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Forord

Om CSV Randers
CSV Randers er en specialskole for voksne under Randers Kommune. Skolen har to hovedafdelinger, 
S.T.U. og Hjerneskadecenter Randers. S.T.U. ligger i Hald, hvor de unge har masser af plads og god mu-
lighed for at udvikle sig socialt og fagligt.
 
Hjerneskadecenteret ligger på Bakkevej i Hornbæk. I bygningerne finder du Neuroundervisning, Ståstedet 
og Sprog- og Talehuset. På den måde samles tiltag og tilbud på ét sted. Har man brug for undervisning i 
kognitive strategier, sprogtræning, eller professionel vejledning og rådgivning af det tværfaglige team, kan 
man blot kontakte centeret, forløbskoordinatoren eller Socialafdelingen i Randers Kommune for informa-
tion.

Logopædiske ydelser
I kataloget har vi samlet ydelserne for sprog, tale- og kommunikationsvanskeligheder efter Lov om spe-
cialundervisning for voksne og ganske få under Serviceloven. Kataloget giver et overblik om formål, ind-
hold, omfang, pris og sted for den logopædiske intervention. CSV’s logopæder tilbyder udredninger, kom-
penserende undervisning og konsultative opgaver. 

Ydelsernes sammensætning og indhold tager udgangspunkt i ICF og den bio-psyko-sociale model og 
sigter mod en evidensbaseret praksis. Dette betyder blandt andet, at der i de enkelte ydelser lægges vægt 
på inddragelse af borgerens primære samtalepartnere. Det vil sige pårørende og plejepersonale, ligesom 
tværfagligt samarbejde og koordinering af tværfaglige forløb vægtes højt.

Kompenserende undervisning defineres som målrettede, fremadskridende læringsaktiviteter, som har til 
formål at bistå borgeren i at afhjælpe, begrænse og kompensere for de kommunikative vanskeligheder1.

Rehabilitering defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende 
og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin kom-
munikative og sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres 
på borgerens hele livssituation. Forløbet sigter hen imod en koordineret, sammenhængende og videns 
baseret indsats2.

1. Lov 592 af 24.juni 2005 med ikrafttræden 01. januar 2007
2. Rehabilitering i Danmark, MarselisborgCentret, 2004
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Ydelsernes tidsforbrug
Med sigte på at sikre en sammenhængende og effektiv intervention inden for den enkelte ydelse anbefales 
det, at borgeren tildeles mulighed for ydelsens modul 1. Man sikrer herved, at formålet med ydelsen kan 
opnås uden behov for ny visitation til samme ydelse.  Såfremt interventionen gennemføres med et mindre 
tidsforbrug, påtager CSV sig ansvar for at afregne ydelsen i forhold til et tilsvarende mindre modul.

Der gøres opmærksom på, at administration, forberedelse m.v. er ekskluderet i ydelsernes tidsforbrug, 
som gennemgående er vist i forhold til ansigt-til-ansigt med den aktuelle borger og ikke det samlede tids-
forbrug.

Målgruppe
Vores tilbud retter sig mod voksne over 18 år, der har pådraget sig en hjerneskade og er færdigbehandlet 
på sygehuset. Hjerneskaden kan være forårsaget af: 

• Apopleksier (blodprop eller hjerneblødning)
•  Tumorer
•  Trafikulykker
•  Arbejdsskader
•  Anoksiske skader 
•  Infektions- og betændelsestilstande

Desuden retter tilbuddet sig mod voksne over 18 år med progredierende lidelser, som for eksempel:

• Parkinsonisme
• Multipel sklerose
• Demens
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Formål
Den logopædiske udredning tager udgangspunkt i ICF-modellen, som er WHO’s internationale klassifika-
tion af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation til helbredstilstand. 
Udredning har til formål at vurdere og fastlægge borgerens nuværende kommunikationsnedsættelse samt 
ressourcer og vanskeligheder i forhold til aktivitet og deltagelse.  Desuden vurderes personlige faktorer og 
graden af støtte fra omgivelserne. 

Logopædisk undersøgelse
Undersøgelsen baseres på oplysninger fra borgerens tidligere forløb samt logopædens kvalitative og 
kvantitative undersøgelser, som opsummeres i en skriftlig vurdering. Udredningen foregår som udgangs-
punkt på CSV, men kan udføres i hjemmet, såfremt dette af hensyn til borgeren vurderes nødvendigt.

Indhold:

• Indhentning af anamnestiske oplysninger
• Udredende samtale med borger, pårørende og relevante fagpersoner
• Mulighed for kort udredende undervisningsforløb 
• Beskrivelse af funktionsevnenedsættelse 
• Logopædisk diagnose ud fra objektiv vurdering (funktionsprøver + tests) 
• Beskrivelse af foranstaltningsforslag 
• Orientering til borger, pårørende og relevante fagpersoner vedr. konklusion på udredningen og 
 deraf følgende foranstaltningsforslag.

A1 Udredning
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A1.1: Udredning af følger efter senhjeneskade

Der udredes inden for følgende områder: 

• Afasi
• Dysartri
• Stemmevanskeligheder som følge senhjerneskade
• Neurogen stammen og løbsk tale
• Læse-, skrive- og stavevanskeligheder
• Taleapraksi
• Oralapraksi
• Kognitive kommunikationsvanskeligheder

A1.1
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Op til 4 ATA-timer

A1.2: Udredning af progredierende lidelser

• Dysartri
• Stemmevanskeligheder som følge af progredierende lidelse
• Kognitive kommunikationsvanskeligheder

A1.2
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Op til 4 ATA-timer
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A2 Vejledning og rådgivning

Formål
Vejledning og rådgivning defineres som undervisning af borgeren samt pårørende og plejepersonale med 
det formål at bistå borgeren i at begrænse virkningerne af funktionsnedsættelse eller handicap i forbind-
else med kommunikation. 

Vejledning og rådgivning baseres på forudgående logopædisk udredning og øvrige anamnestiske oply-
sninger. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov og konkretiseres i form af undervis-
ningsmål, der fastsættes ved interventionens start. Ydelsen har ikke et fastsat tidsinterval, idet forløbet 
tilrettelægges i forhold til de individuelle behov. Undervisningen kan således ligge koncentreret inden for 
en kortere tidsperiode og/eller fordeles ud over en længere periode.

Vejledning og rådgivning foregår som udgangspunkt på CSV, men kan udføres i hjemmet, såfremt dette af 
hensyn til borgeren vurderes nødvendigt.

Indhold:

• Indhentning af anamnestiske oplysninger
• Beskrivelse af borgerens individuelle behov og fastsættelse af undervisningsmål
• Vejledende og rådgivende undervisning af borgeren3, pårørende og relevante fagpersoner med 
 henblik på at bistå borgeren i at begrænse virkningerne af funktionsnedsættelse eller handicap i 
 forbindelse med kommunikation
• Udvikling og udlevering af mindre, individuelt tilpassede undervisningsmaterialer, der kan facilitere
 kommunikationsevnen (for eksempel plancher, fotos eller lignende)
• Ved behov:

• Mulighed for afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme
•  Tværfaglig sparring med henblik på koordinering af forløb med det formål at opnå en for 

 borgeren hensigtsmæssig og sammenhængende intervention af de forskellige fagpersoner
• Afsluttende notat med beskrivelse af forløbets konkrete indhold, evaluering af forløbet i henhold til 
 de fastsatte mål og formulering af eventuelt videre foranstaltningsforslag 

3. Med undtagelse af ydelse A3;3
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A2.1: Vejledning og rådgivning vedr. følger af senhjeneskade

Ydelsen er rettet mod personer med følger efter senhjerneskade.

Der undervises inden for følgende områder:

• Afasi
• Dysartri
• Oralapraksi
• Taleapraksi
• Kognitive kommunikationsvanskeligheder
• Neurogen stammen/løbsk tale
• Stemmevanskeligheder efter senhjerneskade
• Læse-, skrive-, stave- og regne vanskeligheder

A2.1
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Modul I: 30 ATA-timer

Modul II: 20 ATA-timer

A2.2: Vejledning og rådgivning vedr. følger af progredierende lidelse

Ydelsen er rettet mod personer med følger af progredierende lidelse.

Der undervises inden for følgende områder:

• Dysartri
• Stemmevanskeligheder som følge af progredierende lidelse
• Kognitive kommunikationsvanskeligheder 

A2.2
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Modul I: 20 ATA-timer

Modul II: 10 ATA-timer
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A2.3: Borgermålrettet vejledning/rådgivning af pårørende/plejepersonale

Vejledning/rådgivning af pårørende, plejepersonale i forhold til en specifik borger. Ydelsen er målrettet 
en indsats, hvor den ramte borger ikke selv vurderes at kunne medvirke i eller drage nytte af logopædisk 
intervention, og den ramtes samtalepartnere derfor i overvejende grad bliver ansvarlige for kommunika-
tionsstrategier med videre.

A2.3
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
Serviceloven
(§ kommer senere)

Modul I: Op til 5 ATA-timer

A2.4: Vejledning/rådgivning af borgerstyret personlig assistance

Vejledning/rådgivning med henblik på borgerstyret personlig assistance, der kræver specifik viden eller 
strategier med henblik på kommunikationen med borgeren og/eller den støttende funktion en personlig 
assistance kan have i forhold til at understøtte borgerens daglige kommunikation med andre.

A2.4
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
Serviceloven Modul I: Op til 5 ATA-timer
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Undervisningsforløb med henblik på at afhjælpe virkninger af funktionsnedsættelse, det vil sige undervis-
ning med henblik på et konkret mål i forhold til ICF’s kropsniveau.  

Undervisningen gives intensivt over en kortere periode. Deltagelse i undervisningen kræver, at borgeren 
er i stand til at møde til undervisning i CSV’s lokaler, samt at borgeren kan udføre hjemmetræning, enten 
selvstændigt eller i samarbejde med en pårørende.

A3.1: Intensiv undervisning for afasiramte – udbydes på sigt

Denne ydelse rettes mod borgere med tale-sproglig funktionsnedsættelse som følge af senhjerneskade, 
der har et særligt stort træningspotentiale. Der sammensættes et program på fire formiddage/eftermiddag 
om ugen bestående af undervisning, vejledning og selvtræning. 

I målsætningen for undervisningsforløbet tages der udgangspunkt i seneste udredning, og forløbet tilrette-
lægges individuelt efter borgerens specifikke vanskeligheder og ressourcer. 

Indhold:

• Udarbejdelse af mål for forløb
• Undervisning
• Vejledning/rådgivning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende
• Evaluering

A3.1
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Følger senere

A3 Intensiv undervisning
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A3.3: Gruppeundervisning - udbydes på sigt

Ydelsen er målrettet borgere med afasi, dysartri eller kognitive kommunikationsvanskeligheder. Logo-
pæden forbeholder sig ret til at sammensætte grupperne. Gruppeundervisningen har hovedvægten på af-
prøvning og udvikling af kommunikationsstrategier. Der lægges desuden vægt på erfaringsudveksling og 
inddragelse af eventuelle pårørende samt overførsel af relevante kommunikationsstrategier. Ved forløbets 
afslutning udføres statusrapport med eventuelle foranstaltningsforslag for den enkelte borger.

Såfremt borger ikke kan tilbydes gruppeforløb inden for en tidsramme på tre måneder, tilbydes i stedet 
individuel undervisning svarende til 10 ata-timer.

• Undervisning tilbydes på CSV med 4-6 borgere pr. gruppe
• Vurdering af kommunikative resurser og begrænsninger
• Udarbejdelse af individuelle mål for forløbet
• Undervisning
• Hensigtsmæssigt efter et afsluttet individuelt forløb
• En god måde for borger at forsøge sig med tillærte kompensationsstrategier i en social 
 sammenhæng

A3.3
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 10 ATA- timer

A3.2: Intensiv gruppeundervisning - udbydes primo 2013

Ydelsen er målrettet borgere med afasi, der tidligere har modtaget individuelt tilrettelagt logopædisk inter-
vention, og kaldes CILT. Der sammensættes et program 5 formiddage/eftermiddage i to uger bestående af 
højintensiv træning. Logopæden forbeholder sig ret til at sammensætte grupperne.

Der sigtes imod at skabe relevante hold inden for de specifikke områder, og holdene oprettes derfor når 3 
borgere kan samles på et hold:

• Undervisning tilbydes på CSV op 3 borgere pr. gruppe
• Undervisning med henblik på et konkret mål i forhold til ICF’s kropsniveau
• Der forsøges altid at skabe relevante hold inden for specifikke områder
• Hensigtsmæssigt efter et afsluttet individuelt forløb
• En god måde for borger at forsøge sig med tillærte kompensationsstrategier

A3.2
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 3 ATA-timer 5 dage ugentligt i 2 uger + test/retest
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A4 Opfølgning

Borgeren tilbydes et opfølgningsforløb i relation til tidligere logopædisk intervention. Dette giver mulighed 
for at genopfriske og fastholde effekten af tidligere logopædisk intervention. Forløbet kan gives individuelt 
eller på hold.

• Vurdering/opsummering af tidligere og aktuelle vanskeligheder og ressourcer
• Opfølgning på tidligere forløb
• Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation til borgeren evt. pårørende og plejepersonale

A4

Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 Modul I: 6 ATA-timer

Modul II: 4 ATA-timer
Modul III: 2 ATA-timer

A5 Individuelt tilbud til udviklingshæmmede med specifikke tale-
 sprogvanskeligheder

Når den udviklingshæmmede borger oplever ændringer i det habituelle niveau, funktionsniveau, person-
lige faktorer, omgivelsesfaktorer eller sociale aktiviteter i dagligdagen, kan der for den udviklingshæm-
mede opstå nye kommunikative begrænsninger eller vanskeligheder, og det kan da være relevant med 
logopædisk vejledning og rådgivning.

Forløbet tager udgangspunkt i den ændrede situation borgeren står overfor, og de vanskeligheder der 
opleves.  Det er en forudsætning, at nærmiljøet indgår i samarbejde med logopæden.

• Udredende forløb
• Igangsætning af træningsaktiviteter
• Vejledning og rådgivning til den udviklingshæmmede og nærmiljøet

A5
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 15 ATA-timer
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A7 Kommunikationshjælpemidler

For nogle borgere kan anvendelsen af et hjælpemiddel i hverdagen betyde, at de fortsat kan udvikle 
sociale relationer, kommunikere på lige fod med deres omgivelser og undgå at blive ekskluderet fra om-
verden. En borger kan bruge et hjælpemiddel som udtryksform, støttende eller alternativt. Lavteknologiske 
hjælpemidler er enkelt udformet, f.eks. blyant og papir, fotografier, PODD-bøger4 eller kommunikation-
spas. Højteknologiske hjælpemidler er batteri- eller strømdreven, f.eks. iPads, taleforstærker, talemaski-
ner, ordprædikationsprogrammer på computeren.

A7.1: Opsætning af individuel af PODD-bog

PODD-bøger bør opsættes i forhold til den individuelle borgers kommunikationsbehov. Ydelsen indbefatter 
afdækning af borgerens individuelle kommunikationsbehov i forhold til PODD-bogen samt efterfølgende 
individuel opsætning af PODD-bogen.

4. Pragmatisk organiseret dynamisk display bøger

A7.1
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 < 30 ATA-timer

A6 Administration af taxakørsel

• Planlægning og administration af taxakørsel

A6
Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. borger
LSV § 1, stk. 3 1 time
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A8 Kurser med vejledning og rådgivning

Formål
Med udgangspunkt i interesse og efterspørgsel udbyder Sprog- og Talehuset i samarbejde med CSV’s 
øvrige afdelinger en række kurser målrettet patientforeninger, fagpersonale eller andre, der ønsker viden 
og indsigt i tale-sproglige vanskeligheder, konsekvenser for kommunikationen med den ramte, eller hvilke 
tiltag man kan gøre for at facilitere en god kommunikation.

Vores kurser med vejledning og rådgivning vil derfor også variere i udbud - også pga. opkvalificering og 
efteruddannelse af fagpersonerne. Det er derfor en god idé at tage kontakt til huset for at høre, hvad vi 
har af kurser p.t. 

Formålet er at give borgeren med senhjerneskadefølger, pårørende, kollegaer og andre faggrupper viden 
om samt vejledning og rådgivning i at støtte det sociale samspil og kommunikationen i hverdagen.

8.1: For borger og pårørende 

Kurser kan udvikles alt efter ønske, kontakt CSV for oplysning og nærmere aftale.

Eksempler:

• Intensivt kursus for afasiramte og deres pårørende (f.eks. metoderne MODAK, SPPARC)
• Orofacial undersøgelse, udredning af dysfagi med vejledningsforløb. For personer med
 dysartri og deres pårørende v/ ergoterapeut

8.2: For borger og arbejdspladsen

Kurser kan udvikles alt efter ønske, kontakt CSV for oplysning og nærmere aftale.

Eksempler:

• En senhjerneskadet på arbejdspladsen - hvordan bærer vi os ad?
• Med ffokus på: sociale spilleregler, samtaleregler, tydelig kropssprog, stemmehygiejne,
 specifikke kognitive strategier og redskabe mv. 
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8.3: For fagpersoner 

Kurser kan udvikles alt efter ønske, kontakt CSV for oplysning og nærmere aftale.

Aktuelt
1 times oplæg på CSV, områdecentrene eller lignende steder. Hensigtsmæssig f.eks. i forlængelse af et 
teammøde som et fagligt input. Pris for oplæg pr. gang 700 kr.

• Oplæg om afasi og SCA metoden
• Oplæg om dysartri og dysfagi
• Oplæg om kognitive kommunikationsvanskeligheder
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Kontaktoplysninger:
Hjernecenter Randers

Bakkevej 1
8920 Randers NV

Tlf. 89 15 75 94 v/Viceleder Marie Jänichen


