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Undersøgelse og vurdering  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk 
behandling.  
 
Mål  
• En vurdering af behovet for terapeutisk behandling.  
 
Tidsramme  
Fire-ti timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlige behandling i Center 
for Specialterapi.  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren, hvor stamdata og anamnesen 
bliver indsamlet samt kort redegørelse for problemstillingerne  
• Terapeutisk undersøgelse  
• Skriftlig vurdering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Afklarende forløb 
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov hvor man ønsker at vurdere muligheden for en fysioterapeutisk/ 
ergoterapeutisk indsats.  
 
Mål  
• At afklare om det vil være muligt/nødvendigt at lave en terapeutisk indsats og hvilken.  
 
Tidsramme  
Seks -12 timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i  
Center for Specialterapi.  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
Lovgrundlag  
 
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren, hvor stamdata og anamnesen 
bliver indsamlet samt kort redegørelse for problemstillingerne  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
bliver udarbejdet formål og mål for forløbet  
• 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, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Oral Placement Therapy  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov hvor der ønskes undersøgelse og behandling af motoriske, sensoriske og 
kognitive problemstillinger i forhold til at spise, drikke og synke. Eller borgere som har gentagne 
lungebetændelser.  
 
Mål  
• At hindre synkeproblematikker som fx fejlsynkninger  
• At optimere spise- og drikkefunktionen så borgeren kan gennemføre et sikkert måltid  
• At træne de mundmotoriske funktioner så borgeren bliver i stand til at gennemføre et sikkert 
måltid.  
 
Tidsramme  
Minimum ti timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time. 
  
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i  
Center for Specialterapi  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85 og § 86.  
 
Indhold  
• Indledende undersøgelse  
• Undersøgelse og træning af de mundmotoriske funktioner  
• Mundstimulation  
• Terapeutisk spisning  
• Mundhygiejnerutine  
• Hjemmetræningsprogram  
• 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, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Sanseintegration  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov hvor der opleves sansebearbejdningsforstyrrelser i en sådan grad, at det 
påvirker borgerens livskvalitet og dagligdagsaktiviteter. Sanseintegration tilbydes kun, hvor der på 
forhånd er udarbejdet en SanseProfil.  
 
Mål  
• At skabe forståelse for borgerens evne til at bearbejde og handle på sansemæssige input fra 
omgivelserne og egen krop  
• At stimulere nærsanserne (berørings-, led-, balance- og indrekropssansen), så borgeren kan agere 
hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne  
• At sætte fokus på kompenserende tiltag i forhold til fjernsanserne (syns-, høre-, lugte-, smags- og 
følesansen).  
 
Tidsramme  
Minimum fire timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for 
Specialterapi  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf., statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85 og § 86.  
 
Indhold  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
laves formål og mål for forløbet  
• Observation af borgeren i eget miljø  
• Behandling ud fra sanseintegrationsprincipperne  
• Evaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller eget hjem.  
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Vedligeholdende eller forebyggende behandling  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov med et funktionsniveau der ønskes bevaret.  
 
Mål  
• At forhindre tab af det aktuelle funktionsniveau ud fra et beskrevet formål.  
 
Tidsramme  
Individuelt tilpasset. Dog minimum ti timer.  
Takst  
 
788 kr. pr. time. 
  
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i  
Center for Specialterapi.  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren, hvor stamdata og anamnesen 
bliver indsamlet samt en kort redegørelse for problemstillingerne  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
bliver udarbejdet formål og mål for forløbet  
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering  
• Målrettet behandlingsforløb ud fra GAS  
• Råd og vejledning af pårørende og personale om borgeren (en - to timer) i forhold til eventuel 
hjemmetræning eller udarbejdelse af hjemmetræningsprogram, kompenserende tiltag mm.  
• Skriftlig evaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Genoptræning efter servicelov  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov der som følge af sygdom eller lignende har oplevet tab i funktionsniveau.  
 
Mål  
• Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det funktionsniveau lægen vurderer, det er muligt 
at opnå.  
 
Tidsramme  
Varierende dog minimum ti timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i  
Center for Specialterapi.  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelov § 86 stk. 1.  
 
Indhold  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
bliver udarbejdet formål og mål for forløbet  
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering  
• Målrettet genoptræningsforløb ud fra GAS  
• Skriftlig slutevaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Genoptræning efter sundhedslov  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov der bliver udskrevet fra et hospital med en genoptræningsplan, og som 
ikke kan rummes i den almene kommunale genoptræning. Samt borgere som vælger Center for 
Specialterapi i Fritvalgsordningen.  
 
Mål  
• Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det funktionsniveau lægen i genoptræningsplanen 
har vurderet, at det er muligt at opnå.  
 
Tidsramme  
Varierende. Efter aftale med Center for Specialterapi og den kommunale genoptræningsafdeling.  
 
Lovgrundlag  
Sundhedslovens § 140.  
 
Indhold  
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering  
• Samtale med personale og pårørende om borgeren, målsætning og forløb  
• Målrettet genoptræningsforløb ud fra genoptræningsplanen  
• Skriftlig slutevaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Muskel-, led- og lungepleje  
 
Målgruppe  
Voksne med multiple funktionsnedsættelser der har smerter, fejlstillinger og/eller gentagende 
lungebetændelser pga. deres funktionsnedsættelser.  
 
Mål  
• At lindre smerte  
• At mindske fejlstillinger og bevare mulighed for siddende stilling  
• At akutbehandle lungebetændelse  
• At forebygge lungebetændelse.  
 
Tidsramme  
Minimum ti timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i  
Center for Specialterapi.  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i 
egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren hvor stamdata og anamnesen 
bliver indsamlet samt en kort redegørelse for problemstillingerne  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
bliver udarbejdet formål og mål for forløbet  
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering  
• Lungefysioterapi  
• Smertebehandling ved bevægelse af led  
• Kontakturprofylakse  
• Råd og vejledning af pårørende og personale om de konkrete problemstillinger  
• Skriftlig evaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
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Smertebehandling  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov med akutte og/eller kroniske smerter i fx led og muskler eller 
neurologiske smerter hvor terapi skønnes at kunne hjælpe.  
 
Mål  
• At lindre og/eller fjerne smerte  
• At opnå et bedre funktionsniveau  
• At styrke borgeren i at mestre smerteoplevelsen.  
 
Tidsramme  
Minimum ti timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for 
Specialterapi  
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem betales terapeutens kørsel i form af taxaudgift eller 
kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren, hvor stamdata og anamnesen 
bliver indsamlet samt en kort redegørelse for problemstillingerne  
• Interview af personale eller pårørende ud fra Goal Attainment Scale (GAS), hvor der i samarbejde 
bliver udarbejdet formål og mål for forløbet  
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering  
• Smerteudredning  
• Målrettet behandlingsforløb ud fra GAS  
• Råd og vejledning af pårørende og personale omkring borgeren (en - to timer)  
• Skriftlig evaluering.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  



 

 Bank Mikkelsens Vej 1 * 2820 Gentofte * Tlf.: 39 98 79 12/16  
centerforspecialterapi@gentofte.dk * www.centerforspecialterapi.dk 

SanseProfil  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov hvor der ønskes en bredere forståelse af borgerens adfærd og evne til 
udvikling.  
 
Mål  
• At afklare borgerens måde at bearbejde sansemæssige input fra omgivelser og egen krop  
• At give konkrete forslag og handlingsstrategier til personale/pårørende  
• At skabe en øget forståelse for borgerens sansning  
• At afklare hvor borgerens zone for udvikling ligger.  
 
Tidsramme  
Minimum syv timer.  
 
Takst  
7.500 kr.  
 
Befordring  
10 kr. pr kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 102.  
 
Indhold  
• Observation af borgerens omgivelser og af borgeren (eventuelt via videooptagelse)  
• Interview af personale og/eller pårørende om borgerens adfærd i dagligdagsaktiviteter  
• Udarbejdelse af en skriftlig rapport  
• Implementeringsmøder på henholdsvis bo- og dagtilbud hvor SanseProfilen bliver gennemgået, og 
der i samarbejde bliver udarbejdet en plan for det fremadrettede forløb  
• Forslag til konkrete handlingsstrategier til implementering i borgerens hverdag.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  
 
Tilkøbsydelser til SanseProfilen  
• Indretning af fysiske omgivelser ud fra borgerens sansemæssige behov  
• Personlig tilrettelagt guide til brug i Snoezelhuse samt vejledning ud fra SanseProfilen.  
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Råd og vejledning  
 
Målgruppe  
• Voksne med særlige behov  
• Pårørende til voksne med særlige behov  
• Personale på bo- og dagtilbud.  
 
Mål  
• At give borgeren og personerne omkring borgeren den relevante viden og færdighed i forhold til en 
konkret problemstilling.  
 
Tidsramme  
Minimum en time.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85, § 86 og § 102.  
 
Indhold  
Råd og vejledning kan gives i forhold til fx:  
• Brug af personlige hjælpemidler  
• Lejring  
• Måltider  
• Aktiv livsstil  
• Hjemmetræningsprogrammer  
• Håndtering af smerteproblematikker  
• Alternativ kommunikation  
• Almindelig daglig livsførelse  
• Sundhedsfaglige problemstillinger  
• Kommunikation med sundhedsvæsenet  
• Konkrete forflytninger.  
 
Sted  
Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud hjem.  
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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  
En -15 timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time. 
  
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 112, § 113 og § 116.  
 
Indhold  
• Afdækning af behov for hjælpemiddel i alle borgerens miljøer (borgerens hjem, dagtilbud/arbejde, 
ved pårørende og ved eventuelle 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 eller arbejde.  
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Indretning af de fysiske omgivelser ud fra sansemæssige behov  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov der har brug for, at de fysiske rammer understøtter deres sansemæssige 
behov, og at de dermed får større udbytte og velbehag af deres fysiske omgivelser.  
 
Mål  
• At give borgeren en oplevelse af velbehag i egne omgivelser og understøtte en hensigtsmæssig 
adfærd  
• At gøre borgeren i stand til at interagere med sine omgivelser på det niveau, som borgeren befinder 
sig på  
• At skabe en øget forståelse for omgivelsernes betydning for adfærden.  
 
Tidsramme  
Minimum syv timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time. 
  
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Indhold  
• Observation af borgeren i egne fysiske omgivelser  
• Samtale med borgeren, personale og pårørende om ønskerne for indretningsforløbet. Hvor der 
bliver taget udgangspunkt i SanseProfilen  
• Udarbejdelse af en projektbeskrivelse  
• Implementeringsmøde hvor planen godkendes af de implicerede parter  
• Projekter iværksættes  
• Evaluering.  
 
Sted  
I borgerens hjem eller hvor indretningen ønskes foretaget.  
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Vurdering af arbejdsevne/funktionsniveau ud fra AMPS  
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov der har brug for at få en vurdering af deres arbejdsevne/funktionsniveau i 
forhold til at varetage et job på det ordinære arbejdsmarked og/eller støttebehov i hjemmet.  
 
Mål  
• At få klarlagt hvor borgerens ressourcer og udfordringer ligger  
• At få overblik over hvordan arbejdsdagen skal tilrettelægges, så borgeren kan udføre jobbet mest 
optimalt  
• At få klarlagt hvor meget støtte borgeren har behov for, for at kunne mestre sine daglige aktiviteter 
på arbejdet eller i hjemmet.  
 
Tidsramme  
Minimum seks timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 102.  
Indhold  
• Observation af borgeren i to forskellige arbejdssituationer/dagligdags aktiviteter  
• Udarbejdelse af rapport  
• Overleveringsmøder med borgeren, borgerens arbejdsplads og personale/pårørende.  
 
Sted  
På borgerens arbejdsplads eller hjem.  
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Personlig tilrettelagt guide til snoezelhuse eller sanserum  
 
Målgruppe  
Borgere der anvender snoezelhus eller sanserum og som ønsker at få en optimal oplevelse ud af det. 
  
Mål  
• At borgeren kan anvende snoezelhus og sanserum på en måde, der er tilpasset borgerens 
sansemæssige behov  
• At borgeren ikke bliver overstimuleret af besøget  
• At finde borgerens zone for udvikling  
• At personer omkring borgeren får en guide til at støtte borgeren til en optimal oplevelse af besøg i 
snoezelhus og sanserum.  
 
Tidsramme  
Minimum fire timer.  
 
Takst  
788 kr. pr. time.  
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 102.  
 
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Indhold  
• Der vil blive udarbejdet en personlig guide ud fra en eventuel SanseProfil eller ud fra en sensorisk 
vurdering af borgeren  
• Vejledning af personalet omkring borgeren, og eventuelt af borgeren selv, ud fra de sansemæssige 
behov og præferencer  
• Introduktion til brug af snoezelhus eller sanserum  
• En times vejledning hvor terapeuten er i snoezelhus eller sanserum sammen med borgeren og et 
personale.  
 
Sted  
Snoezelhuset i Gentofte eller i sanserum hvor borgeren bor eller arbejder.  
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Introduktion til Snoezelhuset i Gentofte  
 
Målgruppe  
Personer der ønsker at bruge Snoezelhuset i Gentofte.  
 
Mål  
• At få vejledning i hvordan man bruger Snoezelhuset i Gentofte på den mest optimale måde.  
 
Tidsramme  
Halvanden time.  
 
Takst  
250 kr.  
 
Indhold  
• Introduktion til menneskets sanser  
• Introduktion til de forskellige rum i Snoezelhuset  
• Introduktion til hvordan man kan fremme og hæmme forskellige sanseinput, så man opnår en 
optimal oplevelse af besøget i Snoezelhuset  
• Praktisk viden i forhold til hvordan Snoezelhuset skal bruges.  
 
Sted  
Snoezelhuset i Gentofte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bank Mikkelsens Vej 1 * 2820 Gentofte * Tlf.: 39 98 79 12/16  
centerforspecialterapi@gentofte.dk * www.centerforspecialterapi.dk 

Dysfagiscreening 
 
Målgruppe  
Voksne med særlige behov hvor der ønskes undersøgelse og behandling af motoriske, sensoriske og 
kognitive problemstillinger i forhold til at spise, drikke og synke. Eller borgere som har gentagne 
lungebetændelser.  
 
Mål  
• At undersøge borgerens nuværende mundmotorisk funktionsniveau 
• At få klarlagt hvilket konsistensniveau ift. mad og væske borgeren kan indtage på sikker vis uden 
risiko for feljsynkning. 
 
Tidsramme  
Minimum tre timer. 
 
Takst  
788 kr. pr. time. 
  
Befordring  
10 kr. pr. kørt kilometer, plus 200 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 
 
Lovgrundlag  
Servicelovens § 85 og § 86.  
 
Indhold  
• Indledende undersøgelse  
• Undersøgelse af de mundmotoriske funktioner  
• Vurdering af spisesituationen samt rådgivning til personale og/eller pårørende 
• Skriftlig rapport.  
 
 

 


