Prisliste voksen
Center for Hjerneskade 2017

Ydelse
Neuropsykologisk forundersøgelse:
Finansieres via sundhedslovens § 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen)
Rådgivende neuropsykologisk undersøgelse

Pris
Sundhedslovens § 79,
stk. 2
kr. 10.160

Voksenprogrammet:
Intensiv (specialiseret) genoptræning/behandling:
Behandlingsforløb over 6 – 10 uger:
Finansieret via sundhedslovens § 79, stk. 2 (indenfor fritvalgsrammen)
Forløb rettet mod arbejdsmarkedet incl. afklaring og udvikling af arbejdsevne:
Forløbet vil typisk strække sig over 4 - 12 uger, 2 - 10/15 timer ugentligt.
Pris afhænger af timeantal

Sundhedslovens § 79,
stk. 2

kr. 20-96.500

Arbejdsprøvning/virksomhedspraktik.
Centret tilbyder at finde en arbejdsplads/virksomhedspraktik under hensyntagen til
borgerens ressourcer og barrierer.

kr. 10.110

Forløb med arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og opfølgning:
Forløb over 13 uger:

kr.18.198-21.231

Forløb over 26 uger:

kr. 30.330

Fysisk træning
Undersøgelse hos fysioterapeut, med speciale i følgevirkninger efter hjerneskade
Privat betalt 1½ time undersøgelse hos fysioterapeut. Beløbet dækker betaling for
undersøgelse og udarbejdelse af evt. tilbud.

kr. 3.033

Vægtaflastet fysisk træning
(Varierende længde og intensitet, efter behov).
F.eks. fuldt program: 5 dage ugentligt á 1 1/2 time i 12 uger.

kr. 90.990

Fitness for hjerneskadede
Målet med fitness-tilbuddet er at vedligeholde og evt. øge deltagerens fysiske kapacitet.
Op til 2 gange ugentligt á 1½ time. Pris pr. gang

kr. 200

1

Ydelse

Pris

Optræning efter Commotio (hjernerystelse).
Forløb over 12 uger
CfH afdækker personens helbredsmæssige barrierer og udvikler kompetencer i forhold til
arbejdsevne. Pris:

kr. 64.704

Forløb over 10 uger
Arbejdsevnen afklares, og personen forberedes til virksomhedspraktik/uddannelse.
Forløb over 6 måneder
CfH følger op på virksomhedspraktik eller uddannelse over en 6 måneders periode
Hjernerystelse (commotio) samtale.
Privat betalt samtale mhp. afklaring om Center for Hjerneskade kan tilbyde rehabilitering.
1½-2 times samtale og udarbejdelse af evt. tilbud
Hjernerystelse (commotio) forløb
Privat betalt rehabiliterings forløb i form af individuelle samtaler hos neuropsykolog og/eller
fysioterapeut.
Typisk bestilles 5-20 timers forløb. Pris afhængig af timeantal

kr. 53.583
kr. 30.330

kr. 3.033

kr. 5.055-20.220

Andre tilbud
Individuelt forløb v. psykolog, audiologopæd, fysioterapeut pr. time.

kr. 1.011

Pårørendesamtaler
1 samtale på 1½ -2 timers varighed (op til 3 personer i alt)

kr. 2.022

Efterfølgende samtale/vejledning pr. time
Cogmed-pakke
Intensiv træning af den mentale spændvidde og arbejdshukommelse med
computerprogrammet Cogmed. 45 min daglig træning i 5 uger. Introduktion og 5 opfølgende
møder.

kr. 1.011

kr. 12.132
kr. 1.600

Studiebesøg
Pr. person pr. dag
Foredrag/forelæsninger pr. påbegyndt time v.
neuropsykolog

kr.
2.500

Individuel supervision pr. time

kr. 1.500

Gruppesupervision v. 2 personer:
Gruppesupervision v. 3-8 personer:
Transporttid (uden for hovedstaden) kr. 500 pr. time + 3,72 kr/km (statens takster)

Priserne reguleres pr. 01.01.2016

kr. 2.000

kr. 2.500

