PRISLISTE - 2019
Tilbud - til personer med følger efter erhvervet hjerneskade
Hovedparten af forløbene på CfH er henvendt til personer, der har potentiale for at vende tilbage til
arbejdsmarkedet eller til en uddannelse – ikke nødvendigvis på ordinære vilkår.
CfHs voksenprogram sammensættes af flere moduler med fysisk, kognitiv, aktivitets- og sproglig træning
samt støttei forhold til job, uddannelse og personens det sociale liv. Forløbene er individuelt sammensat og
målrettes den enkeltes behov.
Tilbuddet består af 1, 2 eller 3 trin. De to første trin foregår på CfH, det sidste trin primært på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet. Bemærk, at der er 3 forskellige modeller af trin 1.
De tre trin kan købes enkeltvis eller samlet, og de kan kombineres med kommunens egne tilbud

Indhold

Finansiering

Varighed

Regionsfinansieret
Trin 1 a)
Specialiseret
genoptræning
/behandling

Sundhedslovens §79 stk. 2.
Mulighed for 45 forløb årligt
samt ca. 150 forundersøgelser
På baggrund af
lægehenvisning

6 – 10 uger
Oftest i 3-4 dage
ugentligt
fra kl. 9-15

Kommunalt finansieret
Trin 1 b)
Specialiseret
genoptræning og
rehabilitering
(jf. GGOP)

Kommunerne bevilger
forløbet
i henhold til de relevante
lovgivninger

Trin 2
Afklaring og optræning rettet mod job
eller uddannelse
Afklaring og
optræning af
arbejdsevne/
uddannelsesparathed

Oftest finansieret af
kommunerne
Kan evt. finansieres helt
eller delvist af
pensionskasse eller
forsikringsselskab

Konkret arbejdsplads
findes
til arbejdsprøvning/
virksomhedspraktik,
inkl. opstartsmøde

Primært finansieret af
kommunerne
Mulighed for at dele udgiften
med pensionskasse/
Forsikringsselskab

Trin 3
Opfølgning,
arbejdsprøvning og
virksomhedspraktik

Primært finansieret af
kommunerne
Mulighed for at dele udgiften
med forsikringsselskab
eller pensionskasse

Priseksempel

211.500 kr.

Varighed og pris
afhænger af borgerens behov
Indhold i tilbuddet
aftales med kommunen

4 - 12 uger
Forløbet vil typisk
strække sig over i
alt 40 – 80 timer
fordelt på 2-3
dage
ugentligt

13 ugers
Virksomhedspraktik
Ved særligt behov:
26 ugers
Virksomhedspraktik

Prisen
afhænger af
tilbuddet
42-84.000 kr.

Rapporter og
statusmails
Der udarbejdes
tværfaglig
forundersøgelse
og afsluttende
skriftlig status
Løbende tilbagemelding til
kommunen via
mail og telefon.
Afsluttende skriftlig statusrapport
På baggrund af en
tværfaglig,
skriftlig
forundersøgelse
Der sendes
statusmails

Pris 10.500 kr.

Der sendes
statusmail

Prisen for
13 uger:
19.000 –
22.000 kr.
Prisen for
26 uger:
31.500 kr.

Der sendes
statusmails
Forløbet
afsluttes med en
skriftlig
rapport
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Tilbud - til personer med langvarige følger efter hjernerystelse
Dette tilbud består af individuelle samtaler med en neuropsykolog, øvelser og samtaler i gruppe
(ledet af en neuropsykolog) samt gruppevis coaching v. fysioterapeut.
Forløbene er individuelt tilrettelagte, målet er job eller uddannelse – i det omfang det er muligt.
De tre moduler kan købes enkeltvis og kombineres med kommunernes tiltag

Indhold

Finansiering

Varighed

Pris

Rapporter og
statusmails

Modul 1
Afdækker personens
barrierer og udvikler kompetencer i forhold til
arbejdsevnen

Kommune,
forsikringsselskab/
pensionskasse

12 uger
1 til 4 timer pr. dag
i 2 til 3 dage om
ugen

25.200
til
67.200 kr.

Skriftlig status

Modul 2
Afklarer arbejdsevnen og
forbereder personen til
virksomhedspraktik
eller uddannelse

Kommune,
forsikringsselskab/
pensionskasse

10 uger
1 til 4 timer pr. dag
i 2 til 3 dage om
ugen

21.000
til
54.600 kr.

Skriftlig status

Modul 3
Følger op på virksomhedspraktik eller uddannelse

Kommune,
forsikringsselskab/
pensionskasse

Møder afholdt over
en periode på
6 måneder

31.500 kr.

Afsluttende
statusrapport

Individuelt tilpasset forløb

Kommune,
forsikringsselskab/
pensionskasse

F.eks. 2 timer
ugentligt i 10 uger

Varierer

Rapport kan
tilkøbes
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Tværfaglige udredninger og øvrige ydelser fra Center for Hjerneskade
CfH foretager årligt en lang række neuropsykologiske undersøgelser. Indholdet bygger på en grundig gennemgang af personens lægelige oplysninger, valideret testmateriale (neuropsykologi, fysioterapi og logopædi) samt samtaler med den ramte og de pårørende.
Derudover kan der aftales helt individuelle forløb – f.eks. for personer, der ikke har ressourcer til at indgå i
centrets øvrige tilbud.

Ydelse

Finansiering

Selvstændig
neuropsykologisk undersøgelse:
udredning og
vurdering af
rehabiliteringspotentiale

Kommuner
Evt. forsikringsselskaber
og pensionskasser

Rådgivende neuropsykologisk
undersøgelse: udredning, vurdering og rådgivning om nye tiltag

Kommuner
Evt. forsikringsselskaber
og pensionskasser

Intensiv vægtaflastet gangtræning
til personer med
halvsidig lammelse
efter erhvervet hjerneskade

Kommuner
Evt. forsikringsselskaber
og pensionskasser

Individuelle forløb
hos CfHs faggrupper

Kommuner
Evt. forsikringsselskaber
og pensionskasser

Cogmed-pakke, incl. PC-program
Intensiv træning af mental
spændvidde og
arbejdshukommelse

Kommuner
Evt. forsikringsselskaber
og pensionskasser

Varighed

Pris

Rapport

10.500 kr.

Rapport
fremsendes til
bestiller og
personen selv

10.500 kr.

Rapport
fremsendes til
bestiller og
personen selv

Efter behov,
max. 12 uger,
4 dage ugentligt
á 1 ½ time

Op til
94.500 kr.

Rapport
fremsendes til
bestiller og
personen selv

Afhænger af behov

1.050 kr.
pr. time

Rapport kan
tilkøbes

5.250 kr.

Mulighed for at
tilkøbe afsluttende testning
og rapport

45 min.
daglig træning,
i 5 uger
Introduktion og
5 opfølgende
møder
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