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Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne  

Hvilke behov dækker ydelsen
Ydelsen dækker borgere med erhvervet hjerneskade, som 
i den forbindelse har pådraget sig sprog, tale eller kom-
munikationsvanskeligheder. Ydelsen indbefatter udredning, 
vejledning og en målrettet undervisning til borgere med 
kommunikationsvanskeligheder af talemæssig karakter.

Det kan være borgere med:
l   Stemmevanskeligheder som følge af organiske lidelser 

på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stem-
men

l   Kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller 
løbsk tale

l   Dysartisk problemstilling med udtalevanskeligheder
l   Sprog- og/eller talevanskeligheder efter hjerneskade
l   Kommunikationsvanskeligheder pga. neurologiske syg-

domme fx Parkinsons sygdom eller Sclerose
l   Kommunikationsvanskeligheder efter strube- eller mund-

huleoperation og strålebehandling

Mål for ydelsen
Der arbejdes rehabiliterende i en samarbejdsproces mel-
lem borgeren, pårørende og eventuelle øvrige relevante 
fagfolk. Den rehabiliterende tilgang er en tidsbestemt 
proces, hvis formål er at støtte borgeren i at forbedre sin 
kommunikationsevne med udgangspunkt i hele borgerens 
livssituation. Målet for ydelsen er endvidere at støtte bor-
geren til at blive så selvhjulpen, som muligt og at borgeren 
dermed kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.



De overordnede mål med ydelsen er, at:
l  Borgeren opnår kendskab til egen funktionsevne mht. 

styrker og udfordringer og bliver opmærksom på hen-
sigtsmæssige måder at kommunikere på 

l  Borgeren opnår færdigheder i anvendelse af kommuni-
kative teknikker og strategier

l  Borgeren opnår forståelse for og accept af egen tale-
mæssige funktionsnedsættelse

l  Borgeren tager medansvar for forbedring af kommuni-
kationsevnen

Henvisning og visitation
Borgere bliver oftest henvist fra en privatpraktiserende 
øre-næse-halslæge eller et hospital, da der i de fleste 
tilfælde er brug for en lægeundersøgelse inden talekon-
sulentens udredning og undervisning. 
Borgere kan også henvende sig direkte til talekonsulen-
ten.
Talekonsulenten behandler henvisningen og varetager 
visitationen.

Der er mulighed for, at borgeren kan blive tilset i eget 
hjem/plejecenter, hvis dette skønnes påkrævet.

Kvalitetsmål
l   Henvisningen/henvendelsen behandles hurtigst muligt 
l   Hvis opstart af behandling af henvisning/henvendelse 

overskrider 3 uger kontaktes borgeren

Klagevejledning
Du kan klage over retlige forhold i sager om special-
undervisning for voksne. Du kan for eksempel klage over 
manglende begrundelse, partshøring eller aktindsigt. Du 



kan ikke klage over, om du skal have specialundervisning 
eller hvilket tilbud du skal have.

Du skal klage direkte til Klagenævnet for Specialunder-
visning inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen fra 
kommunen.

Klagen sendes til
Klagenævnet for Specialundervisning,  
Teglholmsgade 3, 2450 København SV
Eller på e-mail: ast@ast.dk 

Du kan læse mere om klagevejledning for specialunder-
visning for voksne på www.ast.dk

Hvis du ønsker at klage over kommunens sagsbehandlings-
tid kan du rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Ansøg om støtte
På vores hjemmeside har vi mange muligheder for selvbe-
tjening, når du har brug for hjælp. Du kan finde kontaktop-
lysninger og læse mere om muligheder for hjælp og støtte 
på: www.svendborg.dk/aeldre
 
Hvis du ikke har mulighed for at søge information på vores 
hjemmeside, er du velkommen til at kontakte myndigheds-
afdelingen på tlf. 62 23 40 00.

svb 3317


