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T1 Udredning 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med Sprog-/tale- eller 

kommunikationsvanskeligheder.  

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens evne og udviklingspotentialer 

inden for et eller flere af følgende 

sprogmodaliteter; sprogforståelse, 

sprogproduktion, læsning og skrivning 

samt afklare indikation for eventuelle 

kommunikative strategier og/eller 

kommunikationshjælpemidler lav- som 

højteknologiske. Desuden vil udredningen 

undersøge hvorvidt borgeren har behov for 

og kan profitere af logopædisk 

intervention.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Der tages også 

højde for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Den rehabiliterende tilgang er en 

tidsbestemt proces, hvis formål er at støtte 

borgeren i at forbedre sin 
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kommunikationsevne med udgangspunkt i 

hele borgerens livssituation.  

Målet for ydelsen er desuden at støtte 

borgeren til at blive så selvhjulpen, som 

muligt og at borgeren dermed kan opnå et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af relevant testmateriale udredes 

borgerens tale- og/eller sprog- og 

kommunikative vanskeligheder.  

Det vurderes tillige, om der skal visiteres til 

yderligere foranstaltninger. Herudover 

omfatter ydelsen rådgivning og vejledning 

til borgeren, pårørende og relevante 

fagpersoner. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 
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Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T2 Observation 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med Sprog-/tale- eller 

kommunikationsvanskeligheder. 

Målgruppen vil omhandle borgere med en 

hjerneskade primært borgere med afasi, 

verbal apraksi og kognitive 

kommunikationsvanskeligheder.  

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Den logopædiske observation tager 

udgangspunkt i én eller flere specifikke 

udvalgte aktiviteter. Dette kan f.eks. være 

observation af en plejeaktivitet eller en 

fysio- og/eller ergoterapeutisk træning. 

Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens evne og udviklingspotentialer  

inden for følgende sprogmodaliteter; 

sprogforståelse og sprogproduktion. 

Formålet er, på en systematisk måde, at 

observere borgerens kommunikative 

udfordringer og ressourcer. Der vil 

vurderes ud fra forskellige parametre inden 

for kommunikationen. Den logopædiske 

observation kan være et led i den 

logopædiske udredning og endvidere 

danne grundlag for, hvad der evt. skal 

arbejdes videre med. Ligeledes at afklare 

om der er indikation for eventuelle 
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kommunikative strategier og/eller 

kommunikationshjælpemidler lav- som 

højteknologiske. Desuden vil udredningen 

undersøge hvorvidt borgeren har behov for 

og kan profitere af logopædisk 

intervention. Der tages også højde for evt. 

andre kommunikationsudfordringer, som 

kan have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

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 desuden at støtte 

borgeren til at blive så selvhjulpen, som 

muligt og at borgeren dermed kan opnå et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af observationsmateriale 

udredes borgerens kommunikative 

ressourcer og vanskeligheder.  

Det vurderes tillige, om der skal visiteres til 

yderligere foranstaltninger. Herudover 

omfatter ydelsen rådgivning og vejledning 

til borgeren, pårørende og relevante 

fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T3 Organiske og/eller funktionelle Stemmelidelser 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med stemmevanskeligheder, der er 

organisk og/eller funktionel betingede. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge 

eller øre-næse-hals læge. Endvidere kan 

enhver borger eller dennes pårørende eller 

andre relevante samarbejdspartnere 

henvende sig direkte til Svendborg 

Kommunes taleafdeling for logopædisk 

bistand. 

Formål Ydelsens formål er at afdække borgerens 

stemmevanskeligheder ved hjælp af 

relevante udredningsmaterialer. 

Derigennem at hjælpe borgeren til en 

forbedret kommunikation gennem specifik 

og målrettet stemmetræning samt give 

vejledning til pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Desuden er formålet at 

hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen 

stemmeføring med henblik på at komme til 

erkendelse af egne kommunikationsevner 

og ressourcer, fremme kommunikative 

strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, 

hvad der hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Der tages også 

højde for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 
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intervention, der kan iværksættes.  

Den rehabiliterende tilgang er en 

tidsbestemt proces, hvis formål er at støtte 

borgeren i at forbedre sin 

kommunikationsevne med udgangspunkt i 

hele borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er tillige at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold På baggrund af en logopædisk 

stemmeudredning udarbejdes der en 

individuel interventionsplan i samarbejde 

med borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

stemmestrategier og specifik træning ud fra 

den enkeltes motivation, forudsætninger og 

behov. Det vurderes tillige, om der skal 

visiteres til yderligere foranstaltninger. 

Herudover omfatter ydelsen rådgivning og 

vejledning til pårørende og relevante 

fagpersoner. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 
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Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T4 Dysartri 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne 

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med ikke progredierende dysartri 

efter erhvervet hjerneskade, som har behov 

for og kan profitere af logopædisk 

intervention. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens formål er at afdække borgerens 

stemmevanskeligheder ved hjælp af 

relevante udredningsmaterialer. 

Derigennem at hjælpe borgeren til en 

forbedret kommunikation gennem specifik 

og målrettet stemmetræning samt give 

vejledning til pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Desuden er formålet at 

hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen 

stemmeføring med henblik på at komme til 

erkendelse af egne kommunikationsevner 

og ressourcer, fremme kommunikative 

strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, 

hvad der hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation. Der tages også højde for 

evt. andre kommunikationsudfordringer, 

som kan have indvirkning på hvilken type 

af intervention, der kan iværksættes. 

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 
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øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

Den rehabiliterende tilgang er en 

tidsbestemt proces, hvis formål er at støtte 

borgeren i at forbedre sin 

kommunikationsevne med udgangspunkt i 

hele borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er tillige at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold På baggrund af en logopædisk udredning 

udarbejdes der en individuel 

interventionsplan i samarbejde med 

borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

stemmestrategier og specifik træning ud fra 

den enkeltes motivation, forudsætninger og 

behov. Det vurderes tillige, om der skal 

visiteres til yderligere foranstaltninger. 

Herudover omfatter ydelsen rådgivning og 

vejledning til pårørende og relevante 

fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T5 Progredierende Dysartri   

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne 

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med progredierende dysartri.     

Som følge af en progredierende neurologisk 

lidelse – primært Parkinsons syge og 

Dissemineret Sclerose og som behov for og 

kan profitere af logopædisk intervention. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens formål er at afdække borgerens 

stemmevanskeligheder ved hjælp af 

relevante udredningsmaterialer. 

Derigennem at hjælpe borgeren til en 

forbedret kommunikation gennem specifik 

og målrettet stemmetræning samt give 

vejledning til pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Desuden er formålet at 

hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen 

stemmeføring med henblik på at komme til 

erkendelse af egne kommunikationsevner 

og ressourcer, fremme kommunikative 

strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, 

hvad der hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation. Der tages også højde for 

evt. andre kommunikationsudfordringer, 

som kan have indvirkning på hvilken type 

af intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 
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mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

Den rehabiliterende tilgang er en 

tidsbestemt proces, hvis formål er at støtte 

borgeren i at forbedre sin 

kommunikationsevne med udgangspunkt i 

hele borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er tillige at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold På baggrund af en logopædisk 

stemmeudredning udarbejdes der en 

individuel interventionsplan i samarbejde 

med borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

stemmestrategier og specifik træning ud fra 

den enkeltes motivation, forudsætninger og 

behov. Det vurderes tillige, om der skal 

visiteres til yderligere foranstaltninger. 

Herudover omfatter ydelsen rådgivning og 

vejledning til pårørende og relevante 

fagpersoner. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 
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henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T6 Afasi 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med sprogvanskeligheder (afasi) 

efter erhvervet hjerneskade, der har behov 

for og kan profitere af logopædisk 

udredning og intervention. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens evne og udviklingspotentialer 

inden for sprogets fire modaliteter; 

sprogforståelse, sprogproduktion, læsning 

og skrivning samt afklare indikation for 

eventuelle kommunikative strategier 

og/eller kommunikationshjælpemidler lav- 

som højteknologiske.  

Ydelsens interventionsformål er at hjælpe 

borgeren til en forbedret kommunikation 

gennem specifik og målrettet sprogtræning 

samt give vejledning til pårørende og 

relevante samarbejdspartnere. Desuden er 

formålet at hjælpe borgeren til at opnå 

indsigt i egen afasi med henblik på at 

komme til erkendelse af egne 

kommunikationsevner og ressourcer, 

fremme kommunikative strategier samt øge 

omgivelsernes indsigt i, hvad der 

hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation.   
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Der tages også højde for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

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 desuden at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af relevant testmateriale udredes 

borgerens sprog- og kommunikative 

vanskeligheder. På baggrund af en 

logopædisk sprogudredning udarbejdes 

der en individuel interventionsplan i 

samarbejde med borgeren og evt. 

pårørende og andre samarbejdspartnere. 

Der arbejdes med 

kommunikationsstrategier og specifik 

træning ud fra den enkeltes motivation, 

forudsætninger og behov. Det vurderes 

tillige, om der skal visiteres til yderligere 

foranstaltninger. Herudover omfatter 

ydelsen rådgivning og vejledning til 

pårørende og relevante fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T7 Verbal apraksi 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med talevanskeligheder der har 

behov for og kan profitere af logopædisk 

udredning og intervention. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens evne og udviklingspotentialer i 

henhold til det verbale output. Desuden vil 

der blive taget stilling til, om der er 

indikation for eventuelle kommunikative 

strategier og/eller 

kommunikationshjælpemidler lav- som 

højteknologiske.  

Ydelsens interventionsformål er at hjælpe 

borgeren til en forbedret kommunikation 

gennem specifik og målrettet tale- og 

kommunikationstræning samt give 

vejledning til pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Intervention er 

afhængig af sværhedsgraden for den 

verbale apraksi. Interventionen vil dog 

oftest ligge i alternativ kommunikation. 

Desuden er formålet at hjælpe borgeren til 

at opnå indsigt i sin verbal apraksi med 

henblik på at komme til erkendelse af egne 

kommunikationsevner og ressourcer, 

fremme kommunikative strategier samt øge 
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omgivelsernes indsigt i, hvad der 

hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation. Der tages også højde for 

evt. andre kommunikationsudfordringer, 

som kan have indvirkning på hvilken type 

af intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

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 desuden at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af relevant testmateriale udredes 

borgerens tale- og kommunikative 

vanskeligheder. På baggrund af en 

logopædisk udredning udarbejdes der en 

individuel interventionsplan i samarbejde 

med borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

kommunikationsstrategier og specifik 

træning ud fra den enkeltes motivation, 

forudsætninger og behov. Det vurderes 

tillige, om der skal visiteres til yderligere 

foranstaltninger. Herudover omfatter 

ydelsen rådgivning og vejledning til 

pårørende og relevante fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T8 Læse- og skrivevanskeligheder 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med sprogvanskeligheder der har 

behov for og kan profitere af logopædisk 

udredning og intervention. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens evne og udviklingspotentialer 

inden for sprogets fire modaliteter; 

sprogforståelse, sprogproduktion, læsning 

og skrivning samt afklare indikation for 

eventuelle kommunikative strategier 

og/eller kommunikationshjælpemidler lav- 

som højteknologiske.  

Ydelsens interventionsformål er at hjælpe 

borgeren til en forbedret kommunikation 

gennem specifik og målrettet sprogtræning 

samt give vejledning til pårørende og 

relevante samarbejdspartnere. Desuden er 

formålet at hjælpe borgeren til at opnå 

indsigt i egen afasi med henblik på at 

komme til erkendelse af egne 

kommunikationsevner og ressourcer, 

fremme kommunikative strategier samt øge 

omgivelsernes indsigt i, hvad der 

hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation. Der tages også højde for 

eventuelle andre 
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kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der vil iværksættes.   

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem 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 desuden at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af relevant testmateriale udredes 

borgerens sprog- og kommunikative 

vanskeligheder. På baggrund af en 

logopædisk sprogudredning udarbejdes 

der en individuel interventionsplan i 

samarbejde med borgeren og evt. 

pårørende og andre samarbejdspartnere. 

Der arbejdes med 

kommunikationsstrategier og specifik 

træning ud fra den enkeltes motivation, 

forudsætninger og behov. Det vurderes 

tillige, om der skal visiteres til yderligere 

foranstaltninger. Herudover omfatter 

ydelsen rådgivning og vejledning til 

pårørende og relevante fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T9 Udtalevanskeligheder 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med udtalevanskeligheder, der er 

organisk og/eller funktionel betingede.  

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens formål er at afdække borgerens 

evne og udviklingspotentialer i forhold til 

borgeres udtalevanskeligheder. At 

borgeren opnår at kunne kompensere for 

en evt. nedsat funktionsevne samt at 

forbedre talens forståelighed. Desuden at 

hjælpe borgeren til en forbedret 

kommunikation gennem specifik 

taletræning samt give vejledning til 

pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Der tages også højde 

for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem 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 
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hele borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er endvidere at støtte borgeren til 

at blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold På baggrund af en logopædisk udredning 

udarbejdes der en individuel 

interventionsplan i samarbejde med 

borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

udtalestrategier og specifik træning ud fra 

den enkeltes motivation, forudsætninger og 

behov. Det vurderes tillige, om der skal 

visiteres til yderligere foranstaltninger. 

Herudover omfatter ydelsen rådgivning og 

vejledning til pårørende og relevante 

fagpersoner. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 
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Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, det er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 

 

  



 

30  
April 2018  

T10 Operation/skader i Mundhulen 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere, der er behandlet mundhulecancer 

med operation eller strålebehandling.  

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål At kompensere for den nedsatte 

funktionsevne med henblik på at opnå den 

bedst mulige kommunikation i hverdagen. 

Desuden at hjælpe borgeren til en forbedret 

kommunikation gennem specifik 

taletræning samt give vejledning til 

pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Der tages også højde 

for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem 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 borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er endvidere at støtte borgeren til 

at blive så selvhjulpen, som muligt og at 
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borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold På baggrund af en logopædisk udredning 

udarbejdes der en individuel 

interventionsplan i samarbejde med 

borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der gives indsigt i de 

ændrede anatomiske forhold i mundhulen 

samt disses konsekvenser for 

artikulationen. Der arbejdes med specifik 

træning ud fra den enkeltes motivation, 

forudsætninger og behov. Det vurderes 

tillige, om der skal visiteres til yderligere 

foranstaltninger. Herudover omfatter 

ydelsen rådgivning og vejledning til 

pårørende og relevante fagpersoner. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 
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samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, det er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T11 Total Laryngectomi 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere, der ved total laryngectomi har fået 

fjernet strubehovedet.   

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål At gøre borgeren i stand til at 

kommunikere funktionelt og så optimalt, 

som muligt ud fra de givne fysiske og 

psykosociale forhold efter laryngectomien. 

Desuden at hjælpe borgeren til en forbedret 

kommunikation gennem specifik 

taletræning samt give vejledning til 

pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Der tages også højde 

for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem 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 borgeren livssituation. Målet for 

ydelsen er endvidere at støtte borgeren til 
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at blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold Ud fra en individuel interventionsplan 

gives der undervisning i brug af vibrator, 

oesophagus- og ventilstemme. Der gives 

rådgivning/vejledning i og afprøvning af 

optimal stomabeskyttelse. Det vurderes om 

der er behov for afprøvning af 

kommunikationshjælpemidler. Det 

vurderes tillige, om der skal visiteres til 

yderligere foranstaltninger.  

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes.  

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. Hvis 

opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, det er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 
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terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 

  



 

36  
April 2018  

T12 Stammen 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med 

kommunikationsvanskeligheder.  

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål Ydelsens udredningsformål er at afdække 

borgerens kommunikationsvanskeligheder 

med sin stammen.   

Ydelsens interventionsformål er at hjælpe 

borgeren til en forbedret kommunikation 

gennem specifik og målrettet 

kommunikationstræning og at give 

borgeren nogle kommunikative redskaber 

så borgeren kan håndtere sin stammen.  

Derudover at give råd og vejledning til 

pårørende og relevante 

samarbejdspartnere. Desuden er formålet at 

hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen 

stammen med henblik på at komme til 

erkendelse af egne kommunikationsevner 

og ressourcer, fremme kommunikative 

strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, 

hvad der hæmmer/fremmer borgerens 

kommunikation.  Der tages også højde for 

evt. andre kommunikationsudfordringer, 

som kan have indvirkning på hvilken type 

af intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 
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mellem borgeren, pårørende og eventuelle 

øvrige relevante fagfolk. Dette kan være 

med inddragelse af neurologisk- og/eller 

hjerneskadekoordineringsteam. 

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 desuden at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 

Indhold Ved hjælp af relevant testmateriale udredes 

borgerens kommunikationsvanskeligheder. 

På baggrund af en logopædisk udredning 

udarbejdes der en individuel 

interventionsplan i samarbejde med 

borgeren og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartnere. Der arbejdes med 

kommunikationsstrategier og specifik 

træning ud fra den enkeltes motivation, 

forudsætninger og behov. Det vurderes 

tillige, om der skal visiteres til yderligere 

foranstaltninger. Herudover omfatter 

ydelsen rådgivning og vejledning til 

pårørende og relevante fagpersoner. 
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Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at tilse borgeren hurtigst 

muligt og foretage en indledende samtale 

med borgeren og evt. pårørende.  

I denne forbindelse er der primært fokus på 

rådgivning og vejledning, som også kan 

forekomme telefonisk alt afhængig af den 

enkelte borger og dennes pårørende. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted.  

I forbindelse med interventionen 

samarbejder Svendborg Kommunes 

taleafdeling primært med borgeren, i det 

omfang, der er muligt. Derudover kan der 

samarbejdes med pårørende, plejehjem og 

terapeuter i Svendborg Kommune samt 

eventuelle andre relevante fagpersoner. 

Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T13 Rådgivning/vejledning 

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1 stk. 3 

Målgruppe Borgere med sprog-/tale- eller 

kommunikationsvanskeligheder. 

Henvisning/henvendelse Borgeren kan blive henvist til 

talekonsulenten af egen praktiserende læge. 

Endvidere kan enhver borger, dennes 

pårørende eller andre relevante 

samarbejdspartnere henvende sig direkte til 

Svendborg Kommunes taleafdeling for 

logopædisk bistand. 

Formål At videregive relevante råd og give 

vejledning i borgerens kommunikative 

formåen. Ligeledes hvordan andre bedst 

tilgår borgen i kommunikationen. Der tages 

også højde for evt. andre 

kommunikationsudfordringer, som kan 

have indvirkning på hvilken type af 

intervention, der kan iværksættes.  

Formålet er endvidere, at der arbejdes 

rehabiliterende i en samarbejdsproces 

mellem 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 desuden at støtte borgeren til at 

blive så selvhjulpen, som muligt og at 

borgeren dermed kan opnå et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. 
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Indhold Ydelse træder i kraft i de situationer, hvor 

der ikke er behov for direkte logopædisk 

intervention men nærmere konsultativ 

logopædisk bistand. Dette i form af 

rådgivning og vejledning til borgeren, 

dennes pårørende og evt. øvrige 

fagpersonale, der har borgeren i andre 

interventionsforløb. Det kan også være 

rådgivning og vejledning til personalet på 

borgerens aktuelle bosted. Rådgivningen 

og vejledningen kan ske telefonisk eller ved 

et møde. 

Ventetid Der kan forekomme ventetid før et egentlig 

interventionsforløb kan igangsættes. 

Dog tilstræbes det, at der hurtigst muligt 

tages kontakt til borgeren, pårørende m.v. 

Hvis opstart af behandling af 

henvisning/henvendelse overskrider 3 uger 

kontaktes borgeren. 

Værd at vide  Interventionen finder sted i Svendborg 

Kommune, som udgangspunkt på Svinget 

14 indgang D (Tale-hørehuset). Såfremt det 

skønnes relevant, vil interventionen finde 

sted i borgerens eget hjem, på plejecenter 

eller bosted. Ydelsen kan også foregå ved 

telefonisk konsultation. I forbindelse med 

interventionen samarbejder Svendborg 

Kommunes taleafdeling primært med 

borgeren, i det omfang, der er muligt. 

Derudover kan der samarbejdes med 

pårørende, plejehjem og terapeuter i 

Svendborg Kommune samt eventuelle 

andre relevante fagpersoner. 
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Forløb Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte 

borgers målsætning. Interventionen 

evalueres løbende og i den forbindelse vil 

det videre forløb og varigheden heraf være 

individuelt. 

Ansvarlig Svendborg Kommunes taleafdeling, 

organiseret under Hjælpemidler & 

Hverdagsteknologi. 
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T14 Ekstern Logopæd 

Svendborg Kommune tilkøber ekstern logopæd i de tilfælde, hvor det findes nødvendigt 

af den ene eller den anden årsag.  

 




