Prisliste børn/unge
Center for Hjerneskade 2015

Ydelse

Pris

Generelle takster
Undersøgelse/udredning ved psykiater/børnelæge (pr. time):

kr. 1.632

Undersøgelse/udredning ved neuropsykolog (pr. time):

kr. 1.250

Kørselsudgift: Statens aktuelle takst
Undervisning: Efter individuel aftale.

Udredning
Mono- eller tværfaglig vurdering. Prisen er afhængig af fagperson(er) og omfang.
Kontakt os venligt for at få tilsendt et tilbud
Monofaglig undersøgelse inklusiv erklæring:
Børneneuropsykologisk undersøgelse (30-35 timer)

kr. 37.500 - 43.750

Undersøgelse ved fysioterapeut, ergoterapeut eller logopæd (15-20 timer)

kr. 18.750 - 25.000

Diagnosticerende undersøgelse inkl. Børneneuropsykologisk undersøgelse (45-50 timer)

kr. 56.200 - 62.500

Intervention
Rådgivning eller behandling ved psykolog, pris ifølge timetakst (pr. time)
Rådgivning eller behandling ved anden fagperson, pris ifølge timetakst. (pr. time)

kr. 1.500
kr. 995

Supervision
Individuel supervision
Individuel supervision v. psykolog, pris pr. time:
Individuel supervision v. andre faggrupper pris pr. time:

kr. 1.500
kr. 995

Gruppe supervision v. psykolog s
Gruppesupervision ved 2 personer, pris pr. time

kr. 2.000

Gruppesupervision ved 3-8 personer, pris pr. time

kr. 2.500

HOT (Hukommelses- og Opmærksomheds Træning). Forløbet indeholder:
Indledende og afsluttende møde med forældre og lærere (4 timer)
Indledende neuropsykologisk test (6 timer)
(med mindre der foreligger der en neuropsykologisk undersøgelsen som er max 1 år gammel)

20 vejledningsseancer
Koordinering, administration og journalførelse (4 timer)
Afsluttende neuropsykologisk screening 12.500

kr. 5.000
kr. 7.500
kr. 25.000
kr. 5.000
kr. 12.500

Transporttid + kilometer takst (afhængig af bopæl)
Hot forløb (eksklusiv transport og kilometer takst) i alt

kr. 55.000

Hjemmetræning efter konventionelle metoder
(Center for Hjerneskade og Børneterapien Gentofte)
Standardpakke 1 år inkl. forberedelse
(tværfaglig udredning, udarbejdelse af rapport og træningsprogram, 1 møde efter 6 mdr. mhp evaluering, vurdering
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og justering af træningsprogram)
Fysio- og ergoterapeut

Kr. 48.750

Audiologopæd

Kr. 22.500

Børn/unge neuropsykolog

Kr. 24.375

Visitation/koordinering/planlægning
Samlet pris for standardpakke
Tillægsydelser pr. time
(f.eks. rådgivning/vejledning i hjemmet/nærmiljø, kurser for forældre/fagpersoner)
Der udarbejdes specificeret tilbud i hver enkelt sag

Kr. 3.750
Kr. 99.377
Kr. 1.500

Priserne reguleres pr. 01.01.2016
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