
Undersøgelse og Vurdering 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med ønske om vurdering af 

behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. 

Mål 

En vurdering af behovet for terapeutisk behandling. 

Tidsramme 

4 timer. 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, 86 og 102. 

Indhold 

 Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren  

 Undersøgelse  

 Skriftlig vurdering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afklarende forløb 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor man ønsker at vurdere 

muligheden for en fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk indsats. 

Mål 

At afklare hvorvidt det vil være muligt/nødvendigt at lave en terapeutisk indsats og i så fald 

hvilken. 

Tidsramme 

4-10 timer. 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, 86 og 102. 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Terapeutisk undersøgelse med henblik på at vurdere, om borgeren er i stand til at modtage 

en behandling, både fysisk og mentalt  

 Kort afklarende behandlingsforløb  

 Skriftlig vurdering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 

 



Facio-Oral-Tract Therapy 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor der ønskes 

undersøgelse og behandling af motoriske, sensoriske og kognitive problemstillinger i forhold til at 

spise, drikke og synke. 

Mål 

 At hindre synkeproblematikker  

 At optimere spise- og drikkefunktionen  

 At facilitere og forbedre bevægelser og sensibilitet i mund og svælg  

 At hæmme komplikationer såsom biderefleks. 

Tidsramme 

Minimum 2 timer (Ofte længere forløb). 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85 og 86. 

Indhold 

 Indledende undersøgelse.  

 Undersøgelse og træning af mund- og svælgproblematikker. Herunder:  

o Mundstimulationsrutine  

o Terapeutisk spisning  

o Mundhygiejnerutine.  

 Vurdering af spisesituationen samt rådgivning til personale og/eller pårørende. Herunder:  

o Siddestilling  

o Konsistens af mad og væske  

o Kompenserende tiltag (hjælpemidler mv.). 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgens eget hjem. 

 

 

 



Sanseintegration 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor der opleves 

sansebearbejdningsforstyrrelser i en sådan grad, at det påvirker borgerens livskvalitet. 

Mål 

 At skabe forståelse for borgerens sansning  

 At stimulere nærsanserne (følesansen, ledsansen og balancesansen), så borgeren kan agere 

hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne. 

Tidsramme 

Minimum 4 timer.(Denne ydelse tilbydes kun hvor der er udarbejdet Sanseprofil)  

Takst 

750 kr i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85 og 86. 

Indhold 

 Screening af borgerens sansebearbejdningsproblematikker vha.:  

o Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

o Almen observation af borgeren  

o Sanseintegrationsskema  

 Behandling ud fra sanseintegrationsprincipperne  

 Evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 



Vedligeholdende og forebyggende behandling 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med et funktionsniveau, der 

ønskes bevaret. 

Mål 

Forhindre tab af det aktuelle funktionsniveau. 

Tidsramme 

Minimum 10 timer. 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, 86 og 102. 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Undersøgelse og vurdering  

 Målrettet behandlingsforløb  

 Råd og vejledning af pårørende og personale omkring borgeren (1 - 2 timer).  

 Skriftlig evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.  

 

 

 

 

 

 

 



Genoptræning efter servicelov 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der som følge af sygdom 

har oplevet tab i funktionsniveau. 

Mål 

Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det lægeligt vurderede funktionsniveau, defineret i 

henvisningen. 

Tidsramme 

Varierende. 

Lovgrundlag 

Servicelov § 86 stk. 1 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Undersøgelse og vurdering  

 Målrettet genoptræningsforløb  

 Skriftlig slutevaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genoptræning efter hospitalsophold 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der udskrives fra hospital 

med en genoptræningsplan og ikke kan rummes i den almene kommunale genoptræning. 

Mål 

Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det lægeligt vurderede funktionsniveau, som er 

defineret i genoptræningsplanen. 

Tidsramme 

Varierende. Efter aftale med Center for Specialterapi og kommunal genoptræningsafdeling. 

Lovgrundlag 

Sundhedslovens § 140. 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Undersøgelse og vurdering  

 Målrettet genoptræningsforløb  

 Skriftlig slutevaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basal terapi Muskel- led- og lungepleje 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med multiple 

funktionsnedsættelser, der som følge heraf har smerter, har eller er truet af fejlstillinger og/eller 

gentagende lungebetændelser. 

Mål 

At lindre smerte. 

At mindske fejlstillinger, herunder bevare mulighed for siddende stilling. 

At akut behandle og forebygge lungebetændelser. 

Tidsramme 

Minimum 10 timer (Ofte længere forløb). 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, § 86 og § 102. 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Undersøgelse og vurdering  

 Lungefysioterapi  

 Smertebehandling - manuelt  

 Kontakturprofylakse  

 Råd og vejledning af pårørende og personale om de konkrete problemstillinger  

 Skriftlig evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.  

 

 

 

 



Smertebehandling 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med akutte og/eller kroniske 

smerter, f.eks. i led og muskler eller neurologiske smerter, hvor terapi skønnes at kunne hjælpe. 

Mål 

At lindre og/eller fjerne smerte. 

Et bedre funktionsniveau. 

At styrke borgeren i at mestre smerteoplevelsen. 

Tidsramme 

Minimum 10 timer. 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, 86 og 102. 

Indhold 

 Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema  

 Undersøgelse og vurdering (se ydelsen)  

 Smerteudredning  

 Målrettet behandlingsforløb  

 Råd og vejledning af pårørende og personale omkring borgeren (1 - 2 timer)  

 Skriftlig evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 

 

 

 



Sanseprofil 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor der opleves 

sansebearbejdningsforstyrrelser, eller hvor personale/pårørende ønsker at få afdækket borgerens 

sansebearbejdningsmønster. 

Mål 

 At afklare borgerens sansebearbejdningsmønster.  

 At give konkrete forslag og handlingsstrategier til personale/pårørende, der kan anvendes i 

borgerens og i det pædagogiske miljø.  

 At skabe forståelse for borgerens sansning. 

Tidsramme 

Minimum 4,5 timer. 

Takst 

4.000 kr. eksklusiv befordring. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 102. 

Indhold 

 Observation af borgeren i nærmiljøet (dag- eller botilbud/i hjemmet) - (1 time)  

 Interview af personale og/eller pårørende vedrørende borgerens adfærd i 

dagligdagsaktiviteter (2 timer)  

 Udarbejdelse af skriftlig sanseprofil, som indeholder afklaring af borgerens 

sansebearbejdningsmønster  

 Evaluering samt gennemgang af sanseprofil med personale og/eller pårørende (1,5 time)  

 Forslag til konkrete handlingsstrategier til implementering i borgerens nærmiljø/hverdag:  

o Indretning af omgivelser  

o Aktivitetsforslag  

o Forslag til indkøb af sansestimulerende hjælpemidler.  

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem. 

 

 



Undervisning 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevene, eller personale der 

arbejder med denne målgruppe. 

Mål 

Opkvalificering af personale til bedre forståelse og varetagelse af målgruppens situation og behov. 

Borgeren tilegner sig forståelse for egen situation samt inspiration til motion og aktivitet. 

Ydelse 

1-6 timer. 

Takst 

1 times undervisning inkl. forberedelse: 2.250 kr. 

3 timers undervisning inkl. forberedelse: 6.750-9.000 kr (afhængigt af emne og antal undervisere). 

6 timers undervisning inkl. forberedelse: 13.500-15.750 kr (afhængig af emne og antal undervisere). 

Indhold 

Eksempel på undervisning af personale: 

 Smerter hos udviklingshæmmede  

 Sensory Processing /Sansebearbejdning  

 Sanseintegration  

 Indretning af miljøer  

 FOTT (fokus på spisesituationer)  

 Hjælpemidler. 

Undervisning af borgere: 

 Sansebearbejdning  

 Sanseintegration  

 Motion og aktivitet  

 Ergonomi. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller døgntilbud, borgerens eget hjem.  

 



Råd og vejledning 

Målgruppe 

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, pårørende, botilbud og 

dagtilbud. 

Mål 

At give borgeren og miljøet omkring borgeren den relevante viden/færdighed i forhold til en 

konkret problemstilling mhp. at øge trivsel og livskvalitet for borgeren. 

Tidsramme 

Minimum 1 time. 

Takst 

750 kr. i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, 86 og 102. 

Indhold 

Råd og vejledning kan gives i forhold til fx: 

 Brug af personlige hjælpemidler  

 Lejring  

 Måltider  

 Aktiv livsstil  

 Alternativ kommunikation, fx: Boardmaker, mediamixer, programsnedkeren  

 Almindelig daglig livsførelse  

 Sundhedsfaglige problemstillinger  

 Deltagelse i handleplansmøder  

 Kommunikation med sundhedsvæsenet. 

Sted 

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens hjem. 

 

 

 



Specialiseret hjælpemiddelafklaring 

Målgruppe 

Sagsbehandlende terapeuter eller personale, der har brug for specialiseret vurdering af borgerens 

behov for hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring. 

Mål 

At give en specialiseret og uafhængig vurdering af borgerens funktionsevnenedsættelse, behov og 

ret til hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændringer ifølge lovgivningen. 

Tidsramme 

1-15 timer. 

Takst 

750 kr i timen. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 112, § 113 og § 116. 

Indhold 

 Afdækning af behov for hjælpemiddel i alle borgerens miljøer (borgerens hjem, 

dagtilbud/arbejde, pårørende, eventuelt andre behandlere)  

 Vurdering af borgerens problematikker samt hvilket hjælpemiddel, der kan opfylde behovet  

 Forventningsafstemning i borgerens miljøer  

 Skriftlig vurdering, der sendes til bevilgende kommune  

 Møde med borger og konsulent, der tildeles opgaven  

 Tilpasning af hjælpemiddel  

 Introduktion til borger og pårørende/personale (skriftligt eller mundtligt)  

 Opfølgende evaluering til bevilgende kommune.  

Sted 

I borgerens hjem, dagtilbud/arbejde. 

 

 

 


