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Specialiserede løsninger til børn og unge

Institut for Kommunikation og Handicap er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til mennesker med          
kommunikative vanskeligheder, psykisk sårbarhed og fysiske funktionsnedsættelser. Vi er specialister, der arbejder på 
tværs af fagligheder med udgangspunkt i det hele menneske for at give børn, unge og voksne i vores målgrupper de 
bedste forudsætninger for at deltage aktivt i familien og i samfundet.

Vi har aktiviteter inden for det specialiserede sociale område og sundhedsområdet. Vi samarbejder tæt med           
kommuner, de somatiske sygehuse samt psykiatrien. Vores ydelser retter sig mod social-, specialundervisnings- og 
sundhedslovgivningen. IKH er desuden leverandør af koordinering af specialrådgivning for VISO. Det betyder, at vi 
tilbyder udredning og rådgivning til førskole børn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale 
vanskeligheder.

Vi tilbyder en række af færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning. Herudover sammensætter 
vi ydelser, der tilgodeser specifikke og individuelle behov i samarbejde med den enkelte kommune. Ydelsen - eller dele 
af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

Vi arbejder med komplekse specialiserede problemstillinger, der kan kræve et tværfagligt team af specialister, som 
ser helheden omkring børn/unge og deres familie samt deres netværk. Derfor er det naturligvis også muligt at gange 
modulerne i dette katalog op, så det passer med barnets behov for indsats.

Vores medarbejdere består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske     
konsulenter, logopæder, audiologopæder, speciallærere, specialtandlæger og sundhedsplejersker. Vi kan derfor      
sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.

Vi har hovedadresse på MarselisborgCentret i Aarhus, men løser opgaver i hele landet. 

IKHs ydelser er beskrevet i to kataloger - ét til børn og ét til voksne. Du kan altid finde de nyeste kataloger på vores 

På vores hjemmeside kan du hente vores visitationsskemaer og læse mere om, hvordan du henviser til en ydelse: 
http://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/ydelseskataloger/

Indledningen til hvert område beskrevet i dette ydelseskatalog indeholder desuden en oversigt over                               
visitationsmuligheder og kontaktpersonen på det enkelte område. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du     
er i tvivl om, hvilke ydelser som kunne være relevante for den borger, som du gerne vil have hjælp til. 

KONTAKT
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)
MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 9-11, indgang - bygning 6, 8000 Aarhus C  
Sikker mail: IKH@ps.rm.dk, Fax 78 47 93 60
Du kan ringe til os på 78 47 93 00 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Der tages forbehold for taste og trykfejl. 

SÅDAN KAN DU HENVISE ET BARN ELLER UNG OG DERES FAMILIE
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Prisen beregnes ved at gange antal timer med timetaksten (se nedenstående). Der afregnes med én takst, når der er 
indgået abonnementsaftale og en anden takst ved tilkøb. For kommuner med abonnement kan der, hvis det fremgår 
af aftalen, tilkøbes udover abonnementet til samme timepris som abonnementet.

PRISER

TIMEPRIS ABONNEMENT TIMEPRIS TILKØB

772 863

Hver ydelse i kataloget er for overblikkets skyld beskrevet efter samme skabelon. 
Ydelserne er beskrevet på følgende vis:

SÅDAN LÆSER DU YDELSESKATALOGET

Målgrupper

Formål og mål

Midler og metoder

Effekt

Værd at bemærke

Pris/tidsforbrug

Nummer Ydelsesnummeret som bruges ved bestilling og afregning.

Beskriver, hvilke grupper af børn/unge og forældre ydelsen i udgangspunktet er 
relevant for.

Beskriver formålet og målet med ydelsen.

Giver en overordnet beskrivelse af metoder og indhold.

Beskriver, hvad det planlagte resultat er og hvordan barnet/den unge kan bruge 
det fremadrettet.

Henviser til andre ydelser eller forløb, som kan være relevante i sammenhæng 
med ydelsen enten på IKH, i kommunen eller i andet regi.

Ved hver ydelse, der leveres som individuelle forløb, er der angivet priser samt 
ressourceforbrug delt op i: 

• Tid med barnet/den unge herunder undersøgelse, behandling, vejledning, 
afholdelse af forældresamtaler samt deltagelse i netværksmøder, hvor                
institution/skole og sagsbehandler deltager. 

• Øvrig tid herunder forberedelse, dokumentation, journalarbejde, kommunika-
tion med sagsbehandler, læger, forældre samt eventuel køretid. 

Ved gruppeforløb er prisen beregnet som ovenfor beskrevet, men med 
udgangspunkt i antal deltagere. Kørsel afregnes separat til timepris.

Fordeling af timer er vejledende og der kan forekomme afvigelser i de enkelte 
tilfælde.

På IKH arbejder vi på børneområdet bl.a ud fra følgende lovgivninger: Serviceloven, Folkeskoleloven. Det er bestiller, 
der vurderer, hvilken lovgivning den enkelte ydelse kan tildeles under. 

VEJLEDENDE LOVGRUNDLAG
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SÅDAN ARBEJDER VI
IKH er sammensat af en lang række specialiserede fagområder. Vi arbejder familiecentreret og med det fælles formål 
at give børn og unge i vores målgrupper en indsats, som skaber udvikling eller minimerer tilbagegang i funktionsniveau. 
Vores ydelser er struktureret således, at børn og unge i tæt samarbejde med forældrene og institution/skole får en indsats, 
som tilgodeser deres aktuelle behandlingsbehov og understøtter deres løbende udvikling.

Vores ydelser kan bestå af:

UNDERSØGELSE
I undersøgelsen foretager vi en systematisk, helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig vurdering af barnets/den 
unges funktionsevne, hvor beskrivelse af barnets/den unges ressourcer og begrænsninger indgår. Undersøgelsen ligger 
til grund for den individuelle tilrettelæggelse af indsatsen til barnet/den unge for at skabe udvikling og bedst mulig 
deltagelse i eget liv. 

INDIVIDUEL BEHANDLING OG TRÆNING
Ved individuel behandling og træning forstås, at barnet/den unge behandles samt deltager i øvelser med henblik på at 
udvikle sig og tilegne sig nye eller fastholde færdigheder afpasset efter den aktuelle funktionsnedsættelse. 

VEJLEDNING
Vejledning har som udgangspunkt til formål at give konkrete handlingsanvisninger. På IKH vejleder vi forældre og 
fagpersoner i at understøtte barnets/den unges udvikling samt skabe forståelse for barnets behov i forhold til 
funktionsnedsættelsen. Vi vejleder med udgangspunkt i veldokumenterede og/eller evidensbaserede metoder. 

SPECIALPÆDAGOGISKE FORLØB
Ved specialpædagogiske forløb forstår vi forløb, hvor der arbejdes med barnets/den unges specifikke problemstillinger, 
sociale udvikling og samlede trivsel med udgangspunkt i de vanskeligheder og ressourcer barnet/den unge har. Der 
arbejdes med at skabe forståelse for barnets funktionsnedsættelse, opbygge strukturer i barnet/den unges miljøer 
samt afdække hvilke pædagogiske tilgange, der er hensigtsmæssige for forældre, daginstitution/skole og samlede net-
værk at bruge. Der er fokus på hele familiens trivsel og der kan i de specialpædagogiske forløb inddrages psykolog eller 
andre faggrupper, for at imødegå barnets/den unges og familiens behov for udvikling og støtte.

GRUPPEFORLØB
Ved gruppeforløb forstås, at barnet/den unge modtager træning sammen med andre børn med lignende 
funktionsnedsættelser. Gruppeforløbene har typisk til formål, at børnene øver deres individuelle strategier og bliver 
trænet i generelle kompenserende strategier, når det giver mening.

INDIVIDUEL UNDERVISNING
Ved individuel undervisning forstås, at barnet/den unge modtager en-til-en undervisning tilrettelagt efter vedkommendes 
helt særlige behov. Undervisningen gives typisk til barnet/den unge, der har behov for at tilegne sig individuelle strategier, 
som kompenserer for deres kommunikationsvanskeligheder og/eller funktionsnedsættelse(r). Hvis det skønnes, at 
barnet/den unge kan profitere heraf, vil den individuelle undervisning gives i kombination med gruppeforløb.

RÅDGIVNING
Vi rådgiver forældre og fagpersoner på baggrund af vores specialviden og med udgangspunkt i vores erfaringer fra det 
specialiserede felt. Rådgivning foretages med udgangspunkt i den konkrete kontekst og individuelle sag.
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Børn og unge med tale- og/eller sproglige vanskeligheder kan have problemer med at fungere socialt og på lige fod 
med de øvrige elever i skolen. Dette kan have betydning for både deres indlæring og udvikling af sociale kompetencer. 
For at sikre, at børn, der har problemer med stemmen, stammen og tale- eller sproglige vanskeligheder, får de bedste 
muligheder for at udvikle sig, undervises de i kompenserende strategier. 

MÅLGRUPPE
• Børn og unge med stemme-, stamme-, tale- og sproglige vanskeligheder, der har behov for en indsats for at           

afhjælpe eller få strategier til at kompensere for deres kommunikationsvanskeligheder
• Børn med sproglige vanskeligheder, som kan være både sprogforståelse og det sproglige udtryk, med ekspressive 

vanskeligheder omfattende fonologi, ordmobilisering, morfologi og syntaks
• Børn med oral og verbal dyspraksi eller dysartri
• Børn med pragmatiske vanskeligheder, hvis evne til samspil og kommunikation er nedsat
• Børn med neurologisk betingede vanskeligheder som at programmere talemotoriske bevægelser
• Børn der ikke har udviklet et verbalt sprog har et behov for deltagelse af netværk og nære voksne.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
Logopæder, fysioteraputer, psykologer og IT-konsulenter, der er specialiserede i arbejdet med børn med kommunikative 
vanskeligheder.

METODER
Barnet undersøges ved testning, samtale og indhentning af relevante oplysninger fra fagpersoner. Derudover afdækkes 
motivationen for at indgå i en indsats. Der tilrettelægges individuelle forløb med inddragelse af barnets omgivelser, 
hvis det er relevant.

Børn og unge med tale, stemme og sproglige vanskeligheder

• Børn og unge med stemme-, stamme-, tale- og sproglige vanskeligheder
• Børn med pragmatiske vanskeligheder
• Børn med oral og verbal dyspraksi eller dysartri og med pragmatiske vanskeligheder 
• Børn med neurologisk betingede vanskelighederA
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Mono- og tværfaglig undersøgelse af børn og unge med 
tale- og sprogvanskeligheder
Undersøgelse, målsætning og forslag til videre intervention.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med tale- og sprogvanskeligheder.

VÆRD AT BEMÆRKE

TIDSFORBRUG

FORMÅL/MÅL

MIDLER OG METODER

EFFEKT

BARNETS VIDERE FORLØB

Formålet med ydelsen er at foretage en vurdering af barnets behov, vanskeligheder og ressourcer og anbefale 
de muligheder, der kan afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne samt opsætte mål herfor.

Undersøgelsen afdækker barnets vanskeligheder samt behov for intervention og kompenserende strategier. 
Derudover rådgives og vejledes barnet, forældre og relevante fagpersoner.

Undersøgelsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut/ergoterapeut kan inddrages efter 
behov. Derudover kan en neuropsykologisk undersøgelse ved psykolog være relevant. For beskrivelse af en 
individuelt tilrettelagt indsats se ydelse A2 side 11. 
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.

Efter endt undersøgelse indgår IKH gerne i et samarbejde om tilrettelæggelse og afvikling af en undervisningsplan 
tilrettelagt efter barnets behov.

Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Logopædisk undersøgelse
• Eventuelt fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk vurdering
• Status udarbejdes og bliver gennemgået med forældrene og relevante fagpersoner
• Opstilling af mål for indsatsen og forslag til det videre forløb 
• Kort vejledning til forældre og relevante fagpersoner
• Børn og unge med talemotoriske vanskeligheder bliver udredt for dysartri, mundmotorisk bevidsthed, oral og       

verbal dyspraksi. Vi undersøger oralmotorikkens betydning i forhold til artikulation, programmering og udførelse                
af talemotorik

• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

A1
Individuelt 772 863

Timepris 
Abonnement i kr.

Timepris
Tilkøb i kr.

Tid med borgeren
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Indsats til børn og unge med tale- og sprogvanskeligheder 
Individuelt tilrettelagt indsats tilpasset barnets specifikke vanskeligheder.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med tale- og sprogvanskeligheder, som har behov for en indsats med fokus på for eksempel bedre 
taletydelighed eller sætningsopbygning.

FORMÅL/MÅL
Formålet er, at barnet modtager en indsats, der er tilrettelagt ud fra dets specifikke vanskeligheder og ressourcer. 
Målet er, at barnet bliver i stand til at arbejde med sine kommunikationsvanskeligheder, og at barnets omgivelser, 
i det omfang det er relevant, modtager rådgivning om og vejledning i at understøtte det lærte.

EFFEKT
Barnet lærer at kompensere for sine vanskeligheder med udgangspunkt i egne ressourcer. Hvert forløb afsluttes 
med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i drøftelse af relevant videre foranstaltning for at sikre barnets videre udvikling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Indsatsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut og psykolog kan inddrages efter behov.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.

MIDLER OG METODER
Undervisningen indeholder:
• Individuel målsætning og plan for indsatsen
• Løbende evaluering samt tilpasning af målene 
• Rådgivning og vejledning af forældre og/eller til barnets professionelle netværk
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

A2
Individuelt 772 863

Timepris 
Abonnement i kr.

Timepris
Tilkøb i kr.

Tid med borgeren
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Undersøgelse af børn og unge med stemmevanskeligheder, 
stammen og/eller løbsk tale 
Undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang

MÅLGRUPPE
Børn og unge med stemmevanskeligheder, stammen og/eller løbsk tale, som har behov for logopædisk intervention 
og/eller strategier til at kompensere for kommunikationsvanskelighederne.

FORMÅL/MÅL
Formålet med undersøgelsen er at beskrive barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd og/eller 
løbsk tale for at kunne vejlede og rådgive barn, forældre, tale-hørekonsulent og andre relevante fagpersoner. 
Målet er at afklare barnets behov for indsats.

EFFEKT
Undersøgelsen afdækker barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd og/eller løbske tale samt 
behov for indsats og kompenserende strategier. Derudover rådgives og vejledes barnet, forældre og relevante 
fagpersoner. 

VÆRD AT BEMÆRKE
Undersøgelsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut og psykolog kan inddrages efter behov. 
For beskrivelse af et individuelt tilrettelagt forløb se ydelse A4 side 13.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
Efter endt undersøgelse indgår IKH gerne i et samarbejde om tilrettelæggelse og afvikling af en indsats tilrettelagt 
efter barnets behov.

MIDLER OG METODER
Undersøgelsen indeholder:
• Test og beskrivelse af barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd, og/eller løbsk tale
• Samtaler med barnet samt relevante personer i barnets netværk 
• Afklaring af behov for indsats
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.

A3
Individuelt 772 863

Timepris 
Abonnement i kr.

Timepris
Tilkøb i kr.

Tid med borgeren
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Indsats til børn og unge med stemmevanskeligheder, 
stammen og/eller løbsk tale
Individuelt tilrettelagt indsats tilpasset barnets specifikke vanskeligheder.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med stemmevanskeligheder, stammen og/eller løbsk tale, som har behov for strategier for at 
kompensere for kommunikationsvanskelighederne.

FORMÅL/MÅL
Formålet er, at barnet modtager undervisning, der er tilrettelagt ud fra dets specifikke vanskeligheder og ressourcer. 
Målet er, at barnet lærer at kompensere for sine kommunikationsvanskeligheder, og at barnets omgivelser, i det 
omfang det er relevant, modtager rådgivning om og vejledning i at understøtte det lærte. 

EFFEKT
Barnet lærer at kompensere for sine vanskeligheder med udgangspunkt i de individuelle ressourcer. 
Hvert forløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i drøftelse af relevant videre foranstaltning for at sikre barnets videre udvikling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Indsatsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut og psykolog kan inddrages efter behov.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

MIDLER OG METODER
Undervisningen indeholder:
• Individuel tilrettelagt indsats
• Opstilling og løbende evaluering samt tilpasning af målene 
• Rådgivning og vejledning af forældre og/eller til barnets professionelle netværk
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.

A4
Individuelt 772 863

Timepris 
Abonnement i kr.

Timepris
Tilkøb i kr.

Tid med borgeren
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6.176,00 6.904,00

Tegnkursus
Undervisningen tilrettelægges som gruppeforløb til pårørende og professionelle.

MÅLGRUPPE
Pårørende til - og professionelle, som arbejder med børn/voksne med behov for at støtte det talte sprog med tegn.

FORMÅL/MÅL
Formålet med undervisningen er at give en introduktion til tegn og visuelle kommunikationsstrategier, der 
understøtter den daglige kommunikation. Målet er at udvide deltagernes tegnkommunikation 
så barnets muligheder for aktivitet og deltagelse fremmes.

EFFEKT
At deltagerne opnår fortrolighed i at anvende de gennemgåede tegn og teknikker i dagligdagen sammen med 
barnet/borgeren.

DET VIDERE FORLØB
Efter hvert forløb vurderes eventuelt behov for videre tiltag.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan blandt andet indeholde:

• Introduktion til tegn og visuelle kommunikationsstrategier
• Undervisning i udvalgte tegn indenfor relevante emneområder.

A6
Min. 2 x 2 timer Efter behov 4 timer 8 timer

Tid i altØvrig tid
Timepris  

pr. borger
Abonnement i kr.

Timepris
pr. borger
Tilkøb i kr.

Tid med deltagerne
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Kort afklaring af talepædagogisk behov (Ny ydelse)
Kort specialiseret tværfaglig eller monofaglig afklaring af talepædagogiske behov

MÅLGRUPPE
Børn og unge med komplekse tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder samt børn og unge med 
stemmevanskeligheder, stammen og/eller løbsk tale.

FORMÅL/MÅL
Tilrettelæggelse af individuelt forløb.

EFFEKT
Afhænger af forløbets sammensætning og de mål/formål, der bliver opstillet for forløbet.
En kort specialiseret og faglig afklaring, kan eksempelvis bruges til at skabe et samlet og evt tværfagligt blik på 
barnet i forbindelse med en talepædagogisk problemstilling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Ydelsen bruges i forbindelse med særligt individuelle tilrettelagte forløb, mødedeltagelse og skriftligt materiale.

BARNETS VIDERE FORLØB
Afhænger af forløbets resultater.

MIDLER OG METODER
Afhænger af forløbets sammensætning og de mål/formål, der bliver opstillet for forløbet.
Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.

A7
Individuelt 772 836

Timepris 
Abonnement i kr.

Timepris
Tilkøb i kr.

Tid med borgeren
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IKH tilbyder ambulant tværfaglig undersøgelse, behandling, rådgivning og vejledning til børn og unge med fysiske og/
eller psykiske funktionsnedsættelser eller mistanke herom.
Specialrådgivningen tilbyder specialiseret tværfaglig indsats til børn, som har komplekse vanskeligheder og ofte 
sjældne diagnoser i tæt samarbejde med familien.
Vore ydelser til børn og unge med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne foretages ud fra en familiecentreret 
tilgang, hvor barnet og familiens behov vægtes højt, men henvender sig også til de fagpersoner, som er en del af barnets 
hverdag.

MÅLGRUPPE
Specialrådgivningen på IKH arbejder med en lang række diagnoser, syndromer og problemstillinger indenfor området 
børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 
Vi yder en specialiseret tværfaglig indsats blandt andet til børn og unge med:
 
• Arthrogryposis Multiplex Congenita
• For tidligt fødte med følgeskader
• Børn med Cerebral Parese (CP)
• Downs og andre syndromer
• Duchenne Erbs Parese
• Motorisk usikre børn
• Muskelsvind
• Rygmarvsbrok
• Generel udviklingsforsinkelser og Autisme.
 
Desuden har vi tilbud til familier med børn med en kronisk sygdom og børn med erhvervede hjerneskader.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
Specialrådgivningen på IKH er et tværfagligt team, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, 
specialpædagogiske konsulenter og psykologer. 
Vi tilbyder både mono- og tværfaglige undersøgelser, behandlingsindsatser og vejledning. Herunder psykologforløb for 
både barnet og dets familie. Derudover tilbyder vi supervision og sparring af enkeltsager til fagprofessionelle inden for 
målgruppen. 
I det følgende kan du læse om vores ydelser til børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

• Arthrogryposis Multiplex Congenita
• For tidligt fødte med følgeskader
• Børn med Cerebral Parese (CP)
• Downs og andre syndromer
• Duchenne Erbs Parese
• Motorisk usikre børn
• Muskelsvind
• Rygmarvsbrok
• Generel udviklingsforsinkelser og Autisme.

B
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Indledende samtale
Indledende samtale er en forudsætning for ny-henvisning til IKH.

MÅLGRUPPE
Forældre til børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom.

FORMÅL/MÅL
Formålet med samtalen er en gensidig præsentation og forventningsafklaring mellem forældre og IKH. Derudover
giver samtalen en uddybelse af baggrund for barnets henvisning. Målet med samtalen er at sikre, at forventningerne 
til den videre indsats er afstemt for derved at skabe den bedst mulige grobund for et effektivt samarbejde mellem IKH 
og familien samt sagsbehandler, hvis relevant.

EFFEKT
Kort referat med anbefalinger til videre indsats udarbejdes til henviser med henblik på bevilling af indsats.

VÆRD AT BEMÆRKE
Gennem den indledende samtale inddrages familien aktivt i overvejelserne i forhold til den indsats deres barn har 
behov for. Dette skaber grobund for et helhedsorienteret og effektivt samarbejde.

BARNETS VIDERE FORLØB
Efter aftale med de enkelte henvisere igangsættes ofte en tværfaglig undersøgelse, som er grundlag for en individuelt 
tilpasset indsats til barnet.

MIDLER OG METODER
Indledende samtale foregår med to fagpersoner. 
Samtalen kan bl.a. indeholde: 
• Samtale mellem forældre og tværfagligt sammensat team, hvor forældrene fortæller om deres barn
• Gennem samtalen opsamles yderligere oplysninger om barnet, der understøtter anbefalingerne til den videre indsats
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

B1
*1,5 timer 2 timer 5 timer 3.860,00 4.315,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren

*leveres af 2 personer
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Indledende indsats inklusiv undersøgelse
Forløbet startes med en indledende samtale og en tværfaglig undersøgelse, hvor resultaterne videregives til 
forældrene. Der vurderes behov og udarbejdes forslag for videre indsats.

MÅLGRUPPE
Børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom.

FORMÅL/MÅL
Formålet er opstart af sammenhængende indsats til barnet, hvor der indgår ydelse B1 og B3. Målet er at udarbejde en 
beskrivelse af barnets funktionsevne, som kan danne grundlag for opstilling af konkrete mål for indsats til barnet.

EFFEKT
Afklaring af barnets behov, vanskeligheder og ressourcer og forslag til den videre indsats, som kan afhjælpe eller 
kompensere for vanskelighederne. Udarbejdelse af skriftlig opsamling fra undersøgelsen i en funktionsevne-oversigt.

VÆRD AT BEMÆRKE
Indsatsen til barnet fortsættes ofte med behandling og vejledning.

BARNETS VIDERE FORLØB
Efter aftale med de enkelte henvisere fortsættes en individuelt tilpasset indsats til barnet.

MIDLER OG METODER
Undersøgelse kan bl.a. indeholde: 
• Indledende samtale mellem forældre og tværfagligt sammensat team, hvor forældrene fortæller om deres barn           

og opsamler yderligere oplysninger om barnet
• Tværfaglig undersøgelse ud fra anerkendte test og udarbejdelse af en beskrivelse af barnets funktionsevne med       

henblik på at afdække, hvilke behov barnet har for fremtidig indsats
• Gennemgang af beskrivelsen af barnets funktionsevne til forældrene herunder en kort vejledning
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

B2
15 timer 10 timer 25 timer 19.300,00 21.575,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Specialiseret undersøgelse
Specialiseret undersøgelse kan afdække barnets funktionsevne i forhold til vurdering af fremtidigt behov for 
specialiseret indsats. Den specialiserede undersøgelse kan indgå som basismateriale for kommunernes §50 
undersøgelser vedrørende §32 foranstaltninger, henvisning til særligt dagtilbud/hjemmetræning mm.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom.

FORMÅL/MÅL
Formålet er at afdække barnets funktionsniveau ved hjælp af anerkendte metoder, test og undersøgelsesredskaber. 
Målet er, at man på baggrund af afdækningen kan vurdere behovet for specialiseret indsats.

EFFEKT
Afklaring af barnets behov, vanskeligheder og ressourcer og forslag til den videre indsats, som kan afhjælpe eller        
kompensere for vanskelighederne. Udarbejdelse af skriftlig opsamling fra undersøgelsen i en beskrivelse af barnets   
funktionsevne.

BARNETS VIDERE FORLØB
Efter aftale med de enkelte henvisere igangsættes en individuelt tilpasset indsats til barnets behov.

MIDLER OG METODER
• Undersøgelsen kan enten foregå monofagligt eller tværfagligt. Vi afdækker, hvilke behov barnet vil have for         

fremtidig indsats, gennem relevante undersøgelser, observationer og inddragelse af barnets familie og netværk.    
Indsatsen kan foregå i IKHs lokaler eller lokalt i hjemmet eller daginstitution 

• Ved monofaglige undersøgelser anvendes forskellige undersøgelsesredskaber fx observationer, gang og  
holdningsanalyse, GMFM, AHA, DPU, ABAS eller Music Therapy Assessment Movement ABC

• Ved tværfaglige undersøgelser anvendes andre undersøgelsesredskaber fx Bayley, Peabody, Sensory Profile eller Pedi
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

B3
15 timer

8 timer

Tværfaglig

Monofaglig

5 timer

4 timer

20 timer

12 timer

15.440,00

9.264,00

17.260,00

10.356,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Behandling og træning
Behandlingen foregår enten individuelt eller i grupper med fokus på barnets individuelle behov i 
forlængelse af ydelse B1 og B3.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
Formålet med behandlingen og træningen er at vedligeholde samt forbedre barnets funktionsniveau. Efter resultatet 
af forudgående undersøgelse opstilles individuelle mål for behandlingsindsatsen i funktionsevneoversigt. Målet er, at 
barnet vedligeholder eller opnår et forbedret funktionsniveau.

EFFEKT
Varetagelse af barnets behandlingsbehov ved relevante faggrupper, så funktionsniveauet vedligeholdes og 
forbedres, hvis relevant.

VÆRD AT BEMÆRKE
Behandlingen vil oftest være individuel, men i enkelte tilfælde kan det give et bedre resultat, hvis der er to eller flere 
børn sammen. Den specialiserede behandling sammensættes oftest tværfagligt.

BARNETS VIDERE FORLØB
Efter endt behandling eller træningsforløb kan forløbet forlænges med vejledning til forældre og evt. institution/skole. 

MIDLER OG METODER
Forløbet indeholder:
• Målrettet behandlingsindsats ved relevante faggrupper
• Behandlings- og træningsmodulerne indeholder vejledning til forældre og samarbejdspartnere 
• Løbende evaluering og justering af mål efter behov.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

B4
3 timer

7 timer

10 timer

3 timer

5 timer

2 timer 5 timer 3.860,00 4.315,00

7.720,00

11.580,00

8.630,00

12.945,00

10 timer

15 timer

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren

TIDSFORBRUG/PRIS
Indsatsens længde og intensitet tilpasses den enkelte sags kompleksitet og afhængigt heraf kan indsatsen tilbydes af 
moduler af forskellig varighed. Modulerne ganges op for at passe med barnets behov. Der er således ikke noget øvre 
loft på ydelsen.
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Halliwick svømmetilbud
Halliwick svømning foregår som gruppeundervisning.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
Formålet med Halliwick svømning er, at det giver børn mulighed for at træne kroppen i et andet element. Vandet 
giver opdrift, modstand og bevægelsesfrihed, som muliggør brug af kroppen på en måde, som ikke kan lade sig gøre 
på land. 

EFFEKT
Barnet får kropslige udfordringer, som giver en øget kropsbevidsthed, selvstændige funktioner i vandet og frigørelse 
fra hjælpemidler (kørestol, ganghjælpemiddel). Vedligeholde/forbedre funktionsniveau herunder bevægelighed og 
styrke i muskler og led. Deltagelse i gruppeaktivitet på lige vilkår med jævnaldrende på trods af forskellig 
funktionsniveau. Indsatsen er et behandlingsforløb målrettet barnets vanskeligheder og skal således ikke  
sammenlignes med en fritidsinteresse.

VÆRD AT BEMÆRKE
Denne ydelse er oftest et supplement til anden indsats. Barnet skal følges af en voksen, som deltager i svømningen.

BARNETS VIDERE FORLØB
Danner grundlag for, at barnet på sigt kan deltage i svømmeaktivitet i almindeligt eller tilpasset regi herunder skabe 
motivation for at bruge sin krop aktivt.

MIDLER OG METODER
Halliwick foregår som modul på 15 timer i små grupper med 2 fagpersoner. 
I Halliwick svømning arbejdes med:
• Kontrol over kroppen, vandtilvænning og vejrtrækning i vand
• Balance, koordination og styrke
• Deltagelse i struktureret gruppeaktivitet herunder øve turtagning, at være i fokus, forholde sig til andre børn,   

modtage og udføre en besked
• Før og efter svømningen er der fokus på at træne selvstændighed bl.a. af- og påklædning, vaske og tørre sig,         

pakke svømmetaske.

B5
16 gange á 45 minutter

= 12 timer
3 timer 15 timer 11.580,00 12.945,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Bassintilbud
Bassinterapi i vand med deltagelse af to fysioterapeuter.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har brug for særligt tilrettelagt og målrettet 
behandling.

FORMÅL/MÅL
Formålet med bassinterapi er at give børn mulighed for at træne kroppen i et andet element. Vandet giver opdrift, 
modstand og bevægelsesfrihed, som muliggør brug af kroppen på en måde, som ikke kan lade sig gøre på land. 
Målet er at øge kropsbevidstheden samt vedligeholde og styrke bevægelighed i muskler og led.

EFFEKT
Barnet får kropslige udfordringer, som giver en øget kropsbevidsthed, selvstændige funktioner i vandet og frigørelse 
fra hjælpemidler (kørestol, ganghjælpemiddel). Vedligeholde/forbedre funktionsniveau herunder bevægelighed og 
styrke i muskler og led på en nænsom måde. Indsatsen er et behandlingsforløb målrettet barnets vanskeligheder  
og skal således ikke sammenlignes med en fritidsinteresse.

VÆRD AT BEMÆRKE
Vi opretter nye hold efter behov.

Måtte der være behov for en individuel bassinindsats, kan du kontakte os for at høre om der er mulighed for det.

BARNETS VIDERE FORLØB
Forløbet bliver afsluttet med en evaluering sammen med forældrene.

MIDLER OG METODER
Bassinterapi foregår i små grupper med to fagpersoner tilstede. 
Vi arbejder med:
• Kontrol over kroppen, vandtilvænning og vejrtrækning i vand
• Balance, koordination og styrke

B6
20 gange á 45 minutter

= 15 timer
10 timer 25 timer 19.300,00 21.575,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Individuelle psykologforløb
Psykolog samtaler med det særlige mål at mestre et liv med et barn med handicap.

MÅLGRUPPE
Forældre til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
Formålet med samtalerne er, at forældrene får bearbejdet den krise og sorg samt belastning, der kan være forbundet 
med at få et barn med nedsat funktionsevne, og dermed få styrket egne ressourcer i forhold til at kunne håndtere de 
følelsesmæssige reaktioner.

EFFEKT
At styrke forældre i at håndtere og mestre de udfordringer, der er forbundet med at få/have et barn med nedsat 
funktionsevne, og derigennem øge livskvalitet og forståelse for barnet i hverdagen i familien.

VÆRD AT BEMÆRKE
Psykologsamtaler afholdes ofte som en del af den tværfaglige indsats, der ydes til barnet på IKH. 
Samtaler kan også ydes uden anden indsats.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
Der kan på sigt igen være behov for et samtaleforløb f.eks. ved ændringer i barnets tilstand, overgang til ny 
institution o.lign.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan indeholde: 
• Fokus på forældrenes mestringsstrategier 
• Psykoterapeutisk arbejde med de til tider svære følelser, der opstår i forbindelse med barnets nedsatte funktionsevne
• Opmærksomhed på forældrenes egenomsorg
• Metoden tilpasses den enkeltes behov.

B7
5 timer 5 timer 10 timer 7.720,00 8.630,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med  borgeren
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Psykologforløb - par
Samtaler med særlig henblik på at mestre et liv med et barn med handicap.

MÅLGRUPPE
Forældrepar til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
At styrke forældrenes ressourcer som par i den følelsesmæssige håndtering af at have fået et barn med nedsat 
funktionsevne.

EFFEKT
At styrke forældrenes evne til at håndtere og mestre de udfordringer, der er forbundet med at få/have et barn med 
nedsat funktionsevne. Forbedring af forældrenes følelsesmæssige balance som par, hvilket medfører øget livskvalitet 
og forståelse for barnet i hverdagen i familien.

VÆRD AT BEMÆRKE
Psykologsamtaler afholdes ofte som en del af den tværfaglige indsats, der ydes til barnet på IKH. 
Samtaler kan også ydes uden anden indsats.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
Der kan på sigt være behov for yderligere et samtaleforløb f.eks. ved ændringer i barnets tilstand, overgang til ny institution.

MIDLER OG METODER
 Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Samtaler og psykoedukation om sorg og krise samt belastning
• Samtaler om de udfordringer de oplever som par i forhold til at have et barn med nedsat funktionsevne
• Fokus på mestringsstrategier
• Metoden tilpasses det enkelte par.

B8
7  timer 5 timer 12 timer 9.264,00 10.356 ,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Psykologforløb med børn/unge
Samtaler, terapi og gruppeforløb med særlig henblik på at leve med et handicap.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
At arbejde med barnet/den unges identitet, handicapforståelse og erkendelse, samt at styrke barnet/den unges 
egne ressourcer i forhold til at kunne håndtere de følelsesmæssige reaktioner omkring eget handicap 

EFFEKT
Øge erkendelse og mestring af eget livsvilkår.

VÆRD AT BEMÆRKE
Psykologsamtaler afholdes ofte som en del af den tværfaglige indsats, der ydes til barnet på IKH. Samtaler kan også 
ydes uden anden indsats eller tilpasses til søskende. 
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
Erkendelse af eget livsvilkår er oftest en længere proces, som er tilbagevendende igennem hele barn- og ungdommen.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Samtaler omkring de følelser, der er forbundet til det at have et handicap 
• Psykoedukation

B9
5 timer 5 timer 10 timer 7.720,00 8.630,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Psykoedukation i gruppe
Gruppetilbud eller individuelt tilrettelagt forløb til familier.

  MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, deres forældre og andre pårørende (f.eks. søskende).

FORMÅL/MÅL
Formålet med psykoedukation er, at børn, forældre eller andre pårørende får information, emotionel støtte og 
færdighedstræning i forhold til at tackle hverdagen med en ny diagnose eller sygdom.

EFFEKT

VÆRD AT BEMÆRKE
Kan efterfølges af et individuelt tilrettelagt samtaleforløb hos psykolog. 
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
Danne grundlag for at fortsætte med individuelt tilrettelagt samtaleforløb hos psykolog.

Øget viden og forståelse.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Information om diagnosen; viden om de fysiske, psykiske og sociale aspekter omkring barnets handicap. 
• Følelsesmæssig støtte; vi arbejder med den enkeltes opfattelse af barnets handicap og dets betydning i familiens 

liv. 
• Færdighedstræning; hjælp til at tackle konkrete udfordringer i hverdagen.

TIDSFORBRUG/PRIS
Der aftales en individuelt tilrettelagt samtale-plan. Der afregnes timevis i forhold til den aftalte plan efter den gældende 
timetakst (se side indledende afsnit)

B10 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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B11
30 timer

40 timer

23.160,00

30.880,00

25.890,00

34.520,00

Pris pr. ydelse 
pr. borger

Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Tid i alt

Børnepsykologisk undersøgelse
Individuel psykologisk undersøgelse af børn og unge. 

MÅLGRUPPE
Børn og unge med kognitive- og/eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af for eksempel
personlighedsmæssige eller adfærdsmæssige forstyrrelser.

FORMÅL/MÅL
Formålet med en børnepsykologisk undersøgelse er at undersøge barnets kognitive styrker og vanskeligheder 
med henblik på en bedre forståelse af barnets generelle funktionsniveau og at man bliver bedre til at understøtte 
barnet optimalt frem mod et bedre funktionsniveau.

BARNETS VIDERE FORLØB

EFFEKT

Forløbet bliver afsluttet med en skriftlig rapport med specifikke anbefalinger, der tager udgangspunkt i de observerede 
vanskeligheder.

Undersøgelsen munder ud i en samlet rapport, som overleveres af børnepsykologen til forældre og netværk. 
På baggrund af undersøgelsen opstilles en række pædagogiske anbefalinger, som IKHs tværfaglige team gerne er 
behjælpelige med at få implementeret i barnets hverdag.

MIDLER OG METODER
Den børnepsykologiske undersøgelse er et modul på henholdsvis 30 eller 40 timer afhængig af omfang. 

Undersøgelsen indeholder altid:
• En grundig anamnese (herunder anvendelse af spørgeskemaer)
• Samtale med barnet, forældrene, institutionen og lærere/pædagoger
• Psykologiske tests (testbatteriet tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn, de beskrevne  

vanskeligheder, samt de vanskeligheder, der bliver synlige under testningen). Testen vil altid indeholde en test  
af begavelsesniveauet samt andre specifikke kognitive funktioner.

Undersøgelsen kan også indeholde:
• Observation af barnet i det vante miljø (hjem, skole, institution).

Modul 1                       

Modul 2

VÆRD AT BEMÆRKE
Ønskes en børneneuropsykologisk undersøgelse se ydelse D7.
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Vejledning
Tværfaglig vejledning til forældre og fagpersoner. 

MÅLGRUPPE
Forældre til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller relevante fagpersoner 
(f.eks. daginstitution eller skole). 

FORMÅL/MÅL
Formålet er at støtte og guide forældre og fagpersoner til en forståelse af barnets behov med det mål, at de ved at 
anvende den nye viden kan understøtte barnets udvikling i hverdagen.

EFFEKT
Vejledningen styrker forældre og fagpersoneres mulighed for at understøtte barnets videre udvikling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Forudsætter indledende samtale og evt. undersøgelse se side 18 ydelse B1

TIDSFORBRUG/PRIS
Vejledning foregår som modul på 5, 10 eller 15 timer afhængigt af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. 
Modulerne ganges op for at passe med barnets behov. Der er således ikke noget øvre loft på ydelsen.

BARNETS VIDERE FORLØB
Vejledningen kan give grundlag for, at forældre og fagpersoner selvstændigt kan understøtte barnets udvikling. 

MIDLER OG METODER
Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Vejledning til forældre og fagpersoner
• Målsætning og evaluering.
• Forløbet foregår typisk lokalt sammen med familien eller med tilknyttede fagpersoner
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

B12
3 timer

7 timer

10 timer

3 timer

5 timer

2 timer 5 timer 3.860,00 4.315,00

7.720,00

11.580,00

8.630,00

12.945,00

10 timer

15 timer

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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B13
3 timer 2.316,00 2.589,00

Pris pr. ydelse 
pr. borger

Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Tid i alt

Kort afklaring
Kort specialiseret tværfaglig afklaring i forbindelse med forskellige typer af problemstillinger i forhold til 
målgruppen. 

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
Formålet er at give en tværfaglig vurdering i en konkret sag. 
Målet er, at vurderingen/afklaringen bliver anvendt til for eksempel justering af målsætninger, opfølgning i forhold til 
en sygdom/et syndrom eller i forbindelse med kontrolbesøg.

BARNETS VIDERE FORLØB

VÆRD AT BEMÆRKE

EFFEKT

Udgangspunkt for den videre sagshåndtering for eksempel i forbindelse med omsorgsperson- eller institutionsskifte.

Kan bidrage til at være på forkant med mindre problemstillinger, der kan medføre nedsat funktionsniveau over tid.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

Kort faglig afklaring, der kan bruges til at skabe et samlet tværfagligt blik på barnet i forbindelse med en afgrænset 
sag eller problemstilling.

MIDLER OG METODER
Kort afklaring foregår som modul af 3 timer.  
Vi stiller vores tværfaglige specialiserede viden til rådighed for vurdering og afklaring i aktuelle sager. Eksempler på 
indhold i kort afklaring:
• Vurdering af sag
• Opfølgning efter endt forløb f.eks. et år efter udskrivning i forhold til særlige syndromer/sygdomme
• Kontrolbesøg
• Hjælp til justering af målsætning og intervention
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.
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B14

CPOP (Cerebral Parese Opfølgnings Program)
Opfølgning, faglig sparring og vejledning.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er at følge op på CP børns udvikling og udarbejde den sundhedsfaglige CPOP protokol.
Endvidere kan der gives faglig sparring og vejledning til andre fagpersoner om udførelsen omkring fastsættelse af mål 
for den videre behandling.

BARNETS VIDERE FORLØB

TIDSFORBRUG/PRIS

EFFEKT

Tilpasning af indsats i forhold til barnets funktionsniveau.

Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

Udførelse af CPOP protokol ved fysio- og ergoterapeut forebygger fejludvikling hos børn med CP. Fagligt grundlag for 
målsætningen af den videre behandling eller træning.

MIDLER OG METODER
• Undersøgelse af barnet herunder udføre systematiske målinger af ledbevægelighed og muskeltonus
• Udførelse af test f.eks. AHA (Assisting Hand Assessment), PEDI (som er et internationalt valideret og anerkendt 

måleredskab), GMFM (grovmotorisk funktionsniveau)
• Registrering i CPOP protokol
• Deltagelse i CPOP kontrol
• Faglig sparring og vejledning i forbindelse med opfølgning 
• Sparring omkring fastsættelse af mål for behandlingen.

Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Individuelle tilrettelagte forløb og mødedeltagelse
Kortere eller længerevarende individuelt tilrettelagte forløb ved en eller flere fagpersoner.

MÅLGRUPPE
Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

FORMÅL/MÅL
Tilrettelæggelse af et individuelt forløb.

BARNETS VIDERE FORLØB

TIDSFORBRUG/PRIS

VÆRD AT BEMÆRKE

EFFEKT

Afpasses efter forløbets resultater.

Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

Ydelsen bruges i forbindelse med særligt individuelle tilrettelagte forløb, mødedeltagelse og skriftligt materiale.

Afhænger af forløbets indhold.

MIDLER OG METODER
• Alt efter forløbets sammensætning og de mål, som bliver opstillet i forbindelse med undersøgelsen
• Deltagelse i netværksmøder eller andre møder vedrørende barnet
• Udarbejdelse af statusudtalelser og andet skriftligt materiale
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

B15 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Behandling til børn og unge som mistrives og udvikler 
skolevægring
Børn og unge som mistrives og viser tegn på begyndende eller  har udviklet skolevægring

MÅLGRUPPE
Der kan være tale om børn og unge med eller uden gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme eller ADHD), 
generelle indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer og/eller psykiske vanskeligheder såsom stress, angst eller 
depression. Fælles for dem er, at de udviser belastningssymptomer, og der er ofte opstået et højt konfliktniveau i skole 
og/eller hjem.

FORMÅL/MÅL
Formålet er at forbedre trivslen samt mulighederne for, at barnet forbliver i skolen eller genoptager skolegang. 
Målet er ligeledes at understøtte samarbejdet og den fælles forståelse mellem skolen, barnet/den unge og forældrene.

EFFEKT
Barnets/den unges trivsel forbedres ved at forebygge yderligere udvikling af skolevægring. Barnet/den unge vender 
tilbage til skolen.

VÆRD AT BEMÆRKE
Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges og koordineres i tæt samarbejde med
barnet/den unge, forældrene og skolen herunder evt. PPR.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
I overgangsfasen, hvor opbakning og støtte til barnet/den unge igen primært skal foregå i hjemmet og kommunalt 
i eget regi, kan skole og PPR ydes vejledning fra IKH.

MIDLER OG METODER
Indsatsen tager afsæt i specialiseret viden og erfaring med børn og unge, som er i mistrivsel og har diagnoser. 
Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i disse væsentlige parametre, og foregår i et tværfagligt samarbejde mellem 
psykolog og specialpædagoger, samt eventuelle andre relevante faggrupper f.eks. fysio- og ergoterapeuter, musikterapeuter.

Nedenstående indsatser kan indgå: 
• Afdækning af barnets/den unges aktuelle funktionsniveau. Udredninger, som er foretaget, indgår i afdækningen
• Afdækning af de kontekstuelle forhold i barnets miljøer: i hjemmet, i klassen og i fritiden
• Individuelt tilrettelagt indsats til barnet/den unge, koordineret med øvrige indsatser, der eventuelt er iværksat
• Indsats i hjemmet afpasset efter behov f.eks. til forældrene, hjælp til ændring af strukturer, indsats til søskende
• Indsats i skolen afpasset efter behov f.eks. støtte til barnet/den unge, vejledning til skolens personale vedr. forståelse  

for barnet/den unge samt opbygning af hensigtsmæssige strukturer
• Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

Der kan foretages supplerende udredning ved behov.

B16 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Undervisning og rådgivning af børn og unge med 
høreproblematikker
 

Individuelle samtaler.

MÅLGRUPPE
Børn og unge, der har tinnitus eller lydfølsomhed. 

FORMÅL/MÅL
At barnet/ den unge får viden og redskaber til bedre at kunne håndtere tinnitus, lydfølsomhed og/ eller vestibulær 
dysfunktion i dagligdagen. Målet er, at barnet/den unge oplever at generne mindskes.

TIDSFORBRUG/PRIS

EFFEKT

Undervisningens længde og intensitet tilpasses den enkeltes muligheder og behov og af afhængigt heraf kan 
undervisningen tilbydes i moduler af forskellig varighed.

Barnet/ den unge får viden og redskaber til bedre at kunne håndtere tinnitus, lydfølsomhed og/eller vestibulær 
dysfunktion i dagligdagen.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan blandt andet indeholde:
• Orientering om høresystemet og hjernens bearbejdning af lyd
• Rådgivning/ vejledning ud fra behov og problematikker
• Generelle mestringsstrategier og handlemuligheder

B17
6 timer 6 timer 12 timer 9.264,00 10.356,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med borgeren
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Børn med oralmotoriske vanskeligheder kan have behov for en målrettet tværfaglig indsats. IKH har et specialiseret 
tværfagligt team af medarbejdere, der tilbyder udredning, undervisning, vejledning og behandling af oralmotoriske 
problemstillinger hos børn og unge.

MÅLGRUPPE
Vi tilbyder udredning, undervisning, vejledning  og behandling til børn og unge med oralmotoriske funktionsnedsættelser, 
såsom vanskeligheder i forhold til spise- og synkefunktion samt savl. 
Derudover tilbyder vi udredning af børn og unge med sproglige vanskeligheder, hvor de motoriske forudsætninger for 
tale er påvirket.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
Det tværfaglige team bliver sammensat i forhold til den aktuelle problemstilling hos barnet og den unge og kan bl.a. bestå 
af fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopæder. IKHs øvrige faggrupper kan indgå i forløbet, hvis det er relevant. 
I oralmotorisk udredning kan der evt. være behov for at belyse sansebearbejdning og barnets øvrige motorik, da det kan 
have indflydelse og påvirke oralmotorikken.

Oralmotorik

• Børn og unge med oralmotoriske funktionsnedsættelser
• Børn og unge med sproglige vanskeligheder

METODER  
Vi anvender Castillo Morales konceptet, Oral Placement Therapy (OPT), Facial Oral Tract Therapy (FOTT) og Sequentiel 
Oral Sensation (SOS) til børn og unge med spise og talevanskeligheder.
I det følgende kan du læse om vores ydelser til børn og unge med oralmotoriske vanskeligheder.

C
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Ydelser 

C1 Mono- eller tværfaglig oralmotorisk undersøgelse.................................................................................................... 38

C2 Oralmotorisk behandling ........................................................................................................................................... 39
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Mono- eller tværfaglig oralmotorisk undersøgelse
Oralmotorisk undersøgelse foregår inden en eventuel oralmotorisk indsats sættes i værk hos IKH.  
Undersøgelsen kan foregå som et mono- eller tværfagligt forløb alt efter vanskelighedernes kompleksitet.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med oralmotoriske vanskeligheder. Herunder børn og unge med oralmotoriske funktionsnedsættelser 
og talemotoriske vanskeligheder.

FORMÅL/MÅL
Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvilke ressourcer og begrænsninger barnet har. 
Målet er at kunne prioritere indsatsen samt hvilke tiltag, der skal til for at afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne.

EFFEKT
Barnet/den unge får afklaret sine behov, vanskeligheder og ressourcer. Forslag til det videre forløb, som kan afhjælpe 
eller kompensere for vanskelighederne.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH tilbyder at indgår i planlægningen og indsatsen af det videre forløb for barnet.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Indledende samtale herunder historik omkring den oralmotoriske udvikling
• Logopædisk undersøgelse
• Fysioterapeutisk/ergoterapeutisk undersøgelse
• Status udarbejdes og bliver gennemgået med forældrene og relevante fagpersoner
• Opstilling af mål for indsatsen og forslag til det videre forløb 
• Kort vejledning til forældre og relevante fagpersoner.

Børn og unge med talemotoriske vanskeligheder bliver udredt for dysartri, mundmotorisk bevidsthed, oral og verbal 
dyspraksi. Vi undersøger oralmotorikkens betydning i forhold til artikulation, programmering og udførelse af talemotorik. 
Vi anvender anerkendte metoder, som indledningsvis er beskrevet i undersøgelse af børn og unge med oralmotoriske 
funktionsnedsættelser. 

C1
15 timer 10 timer 25 timer 19.300,00 21.575,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med barnet/
den unge
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Oralmotorisk behandling
Oralmotorisk behandling og træning iværksættes, efter der er foretaget en oralmotorisk undersøgelse.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med oralmotoriske vanskeligheder. Herunder børn og unge med oralmotoriske funktionsnedsættelser 
og talemotoriske vanskeligheder.

FORMÅL/MÅL
Formålet med indsatsen er at vedligeholde og forbedre barnets funktionsniveau. Der arbejdes med  de individuelle mål, 
der er lavet med afsæt i resultatet af forudgående undersøgelse for behandlingsindsatsen i funktionsevne oversigt.

EFFEKT
Den oralmotoriske behandling medvirker til en forbedring af funktionsniveauet.

VÆRD AT BEMÆRKE
Vejledningsforløb kan ofte anbefales efter behandlingsindsats - se beskrivelse af vejledningsydelse B12.

BARNETS VIDERE FORLØB
Opfølgning af vejledningsforløb efter behov.

MIDLER OG METODER
Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Træning af oralmotoriske færdigheder f.eks. kæbe-, læbe- og tungefunktion
• Indlæring af kompenserende færdigheder
• Brug af hjælpemidler 
• Vejledning til forældre, og daginstitution og skole i forlængelse af behandlingen.

C2
10 timer 5 timer 15 timer 11.580,00 12.945,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Øvrig tid
Tid med barnet/
den unge
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De fleste børn og unge med erhvervet hjerneskade kommer i dag hurtigt hjem fra hospitalet til omgivelser, som ikke 
kender til følgerne efter en hjerneskade. 
Barnet har ikke samme funktionsniveau som før, og der er brug for informationer, vejledning og genoptræning på 
baggrund af en neuropsykologisk, skolefaglig og neuropædagogisk udredning.

IKHs Neuroteam har igennem en 15-årig periode opbygget den specialiserede viden og praktiske erfaring, der skal til 
for at hjælpe barnet/den unge og familien videre på både kort og lang sigt, så der kompenseres bedst muligt for 
funktionsnedsættelserne.
Et forløb hos IKH tilrettelægges altid i samarbejde med kommunen og kræver derfor et opstartsmøde for at sikre synergi 
og sammenhæng mellem vores indsats og de kommunale tilbud.
Derudover tilbyder vi også vores ekspertise og erfaring til PPR i form af et mobilteam, der kan sparre og rådgive i konkrete 
sager. Vejledning og supervision kan gennemføres som videomøder for at mindske transporttid og fastholde den ønskede 
faglige intensitet i forløbet.

MÅLGRUPPE
Vi kan hjælpe tidligere normalt fungerende børn og unge op til 18 år, som har fået en hjerneskade efter bl.a.:
• Kranietraume (trafik-, sports- eller faldulykker, kvæstelser efter fysisk vold, alvorlig hjernerystelse/commotio)
• Sygdom (meningitis/hjernebetændelse, tumor/cancer, blødninger eller blodpropper)
• Iltmangel (drukneulykker, hjertestop)
• Forgiftning (medicin, kemikalier)

Vi udreder også ikke diagnosticerede børn og unge, hvor der er mistanke om kognitiv dysfunktion.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
IKHs Neuroteam er et tværfagligt tilbud om udredning og rehabilitering af børn og unge, som har fået en moderat til 
svær hjerneskade. Neuroteamet består af højt specialiserede fagfolk med indsigt i konsekvenserne efter en erhvervet 
hjerneskade.

Vi tilbyder en samlet intensiv udrednings- og rehabiliteringsindsats, hvor følgende fagpersoner kan deltage:
• Børneneuropsykolog/psykolog
• Logopæd (talepædagog/neurolærer)
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Specialpædagogisk konsulent
• Musikterapeut.

I det følgende kan du læse om Neuroteamets ydelser.

Neuroteam - indsatser til børn og unge med erhvervet hjerneskade

• Tidligere normalt fungerende børn og unge op til 18 år, som har fået en hjerneskadeD
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Ydelser 
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D4 Fysio- og ergoterapeutisk indsats til børn og unge med erhvervet hjerneskade ....................................................... 45

D5 Musikterapeutisk indsats til børn og unge med erhvervet hjerneskade .................................................................... 46

D6 Individuelt tilpasset forløb til børn og unge med erhvervet hjerneskade .................................................................. 47

D7 Børneneuropsykologisk undersøgelse ....................................................................................................................... 48
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Mono- og tværfaglig udredning til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade
Mono- og tværfalig udredning samt anbefaling til indsats.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade.

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er udredning af barnets/den unges kognitive funktioner, sproglige, skolefaglige og motoriske 
kompetencer med det mål at kunne give anbefalinger til rehabiliteringsindsats.

EFFEKT
Der udarbejdes og formidles en statusbeskrivelse med anbefalinger til indsats. 

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB

VÆRD AT BEMÆRKE

IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af yderligere indsatser herunder brobygning til skole, daginstitution samt 
uddannelse af personale.

Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

MIDLER OG METODER
Gennem udredningen afdækker vi barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder. Vi arbejder med kompenserende 
strategier i forhold til de nedsatte/tabte funktioner og kompetencer.
Udredningen foretages mono- såvel som tværfagligt, og der afdækkes efter ønske:

• Kognitive funktioner - neuropsykologisk undersøgelse - vurdering af behov for træning af kognitive funktioner  
• Sproglige kompetencer - udredning af sproglige og kommunikative kompetencer - vurdering af behov for  

logopædisk indsats og eventuelt hjælpemidler
• Skolefaglige kompetencer - udredning af læse-skrive og matematik funktioner og kompetencer - afdækning af  

behov for specialpædagogisk indsats og eventuelt kompenserende hjælpemidler 
• Motoriske kompetencer - afdækning af behov for fysio- og ergoterapeutisk indsats
• Social adfærd - interviews og observation - eventuelt behov for træningsforløb i sociale kompetencer
• Samtale med forældre og andre relevante personer i barnets/den unges netværk.

Udredningen foregår på et specialiseret niveau med særligt fokus på at skabe en grundig helhedsorienteret 
statusbeskrivelse og anbefalinger.

D1 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Neuro-rehabiliterings indsats - børn og unge med 
erhvervet hjerneskade
Kombineret mono- og tværfaglig udredning, undervisning og midlertidig skolegang.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade.

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er udredning og træning af barnets/den unges kognitive funktioner, sproglige, skolefaglige, 
sociale og motoriske kompetencer efter erhvervet hjerneskade. 

EFFEKT
Barnet/den unge opøver færdigheder samt udvikler kompenserende strategier til det målsatte niveau.  
Der udarbejdes og formidles en statusbeskrivelse med anbefalinger til yderligere indsats.

VÆRD AT BEMÆRKE
Ydelsen tilbydes også til børn under skolealderen.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af efterfølgende indsatser herunder brobygning til skole, daginstitution og 
uddannelse.

MIDLER OG METODER
Gennem udredningen og rehabiliteringsforløbet afdækker vi barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder. 
Vi arbejder med at genvinde de nedsatte/tabte funktioner og kompetencer samt at finde frem til kompenserende 
strategier. Udredningen, træningen, undervisning og behandling foretages mono- såvel som tværfagligt. 

Der arbejdes med:
• Kognitive funktioner - neuropsykologisk undersøgelse - vurdering af behov og eventuel træning af kognitive funktioner  
• Sproglige kompetencer - udredning af sproglige og kommunikative kompetencer - genopbygning af sproget og  

kommunikative færdigheder, vurdering af behov for hjælpemidler, eventuel afprøvning og oplæring i brug af                  
alternative kommunikationshjælpemidler 

• Skolefaglige kompetencer - udredning og genoptræning af læse-, skrive- og matematikkompetencer - afdækning  
af behov for kompenserende hjælpemidler samt eventuel afprøvning/oplæring

• Motoriske kompetencer - afdækning af behov for fysio- og ergoterapeutisk indsats samt målrettet indsats
• Vejledning til forældre og andre relevante personer i barnets/den unges netværk.

Rehabiliteringen foregår på et specialiseret niveau med særligt fokus på at skabe overgange, der sikrer, at den  
specialiserede viden bliver implementeret i hverdagen både i familie, institution, skole og uddannelse. 

D2 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Tilbage til skole, daginstitution eller uddannelse for børn og unge 
med erhvervet hjerneskade
Brobygningsforløb, individuel målsætnings-/undervisningsplan.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade.

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er at bygge bro til barnets/den unges tilbagevenden til institution, skole eller uddannelse. 
Målet er at udarbejde en målsætnings-/undervisningsplan med fokus på at træne barnets/den unges kognitive 
funktioner, sproglige, skolefaglige og motoriske kompetencer samt udvikle kompenserende strategier, der kan 
kompensere for funktionsnedsættelsen.

EFFEKT
Hjemkommunen får specialviden om barnet og dets behov. Barnets omgivelser bliver i stand til at varetage den 
videre indsats på baggrund af rådgivning og sparring fra IKH.  

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

VÆRD AT BEMÆRKE
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af yderliger indsatser herunder brobygning til skole, daginstitution og 
uddannelse.

MIDLER OG METODER
Indsatsen planlægges på baggrund af en eksisterende udredning.
I samarbejde med hjemkommunen laves handlingsplan for barnets tilbagevenden til institution/skole/uddannelse.  
Indsatsen foretages af relevante fagpersoner.  

Der arbejdes for eksempel med:
• Vidensdeling om barnets funktionsniveau til fagfolk i barnets nærmiljø (daginstitution, skole)
• Basisviden om erhvervet hjerneskade, neuropædagogiske strategier, læringsstrategier, genopbygning af sproget,  

motorisk træning og lignende
• Rådgivning til forældre og andre relevante personer i barnets/den unges netværk.

Brobygningen foregår med særligt fokus på at skabe overgange, der sikrer, at den specialiserede viden bliver 
implementeret i hverdagen både i familien, institution, skole og uddannelse. 

D3 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Fysio- og ergoterapeutisk indsats til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade
Kliniske undersøgelser og identificering af udviklingsmuligheder for barnet/den unge.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade.

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er at identificere barnets/den unges udviklingsmuligheder med det mål at kunne målrette den 
fysio- og ergoterapeutiske indsats.
 

EFFEKT
Der udarbejdes og formidles en statusbeskrivelse med beskrivelse af barnets/den unges udviklingsmuligheder samt 
anbefalinger til yderligere indsats til forældre og fagpersoner. 

VÆRD AT BEMÆRKE
Fysio- og ergoterapeutisk forløb er ofte en del af et samlet tværfagligt forløb, men ydelsen kan leveres som en 
selvstændig individuelt tilrettelagt indsat.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af yderligere indsatser.

MIDLER OG METODER
Indsatsen foretages på baggrund af en udredning foretaget af IKH eller udfra en eksisterende. 

Der arbejdes med:
• Kliniske undersøgelser 
• Målretning af fysio- og ergoterapeutisk indsats 
• Vurdering, opfølgning og videreudvikling på kliniske retningslinjer
• Rådgivning, vejledning og formidling til barnet/den unge samt familie og fagpersoner.

Indsatsen foregår på et specialiseret niveau, med særligt fokus på at skabe overgange, der sikrer, at den specialiserede 
viden bliver implementeret i hverdagen både i familien, institution, skole og uddannelse. 

D4 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Musikterapeutisk indsats til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade
Opbygning af sociale relationer og kompetencer, styrkelse af opmærksomhed og koncentration.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade.

FORMÅL/MÅL
Formålet med ydelsen er at træne og styrke hukommelse og opmærksomhed gennem musikterapien samt opbygge 
sociale relationer og kompetencer.

EFFEKT
Der udarbejdes og formidles en statusbeskrivelse med anbefalinger til yderligere indsats til forældre og 
fagpersoner. 

VÆRD AT BEMÆRKE
Musikterapeutisk forløb er ofte en del af et samlet tværfagligt forløb, men ydelsen kan leveres som en selvstændig 
individuelt tilrettelagt indsats.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af yderligere indsatser.

MIDLER OG METODER
Indsatsen foretages på baggrund af en eksisterende udredning. 

Der arbejdes i individuelle eller gruppeforløb med:
• Træning og strukturering af hukommelse gennem musiske aktiviteter 
• Styrkelse af opmærksomhed og koncentration gennem musikterapi
• Opbygning af sociale relationer og kompetencer gennem musikterapi
• Rådgivning, vejledning  og formidling til barnet/den unge samt familie og fagpersoner.

Indsatsen foregår på et specialiseret niveau med særligt fokus på at skabe overgange, der sikrer, at den specialiserede 
viden bliver implementeret i hverdagen.

D5 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Individuelt tilpasset forløb til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade
Rådgivning, vejledning og supervision til nærmiljø og fagpersoner.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med erhvervet hjerneskade, deres familie og fagpersoner.

FORMÅL/MÅL
Formålet med indsatsen er at sikre, at den specialiserede viden bliver implementeret i hverdagen både i familien, 
institution, skole og uddannelse. Der arbejdes målrettet med overgange med fokus på at skabe de bedst mulige 
udviklingsmuligheder for barnet/den unge.

EFFEKT
Barnets omgivelser får viden om, hvordan de bedst muligt kan støtte barnets udvikling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Det er muligt at planlægge dele af indsatsen som video- og/eller telefonmøder.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægning og afvikling af yderligere indsatser.

MIDLER OG METODER
Indsatsen består af en individuelt tilpasset udslusnings- eller opfølgningspakke efter endt forløb på IKH. 

Der arbejdes for eksempel med:
• Observation og deltagelse i barnets hverdag i daginstitution/skole
• Støttesamtaler til barnet/den unge og familie
• Specifik rådgivning, vejledning og supervision til fagpersoner 
• Faglig rådgivning og supervisionsmøde til PPR og andre fagpersoner 
• Oplæg til nærmiljø og fagpersoner.

D6 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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D7
40 timer 30.880,00 34.520,00

Pris pr. ydelse 
pr. borger

Abonnement i kr.

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Tid i alt

Børneneuropsykologisk undersøgelse
Individuel neuropsykologisk undersøgelse af børn og unge.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med kognitive- og/eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af f.eks. en kendt hjerneskade eller 
ukendt/ikke påvist dysfunktion i hjernen, personlighedsmæssige eller adfærdsmæssige forstyrrelser.

FORMÅL/MÅL
Formålet med en børneneuropsykologisk undersøgelse er at undersøge barnets kognitive styrker og vanskeligheder 
med henblik på en bedre forståelse af barnets generelle funktionsniveau, og at man bliver bedre til at understøtte 
barnet optimalt frem mod et bedre funktionsniveau.

BARNETS VIDERE FORLØB

EFFEKT

Forløbet bliver afsluttet med en skriftlig rapport med specifikke anbefalinger, der tager udgangspunkt i de observerede 
vanskeligheder.

Undersøgelsen munder ud i en samlet rapport, som overleveres af børneneuropsykologen til forældre og netværk. 
På baggrund af undersøgelsen opstilles en række pædagogiske anbefalinger, som Neuroteamet gerne er behjælpelige i 
forhold til at få implementeret i barnets hverdag.

MIDLER OG METODER
Den børneneuropsykologiske undersøgelse er et modul på 40 timer. 

Undersøgelsen indeholder altid:
• En grundig anamnese (herunder anvendelse af spørgeskemaer)
• Samtale med barnet, forældre, institution og lærere/pædagoger
• Neuropsykologiske tests (testbatteriet tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn, de beskrevne  

vanskeligheder, samt de vanskeligheder, der bliver synlige under testningen). Testen vil altid indeholde en test  
af begavelsesniveauet samt andre specifikke kognitive funktioner.

Undersøgelsen kan også indeholde:
• Observation af barnet i det vante miljø (hjem, skole, institution).
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Center for Anvendt Adfærdsanalyse (CAA) har specialiseret sig i at tilrettelægge specialpædagogiske udviklingsforløb 
for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser eller andre særlige vanskeligheder. Disse børn og unge har ofte 
vanskeligheder med de sociale, adaptive og kommunikative færdigheder, og har derfor brug for et individuelt tilrettelagt 
behandlingsforløb. 

I CAA praktiseres ABA som en helhedsorienteret pædagogisk tilgang, der gennem en målrettet og intensiv indsats 
styrker alle aspekter af barnets udvikling. Vi tager blandt andet udgangspunkt i den evidensbaserede metode 
Applied Behaviour Analysis (ABA), som i dag har den stærkeste forskningsmæssige forankring på verdensplan i forhold 
til autisme intervention.

Alle behandlingsforløb bliver tilrettelagt specifikt til det enkelte barn/unge ud fra en grundig analyse af samspillet 
mellem barnet i det pædagogiske læringsmiljø omkring barnet. Behandlingen foregår både i barnets daginstitution og 
skole samt i hjemmet, da det er sammenhængen mellem barnet og omgivelserne, der er central for at skabe udvikling.

MÅLGRUPPE
CAA tilbyder specialpædagogiske udviklingsforløb til familier med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse 
eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Derudover tilbyder vi opkvalificering og videreuddannelse til relevante 
fagpersoner i barnets netværk f.eks. institutionspersonale. 
CAA yder også supervision til bl.a. lærer-, pædagog- og AKT-teams, som har udfordrende inklusionsopgaver med børn, 
der kræver en særlig og intensiv specialpædagogisk indsats.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
ABA-supervisorer med faglig baggrund som psykologer og specialpædagoger.

CAA - Center for Anvendt Adfærdsanalyse

• Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelserE
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Pædagogisk psykologisk afdækning
Analyse og test af barnet og barnets miljø.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

FORMÅL/MÅL
Målet er at identificere, hvor og hvordan barnets symptomer kommer til udtryk i samspil med miljøet.

EFFEKT
Afdækningen resulterer i en status på barnets nuværende læringsbetingelser samt anbefalinger til indsatsområder 
og konkrete læringsmål for barnet såvel som de forældre og fagfolk, som varetager indsatsen. Konklusionerne 
beskrives og præsenteres mundtligt og skriftligt.

VÆRD AT BEMÆRKE
IKHs øvrige faggrupper kan indgå i forløbet, hvis det er relevant.

BARNETS VIDERE FORLØB
Rapporten danner udgangspunkt for etablering af en handleplan og skræddersyet indsats, som har fokus på alle 
barnets udviklingsområder. Den videre indsats vil som oftest kræve et specialiseret vejledningsforløb.

MIDLER OG METODER
Den specialpædagogiske afdækning indeholder: 
• Evaluering af hvilke iboende og miljømæssige faktorer, der påvirker barnets adfærd og trivsel
• Hypoteser omkring mulig intervention, der kan påvirke barnets adfærd og udvikling i den retning, der vurderes 

gavnligt 
• Test af barnets adaptive færdigheder gennem interviews med forældre/fagpersoner. 

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget bliver aftalt efter det enkelte barns behov.

E1 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Inklusionsforløb
Intensiv og helhedsorienteret opkvalificering og efteruddannelse af fagligt personale.

MÅLGRUPPE
Fagligt personale, som varetager inklusionsopgaver med børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser i skole 
eller daginstitution.

FORMÅL/MÅL
Indsatsen kan centreres omkring et specifikt barn eller en klasse med op til flere inkluderede elever, hvor vejledningen 
målrettes personalet omkring det/de pågældende barn/børn. Indsatsen kan også rettes mod det samlede personale 
eller AKT-gruppe, som ønsker en fælles forståelsesramme og praksis for inklusion. 

EFFEKT
Fagpersonalet får redskaber til at forstå og møde de udfordringer og behov, som udspiller sig i samspillet mellem 
inklusionsbørnene og det aktuelle læringsmiljø. Personalet bliver i stand til at afdække betydningen af barnets 
adfærd samt tilrettelægge optimale læringsbetingelser for barnet/alle børn med særlige behov.

VÆRD AT BEMÆRKE
Forløbet kan tilpasses alle niveauer af eksisterende kompetencer og erfaringer i personalegruppen.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
En målrettet indsats kan være afgørende for, om et barn kan blive/forblive inkluderet i normalmiljøet.

MIDLER OG METODER
Forløbet består af indledende observationer og samtaler. Konklusionerne præsenteres på en workshop, som indeholder 
undervisning om diagnoser og læringsbetingelser, samt anbefalinger til konkret indsats. 
Desuden tilbydes individualiseret undervisning, f.eks. ift. skolevægring, stress, angst, traume og øvrige komorbide 
tilstande. Workshoppen følges op af yderligere vejledning og supervision i et omfang, som aftales individuelt. 
I de tilfælde, hvor indsatsen centreres omkring et specifikt barn, opfordres til deltagelse af barnets andre primære 
relationer; forældre, bedsteforældre osv., da en helhedsorienteret indsats på tværs af barnets miljøer er afgørende 
for barnets trivsel og udvikling.

E2 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Hjemmetræningsforløb med ABA som metode
Opbygning og organisering af hjemmetræning.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser og deres familier.

FORMÅL/MÅL
At lære forældre at anvende ABA-tilgangen overfor barnet, således at barnets udvikling styrkes bedst muligt.

EFFEKT
De voksne omkring barnet lærer at motivere og respondere mest hensigtsmæssigt på barnet ud fra barnets 
udviklingsmål og med henblik på at fremme relevant adfærd hos barnet. 

VÆRD AT BEMÆRKE
IKHs øvrige faggrupper kan indgå i forløbet, hvis det er relevant.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
For at fastholde den indsats, der er sat i værk, kan der indgås kontrakt om opfølgende supervision og vejledning til 
barn og familie.

MIDLER OG METODER
Hjemmetræningsforløb med ABA som metode kan bl.a. indeholde: 

• Indledende samtale med forventningsafstemning og foreløbig opstartsplan
• Observation i hjem og børnehave/skole 
• Workshop om det pædagogiske afsæt for ABA-forløbet
• Supervision, vejledning eller undervisning hver anden uge i 4 timer
• Vejledning i udarbejdelse af træningsprogrammer sammen med forældre og relevante fagpersoner
• Vejledning i udarbejdelse af halvårlig status og dokumentation for indsatsen. 

Tidsforbruget bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med kommunen. Et hjemmetræningsforløb vil typisk kræve 
90-240 timer afhængigt af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. 

E3 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Hjemmetræning er en samlet betegnelse for træning af børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, 
som forældre gennemfører i hjemmet med hjemmel i servicelovens § 32 og 32a.
IKH tilbyder kommunerne at gøre brug af vores tværfaglige specialiserede viden og erfaring i forhold til hjemmetræning. 
Vi kan bl.a. foretage udredning af barnet eller supplere undersøgelser/kortlægninger, der danner grundlag for 
kommunens godkendelse af hjemmetræning, foretage faglig udredning af barnet i forbindelse med tilsyn samt 
kvalificering og/eller deltagelse i kommunens tilsyn af hjemmetræningsforløb.
Desuden tilbyder vi rådgivning i forhold til sammensætningen af konkrete hjemmetræningsforløb og løbende supervision 
til forældrene. 

MÅLGRUPPE
Vi tilbyder faglig viden og rådgivning til kommunernes sagsbehandlere, forældre og relevante fagpersoner. 
Vores specialiserede viden dækker arbejdet med børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt 
børn og unge med autisme eller anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Vi er optaget af, hvordan vi tværfagligt kan bidrage fra hvert fagområde og herved styrke helhedsindsatsen og  
helhedsforståelsen af barn og famlile.

VI TILBYDER
Vi tilbyder et individuelt og målrettet forløb på baggrund af et helhedsorienteret perspektiv på barn og familie. 
Vi anvender anerkendte teorier, test og behandlingsmetoder og inddrager størst mulig grad af evidens og best practise.

INVOLVEREDE FAGGRUPPER  
Specialrådgivningen på IKH er et tværfagligt team, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, 
ABA-supervisorer, specialpædagogiske konsulenter, logopæder, psykologer og IT- konsulenter. Disse faggrupper 
sammensættes og indgår i løsningen af den aktuelle opgave med hjemmetræning alt efter behov.

I det følgende kan du læse om vores ydelser inden for hjemmetræning til børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktionsevne.
 

Hjemmetræning

• Kommunernes sagsbehandlere, forældre og relevante fagpersonerF
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Undersøgelse
Undersøgelser foregår inden igangsættelse af hjemmetræningsforløb eller i forbindelse med de to årlige  
lovpligtige tilsynsbesøg.

MÅLGRUPPE
Kommune, forældre og relevante fagpersoner, som ønsker at igangsætte et hjemmetræningsforløb, eller i forbindelse 
med afholdelse af et tilsynsbesøg til et barn eller ung med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, autisme eller 
anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 

FORMÅL/MÅL
Formålet med undersøgelsen er at udrede barnets behov, vanskeligheder og ressourcer, samt de muligheder, der 
kan afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne gennem et hjemmetræningsforløb. 
Målet er at kunne anbefale relevante interventioner for barnet, eller danne grundlag for faglig vurdering af de 
opstillede mål ved lovpligtige tilsynsbesøg.

EFFEKT
Kommune, forældre og relevante fagpersoner får hjælp til at finde individuelle løsninger på baggrund af barnets 
udfordringer og de kommunale faglige ressourcer. 

VÆRD AT BEMÆRKE
Undersøgelser kan ligeledes foretages som grundlag for sammensætning og opstilling af dokumenterbare mål i 
konkrete hjemmetræningsforløb.

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i planlægningen af det videre forløb for barnet.

MIDLER OG METODER
Undersøgelsen foregår i barnets nærmiljø eller på IKH. 

Forløbet kan bl.a. indeholde: 
• Afdækning af familiens behov, forventninger og mål
• Målsætninger på kort og lang sigt (baseret i ICF målsætningsmateriale)
• Vurdering af funktionsniveau ud fra målsætninger. Vi anvender anerkendte standardiserede test
• Kvalificering af kommunens vurderingsgrundlag
• Skriftlig formidling af undersøgelsen til familie og vurderingsudvalg.

Tidsforbruget bliver aftalt individuelt med kommunen. Typisk vil en undersøgelse kræve 10-50 timer afhængigt af 
vanskelighedernes omfang, kompleksitet samt hvilket materiale, der allerede er udfærdiget af kommunen.

F1 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Hjemmetræningsprogram
Opbygning og organisering af hjemmetræningsprogram.

MÅLGRUPPE
Kommune, forældre og relevante fagpersoner, som ønsker et hjemmetræningsforløb til et barn med nedsat fysisk 
og/eller psykisk funktionsevne, autisme eller anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 

FORMÅL/MÅL
Formålet er at opsætte individuelle dokumenterbare mål ud fra barnets funktionsniveau i samarbejde med familien 
og evt. kommunale fagpersoner som grundlag for hjemmetræningsforløbet. Målet er at opbygge og organisere et 
hjemmetræningsprogram.

EFFEKT
Etablering af et veltilrettelagt hjemmetræningsforløb, som er tilpasset det enkelte barns aktuelle funktionsniveau.

VÆRD AT BEMÆRKE
Vejledning og supervision kan efter aftale foregå digitalt eller lignende for at mindske.
Transporttid og fastholde den ønskede faglige intensitet i forløbet. 

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
Hjemmetræningsprogrammet evalueres og justeres efter barnets behov og aftale med kommunen.

MIDLER OG METODER
Vi tager afsæt i hverdagsrehabilitering, hvilket betyder,  at træningen i størst muligt omfang foregår i familiens daglige  
gøremål. Opbygning og organisering af hjemmetræningsprogram kan bl.a. indeholde: 

• Hjemmebesøg med indledende samtale (forventningsafklaring) 
• Målsætning af indsatsen i samarbejde med forældre
• Gennemgang af eksisterende fysiske rammer, behov for hjælpemidler og træningsredskaber
• Justering og tilpasning af hjælpemidler
• Udarbejdelse af træningsprogram evt. i samarbejde med kommunale fagpersoner
• Vejledning og oplæring af netværk (familie, hjælpere og kommunale fagpersoner)
• Evaluering og status af målsætninger (typisk halvårlige forløb).
• Udarbejdelse af skriftlig rapport i en funktionsevneoversigt efter henholdsvis indledende samtale og undersøgelse, 

6 måneder og 1 år.

Tidsforbruget bliver aftalt individuelt med kommunen afhængigt af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. 

F2 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Deltagelse i tilsyn
IKH kan deltage i kommunens to årlige lovpligtige tilsynsbesøg.

MÅLGRUPPE
Kommune, som har bevilliget et hjemmetræningsforløb til et barn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, 
autisme eller anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

FORMÅL/MÅL
Formålet er at facilitere kommunens lovpligtige tilsynsbesøg på hjemmetræning såvel fagligt som organisatorisk.

EFFEKT
Gennemførelse af tilsynsbesøg, som danner basis for en faglig vurdering af, om hjemmetræningen lever op til 
formålet om at understøtte barnets eller den unges udvikling, tarv og trivsel samt familiens trivsel som helhed. 
Kvalificering af kommunens vurdering af om betingelserne for hjemmetræning fortsat er til stede.

VÆRD AT BEMÆRKE
IKHs deltagelse i tilsynsbesøg planlægges ud fra kommunens behov og efter nærmere aftale

TIDSFORBRUG/PRIS
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter den gældende takst.

BARNETS VIDERE FORLØB
Kvalificering af forældrenes arbejde med hjemmetræningen.

MIDLER OG METODER
Deltagelse i kommunens lovpligtige tilsynsbesøg af to fagpersoner (tværfagligt) sammen med kommunens 
sagsbehandler. 

Forløbet kan bl.a. Indeholde:
• Planlægning af tilsyn sammen med kommunens sagsbehandler
• Gennemføre tværfaglige re-tests af barnets funktionsniveau. Vi anvender anerkendte standardiserede test
• Vurdering af tids- og faseplan - målopfølgning og dokumentation 
• Justering eller opsætning af ny målsætning
• Status over barnets og familiens trivsel 
• Udarbejdelse af tilsynsrapport.

Vi anvender anerkendte relevante tests samt observationer for at kvalificere vurderingerne af målsætningerne samt 
justering af fremtidig indsats. 
Tidsforbruget bliver individuelt aftalt med kommunen afhængigt af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. 

F3 Timepris abonnement Timepris tilkøb

772,00 863,00
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Ydelser på tværs

• Psykologydelser
• Fysioterapeutiske ydelserY
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YDELSE PÅ TVÆRS
Langtidsfølger efter hjernerystelse

Vi tilbyder et koordineret tværfagligt forløb med undervisning og vejledning målrettet børn og unge med
langtidsfølger efter hjernerystelse. Fokus er på at lære at kompensere for symptomer samt mindske disse, så 
tilbagevenden til skole og dagligdag bliver en mulighed. 

Gennem et tværfagligt indvidualiseret forløb med psykoedukation og vejledning undervises forældre og barn I 
kompenserende strategier samt tilbydes redskaber til at mestre følgerne af hjernerystelsen, så barnet igen kan 
deltage så aktivt som muligt i hverdagen med både skole- og fritidsliv.

MÅL: 
Målet er, at forældre og barn får redskaber til at mestre livet med følgerne efter hjernerystelse og efter endt forløb 
oplever signifikant forbedring af funktionsniveau - livskvalitet, aktivitetsniveau og deltagelse i hverdagen. 

MÅLGRUPPE:
Forløbet er målrettet børn og unge, som har en dokumenteret hjernerystelse. De typiske symptomer er: 
Lydfølsomhed, synsforstyrrelser, hukommelsesvanskeligheder, manglende koncentrationsevne over længere tid, 
hovedpine, søvnbesvær, øget irritabilitet, manglende energi og svimmelhed.

Symptomerne forværres typisk af overbelastning. Tilstanden kan i nogle tilfælde være kompliceret af andre til-
stande som stress, angst eller andre kendte diagnoser/vanskeligheder hos barnet. Konsekvenser af tilstanden kan 
være, at barnet ikke er i stand til at være aktiv deltager i eget liv - herunder skole, fritids- og familieliv.

Der er tale om et individuelt tilrettelagt forløb, hvor der efter en udredning sammensættes program og mål i sa-
marbejde med forældre og barn. I det omfang det er relevant, tilrettelægges forløbet desuden i samarbejde med 
henviser og med evt. inddragelse af daginstitution eller skole.

HVEM MØDER BORGEREN?
Det faste team består af en neuropsykolog og fysioterapuet samt ved individuelt behov mulighed for inddragelse 
af andre af IKHs tværfaglige kompetencer. Barnet vil igennem hele forløbet blive fulgt af koordinatoren (psykolog), 
som sikrer sammenhæng før, under og efter forløbet og koordinerer med det øvrige team på IKH.
Forløbet består af en forsamtale og en indsats.  

AFKLARENDE FORSAMTALE:
Målet med samtalen er afklaring af, om barnet kan profitere af et forløb ved IKH, og hvad forløbet skal indeholde 
for at der opnås forbedring af symptomer og strategier til at kunne deltage så aktivt som muligt i eget liv. 
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TIDSFORBRUG/PRIS AFKLARENDE SAMTALE

TIDSFORBRUG/PRIS INDSATS

2 timer 4 timer 6 timer 4.566,00

772,00

5.106,00

863,00

Tid i alt
Pris pr. ydelse 

pr. borger
Abonnement i kr.

Timepris abonnement

Pris pr. ydelse 
pr. borger
Tilkøb i kr.

Timepris tilkøb

Tid med borgeren Øvrig tid

INDSATS:
Målet er, at forældre og barn får redskaber til at mestre livet med følger efter hjernerystelse og efter endt forløb 
oplever signifikant forbedring af funktionsniveau - livskvalitet, aktivitetsniveau og deltagelse i hverdagen.

Forløbet består af undervisning i kompenserende strategier, individuel rådgivning og vejledning v/ fysioterapeut 
og børnepsykolog til barn og forældre. 

Undervisningen og vejledningen bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov og kan veksle mellem individuelle- og 
gruppeaktiviteter.

Forløbets tidsmæssige udstrækning vil blive tilrettelagt, så det passer ind i barnets symptombillede. 
Varigheden er typisk tre til seks måneder.

OVERORDNET INDHOLD: 
• Fokus på mestring og afklaring af ressoucer
• Psykoedukation (undervisning) vedr. faktorer, der henholdvis fremmer/vedligeholder og midsker symptomer
• Træning i kompenserende strategier med fokus på energiforvaltning
• Samtaler med børnepsykolog med fokus på indsigt i og håndtering af faktorer, der vedligeholder symptomer
• Vejledning ved fysioterapeut i teknikker til afspænding og øget kropsbevidshed
• Vejledning i fysisk træning og plan for gradueret optræning
• Vejledning til netværket omkring barnet (forældre, skole, institution mv) ift. implementering af ovenstående.

Tidsforbrug afhænger af det konkrete forløb, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst. 
Et forløb berammes typisk mellem 20 og 30 timer.

Hvis det skønnes nødvendigt for, at borgeren kan nå de fastsatte mål, er der mulighed for at tilkøbe ekstra timer.
Vi udarbejder en rapport med beskrivelse af funktionsniveau og kompenserende strategier og vejledninger.
Kontakt afdelingsleder Anette Skovgaard tlf. 2922 1913 / ANESKV@rm.dK

Y11

Y12
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Vi rådgiver og vejleder i forhold til en individuel problemstilling for en samarbejdspartner - og udvikler en specifik 
og individuel løsning for den borger eller de fagpersoner, det drejer sig om. 

Udover de ydelser, som er beskrevet i ydelseskataloget, er det således altid muligt at få sammensat løsninger, som 
dækker et individuelt og specialiseret behov for en borger eller kommune. Derudover udvikler og og afholder vi 
jævnligt kurser og temadage for fagpersoner. Disse kan finde sted på IKH eller skræddersyes som forløb af kortere og 
længere varighed på den enkelte arbejdsplads. 

Vi har samarbejdspartnere, som bestiller ydelserne på abonnementsbasis, og kommunale samarbejdspartnere, der 
bestiller enkelte ydelser. Vi leverer vores specialiserede ydelser i hele landet, hvis det er relevant.

Konsulentbistand købes på time til timebasis efter aftale om opgaveløsningen mellem parterne. 

Konsulentydelser

• Kommunernes sagsbehandlere, forældre og relevante fagpersonerK
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Rådgivning, vejledning, supervision, behandling og træning

Hvis der er behov for at få konsulentbistand i forbindelse med en sag, implementering af nye metoder eller måder 
at arbejde med borgere i IKHs målgruppe, er det muligt at købe bistand fra IKHs specialister i en kortere eller 
længere periode. 

VI TILBYDER TYPISK
• Rådgivning og vejledning af fagpersoner i specifikke sager og forløb med borgere i IKHs målgruppe
• Rådgivning og vejledning af fagpersoner i forhold til indførsel af nye metoder eller måder at arbejde på i  

forhold til borgere i IKHs målgruppe
• Sagssupervision og supervision af teams.

HVAD KAN I BRUGE RÅDGIVNING, VEJLEDNING OG SUPERVISION PÅ KONSULENTBASIS TIL? 
• Vi rådgiver borgere og fagpersoner på baggrund af vores specialviden og med udgangspunkt i vores erfaringer 

fra det specialiserede felt. Rådgivning foretages med udgangspunkt i den konkrete kontekst og individuelle sag
• Vejledning har som udgangspunkt til formål at give konkrete handlingsanvisninger. På IKH vejleder vi borgere 

og fagpersoner i at kompensere bedst muligt for en given funktionsnedsættelse. Vi vejleder med udgangspunkt i 
veldokumenterede og/eller evidensbaserede metoder

• Vores faglige supervision er oftest baseret på konkrete sager eller cases indenfor det specialiserede børneområde. 
Derudover tilbyder vi supervison af teams - rettet mod faglig udvikling og/eller forbedring af arbejdsmiljøet i 
teamet 

• Vi tilbyder derudover forløb for personalegrupper og forældre, som ønsker rådgivning, vejledning og supervision 
i ABA metoden samt hjemmetræning

• IKHs neuroteam tilbyder rådgivning og vejledning til personalegrupper samt forældre til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade

• På IKH tilbyder vi også individuelt tilrettelagt behandling og træning til børn og unge i vores målgrupper.

Konsulentydelserne anvendes typisk i sager, hvor kommuenens egne medarbejdere har behov for sparring i 
forhold til et forløb med en borger eller, når der er behov for at give helt konkrete handlingsanvisninger og 
vejledning i forhold til en borger eller en gruppe af borgere. Derudover kan vi yde bistand ved implementering 
af metoder, samarbejde i tværfaglige teams samt i sager, hvor der er behov for et individuelt tilrettelagt 
behandlings og træningsforløb.

Kontakt Ingeborg Lysdal, tlf. 61 12 66 89 eller på mail Inglys@rm.dk

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.
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Tilbud om supervision ved IKH psykologer

Udover konsulentopgaver tilbyder IKHs psykologer supervision til medarbejdere og ledere, som arbejder i kommuner 
og regioner, typisk i det specialiserede børne- og ungdomsområde, hvor vores psykologer har deres ekspertise, men 
vi har også mulighed for at tilbyde supervision i voksenområdet og i offentlige organisationer mere generelt.

VORES PSYKOLOGER ARBEJDER MED
• Faglig supervision oftest baseret på konkrete sager eller cases indenfor det specialiserede børneområde
• Supervision rettet mod at forbedre arbejdsmiljøet
• Ledersupervision med fokus på både opgave og det personlige lederskab
• Supervision i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.

Derudover superviserer vi også psykologer på vej mod autorisation, ansat i regionalt og kommunalt regi. Herunder 
også psykologer, der er i gang med et speciale indenfor børneområdet.

HVAD KAN I BRUGE SUPERVISION TIL?
Supervision er et bredt begreb, som bruges forskelligt alt efter konteksten. Fælles er dog, at der er tale om en måde 
at fremme faglig læring og udvikling på.

• Supervision kan styrke den enkelte fagligt og personligt
• Udvikle gruppens færdigheder i at give og modtage kritiske feedback konstruktivt
• Højne trivslen personligt og i teamet
• Være en hjælp i forandringsprocesser
• Gøre samspillet i familien bedre. 

Står I på tærsklen til forandringer i teamet eller organisationen? 
Har du eller dine medarbejdere behov for at styrke trivslen eller opgaveløsningen? 
Har I haft en eller flere komplekse sager, der trænger til at blive vendt i et styret forløb? 

Så kan et supervisionsforløb med en af IKHs psykologer være med til at hjælpe jer godt igennem processen. 

Kontakt Anette Skovgaard, tlf. 29 22 19 13 eller på mail Anette.Skovgaard@ps.rm.dk

Læs mere om tilbuddet på: 
http://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/psykologbistand-sagssupervision/supervision/
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Tilbud om kompetenceudvikling og kurser for fagpersoner 
og pårørende

Har I behov for ny viden og nye metoder inden for tale-, høre-, læse- eller specialområdet? Hvad enten du er borger, 
fagperson eller pårørende, har vi et kursus, der passer til dig. Søger du efter noget helt specifikt til en medarbejder-
gruppe, eller en brugerorganisation, kan vi også udvikle et forløb, der passer lige netop til dit formål og organisation.

EKSEMPLER PÅ KURSER OG TEMADAGE FOR FAGPERSONER
Kurser for PPR-personale: 
• Børn med stemmeproblemer 

Kurser for PPR-personale og personale i dagtilbud:
• Kurser i ABA intervention
• Workshop inklusion af elever med særlige behov
• Workshop skolevægring
• Stemmen på arbejde - kursus for fagpersoner, der bruger stemmen meget på jobbet.

EKSEMPLER PÅ KURSER OG TEMADAGE FOR FAMILIER OG PÅRØRENDE 
• Oplysningsmøder med familier og pårørende
• Søskendegrupper
• Forældregrupper
• Bedsteforældregrupper
• Temaer kunne fx være: “Struktur og faste rammer” eller “Adfærdsforståelse”

VORES KURSER, FOREDRAG OG WORKSHOPS HAR ALLE DET TIL FÆLLES, AT I FÅR:
• Viden, som I kan anvende i praksis
• Vores kompetenceudviklingsaktiviteter indeholder altid anvendelige metoder og strategier 
• Vores kurser og workshops inkluderer altid hands-on øvelser, så du kan afprøve den nye viden og metoder på 

dine egne problematikker.
 
STYRK JERES INDSATS MED ET IKH KURSUS
Vi leverer temadage, kurser, workshops og oplæg inden for tale-, høre-, læse- og specialområdet. Vores undervisere 
arbejder alle med deres fag i praksis og er eksperter i lige netop deres speciale. Derfor er vores kurser en unik 
blanding af:
• Eksempler og cases fra egen praksis
• Relevant ny viden
• Evidensbaserede metoder
• Ekspertråd og løsninger.

Holde øje med vores hjemmeside http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/  eller tilmeld dig vores nyhedsbrev 
http://www.sku.rm.dk/om-ikh/nyheder/, hvis du vil følge med i vores planlagte udbud af arrangementer.

Hvis du ønsker et specialudviklet kursus, er du velkommen til at kontakte vores kursusansvarlige 
Gerd Hultberg, tlf. 21 17 91 64 eller på mail gerd.hultberg@rm.dk 
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