Prisliste børn/unge
Center for Hjerneskade 2019

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
Transporttid: (pr. time)

kr. 625

Undervisning: Efter individuel aftale.

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

kr. 1250

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

kr. 1.050

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

kr. 1.250

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

kr. 1.050

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

kr. 1.250

Individuel supervision v. andre faggrupper pris pr. time:

kr. 1.050

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

kr. 2.000

Gruppesupervision ved 3-8 personer, pris pr. time

kr. 2.500

Priserne reguleres pr. 01.01.2020
x)
Bemærk: Vi har mulighed for at foretage børneneuropsykologisk undersøgelse på engelsk – og udarbejde
rapport på engelsk.

Fortsættes på næste side:
 Commotio-pakke 1 - 4
 Rehabiliteringspakke

1

Commotio-tilbud børn/unge
Center for Hjerneskade 2019
Længerevarende commotioforløb

Pris

Visiterende samtale
Denne samtale gennemføres med henblik på at vurdere, om et barn er egnet til et længerevarende behandlingsForløb på Center for Hjerneskade. Samtalen vil være relevant, når barnet/den unge har haft symptomer i over 3 mdr.
Nogle børn har symptomer i flere år, og de er også ofte egnede til behandling, men der er behov for en vurdering af
symptomernes omfang, inden et behandlingstilbud kan sammensættes.



1½ times samtale med børneneuropsykolog
Skriftligt notat

Kr. 3.075

”Tidlig indsats”
Dette forløb er tiltænkt børn og unge, der fortsat har symptomer én til tre måneder efter,
at de har slået hovedet. Forløbet består af en vurdering af symptomernes omfang og
forebyggende rådgivning hos børneneuropsykolog og fysioterapeut. Under samtalerne
med børneneuropsykolog deltager barnet/den unge og forældre. Afhængig af barnet/den
unges alder og sværhedsgraden af symptomerne, kan samtalerne foregå skiftevis med
barnet/den unge og forældrene eller med alle samlet


Indledende samtale med beskrivelse og vurdering af symptomerne ved
børneneuropsykolog (1½ time)
 Vurdering af fysioterapeut (1 time)
 3 rådgivende samtaler ved børneneuropsykolog (3 timer)
 1 rådgivning ved fysioterapeut (1 time)
 Kortskriftlige status med anbefalinger
(Der tages forbehold for at disponere timerne anderledes efter behov)

Kr. 14.350

Modul 1 (indsats fra 3 – 12 måneder efter traume)
Denne pakke forudsætter at der har været gennemført en visiterende samtale
Behandlingsforløbet er tiltænkt børn og unge, der har haft symptomer efter en hjernerystelse i 3 – 12 måneder, og
som er blevet vurderet egnede til behandling under en visiterende samtale.
Behandlingsforløbet består af 12 samtaler med børneneuropsykolog og 8 gange fysioterapeutisk vurdering, træning
og rådgivning afhængig af behov. Under samtalerne med børneneuropsykolog deltager både barnet/den unge og
forældre. Afhængig af barnet/den unges alder, og sværhedsgraden af symptomerne, kan samtalerne foregå skiftevis
med barnet/den unge og forældrene eller med alle samlet
 12 timers samtale med børneneuropsykolog
 8 timers rådgivning og træning med fysioterapeut
 Et afslutningsnotat med status og anbefalinger
(Der tages forbehold for at disponere timerne anderledes efter behov)
Hvis generene har varet over 12 måneder, vil modul 1 ofte vise sig ikke at være
tilstrækkeligt

Kr. 38.950

Enkeltstående og supplerende ydelser
For alle forløb kan der tilkøbes ydelser afhængigt af behov
Børneneuropsykologisk vurdering, i alt 16 t.
 Gennemgang af sagsakter, 1 time
 Testning 6 timer (3x2)
 Bearbejdning af data og rapportskrivning, 8 timer
 Tilbagemelding til forældre, 1 time
Pris pr. time

xxxxx

Fuld børneneuropsykologisk undersøgelse, 34,5 – 40,5 timer









Interview af forældre, 2 timer
5 x testning 12,5 timer
Bearbejdning af data, 6 timer
Udarbejdelse af rapport, 12 timer
Tilbagemelding til forældre, 2 timer
Evt. observation i skole, 2 timer (transporttimer og km. Skal tillægges prisen)
Evt. interview af lærere, pædagog m.fl., 2 timer (kan foregå på Center for
Hjerneskade, alternativt skal transporttimer og km. tillægges prisen)
Evt. afsluttende møde med tilbagemelding til netværk: evt. skole, PPR og
Sagsbehandler, 2 timer (kan foregå på Center for Hjerneskade, alternativt skal
transporttimer og km. tillægges prisen)

Samtaler med neuropsykolog, 1 ½ time
Træning ved fysioterapeut, 1 time
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Undervisning til skoler, PPR, idrætsforeninger eller sagsbehandlere
Pris aftales individuelt afhængig af opgavens omfang
Rådgivning til PPR, skoler og sagsbehandlere
Timetakst og transport
Børn og ungegrupper oprettes efter behov, hvis muligt
Forældregrupper oprettes efter behov, hvis muligt
Priserne reguleres pr. 01.01.2020
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Ramme for udredning ved rehabiliteringsforløb
Kun psykolog – kan suppleres med andre faggrupper
Et rehabiliteringsforløb vil almindeligvis starte med en udredning, der kan danne grundlag for
rehabiliteringsplanen og dermed de indsatser, der planlægges og sættes i værk.

Omfanget af udredningen aftales ud fra den konkrete problemstilling og situation,
men den vil som minimum indeholde:

1 time: Gennemlæsning af sagsakter

1/½ time: Interview af forældre (f.eks. på baggrund af 5-15)

6 timer (3x2): Testning (Generelt niveau og screening / testning af domæner)

8 timer: Bearbejdning af data (tests og spørgeskemaer) og rapportskrivning*

1 time: Mundtlig tilbagemelding til forældre

* Der udarbejdes en kort rapport indeholdende:
1)
2)
3)
4)
5)

Henvisningsårsag (inkl. kort beskrivelse af barnets aktuelle situation)
Kort beskrivelse af historik / tidligere funktionsniveau
Domæner (delkonklusioner)
Samlet vurdering
Forslag til rehabiliteringsplan

I alt 17 ½ time
21.875 kroner
Uddybning
Hvis undersøgelsen skal foregå lokalt, kommer transportudgifter oven i prisen. Efter behov kan yderligere tilkøbes denne
grundpakke (f.eks. observationer, interviews eller mundtlig tilbagemelding til henviser (jf. liste)).
Der laves en rapportskabelon, der passer til denne type vurdering, der laves et skema til henviser, hvor problemstilling og
aktuel situation kan skrives kort, og der laves et skema til institution / skole med henblik på oplysninger til vurdering af
det præmorbide niveau.
Priserne reguleres pr. 01.01.2020

