløb 
( 3- 5 dage om ugen) eller som et forløb med undervisning 1 -2 gange om ugen. Der opstilles mål, som tilpas-
ses og evalueres undervejs. IKHs  øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. 

Undervisningsmodulet afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet evalueres, og der stilles forslag til evt  
videre foranstaltning.

Netbaseret undervisning gives som supplement til eller i forlængelse af et andet logopædisk tilbud, når det 
er muligt. Borgeren kan træne selv eller med hjælp fra pårørende med udleverede opgaver, og/eller borgeren 
kan træne med logopæden via web-cam

A2: Individuel undervisning 
 n Undervisning
 n Intensivt undervisning
 n Evaluering af målsætning 
 n Samtale med psykolog mhp. at bearbejde psykosociale konsekvenser af kommunikative vanskeligheder 
 n Udredning ved fysioterapeut

A2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 20 timer

Modul II: 40 timer

Modul III: 60 timer

Modul IV: 16 timer

14.500,00

29.000,00

43.500,00

11.600,00

16.200,00

32.400,00

48.600,00

12.960,00

A3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 8 timer

Modul III: 12 timer

2.900,00

5.800,00.

8.700,00

3.240,00

6.480,00

9.720,00

Opfølgning på tidligere afsluttet forløb
Borgeren tilbydes et opfølgningsforløb i forbindelse med udskrivelse fra hospital eller i relation til tidligere 
logopædisk undervisning. Dette giver mulighed for at genopfriske og sikre at borgeren kan fastholde effek-
ten af den undervisning, der er givet. Forløbet kan gives individuelt eller på hold, og kan gives som moduler af 
4, 8, 12 timer. IKHs øvrige faggrupper kan inddrages, når dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en 
statusrapport, hvor der gives skriftlig vejledning vedr kommunikationsstrategier målrettet borger/pårørende 
og/eller kommunale fagpersoner samt evt forslag til selvtræning/ vedligeholdende træning.

A3: Opfølgning
 n Vurdering/opsummering af tidligere og nuværende vanskeligheder og ressourcer
 n Repetition af tidligere øvelser, evt. suppleret med nye
 n Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende
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Vejledning/rådgivning
Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller kommunale fagpersoner til en øget forståelse af de 
aktuelle talemæssige, sproglige og/eller kommunikative problemstillinger. 
Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvorpå de specifi kke vanskeligheder håndteres og den 
kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som 
vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde f.eks rådgivning om videre selvtræning og/eller vedligehol-
dende træning. Vejledning/rådgivning gives som moduler på 4 eller 8 timer afhængig af situationens omfang 
og kompleksitet. 
Forløbet afsluttes med en statusrapport, hvor der gives skriftlig vejledning vedr.kommunikationsstrategier 
målrettet borger, pårørende og eller/kommunale fagpersoner samt evt forslag til anden træning.

A4: Vejledning/rådgivning
 n Orientering om den ramtes specifi kke vanskeligheder
 n Drøftelse af kommunikative ressourcer og begrænsninger hos den ramte og omgivelserne
 n Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende
 n  Rådgivning og vejledning og vejledning vedr kommunikation til den ramte og evt pårørende 

og /eller fagpersoner

Teknologiske hjælpemidler
Borgerens forudsætninger for at anvende teknologiske kommunikationshjælpemidler afdækkes. På bag-
grund af dette afprøves konkrete relevante hjælpemidler. Det vurderes, hvorvidt borgeren er i stand til at 
betjene hjælpemidlet, og om hjælpemidlet vil kunne støtte og øge borgerens kommunikationsevne væsent-
ligt. Hvis det er relevant, ansøges kommunen om bevilling af hjælpemidlet. I forlængelse af eventuel bevilling 
tilbydes opsætning, instruktion samt undervisning i brug af det aktuelle hjælpemiddel. IKH’s øvrige faggrup-
per kan inddrages, når dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en statusrapport og der stilles forslag 
til videre foranstaltning.

A5: Udredning af behov for teknologisk hjælpemiddel
 n Udredning og vurdering
 n Rådgivning/vejledning
 n Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme

A4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 8 timer

Modul III: 2 timer

2.900,00

5.800,00

1.450,00

3.240,00

6.480,00

1.620,00

A5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 6 timer

Modul III: 8 timer

2.900.00

4.350,00

5.800,00

3.240,00

4.860,00

6.480,00
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Senhjerneskadeområdet

Psykologsamtaler
I relation til den pågældende borgers talemæssige, sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder tilbydes 
individuelle samtaler med psykolog. Samtalerne har til hensigt at give borgeren indsigt i egne følelser, tanker 
og handlemønstre med henblik på at mestre et liv med kommunikationsvanskeligheder, at kompensere herfor 
eller at ændre på situationen. 
Et samtaleforløb afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant 
videre foranstaltning.

A7: Psykologsamtaler 
 n Kort terapeutisk forløb
 n Sorg-kriseterapi

Senhjerneskadeområdet

Taxa
IKH sørger for i samarbejde med taxaselskabet at planlægge, bestille og koordinere taxa-kørsel til og fra IKH i 
forbindelse med en bevilliget ydelse. Udgiften til taxa-kørsel påhviler kommunen.

A8: Administration af taxakørsel 
 n Planlægning og administration af taxakørsel

A8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 1 time 725,00 810,00

 YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERA

A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00

A6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 8 timer

Modul II: 16 timer

5.800,00

11.600,00

6.480,00

12.960,00

A6: Undervisning i brug af bevilliget teknologisk hjælpemiddel 
 n Opsætning
 n Undervisning
 n Rådgivning/vejledning

SENHJERNESKADEOMRÅDET

Kontaktperson:
Helle Hededam Christensen 
29 22 19 69

!
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A

AFASI- OG DYSARTRIRAMTE
Personer som efter en erhvervet hjerneskade har pådraget sig sproglige vanskeligheder (afasi) eller talemæ-
sige vanskeligheder (dysartri). Afasi medfører typisk vanskeligheder inden for både sprogforståelse, sprog-
produktion, læsning og stavning. Dysartri medfører typisk vanskeligheder i forhold til udtale, stemmebrug og 
vejrtrækning. Begge diagnoser påvirker kommunikationsevnen.

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov. 
SLA = ILAT = MODAK =  er eksempler på metoder, der anvendes i undervisningen.

A9: Gruppeundervisning 

Gruppeundervisning har hovedvægten på afprøvning og udvikling af kommunikationsstrategier. 
Der lægges desuden vægt på erfaringsudveksling og overførsel af relevante kommunikationsstrategier til 
hverdagen. Vi opfordrer pårørende og kommunale fagpersoner til at deltage. 
Det tilstræbes at gruppesammensætningen er så homogen som muligt og der tages udgangspunkt i f.eks 
afasi, dysartri, alternativ kommunikation eller IT-undervisning.
Gruppestørrelsen er på 4 -6 deltagere. Undervisningsmodulet afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet 
af forløbet evalueres og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning

 n Vurdering af kommunikative ressourcer og begrænsninger
 n Undervisning i grupper
 n  Evaluering af målsætning, herunder vurdering af ressourcer og begrænsninger
 n  Psykolog deltager undervejs i forløbet mhp. bearbejdning af psykosociale konsekvenser 

på de kommunikative vanskeligheder

A9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 14 timer

Modul II: 20 timer

10.150,00

14.500,00

11.340,00

16.200,00

A11: Orofacial undersøgelse og vejledningsforløb

I relation til borgerens talevanskeligheder som følge af dysartri og/eller apraksi tilbydes hos fysioterapeut 
en orofacial undersøgelse med opfølgende vejledningsforløb i de tilfælde, hvor de oralmotoriske vanskelig-
heder er særlig udtalte. Undersøgelsen omfatter en vurdering af de neuromotoriske vanskeligheder, der 
påvirker artikulation, vejrtrækning og muskelfunktion i relation til talen. Vejledningsforløbet indeholder ud-
arbejdelse af et individuelt træningsprogram mhp. bedring af oralmotorikken med opfølgende vejledning og 
rådgivning.

 n Klinisk undersøgelse og testning af den talemotoriske funktion 
 n Udarbejdelse af individuel træningsprogram 
 n Opfølgende vejledning og rådgivning 
 n Evaluering 

A11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I:  10 timer

Modul II: 20 timer

7.250,00

14.500,00

8.100,00

16.200,00
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Senhjerneskadeområdet  MÅLGRUPPERA

A12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 25 timer 18.125,00 20.250,00

A12: Psykologisk undersøgelse af kognitive funktioner 
Der kan undertiden være behov for en psykologisk undersøgelse for at klarlægge borgerens kognitive van-
skeligheder i relation til de kommunikative vanskeligheder. Det kan f.eks. dreje sig om neurologiske dysfunk-
tioner eller andre kognitive vanskeligheder, der, når de erkendes, bliver muligt at rådgive i forhold til.

 n Samtale med borgeren
 n Test og analyse af hukommelse, opmærksomhed, planlægning, sproglige funktioner m.fl .
 n Skriftlig og mundtlig formidling af undersøgelsesresultaterne 

A13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I:   30 timer

Modul II:  40 timer

Modul III: 50 timer

Modul IV: 60 timer

21.750

29.000

36.250

43.500

24.300

32.400

40.500

48.600

A13: Intensiv holdundervisning af afasiramte
Forløb på hold bestående af 2-4 personer, sammensat efter type af vanskeligheder og træningspotentiale. 
Der sammensættes et undervisningsprogram 3-5 dage om ugen af 2-3 timers varighed om dagen. Afhængig 
af det aktuelle behov og potentiale sammensættes forløbet som en kombination af undervisning, vejledning, 
selvtræning og/eller pårørendeinddragelse. Psykolog inddrages efter behov. Forløbet afsluttes med en sta-
tusrapport, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.

 n Udarbejdelse af individuel undervisningsplan
 n Intensiv undervisning
 n Vejledning/rådgivning til den ramte og evt. pårørende
 n Evaluering af målsætning 

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

! SENHJERNSKADEOMRÅDET

Kontaktperson
Helle Hededam Christensen

29 22 19 69

!
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A14: Temaeftermiddag for afasiramte og pårørende m. mulighed for opfølgning 

Afasiramte, som er i undervisning, kan sammen med deres pårørende deltage i en temaeftermiddag med 
fokus på mulige følelsesmæssige og sociale konsekvenser af en hjerneskade (modul I). Tilbuddet afholdes af 
psykolog og logopæd.
I forlængelse af dette er der mulighed for at give den pårørende et kortere forløb i samtalegruppe ved 
psykolog (modul II). Samtalegruppen består af 4-6 deltagere.

 n At ramte og pårørende sammen bliver informeret om mulige psykosociale følger efter en hjerneskade 
 n At ramte og pårørende møder og deler erfaringer med andre i lignende situation 
 n At pårørende mødes med forståelse for, at de også er ramt og kan have det svært 
 n At give støtte, viden og handlemuligheder til pårørende i en vanskelig situation 
 n At forsøge at forebygge mulige belastningsreaktioner som isolation, depression, stress mv. 

A14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Tema Modul I: 2 timer

Tema Modul II:  2 timer 

1.450,00

1.450,00

1.620,00

1.620,00

A15: Intensivt kursus for afasiramte og deres pårørende

På kurset formidles viden omkring hjerneskader og deres følgevirkninger - der er oplæg fra læge, psykolog, 
fysioterapeut og logopæd. Den afasiramte vil sammen med en pårørende have mulighed for at arbejde med 
kommunikative færdigheder, bearbejde de ændrede livsbetingelser samt udveksle erfaringer og oplevelser 
med andre i lignende situation. 
Målgruppen er afasiramte og deres pårørende som har levet med afasi i 1-2 år og som er tilstrækkelig selv-
hjulpne til at kunne deltage i fuldt dagsprogram. Kurset afholdes for 10-20 deltagere.

 n Formidling af viden om hjerneskader og deres følgevirkninger
 n De ændrede livsbetingelser for den senhjerneskadede og den pårørende
 n Vejledning og rådgivning omkring kommunikation
 n Erfaringsudveksling
 n Praktiske øvelser
 n Socialt samvær

A15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3

SEL § 12

12  timer 8.700,00 9.720,00
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Senhjerneskadeområdet  MÅLGRUPPERA

A16: Vedligeholdende gruppeaktivitet
Efter genoptræning af de tale-sproglige og kommunikative funktioner kan det især for hårdt afasiramte være 
relevant at tilbyde vedligeholdende gruppeaktivitet i et miljø med forståelse for de særlige kommunikative 
problematikker. Formålet med dette er at give borgeren mulighed for fortsat at anvende og vedligeholde de 
opnåede færdigheder, mhp. at disse ikke mistes. Indsatsen kan tilrettelægges på fl ere måder: 

 n Vedligeholdende gruppetilbud på IKH (18 timer)
 n  Konsulentfunktion i forhold til oprettelse af vedligeholdende gruppetilbud i kommunalt regi. Herunder 

hjælp til opstart af gruppe og opfølgning undervejs (8 timer)
 n Konsulentfunktion i forhold til ’overlevering’ til eksisterende kommunale tilbud (4 timer)

A16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

SL afsnit V kapitel 16 
§ 86 stk. 2

Modul I: 4 timer

Modul II: 8 timer

Modul III: 18 timer

2.900,00

5.800,00

13.050,00

3.240,00

6.480,00

14,580,00

A21: Optimering af den daglige kommunikation: Undervisning af pårørende og afasiramt i SCA-metoden
Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) er udviklet på Aphasia Institute i Toronto og er en 
metode, som har til hensigt at skabe forudsætning for ligeværdig dialog mellem den afasiramte og dennes 
omgivelser. Ved at lære de pårørende en anerkendende tilgang samt kommunikationsstøttende strategier 
optimeres den afasiramtes muligheder for at forstå informationer samt for at give udtryk for tanker, følelser 
og behov. Metoden er velafprøvet og har vist gode resultater både i ind- og udland.
Forløbet tilrettelægges som en kombination af gruppeundervisning af pårørende, individuel undervisning af 
den enkelte afasiramte sammen med dennes pårørende samt opfølgende repetition og erfaringsudveksling. 

 n Information om sprog, kommunikation og afasi
 n Undervisning i SCA metoden
 n Øvelser/rollespil
 n Hjemmeopgaver
 n Vejledning/sparring
 n Erfaringsudveksling
 n Ideer til udarbejdelse af støttende kommunikationsmateriale

A21 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 20 timer

(Individuel)

Modul II: 20 timer

(Gruppe)

14.500,00

14.500,00

16.200,00

16.200,00
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A

PROGREDIERENDE NEUROLOGISKE LIDELSER
Personer som lider af Parkinsons sygdom, Amyotrifi sk Lateral Sclerose (ALS), Dissemineret Sclerose (DS) og 
andre progredierende neurologiske lidelser kan rammes af dysartri. Det sker, når sygdommen påvirker taleor-
ganerne – det vil typisk være i form af lammelser, stivhed eller svigtende styring. Vanskelighederne påvirker 
kommunikationen og vil gradvist forværres.

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer, herunder certifi -
ceret LSVT logopæd og LSVT certifi ceret fysioterapeut. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. 
LSVT = PLVT er eksempler på metoder, der anvendes i undervisningen.

A17: Individuelt tilbud til personer med progredierende lidelser 

Det progredierende forløb, udvikler sig meget individuelt og der bliver i hvert tilfælde sammensat et forløb, 
som matcher den enkelte borger og dennes aktuelle situation og behov. Den logopædiske indsats består af 
vejledning og/eller undervisning ligesom afprøvning af kommunikations hjælpemidler indgår efter behov.  
IKHs øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant f.eks kan ergoterapeuten inddrages i for-
bindelse med rådgivning/vejledning vedr spise/synkefunktionen.

Ved ALS sker det i et samarbejde med ALS-team på sygehuset.

 n Vejledning/rådgivning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende
 n Evt. udarbejdelse af individuel undervisningsplan
 n Undervisning
 n Rådgivning/vejledning vedr. spise/synkefunktionen
 n Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme

A17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I:   10 timer

Modul II:  20 timer

Modul III:  2 timer

Modul IV:  6 timer

7.250,00

14.500,00

1.450,00

4.350,00

8.100,00

16.200,00

1.620,00

4.860,00

IKH er altid åbne for i samarbejde med jer 

at sammensætte en ydelse som tilgodeser 

netop jeres behov
!

SENHJERNESKADEOMRÅDET

Kontaktperson: 

Helle Hededam Christensen 29 22 19 69
!
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A  MÅLGRUPPERSenhjerneskadeområdet

IKH tilbyder en række kurser 

målrettet mod voksne, børn og 

professionelle indenfor IKHs 

forskellige områder.

Disse kurser kan ligeledes 

tilrettelægges efter jeres behov.

!

A18: LSVT Loud undervisnig
Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) er et intensivt stemme- og taleundervisningsforløb udarbejdet til 
mennesker med Parkinsons sygdom. Der kræves certifi cering for at undervise efter metoden, som er veldo-
kumenteret og evidensbaseret i forhold til Parkinson, men det har vist sig at den også ofte giver gode resul-
tater, når den anvendes på andre neurologiske lidelser. Målet med træningsmetoden er at opnå en højere 
stemmestyrke og deraf følgende bedre respiration, artikulation, stemmekvalitet og kommunikation. 
Et LSTV-forløb består af to dele. Modul I, som er undersøgelse og en uges træning inkl. hjemmetræning og 
modul II, som er endnu tre ugers træning inkl. hjemmetræning samt afsluttende testning. Modul I og II bevil-
liges samtidig, men modul II iværksættes og afregnes kun hvis borgeren i modul I viser sig i stand til at indgå i 
træningsmetoden og kunne følge kravene til selvtræning.

 n Udredning af stemme, tale og kommunikation efter LSVT protokollen
 n LSVT undervisningsprogram, 1 time dagligt x 4 ugentligt i 4 uger
 n Hjemmearbejde, 1-2 gange dagligt
 n Rådgivning og vejledning
 n Afsluttende re-testning, evaluering og rådgivning efter LSVT protokollen
 n Opfølgende samtale 6 mdr senere

A18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 12 timer

Modul II: 25 timer

8.700,00

18.125,00

9.720,00

20.250,00
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A

UDVIKLINGSHÆMMEDE

Når der for voksne udviklingshæmmede sker væsentlige ændringer i habituelt funktionsniveau, personlige 
faktorer, daglige aktiviteter eller omgivelsesfaktorer, kan de kommunikative muligheder og begrænsninger 
ændre sig, og det vil være relevant med logopædisk vejledning og evt. undervisning. Det kan eksempelvis 
omhandle tilbagegang i habituelt funktionsniveau, øget motivation for undervisning, ændring i dagligdagsak-
tiviteter, ændring i bolig/nærmiljø, som stiller nye krav til kommunikationen.  

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov. 

A19: Individuelt tilbud til udviklingshæmmede med specifi kke tale-sprogvanskeligheder 

Den logopædiske indsats tager udgangspunkt i den ændrede kommunikative situation og har til formål at 
fremme den udviklingshæmmedes kommunikative muligheder. Det er en forudsætning, at nærmiljøet indgår 
i samarbejde med logopæden. IKH’s øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Hvert un-
dervisningsmodul afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag 
til relevant videre foranstaltning

 n Udredende undervisnings-/vejledningsforløb.
 n Igangsætning af træningsaktiviteter i nærmiljøet.
 n Vejledning til den udviklingshæmmede og/eller omgivelserne mhp. at optimere kommunikationen
 n Introduktion af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier til den udviklingshæmmede og nærmiljøet.

A19 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 15 timer 10.875,00 12.150,00
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SenhjerneskadeområdetA  MÅLGRUPPER

DEMENTE

Personer med diagnosticeret demens, hvor den demente og/eller den pårørende oplever væsentlige kommu-
nikative vanskeligheder, som påvirker hverdagen. Vanskelighederne er relateret til en generel kognitiv funkti-
onsnedsættelse og forværres gradvist.

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov. 

A20: Individuelt tilbud til personer med demens
Den ramte, pårørende og/eller fagpersoner hjælpes til en øget forståelse af de aktuelle kommunikative 
problemstillinger. Der vejledes omkring hensigtsmæssige måder, hvorpå vanskelighederne håndteres, og 
den kommunikative situation optimeres. Det er en forudsætning, at nærmiljøet indgår i samarbejde med 
logopæden. Der rådgives omkring eventuelle nye aktivitetstilbud, som vil være hensigtsmæssige i den enkel-
tes tilfælde. IKH’s øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en 
statusrapport.

 n Vurdering af ressourcer og begrænsninger hos den ramte og omgivelserne
 n Vejledning til den ramte og/eller omgivelserne mhp. at optimere kommunikationen

A20 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 10 timer

Modul III: 20 timer

2.900,00

7.250,00

14.500,00

3.240,00

Psykologsamtaler
I relation til den pågældende borgers talemæssige, sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder tilbydes 
individuelle samtaler med psykolog. Samtalerne har til hensigt at give borgeren indsigt i egne følelser, tanker 
og handlemønstre med henblik på at mestre et liv med kommunikationsvanskeligheder, at kompensere herfor 
eller at ændre på situationen. 
Et samtaleforløb afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant 
videre foranstaltning.

A7: Psykologsamtaler 
 n Kort terapeutisk forløb
 n Sorg-kriseterapi

A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00
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Stemmeområdet

Stemmeområde tilbyder undervisning, vejledning, rådgivning og behandling til voksne med stemmevanske-
ligheder. 
Ydelserne er rettet mod voksne borgere, hvis stemmefunktion ikke lever op til de stemmekrav, personen 
møder i hverdagen. Der kan være tale om subjektive gener i forbindelse med stemmebrug – evt. kombineret 
med organiske forandringer på stemmelæberne. 
Desuden retter ydelserne sig mod personer, der er laryngectomerede, samt personer, der er behandlet for 
kræft i hals- og mundhuleregionen. 

YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER     
Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov.                                                     

Undersøgelse:
Borgeren undersøges ved testning, samtale og eventuelt indhentning af relevante oplysninger fra andre 
fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Under-
søgelsen gives som moduler på 3 eller 6 timer afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der 
laves en skriftlig vurdering af borgerens vanskeligheder og ressourcer samt hvilke muligheder, der er for at 
afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.
Henvisning fra speciallæge er en forudsætning for stemmeundersøgelse.

B1: Individuel undersøgelse 
 n Udredning af funktionsnedsættelse
 n Afklaring af undervisningsbehov

B1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 3 timer

Modul II: 6 timer

2.175,00

4.350,00

2.430,00

4.860,00

STEMMEOMRÅDET

Kontaktperson:
Helle Hededam Christensen 
29 22 19 69

!
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 YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERB Stemmeområdet

Undervisning:
Undervisningen af borgeren er individuelt tilrettelagt og tilpasset dennes specifi kke vanskeligheder og 
ressourcer. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i forhold til 
målsætning mv. I fællesskab laves en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål, der tilpasses og 
evalueres undervejs. Undervisningen gives som moduler på 9 eller 17 timer afhængig af vanskelighedernes 
omfang og kompleksitet. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet 
evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.
Endvidere er der mulighed for gruppeundervisning til de borgere, der har modtaget et individuelt undervis-
ningsforløb, og som har brug for opfølgning i en større gruppe.

B2: Individuel undervisning 
 n Individuelt tilpasset undervisningsplan
 n Undervisning
 n Kombination med mulighed for kortere gruppeforløb
 n Orienterende samtale hos psykolog ved behov
 n Udredning ved fysioterapeut ved behov
 n Vejledning vedr. kommunikation og stemmevaner
 n Afprøvning af kommunikationsudstyr og evt. ansøgning om samme

B2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00

B3: Gruppeundervisning
 n Stemmetræning
 n Fokus på kropsholdning, dynamik og åndedrætsfunktion
 n Implementering af stemme-teknikken i social sammenhæng og dagligdagen
 n Uddybning af teori om tale og stemme
 n Erfaringsudveksling med andre i lignende situation
 n Kommunikations-strategier
 n Afprøvning/anvendelse af eventuelle hjælpemidler
 n Gruppestørrelse 4-6 personer

B3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 5 timer 3.625,00 4.050,00
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      YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERB

Vejledning/rådgivning
Gennem vejledning hjælpes klienten, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle 
logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden omkring hensigtsmæssige strategier, hvormed de 
specifi kke logopædiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives 
om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. 
Der anvendes moduler på 1, 4 eller 10 timer, afhængigt af problemets omfang og kompleksitet. IKH’s øvrige 
fagpersonale kan inddrages. I forbindelse med rådgivningen udfærdiges der en skriftlig rapport.

B4: Vejledning/rådgivning 
 n Vejledning/rådgivning til borgeren
 n Ved behov gives rådgivning/vejledning til ægtefælle eller andre pårørende
 n Rådgivning af fagpersoner

B4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 1 time

Modul II: 4 timer

Modul III: 10 timer

725,00

2.900,00

7.250,00

810,00

3.240,00

8.100,00

Psykologsamtaler - stemmeområdet
I relation til den enkelte borgers stemmevanskeligheder tilbydes individuelle psykologsamtaler. Samtalerne 
har til formål at afhjælpe eller bedre stemmeproblemerne igennem samtalebehandling. Der arbejdes med at 
skabe forståelse af sammenhænge mellem stemme og psykiske faktorer. 
Forløbet koordineres med de øvrige behandlere på IKH. 

I tilfælde, hvor der er tale en kronisk eller vedvarende problematik, arbejdes der med accept og evnen til at 
mestre et liv med kommunikationsvanskeligheder bedst muligt. 
Forløbet afsluttes med en evaluering samt et statusnotat. Desuden kan psykologen i samråd med borgeren 
tage stilling til eventuelle yderligere behandlingsmuligheder. 

B5: Psykologsamtaler 
 n Psykologsamtaler i relation til den pågældende borgers stemmevanskeligheder 
 n Psykoedukationi

B5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.925.00

7.290,00

13.770,00
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A  MÅLGRUPPERB Stemmeområdet

BORGERE MED FYSISKE PROBLEMSTILLINGER I RELATION 
TIL DERES STEMMEVANSKELIGHEDER. 

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov.    
Undervisningstilbuddet kan gives individuelt eller i en gruppe.                                              

B6: Individuel fysioterapeutisk behandling 
 n Specifi kt tilbud i relation til den pågældende borgers vanskeligheder
 n Fokus på samspillet mellem krop, holdning, muskelspænding og stemmen
 n Afspændende og mobiliserende behandling af hals, nakke, kæbe og skulderområde
 n Specifi k oro-facial behandling ved nedsat funktion i ansigtet og taleapparatets muskler
 n Statusrapport herunder revisitation til samme tilbud

B7: Fysioterapeutisk gruppeforløb 
 n  Et gruppeforløb ved fysioterapeut for klienter med en kropslig problematik i forhold til den funktionelle 

stemme. Samspil mellem kropsholdning, åndedræt, stemme, med udgangspunkt i Basal kropsbevidst-
hedstræning (BAT)

 n Statusrapport med forslag til videre foranstaltning.
 n Gruppestørrelse: 4-6 deltagere

B7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 5 timer 3.625,00 4.050,00

B6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00

IKH tilbyder en række kurser 

målrettet mod voksne, børn og 

professionelle indenfor IKH’s 

forskellige områder.

Disse kurser kan ligeledes 

tilrettelægges efter jeres behov.

!

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

!
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      MÅLGRUPPERB

BORGERE DER ER LARYNGECTOMEREDE SAMT BORGERE, DER ER BEHANDLET FOR 
KRÆFT I HALS- OG MUNDHULEREGIONEN.

Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer. 

* Udover prisen for selve kurset kommer udgifter til ophold.

Se side 47 under pris.

B9: Individuel tilbud til borgere efter laryngectomi eller hals/mundhuleoperation og evt. strålebehandling

Indsatsen foregår oftest i umiddelbar forlængelse af det operative tiltag og tilpasses efter den enkeltes 
situation og behov. Klienten, evt. pårørende samt diverse fagpersoner rådgives og vejledes omkring den 
ændrede kommunikative situation og omkring etablering af optimale kommunikationsmuligheder. Klienten 
undervises i hensigtsmæssig stemmefunktion og artikulation ud fra den enkeltes forudsætninger, og rele-
vante kommunikationshjælpemidler kan afprøves. Der rådgives og vejledes i brug af relaterede hjælpemidler 
som fx stomabeskyttelse.
Fysio- og ergoterapeut inddrages til vurdering og relevant intervention i forhold til spise/synkefunktion, neu-
ro-muskulære problematikker og vævsskader, fx ødem, fi brose, trismus, i relation til artikulation og stemme. 
Psykolog inddrages, hvis klienten udviser tegn på krise-/belastningsreaktioner, som vanskeliggør øvrige 
faglige interventioner. Desuden kan psykologen inddrages, hvis klienten har svært ved at komme overens 
med de varige mén, der er opstået efter sygdom og behandling. Psykologisk intervention kan forgå individuelt 
eller i gruppe afhængigt af den enkeltes problematik.” 
Forløbet afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre 
foranstaltning.

 n Tværfaglig vurdering og intervention ud fra borgerens behov 
 n Rådgivning og vejledning omkring kommunikation 
 n Undervisning i stemmegivning, artikulation mv 
 n Afprøvning, rådgivning og ansøgning vedr. relevante hjælpemidler 
 n Behandling og vejledning ved fysio- og/eller ergoterapeut 
 n Psykologisk intervention
 n Statusrapport

B9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 10 timer

Modul II: 20 timer

7.250,00

14.500,00

8.100,00

16.200,00
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 MÅLGRUPPERStemmeområdetB

B11: Kursustilbud til borgere efter laryngectomi
Kursusforløbet er rettet imod nyligt laryngectomerede borgere og er delt på 2 dage à 6 timer med ca 14 dage 

imellem. På dag 2 opfordres pårørende til at deltage i særskilt undervisning. Kurset er inklusiv forplejning.

Undervisning, vejledning og rådgivning på kurset varetages af psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og logo-

pæd. Den logopædiske indsats er individuelt tilpasset, men målrettet kommunikationsrådgivning i grupper på 

5 – 8 borgere.

 n Undervisning, rådgivning, vejledning i kommunikationsstrategier

 n  Rådgivning og vejledning omkring hævelse og ardannelse efter operation, muskelspændinger, åndedræt 

og hensigtsmæssig brug af kroppen generelt

 n Rådgivning og vejledning om spise/synkeproblemer

 n Rådgivning i forhold til hjælpemidler

 n Psykoedukation

B11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Ved 6 deltagere

14 timer

10.150,00 11.340,00

NY

B12: Kursustilbud til borgere efter mundhuleoperation og/eller strålebehandling
Kursusforløbet er rettet imod nyligt mundhuleopererede og/eller strålebehandlet borgere.

Den logopædiske indsats er indeholdende kommunikationsrådgivning i grupper – men også individuelt 

tilpasset.

Kurset er på 1 dag (6 timer) og inklusiv forplejning.

Vejledning og rådgivning på kurset varetages af psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og logopæd.

 n  Rådgivning og vejledning omkring kommunikation

 n  Rådgivning og vejledning omkring hævelse, ardannelse og trismus efter operation, fi brose efter stråle-

behandling, muskelspændinger, åndedræt og hensigtsmæssig brug af kroppen generelt

 n Rådgivning og vejledning om spise/synkeproblemer

 n Rådgivning i forhold til hjælpemidler

 n Psykoedukation

B12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 7 timer 5.075,00 5.670,00
NY
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      MÅLGRUPPERB

ILO-PATIENTER (INDUCIBLE LARYNGEAL OBSTRUCTION) 
                            
Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov.   

Rehabiliterende undervisnings-forløb for ILO patienter

Udredningen af ILO sker i et samarbejde med AUH (ØNH og lungemedicinsk). Diagnosen dækker over en vifte 
af laryngeale problematikker, som kan vise sig som åndedrætsproblemer – ofte i kombination med stemme-
vanskeligheder. 

Undervisningen af borgeren er individuelt tilrettelagt og tilpasset dennes specifi kke vanskeligheder og res-
sourcer. Der lægges i undervisningsforløbet vægt på bevidsthed om og øget kontrol af stemmebånd og ånde-
dræt, samt implementering af teknikkerne i patientens hverdag. 

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og gives som moduler på 14 timer. Hvert under-
visningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til 
eventuel relevant videre foranstaltning.

B10: Individuel undervisning - ILO

 n Individuelt tilpasset undervisningsplan
 n Undervisning
 n Orienterende samtale hos psykolog ved behov
 n Udredning ved fysioterapeut ved behov

B10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 14 timer 10.150,00 11.340,00

STEMMEOMRÅDET

Kontaktperson:
Helle Hededam Christensen 
29 22 19 69

! Tjek på IKH’s hjemmeside

Vi opslår løbende nye kurser 

http://www.sku.rm.dk

!
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STAMMEOMRÅDET

Stammerådet tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med stammevanskeligheder og/eller 
vanskeligheder med løbsk tale

YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER
Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige fag-
grupper inddrages efter behov.    

Undersøgelse:
Borgeren undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra andre 
fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Der laves 
en skriftlig vurdering af borgerens vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjæl-
pe eller begrænse disse vanskeligheder, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.

C1: Undersøgelse / udredning 
 n Undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang
 n Afklaring af undervisningsbehov

C1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 3 timer

Modul II: 6 timer

2.175,00

4.350,00

2.430,00

4.860,00

STAMMEOMRÅDET

Kontaktperson:
Helle Hededam Christensen 
29 22 19 69

!
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C  YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERStammeområdet

C3: Gruppeundervisning 
 Undervisning med henblik på at borgeren lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på

 n Bearbejdning af de psykosociale følger
 n Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation
 n Formidling af viden
 n Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser
 n Gruppestørrelse: 5 deltagere

C3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 10 timer 7.250,00 8.100,00

Undervisning
Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifi kke vanskeligheder og ressourcer. Un-
dervisningen planlægges i samarbejde med borgeren som inddrages i forhold til en individuel undervisnings-
plan, hvor der opstilles mål for forløbet. Disse tilpasses og evalueres undervejs. Hvert undervisningsforløb 
afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre 
foranstaltning
Endvidere er der mulighed for gruppeundervisning til de borgere, der har modtaget  et individuelt undervis-
ningsforløb, og som har brug for opfølgning i en  gruppe.

C2: Individuel undervisning 
 n Individuel tilpasset undervisningsplan
 n Undervisning
 n Ved behov orienterende samtale hos psykolog
 n Statusrapport med forslag til videre foranstaltning

C2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 10 timer

Modul II: 17 timer 

7.250,00

12.325,00

8.100,00

13.770,00

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

!
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C        YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER

Vejledning/rådgivning
Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle lo-
gopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden omkring hensigtsmæssige måder, hvormed de specifi kke 
logopædiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventu-
elle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. 
Der anvendes moduler på 2 eller 4 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. Desuden kan IKH’s 
øvrige fagpersonale inddrages, hvis det skønnes relevant. Der laves en skriftlig rapport i forbindelse med 
rådgivningen.

C6: Vejledning/rådgivning
 n Vejledning/rådgivning til borgeren
 n Ved behov til ægtefælle
 n Andre samarbejdspartnere

C6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 2 timer

Modul II: 4 timer 

1.450,00

2.900,00

1.620,00

3.240,00

Psykologsamtaler
Der tilbydes individuelle psykologsamtaler i relation til den enkelte borgers stamme og kommunikationsvan-
skeligheder, herunder løbsk tale. 
Samtalerne har til formål at give indsigt i borgerens følelser, tanker og handlemønstre knyttet til stammen 
med henblik øget accept og selvværd. Der arbejdes med at skabe forståelse af sammenhænge mellem stam-
men og psykiske faktorer. 

I forbindelse med løbsk tale vil samtalerne derudover også kunne omhandle indsigt i sociale og følelsesmæs-
sige elementer i kommunikationen med henblik på at øge gensidigheden i kommunikationen. 

C5. Psykologsamtaler - stammeområdet / løbsk tale
 n Psykologsamtaler i relation til den enkelte borgers stammevanskeligheder og/eller vanskeligheder 

 med løbsk tale
 n Psykoedukation
 n Samtaler med fokus på socialkognitive strategier
 n Mulighed for udredning af eksekutive vanskeligheder knyttet til løbsk tale

Forløbet afsluttes med en evaluering samt et statusnotat. Desuden kan psykologen i samråd med borgeren 
tage stilling til eventuelle yderligere behandlingsmuligheder.

C5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00
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 YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERC Stammeområdet

C7: Speech Easy – instruktion 
 n Udlån af apparatet i 1 måned
 n Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug
 n Løbende justering af indstillinger og vejledning i brug
 n Udarbejdelse af rapport om forløbet

C7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 – 75%
SEL § 12 – 25%

Modul I: 17 timer

Modul II: 8 timer

12.325,00

5.800.00

13.770,00

6.480,00
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LÆSEOMRÅDET

Læseområdet tilbyder at undersøge, undervise, rådgive og vejlede voksne med læse, 
stave- og skrivevanskeligheder (ordblinde/dyslektikere). 
Ydelserne retter sig ligeledes mod borgere med udtalevanskeligheder.

YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER
Ydelserne gives af eksaminerede tale-læsepædagoger samt IT-vejledere. IKHs øvrige faggrupper kan ind-
drages efter behov. 

Undersøgelse: 
Borgeren undersøges ved testning, it-afprøvning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger 
fra andre fagpersoner. Forudsætninger for at indgå i undervisningsforløb udredes. Afhængig af vanskelig-
hedernes omfang og kompleksitet tilbydes relevante moduler på 4 eller 6 timer. Der laves en skriftlig vurde-
ring af personens vanskeligheder og ressourcer samt muligheder for at afhjælpe eller begrænse vanskelig-
hederne, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.

D1: Undersøgelse 
 Diagnosticerende undersøgelse med vurdering af læsevanskelighedernes og udtalevanskelighedernes karak-
ter og omfang

 n Undersøgelse af borgerens kompetencer og potentialer for anvendelse af kompenserende teknologi

D1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 4 timer

Modul II: 6 timer

2.900,00

4.350,00

3.240,00

4.860,00

Kurser

Vi kan, indenfor og på tværs af alle IKH’s områder,  
sammensætte og målrette 
kurser efter specifi kke ønsker -
både til borgere, pårørende og medarbejdere.

!
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 YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERD Læseområdet

Undervisning 
Undervisningen tager udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål i forhold til 
specifi kke vanskeligheder indenfor læsning/stavning eller sprog/udtale. Forløbet tilpasses og evalueres un-
dervejs. Afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet tilbydes relevante moduler på 6, 17 eller 35 
timer. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der 
stilles forslag til videre foranstaltning.

D2. Individuel undervisning 
 n Individuel tilpasset undervisningsplan
 n Undervisning
 n Undervisning i tilpasset brug af læse - skrivestøttende it-hjælpemidler
 n Ved behov orienterende samtale hos psykolog

D2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 6 timer

Modul II: 17 timer

Modul III: 35 timer

4.350,00

12.325,00

25.375,00

4.860,00

13.770,00

28.350,00

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

! LÆSEOMRÅDET

Kontaktperson
Anette Skovgaard

29 22 19 13

!
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      YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPERD

Vejledning/rådgivning
Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle 
læsepædagogiske problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvormed de speci-
fi kke læsepædagogiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives 
om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. 
Der anvendes moduler på 3 eller 9 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. Desuden kan IKH’s 
øvrige fagpersonale inddrages, hvis det skønnes relevant. Der laves en skriftlig rapport i forbindelse med 
rådgivningen.

D4. Vejledning/rådgivning 
 n  Rådgivning/vejledning af elever og fagpersoner i forhold til undervisning, uddannelse, arbejde, støtte-

muligheder, it-hjælpemidler m.m.
 n Ved behov hjælp til dispensationsansøgning

D4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 3 timer

Modul II: 9 timer

2.175,00

6.525,00

2.430,00

7.290,00

D5: Hjælpemiddelafprøvning/-indkøb:  
Se ydelse G12 side 44

Psykologsamtaler
I relation til den pågældende borgers læse–stave vanskeligheder tilbydes individuelle samtaler med psyko-
log. Samtalerne har til hensigt at give borgeren indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre med henblik 
på at mestre et liv med læse-stavevanskeligheder. Forløbet afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet 
evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre foranstaltning.

D6: Psykologsamtaler 
 n Specifi kt i relation til den pågældende borgers læsevanskeligheder

D6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00
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Døve og svært hørehæmmede 

Høreområdet tilbyder et bredt spektrum af undervisnings- og rådgivningstilbud til voksne –  døvblevne, døve, 
døvblinde og svært hørehæmmede.
OBS! Enkelte af vores tilbud er målrettet borgere med anden etnisk baggrund.

DØVE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE BORGERE

Ydelserne er rettet mod døve og svært hørehæmmede, der anvender tegn eller anden visuel støtte i 

kommunikation med omverdenen. 

Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder og læsepædagoger.  IKHs øvrige faggrupper inddrages 

efter behov.    

Undersøgelse - borgere med dansk baggrund

Afdækning af borgerens dansksproglige kompetencer i forbindelse med en eventuel afklaring inden uddan-

nelses- eller jobstart. 

Borgerens dansksproglige kompetencer afdækkes via inddragelse af relevante tests. Der udarbejdes 

en skriftlig rapport om borgerens læse- og skriveniveau, og der stilles forslag til eventuelt yderligere foran-

staltning.

E1: Undersøgelse 

 n Læsning og læseforståelse

 n Skriftlige kompetencer

E1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 6 timer 4.350,00 4.860,00
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 MÅLGRUPPERE Døveområdet

Individuel undervisning
Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifi kke behov og kompetencer. Undervis-
ningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i fastsættelse af mål. Undervisnin-
gens længde og intensitet tilpasses ligeledes den enkeltes behov. Hvert undervisningsmodul afsluttes med 
en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. 
Ydelserne E2, E3 og E4 leveres i høreafdelingen, Peter Sabroesgade 10, 8000 Aarhus. 

E2: Individuel dansk undervisning 
 n  Udvidelse af ordforrådet
 n Læsestrategier
 n Grammatiske problemstillinger
 n Syntaktisk opmærksomhed
 n Korrektion af eget skriftsprog

E2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 74 timer 53.650,00 59.940,00

E3: Studierelateret undervisning 
Denne ydelse kan være relevant i forbindelse med kommende eller igangværende studie.

 n Læsestrategier
 n Læsning og diskussion af teorier 
 n Formidling af fagligt indhold
 n Sparring i forbindelse med skriftlige opgaver

E3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 37 timer

Modul II: 74 timer

26.825,00

53.650,00

29.970,00

59.940,00

E4: Undervisning af borgere med særlige behov
 n Tematiseret undervisning med udgangspunkt i borgerens behov og interesse
 n Udbygning af borgerens kommunikative kompetencer
 n Eventuel netværksfacilitering med tovholderfunktion i forhold til relevante samarbejdspartnere

E4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 37 timer

Modul II: 74 timer

26.825,00

53.650,00

29.970,00

59.940,00
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E

E6: Grundlæggende it-forståelse 

 n Basal brug af E-mail, MSN, webcam, sms, mms, iPhone / smart phone / og Ipad, informationssøgning på  
 nettet mv.

 n Individuel undervisning
 n Gruppeundervisning: 4 personer 

E6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 

Gruppeundervisning

5 timer

Modul II:

Individuel undervisn.

16 timer

3.625,00

11.600,00

4.050,00

12.960,00

Vejledning/rådgivning

E7: Rådgivning og vejledning til døve 

 n For voksne døve tegnsprogsbrugere, pårørende og/eller sagsbehandlere
 n Rådgivning og vejledning generelt ifht. døveproblematikker

E7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 1 time 725,00 810,00

E5: Udtaletræning

 n Træne udtale af danske ord og sætninger
 n Fokusere på enkeltlyde, prosodi, fremmedord

E5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 37 timer 26.825,00 29.970,00

IKH er altid åbne for i samarbejde med jer 

at sammensætte en ydelse som tilgodeser 

netop jeres behov
!



34 Institut for Kommunikation og Handicap    

 MÅLGRUPPERE Døveområdet

DØVE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK

Ydelserne er rettet mod døve og svært hørehæmmede, som har en anden etnisk baggrund end dansk, og som 
er afhængige af tegn og visuel støtte i kommunikation med omverdenen. 

Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder og læsepædagoer. IKH’s øvrige faggruppper inddrages 
efter behov.

Undersøgelse - borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Borgerens tegn- og skriftsproglige kompetencer afdækkes ved inddragelse af relevante tests. 
Desuden vurderes borgerens kommunikative kompetencer gennem samtale. Der udarbejdes en  samlet 
skriftlig vurdering.

E8: Afdækning af kommunikationsniveau 
 n  Afdækning af kommunikationsniveau, herunder tegnsproglige og skriftsproglige kompetencer, i forbin-

delse med en eventuel afklaring inden visitering til sprogskole/uddannelse/jobtilbud

E8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 11 timer 7.975,00 8.910,00

Individuel undervisning
Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifi kke behov og kompetencer. Undervis-
ningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i fastsættelse af mål. Undervisnin-
gens længde og intensitet tilpasses ligeledes den enkeltes behov.  Hvert undervisningsmodul afsluttes med 
en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning.

E9: Danskundervisning
 n Læse og skrive dansk
 n Lære dansk tegnsprog
 n Lære om danske samfundsforhold
 n Evt. undervisning i artikulation/udtale

E9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 220 timer 159.500,00 178.200,00
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DØVBLEVNE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE DER ER AFHÆNGIGE AF TEGN 

Ydelserne er rettet mod døvblevne og svært hørehæmmede, der er afhængige af tegn eller visuel støtte i 
kommunikation med omverdenen samt pårørende, professionelle, studiekammerater m.m., som har kontakt 
til døve og svært hørehæmmede i dagligdagen.

Ydelserne gives  af eksaminerede audiologopæder. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov.    

E10: Undervisning i tegnstøttet kommunikation til uddannelsessteder

 n  Introduktion til visuel kommunikation, kommunikationstaktikker samt udvalgte gloser inden for rele-
vante områder

 n Gruppestørrelse: 10 personer

E10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 2 timer 1.450,00 1.620,00

E11: Tegnstøttet kommunikation -  gruppeundervisning  

 n  Deltagerne undervises i tegn og visuelle kommunikationstaktikker, der kan støtte dem i deres daglige 
kommunikation

 n I samarbejde med borgeren udvælges relevante tegnområder
 n Der tilbydes undervisning af stigende sværhedsgrad
 n Evaluering med forslag til evt. videre foranstaltning
 n Gruppestørelse: 2 deltagere / 4 deltagere

Efter hvert modul vurderes behov for yderligere undervisning. Er der behov for at beherske fl ydende tegn-
kommunikation kræves fl ere forløb.

E11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Ved 4 deltagere

8 timer

Ved 2 deltagere

10 timer

5.800,00

7.250,00

6.480,00

8.100,00
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HØREOMRÅDET

Høreområdet tilbyder et bredt spektrum af undervisnings- og rådgivningstilbud til voksne hørehæmmede.

HØREHÆMMEDE
Ydelserne retter sig mod hørehæmmede, som oplever, at høretabet påvirker kommunikation og deltagelses-
muligheder samt deres pårørende.

Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder, specialkonsulent og psykologer. IKHs øvrige 
faggrupper inddrages efter behov.    

Udredning
Gennem samtale og indhentning af evt. relevante oplysninger fra andet fagpersonale afdækkes borgerens 
hørerelaterede vanskeligheder og ressourcer. Der udarbejdes forslag til videre foranstaltning til afhjælpning 
af vanskelighederne.

F1: Udredning 
 n Udredning af personens begrænsninger og ressourcer i at mestre funktionsnedsættelsen
 n  Udredning af personens deltagelsesmuligheder, herunder inddragelse af omgivelsesfaktorernes 

betydning

F1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 4 timer 2.900,00 3.240,00

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

!
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 MÅLGRUPPERF Høreområdet

Undervisning
Undervisningen tilrettelægges som gruppeundervisning. Den enkeltes specifi kke vanskeligheder og res-
sourcer inddrages i undervisningen. Pårørende deltager om muligt i forløbet. Hvert undervisningsforløb 
afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og behov for videre foranstaltninger 
vurderes.

F2: Undervisning i hørelse
 n  Viden om og forståelse af hørenedsættelsen
 n Viden om hensigtsmæssige kommunikationsstrategier
 n Undervisning i hørelse og hørekurver
 n Gruppestørrelse: 6 deltagere

F2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 2 timer 1.450,00 1.620,00

F3: Undervisning i mundafl æsning for hørehæmmede og deres pårørende 
 n Viden om mulighederne ved mundafl æsning/afl æsning som støtte for den daglige kommunikation
 n Viden om hørenedsættelsen og konsekvensen heraf
 n  Øvelser i mundafl æsning
 n Der tilbydes undervisning af stigende sværhedsgrad
 n Gruppestørrelse: 5 deltagere

F3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 4 timer 2.900,00 3.240,00

F15: Kommunikationsundervisning for borgere med nedsat skelneevne
 n Viden om hørelsen, hørenedsættelse og skelnetab
 n Viden om konsekvenserne af skelnetab
 n Viden om samt træning i hensigtsmæssige kommunikationsstrategier.
 n Introduktion til mundafl æsning og brug af visuel støtte

F15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 4 timer 2.900,00 3.240,00

HØREOMRÅDET

Kontaktperson

Anette Skovgaard

29 22 19 13

!
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F6: Psykologsamtaler 

I relation til borgerens hørevanskeligheder tilbydes individuelle psykologsamtaler. Samtalerne har til hensigt 
at give indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre med henblik på at mestre et liv med  kommunika-
tionsvanskeligheder, at kompensere herfor eller at ændre på situationen. Forløbet afsluttes med en status-
rapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre indsats

 n Terapeutisk forløb specifi kt i relation til den pågældende borgers høreproblemer
 n Kriseterapi

Vejledning/rådgivning /Undervisning

Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af deres aktuelle  
høremæssige problemstillinger. Der vejledes desuden i hensigtsmæssige måder, hvorpå de specifi kke hørepæ-
dagogiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation kan optimeres. Der rådgives om even-
tuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Vejledning/
rådgivning gives som moduler på 1 og 2 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. Desuden kan 
IKH’s øvrige fagpersonale inddrages, hvis det skønnes relevant. 

F5: Vejledning/rådgivning 

 n Formidling af viden om høretabet og dets konsekvenser.
 n Vejledning om hensigtsmæssige strategier ved deltagelse i forskellige aktiviteter
 n  Afklaring af behov for yderligere undervisning eller anden indsats, der kan afhjælpe personens

vanskeligheder
 n Vejledning, rådgivning kan gives via samtale/telefon og/eller mail.

F5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 – 75 %
SEL § 12 - 25%

Modul I: 1 time

Modul II: 2 timer

725,00

1.450,00

810,00

1.620,00

F19: Undervisning til omsorgspersonale eller studerende i uddannelse hertil

Vi tilbyder undervisning til fagpersoner der beskæftiger sig med borgere med hørevanskeligheder, herunder 
både omsorgspersonale, høreomsorgsassistenter eller studerende på Social- og Sundhedsuddannelserne.

Målgruppen er personale, der har med hørehæmmede borgere at gøre i det daglige arbejde på f.eks. dagcen-
tre, plejehjem eller i hjemmeplejen og som ønsker at få en særlig viden på området.

 n Grundlæggende viden om hørelse, hørenedsættelse, skelnetab og hørekurve
 n  Viden om konsekvenser ved høretab
 n Grundlæggende viden om god høreomsorg
 n Gruppestørrelse min. 8 personer

F19 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 3 timer 2.175,00 2.430,00

F6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00
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 MÅLGRUPPERF Høreområdet

HØREHÆMMEDE BORGERE HERUNDER BORGERE MED MÉNIÈRE, TINNITUS OG LYDFØLSOMHED
I DEN ERHVERVSAKTIVE ALDER

Ydelserne retter sig mod borgere i den erhvervsaktive alder, herunder borgere med ménière, tinnitus og lyd-
følsomhed. Undervisningen tager udgangspunkt i hørerelaterede problemstillinger i forbindelse med erhverv 
og uddannelse, herunder afklaring/undervisning i anvendelse af hjælpemidler.

Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder og specialkonsulent.
IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov.    

F8: Undervisning (med efterfølgende mulighed for at deltagerne mødes som netværksgruppe)
 n Viden om hørelse og høretab, forståelse af egen hørekurve
 n  Orientering om tekniske hjælpemidler og kompenserende foranstaltninger i relation tilarbejdsmæssige 

problemstillinger
 n Viden om hørenedsættelsens mulige konsekvenser for deltagerne i arbejdsmæssige sammenhænge
 n Høretaktik og kommunikationsstrategier i svære høresituationer
 n Erfaringsudveksling mellem deltagerne
 n Varighed: 4 × 2 timers undervisning samt efterfølgende deltagelse i årligt netværksmøde

F8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 11 timer 7.975,00 8.910,00

F17: Brush-up kursus i høretekniske hjælpemidler på arbejdspladsen/studiestedet samt gennemgang af og 
inspiration i brug af hørevenlige apps
Kurset er målrettet borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet/under uddannelse og som har fået bevilget/
udleveret høretekniske hjælpemidler til arbejde eller studie. 

Kurset sigter mod 
 n En optimering i brugen af de udleverede hjælpemidler samt inspiration til at anvende det på andre/nye   

 måder. Borgeren medbringer sit eget udstyr.
 n Gennemgang af forskellige smarte hørevenlige apps samt deciderede høre-apps.
 n Erfaringsudveksling mellem deltagerne
 n Gruppeundervisning med 4 deltagere

F17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 2 timer 1.450,00 1.620,00

IKH er altid åbne for i samarbejde med jer 
at sammensætte en ydelse som tilgodeser 
netop jeres behov
!
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Specialrådgivning
Specialrådgivning i forbindelse med afdækning af komplekse problemstillinger. Mulighed for at inddrage 
viden fra institutionens øvrige medarbejdere og audiologisk klinik. Udarbejdelse af løsningsforslag og hand-
leplaner til relevante samarbejdspartnere. Koordinering af relevante muligheder indenfor social- og arbejds-
markedlovgivning samt audiologiske og hørepædagogiske tilbud. Rådgivningen og vejledningen gives til 
erhvervsaktive borgere eller borgere i beskæftigelsesforløb, herunder praktik/uddannelse. Løsningsmulig-
heder kan omfatte samarbejde med pågældendes ansættelsessted/uddannelsesinstitution og jobcentrene.
Der anvendes moduler på 2, 5, 10 og 20 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet.

F9: Rådgivning 
 n Bistå ved sagsbehandling i det kommunale system i forhold til lovgivning
 n Rådgivning i valg af uddannelse og erhverv
 n Støttemuligheder inden for social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet
 n Høretekniske hjælpemidler
 n Praktiske ændringer på arbejdspladsen

F9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 2 timer

Modul II: 5 timer

Modul III: 10 timer

Modul IV: 20 timer

1.450,00

3.625,00

7.250,00

14.500,00

1.620,00

4.050,00

8.100,00

16.200,00

F18: Kursus målrettet unge med høretab (med efterfølgende mulighed for deltagelse i en netværksgruppe)

Kursets indhold vil være
 n Viden om hørelse og hørekurver, forståelse af egen hørekurve
 n Viden om og erkendelse og accept af hørenedsættelsen og konsekvenserne heraf
 n Høretaktik og kommunikationsstrategier
 n Viden om og drøftelse af de særlige udfordringer man har som ung studerende/erhvervsaktiv 

 med høretab
 n Gennemgang af støtte- og kompensationsmuligheder for studerende/erhvervsaktive med høretab
 n Erfaringsudveksling mellem deltagerne
 n Gruppeundervisning med min. 4 deltagere

F18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 8 timer 5.800,00 6.480,00

F20: Rådgivning 
Undervisning til sagsbehandlere og jobkonsulenter.
Gruppestørrelse 4 personer.

F20 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 2 timer 1.450,00 1.620,00
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BORGERE SOM ER BLEVET COCHLEAR IMPLANTEREDE SAMT BORGERE MED TINNITUS 
OG SYGDOMMEN MÉNIÈRE.

Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder.
IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov.    

Undervisning
Undervisningen tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes specifi kke behov og ressourcer.

Hvert undervisningsforløb afsluttes med statusrapport, og behovet for videre foranstaltninger vurderes.

F14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV §1, stk. 3 Modul I:  40 timer

Modul II: 60 timer

29.000,00

43.500,00

32.400,00

48.600,00

F14: CI Undervisning, rådgivning og vejledning 
 n Træning i at identifi cere omgivelseslyde
 n Træning i taleforståelse
 n Kommunikationstræning med CI
 n Høretaktik
 n Anvendelse af tekniske hjælpemidler
 n Telefontræning 
 n Rådgivning og vejledning til borgeren og pårørende vedrørende kommunikation
 n Undervisningen foregår i samarbejde med audiologisk klinik

F11: Undervisning, rådgivning og vejledning af borgere der har tinnitus/lydfølsomhed eller 
sygdommen  Ménière 

 n Viden om: Høresystemet og hjernens bearbejdning af lyd
 n Viden om: Årsag/virkning
 n Viden om: Generelle mestringsstrategier og behandlingsmuligheder
 n Viden om: Individuel rådgivning og vejledning
 n Fysioterapeut, psykolog og specialkonsulent inddrages til vurdering og relevant intervention 

F11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 13 timer 9.425,00 10.530,00

F10: CI undervisning, rådgivning og vejledning til BILATERALT CI opererede (CI nr. 2) - eller supplerende 
undervisningsforløb

 n Ydelsesindhold som ovenstående ydelse F14

F10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 20 timer 14.500,00 16.200,00
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F13: Fysioterapeutisk gruppeforløb 

 n  Et gruppeforløb ved fysioterapeut for klienter med en kropslig problematik i forhold til deres hørevan-
skeligheder, Samspil mellem kropsholdning, åndedræt, stemme, med udgangspunkt i Basal kropsbe-
vidsthedstræning (BAT)

 n Statusrapport med forslag til videre foranstaltning.
 n Gruppestørrelse: 4-6 deltagere

F13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 5 timer 3.625,00 4.050,00

Behandling

F12: Individuel fysioterapeutisk behandling

Specifi kt i relation til den pågældende borgers vanskeligheder
 n Fokus på samspillet mellem krop, holdning, muskelspænding og hørelsen
 n Afspændende og mobiliserende behandling af hals, nakke, kæbe og skulderområde
 n Vestibulær rehabilitering/balancetræning
 n Statusrapport herunder forslag til evt. videre indsats 

F12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00

F16: Psykologsamtaler 

I relation til borgerens vanskeligheder med tinnitus eller ménière tilbydes individuelle psykologsamtaler. 

Samtalerne har til hensigt at give indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre med henblik på at mestre 

et liv med  kommunikationsvanskeligheder, at kompensere herfor eller at ændre på situationen. Forløbet 

afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre indsats

 n Terapeutisk forløb specifi kt i relation til den pågældende borgers problemer med tinnitus eller ménière

 n Kriseterapi

F16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 Modul I: 9 timer

Modul II: 17 timer

6.525,00

12.325.00

7.290,00

13.770,00

HØREOMRÅDET

Kontaktperson

Anette Skovgaard

29 22 19 13

!
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IT - til understøttelse af 

kommunikative vanskeligheder

UNGE OG VOKSNE MED, KOMMUNIKATIVE, KOGNITIVE OG 
OPMÆRKSOMHEDSMÆSSIGE VANSKELIGHEDER

Tilbuddet henvender sig til borgere i alle aldre, skoler, institutioner, kommuner og sygehuse.
Vejledning og undervisning kan foregå i vores lokaler, i borgerens hjem, på sygehuset, på skolen eller institu-
tionen.

VURDERING  OG SPECIALRÅDGIVNING i forhold til individuel brug af computer, mobiltelefoner, kommunikati-
onsudstyr og anden teknologi, der kan understøtte kommunikative vanskeligheder.
Vurdering og rådgivning i forhold til alternative styremetoder, software og pædagogik.
Vurdering og rådgivning foretages i samarbejde med relevante pårørende og fagpersoner i borgerens 
netværk. 
Inklusiv rapport med konkret anbefaling af udstyr.

Opgaverne varetages af IT-konsulent

G1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

SEL §52, stk 3

SEL §41

FSL §3,stk 2

FSL §4, stk1

9 timer 6.525,00 7.290,00

Ydelse G1: Vurdering og specialrådgivning i forhold til brug af computer m.m. med henblik på aktivitet, 

læring og kommunikation.

 n Inklusiv en konkret vurdering forberedelse og rapport.



46 Institut for Kommunikation og Handicap    

 G IT

Ydelse G3: Opfølgning

 n  Opfølgning på tidligere vurdering med henblik på at sikre det fortsatte optimale match mellem  
borgerens behov og den anvendte teknologi. 

 n 2 timers konkret opfølgning samt skriftlig rapport med forslag til eventuelle nye tiltag.

G3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

SEL §52, stk 3

SEL §41

FSL §3,stk 2

FSL §4, stk1

5 timer 3.625,00 4.050,00

G12: Hjælpemiddelafprøvning/-indkøb  

Ud fra afdækning af behov og forudsætninger vælges/indkøbes/klargøres udstyr
 n Borger og ansvarlige fagpersoner instrueres
 n Supplerende undervisning iværksættes efter behov
 n Evaluering

G12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb. i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb i kr. 

LSV § 1, stk. 3 – 75%

SEL § 12 – 25%

13 timer 9.425,00 10.530,00

G13: Dictus – talegenkendelse og computerstyring med stemmen

Med Dictus kan man tale til sin computer og få den til at skrive for sig. Talegenkendelse åbner nye perspekti-
ver og muligheder for personer med læse- skrivevanskeligheder og personer med funktionsnedsættelser, der 
forhindrer tastning på computer.
Talegenkendelse på smartphones og tablets er ligeledes blevet en mulighed for skriftlig deltagelse for mange 
borgere.
Talegenkendelse stiller krav til sproglige forudsætninger og sproglig opmærksomhed.
Ydelsen er en blanding af afprøvning, udredning, vurdering, installation og instruktion.

 n Afprøvning af Dictus
 n Installation og tilpasning af talegenkendelsesmuligheder på borgerens smartphone
 n Udredning og vurdering af behov for Dictus
 n Indkøb, installation og undervisning i tilpasset brug
 n Vejledning i udtale/diktering

G13 Tidsforbrug pr. person Pris pr. ydelse pr. person
Abb.  i kr. 

Pris pr. ydelse pr. person
Tilkøb  i kr. 

Modul I:  4  timer (Afprøvning, 

udredning, smartphone ind-

stillinger med TG og rapport)     

Modul II: 9 timer (Indkøb, instal-

lation og undervisning i tilpas-

set brug  af Dictus)                 

2.900,00

6.525,00

3.240,00

7.290,00



47Ydelseskatalog IKH 2017

Kurser

SCA: Samtalestøtte til voksne med afasi

 n Målgruppe: Tværfagligt personale, som arbejder med mennesker med afasi
 n  SCA-metoden (Supported Conversation for Adults with Aphasia) er en evidensbaseret metode, som har 

til formål at forbedre kommunikationen med personer med afasi. Metoden beskriver nogle redskaber, 
som samtalepartnerne kan anvende i kommunikationen med mennesker med afasi.

 n Kurset består overordnet af følgende elementer:
  -  En teoretisk indføring i SCA-metoden, som undervejs bliver illustreret af videoeksempler på dansk og 

engelsk
 -  En introduktion til de eksisterende billedmaterialer, som understøtter metoden. Materialerne kan 

rekvireres i forbindelse med kurserne. 
 -   Praktisk afprøvning af teknikkerne i form af forskellige rollespil. 
  -  En diskussion af, hvordan metoden kan implementeres i kursusdeltagernes daglige arbejde og 

hvordan eventuelle barrierer kan overkommes.
 n Deltagerantal: Min. 8 deltagere og max. 20 deltagere. 
 n Undervisere: Kurset afholdes af certifi cerede SCA-undervisere.
 n Sted: Institut for Kommunikation og Handicap – eller andet sted efter ønske. 
 n Pris: 1.800,- pr. deltager. 
 n Varighed: 1-dagskursus af 6 timers varighed. 
 n  Kurset udbydes også for hele afdelinger eller personalegrupper. Undervisningen kan tilrettelægges på 

forskellige måder, alt efter hvor grundigt man har behov for at kende til metoden.

 For yderligere oplysninger, kontakt 

afdelingsleder Helle Hededam Christensen på hehchi@rm.dk eller tlf. 29 22 19 69. 

På IKH tilbyder vi kurser både direkte til borgeren, pårørende og til fagprofessionelle, der arbejder indenfor 
vores målgruppe.

Ud over det ene kursus her på siden, kan vi sammensætte skræddersyede kurser efter specifi kke ønsker både 
til borgere, pårørende og medarbejdere.

Kurser på IKH’s hjemmeside

Tjek IKH’s hjemmeside: 
http://www.sku.rm.dk

Vi opslår løbende nye kurser

!
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      Generel Information

Kontaktoplysninger:
Institut for Kommunikation og Handicap – Tale, Høre og Specialrådgivning
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf. 7847 9300

Overordnet kontaktperson vedr. ydelseskataloget Sandy Dalum, 7847 9303

Kontaktpersoner fordelt på områder:

A. Senhjerneskadeområdet – kontaktperson afdelingsleder Helle Hededam Christensen, tlf 29 22 19 69
B. Stemmeområdet – kontaktperson afdelingsleder Helle Hededam Christensen, tlf 29 22 19 69
C. Stammeområdet – kontaktperson afdelingsleder Helle Hededam Christensen, tlf 29 22 19 69
D. Læseområdet – kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf 7847 9313
E. Døveområdet – kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf 7847 9313
F. Høreområdet – kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf 7847 9313
G. IT – kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf  7847 9313

Tidsforbrug

Til hver ydelse i kataloget afregnes et antal timer pr. klient. Som hovedregel vil timerne forbruges så 
halvdelen anvendes til klientkontakt. Den anden halvdel anvendes til forberedelse, dokumentation 
og mødeaktivitet i relation til den aktuelle klientsag.

Ved gruppeforløb udregnes timeforbruget pr. klient som den enkelte klients forholdsmæssige andel 
af den samlede tid der anvendes til ydelsen. Det betyder, at såfremt der står anført, at der ved et 
gruppeforløb med 5 deltagere afregnes 5 timer pr. klient, vil der til hver klient blive brugt timer svarende 
til 25 timer.

Flexgrupper

Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder ydelser indenfor tale, høre og specialrådgivning på 
børne- og voksenområdet.

Der indgås aftale med kommunen om køb af et antal timer inden for de 2 områder (svarende til 
ydelsesbeskrivelserne i de 2 ydelseskataloger). Det betyder at det er muligt at forbruge det købte 
antal timer på hele ydelsesområdet. Indgås der aftale om køb af et antal timer på voksenområdet 
kan timerne anvendes på alle de ydelser der er beskrevet i ydelseskataloget for voksne.

Der kan ved kontraktens indgåelse aftales særskilte abonnementer for forskellige forvaltninger i kommunen 
inden for samme område (Voksne eller Børn), såfremt kommunen 
 -  enten selv visiterer til hele området (ikke har selvhenvendelse) og ved visitationen eksplicit angiver, 

fra hvilket abonnement der visiteres fra
 -  eller ved indgåelsen af kontrakten eksplicit kan identifi cere, hvilke grupper af ydelser (A, B, C, osv.) 

der henhører under de enkelte abonnementer.
Der kan således eksempelvis på voksenområdet indgås to abonnementer for to forskellige forvaltninger 
i kommunen, hvor forvaltning I’s abonnement omfatter ydelserne A-D, mens forvaltning II’s abonnement 
omfatter ydelserne E-G.

Priser

Hver ydelse afregnes ved at gange antal timer med taksten på det pågældende område. Der afregnes med én 

takst, når der er indgået abonnement og en anden takst ved tilkøb. For kommunerne med abonnement kan 

der, hvis det fremgår af kontrakten, tilkøbes udover abonnementet til samme timepris, som abonnementet. 

Ved de ydelser hvor der er udgifter til ophold afregnes der herudover særskilt for denne. Udgifter til ophold 

kan således ikke afregnes af abonnementet.
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