
Taleområdet

Ydelseskatalog for Taleområdet -
Logopædisk intervention for voksne





Indledning
Tale- og Hørehusets brugere er borgere med kommunikationsvanskeligheder. For at borgeren 

kan komme i betragtning til Tale- og Hørehusets ydelser, er det ofte nødvendigt med udgangs-

punkt i borgerens samtykke at rekvirere borgerens journaloplysninger fra relevante under- 

søgelser, samt forrige audiologopædiske vurderinger. Det er talekonsulentens vurdering ud fra 

den enkelte sag, hvorvidt indhentning af oplysninger findes nødvendig. I et samarbejde med  

borgeren udredes borgerens behov, interventionspotentiale og kompensationsmuligheder i 

relation til borgerens aktivitet og deltagelse i dennes daglige og sociale liv. I den logopædiske 

intervention anvendes forskellige undervisningstilgange herunder individuelle samtaler,  

holdundervisning, rådgivning/vejledning mv. Relationen til Tale- og Hørehuset kan være et 

engangsforløb, men kan ved progredierende udfordringer eller vedvarende problemstillinger 

ligeledes være et behov for løbende evalueringer for at opretholde borgerens kommunikative 

muligheder i det omfang, det er muligt. Modtagelse af ydelserne er betinget af, at borgerne har 

folkeregisteradresse i Svendborg Kommune.

Konsulenterne i Tale- og Hørehuset har som udgangspunkt en kandidatgrad i audiologopædi 

eller tilsvarende uddannelse med speciale i kommunikations-vanskeligheder. Alle konsulenter 

deltager i relevante kurser og konferencer, hvor de til stadighed udvikler deres viden sammen 

med andre talekonsulenter både nationalt og internationalt. Talekonsulenterne har dagligt  

samarbejde med andre relevante faggrupper såvel internt i organisationen, som eksternt på 

sundhedsområdet. Nye kollegaer kvalificeres til at varetage opgaver ved sidemandsoplæring, 

samt ved deltagelse i relevante kurser og netværk. Nye medarbejdere er under oplæring i hver 

enkelt disciplin, inden de kan varetage området selvstændigt.

Desuden samarbejder konsulenterne i Tale- og Hørehuset med forskellige uddannelses- 

institutioner herunder bl.a. Syddansk Universitet i forbindelse med studerendes praktikforløb. 

Konsulenterne deltager i relevante arrangementer, som afholdes på uddannelsesinstitutionerne. 

Ligeledes er Tale- og Hørehuset repræsenteret i Aftagerpanelet på Syddansk Universitet.

Svendborg Kommune
Ydelser pr. 1.1.2022
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med sprog-, tale- og/eller øvrige 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. 

Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens tale- og/eller sprog- og  
kommunikationsvanskeligheder. 

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, afhængigt af den enkelte borger og dennes pårørende.
Hvis opstart af behandling af henvisning/henvendelse overskrider 3 uger, kontaktes 
borgeren.
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T1 Udredning
Værd at vide 
Interventionen finder sted i Svendborg Kommune, som udgangspunkt i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med sprog-, tale- og/eller øvrige 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 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 ind-
dragelse af neurologisk- og/eller hjerneskadekoordineringsteam.

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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T2 O
bservation

Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens tale- og/eller sprog- og  
kommunikationsvanskeligheder. 

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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med sprog-, og/eller øvrige kommunikationsvanskeligheder.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge, speciallæge 
eller hospitalsafsnit. 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. 

Ydermere kan ydelsen knytte sig til forløb, hvor fokus er introduktion til og vejledning i brug 
af lavteknologiske alternativ og supplerende kommunikationshjælpemidler.

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
Ydelsen 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.
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T3 Rådgivning/vejledning
Værd at vide 
Interventionen finder sted i Svendborg Kommune, som udgangspunkt i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.



12

T4
 O

rg
an

is
ke

 o
g/

el
le

r f
un

kt
io

ne
lle

 st
em

m
el

id
el

se
r

Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med sprog-, og/eller øvrige kommunikationsvanskeligheder.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge, speciallæge 
eller hospitalsafsnit. 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. 
Ydermere kan ydelsen knytte sig til forløb, hvor fokus er introduktion til og vejledning i brug 
af lavteknologiske alternativ og supplerende kommunikationshjælpemidler.

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
Ydelsen 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.
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T4 Organiske og/eller funktionelle stem
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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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. Såfremt det skønnes relevant, vil interventionen finde sted i  
orgerens 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 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med ønske om feminisering eller maskulinisering af egen stemme.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge. Endvidere kan 
enhver borger eller dennes pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere henvende 
sig direkte til Svendborg Kommunes Taleafdeling for logopædisk bistand.

Formål 
Formålet er at give borgeren indsigt i egen stemmes funktion og muligheder, med henblik 
på at opnå en stemmebrug, der passer til borgerens kønsidentitet.  Formålet er ligeledes, 
at borgeren ikke skal lade sig begrænse af egen stemme, men opnå en deltagelsesevne 
som stemmer overens med borgers ønsker. Dette med henblik på at opnå øget livskvalitet. 

Som fundament for denne stemmetransition er formålet ligeledes, at borgeren opnår 
kendskab til hensigtsmæssig stemmebrug og stemmehygiejniske råd.
 

Indhold
På baggrund af en logopædisk stemmeudredning udarbejdes der en individuel interven-
tionsplan 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 foran-
staltninger. 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 der hurtigst muligt tages kontakt til borgeren, pårørende m.v.

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 i Tale- og  
Hørehuset, indgang D, Svinget 14. 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 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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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 eller neurologisk 
hospitalsafsnit.
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 kommunikationshjælpe-
midler, 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 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 inddragel-
se 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.
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T6 Afasi
Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens sprog- og kommunikative vanskelig- 
heder. På baggrund af en logopædisk sprogudredning udarbejdes der en individuel interven-
tionsplan i samarbejde med borgeren, 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.

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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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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 eller neurologisk 
hospitalsafsnit. Endvidere kan enhver borger, dennes pårørende eller andre relevante sam-
arbejdspartnere henvende sig direkte til Svendborg Kommunes Taleafdeling for logopæ-
disk 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 omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer 
borgerens kommunikation. Der tages også højde for evt. andre kommunikationsudfordrin-
ger, som kan have indvirkning på hvilken type af intervention, der kan iværksættes. 

Formålet er endvidere, at der arbejdes rehabiliterende i en samarbejdsproces mellem bor-
geren, 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 borge-
ren dermed kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
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T7 Verbal apraksi
Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens tale- og kommunikative vanskelig-
heder. På baggrund af en logopædisk udredning udarbejdes der en individuel interventions-
plan 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.

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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med erhvervet stammen efter hjerneskade. 

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller neurologisk 
hospitalsafsnit. 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. Desuden er formålet at hjælpe borgeren til at 
opnå indsigt i egen stammen med henblik på at komme til erkendelse af egne kommunika- 
tionsevner og ressourcer, fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes ind-
sigt 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 inddragel-
se 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 borge-
ren dermed kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
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Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens tale- og kommunikative vanskelig- 
heder. På baggrund af en logopædisk udredning udarbejdes der en individuel interventions-
plan 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.

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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med kognitive kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. 

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller af aktører 
på neurologisk hospitalsafsnit. Endvidere kan enhver borger, dennes pårørende eller andre 
relevante samarbejdspartnere henvende sig.

Formål 
Ydelsens udredningsformål er at afdække borgerens evne og udviklingspotentialer, samt 
afklare indikation for eventuelle kommunikative strategier og/eller kommunikationshjælpe-
midler, lav- som højteknologiske. 

Ydelsens interventionsformål er at hjælpe borgeren til en forbedret kommunikation 
gennem specifik og målrettet undervisning, samt give vejledning til pårørende og relevan-
te samarbejdspartnere. Desuden er formålet at hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen 
kommunikation 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 øvrige relevante fagfolk. Dette kan være med inddragel-
se 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 kognitive kommunikative vanskelig-
heder. På baggrund af en logopædisk udredning udarbejdes der en individuel interventions-
plan 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 yderlige-
re foranstaltninger. Herudover omfatter ydelsen rådgivning og vejledning til pårørende og 
relevante fagpersoner.



2322

T9 Kognitive kom
m

unikationsvanskeligheder
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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 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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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 eller af aktører 
på neurologisk hospitalsafsnit. 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 talevanskeligheder ved hjælp af relevante udred-
ningsmaterialer. Derigennem at hjælpe borgeren til en forbedret kommunikation gennem 
specifik og målrettet taletræning, samt give vejledning til pårørende og relevante samar-
bejdspartnere. Desuden er formålet at hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen tale 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 kommunikationsudfordrin-
ger, 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 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 kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes motivation, 
forudsætninger og behov. Det vurderes tillige, om der skal visiteres til yderligere foran-
staltninger. Herudover omfatter ydelsen rådgivning og vejledning til pårørende og relevante 
fagpersoner.
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T10 Dysartri
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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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.



26

T1
1 P

ro
gr

ed
ie

re
nd

e 
dy

sa
rt

ri 
 

Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med progredierende dysartri som følge af en progredierende neurologisk  
lidelse – primært Parkinsons Sygdom og Dissemineret Sklerose, og som har behov for  
og kan profitere af logopædisk intervention.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller speciallæge. 
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 talevanskeligheder ved hjælp af relevante 
udredningsmaterialer. Derigennem at hjælpe borgeren til en forbedret kommunikation 
gennem specifik og målrettet taletræning, samt give vejledning til pårørende og relevante 
samarbejdspartnere. Desuden er formålet at hjælpe borgeren til at opnå indsigt i egen tale 
og 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 øvrige relevante fagfolk. Dette kan være med  
inddragelse af geriatrisk-, 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 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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T11 Progredierende dysartri  
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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med progredierende sproglige vanskeligheder opstået i relation til progredierende 
neurologisk lidelse evt. Demens eller hjernetumor, og som har behov for og kan profitere af 
logopædisk intervention.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller speciallæge. 
Endvidere kan enhver borger, dennes pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere 
henvende sig direkte til Svendborg Kommunes Taleafdeling for logopædisk bistand.

Formål 
Udredningens formål er at afdække borgerens evne og udviklingspotentialer inden for spro-
gets fire modaliteter: sprogforståelse, sprogproduktion, læsning og skrivning, samt afklare 
indikation for eventuelle kommunikative strategier og/eller kommunikationshjælpemidler, 
lav- som højteknologiske. Derigennem at hjælpe borgeren til en forbedret kommunikation 
gennem specifik og målrettet undervisning, samt give vejledning til  
pårørende og relevante samarbejdspartnere. Desuden er formålet at hjælpe borgeren til  
at opnå indsigt i egen kommunikation 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 øvrige relevante fagfolk. Dette kan være med inddragel-
se af geriatrisk-, 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 kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes motivation,  
forudsætninger og behov. Det vurderes tillige, om der skal visiteres til yderligere foran-
staltninger. Herudover omfatter ydelsen rådgivning og vejledning til pårørende og relevante 
fagpersoner.
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T12 Progredierende sproglige vanskeligheder
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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. Ydelsen kan også foregå ved telefonisk konsultation. 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.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere, hvis taleorganerne har taget skade eller er fjernet helt/delvist ved operation eller 
strålebehandling, fx i forbindelse med behandling af mundhulecancer, og derigennem  
oplever påvirket talefunktion. 

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 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, forud-
sætninger og behov. Det vurderes tillige, om der skal visiteres til yderligere foranstalt-
ninger. 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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. Såfremt det skønnes relevant, vil interventionen finde sted i borgers 
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.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere der har fået fjernet strubehovedet ved total laryngektomi.  

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller hospitalsafsnit. 
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 laryngektomien. 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 kommunikations- 
udfordringer, 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 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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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.



34

T1
5 

Ud
vi

kl
in

gs
be

tin
ge

t s
ta

m
m

en
Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med udviklingsbetingede kommunikationsvanskeligheder i form af stammen. 

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 kommunika-
tive 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 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 tale- og/eller sprog- og  
kommunikationsvanskeligheder. 

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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med udtalevanskeligheder, der er organisk og/eller funktionelt 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 kommunikationsud-
fordringer, 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 
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, afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med erhvervede læse- og skrivevanskeligheder, der har behov for og kan profitere af 
logopædisk udredning og intervention.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til talekonsulenten af egen praktiserende læge eller neurologisk 
hospitalsafsnit. 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 
de to sprogmodaliteter: 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  
aleksi og/eller agrafi 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 
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.

 



3938

T17 Læ
se- og skrivevanskeligheder

Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale udredes borgerens sprog- og kommunikative vanske-
ligheder. På baggrund af en logopædisk udredning udarbejdes der en individuel interventions-
plan 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.

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 afhængigt 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 i Tale- og Hørehuset, 
indgang D, Svinget 14. 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 individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv.

Målgruppe 
Borgere med diagnosticerede kommunikationsvanskeligheder såsom funktionelle/ og eller 
organiske stemmelidelser, kommunikationsvanskeligheder efter en hjerneskade,  
progredierende kommunikationsvanskeligheder mv., som er eller skal i erhverv og har behov 
for kompenserende indsatser.

Fagpersoner f.eks. sagsbehandlere i Jobcentre, der har brug for specialviden i forbindelse 
med arbejdet med person med kommunikationsvanskeligheder.

Arbejdspladser med ansatte med kommunikationsvanskeligheder, der har brug for special-
viden i forbindelse med arbejdet med personer med kommunikationsvanskeligheder

Henvisning/henvendelse 
Flere instanser kan henvise, men Jobcentret (eller anden betaler) giver skriftligt tilsagn til, 
at Tale- og Hørehuset må varetage opgaven på timebetaling.

Formål 
At bibringe jobkonsulenter, kommunale sagsbehandlere, revalideringsinstitutioner, arbejds-
givere og andre relevante personer viden om borgerens ressourcer i relation til arbejdsmar-
kedet med henblik på vurdering af, hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse bedst 
muligt kan kompenseres.Den rehabiliterende tilgang er en tidsbestemt proces, hvis formål 
er at støtte borgeren i at forbedre sin kommunikationsevne med udgangspunkt i hele borge-
rens 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
Der indhentes i samarbejde med borgeren, og på baggrund af Talekonsulentens vurdering, 
nødvendige oplysninger om borgerens sprog-, tale-, og/eller stemmevanskeligheder
Den talefaglige rådgivning kan bestå af:
• Udredende samtale(r) med borgeren om ønsker, ressourcer og funktionsnedsættelse 

samt om kompensationsmuligheder bl.a. med kommunikationshjælpemidler.

• Afprøvning af kommunikationshjælpemidler evt. i samarbejde med leverandører.

• Arbejdspladsbesøg:
o For afprøvning af kommunikationshjælpemidler.
o For information til arbejdsgiver/kolleger om konsekvenserne af 

kommunikationsvanskeligheder i forhold til at mestre et job.

• Vurdering af behov for yderligere foranstaltninger, såvel interne som eksterne,  
og evt. henvisning dertil.

• ICF-rapport til jobkonsulent og/eller sagsbehandler med eventuelle foranstaltnings- 
forslag, såvel interne som eksterne, og evt. henvisning til disse.

• Andet efter aftale
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unikationsvanskeligheder i erhvervssager
Ventetid
Der kan forekomme ventetid før et egentlig forløb 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, afhængigt af den enkelte borger og dennes 
pårørende. 

Hvis opstart af behandling af henvisning/henvendelse overskrider 3 uger, kontaktes borgeren.

Værd at vide 
Indsatsen finder sted i Svendborg Kommune, som udgangspunkt i Tale- og Hørehuset, indgang 
D, Svinget 14. Efter behov samarbejdes desuden med OUH, sagsbehandlere i jobcentret/ 
kommunen, evt. leverandører af hjælpemidler, samt øvrige fagpersoner

Forløb
Forløbet tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Interventionen evalueres løbende, og i den 
forbindelse vil det videre forløb og varigheden heraf være individuel.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.

4140



42

T1
9 

Ek
st

er
n 

lo
go

pæ
d

Lovgrundlag 
Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Målgruppe 
Borgere med kommunikationsvanskeligheder

Henvisning/henvendelse 
Henvisning til ekstern logopæd sker udelukkende gennem konsulenten  
fra Tale- og Hørehuset.

Formål 
Svendborg Kommune tilkøber ekstern logopæd i de sager, hvor konsulenten i  
Tale- og Hørehuset vurderer et behov for en supplerende eller anden faglig konsulent. 

Indhold
Indhold bestemmes af den eksterne logopæd.

Ventetid
Der kan forekomme ventetid før et egentlig interventionsforløb kan igangsættes.  
Ventetiden vil afhænge af den eksterne logopæds retningslinjer.

Værd at vide 
Den eksterne logopæd vurderer, hvor interventionen bedst finder sted. Der må derfor  
påberegnes kørsel i nogle tilfælde – indenfor såvel som udenfor Svendborg Kommune. 
  

Forløb
Den eksterne logopæd er ansvarlig for planlægning af et forløb som er målrettet borgers 
respektive kommunikationsvanskeligheder. Dette sker dog i et tæt samarbejde med  
kommunens egen konsulent. Ved forløbets afslutning sendes statusrapport til Tale- og 
Hørehuset samt evt. anbefalinger for videre forløb.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Lovgrundlag 
Lov om Specialundervisning for Voksne § 1 stk. 3
Lov om Aktiv Beskræftigelsesindsats og Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv.

Målgruppe 
Borgere med tilknytning til Tale- og Hørehuset.

Henvisning/henvendelse 
Borgeren kan blive henvist til denne ydelse ud fra eget ønske eller ud fra en faglig  
urdering foretaget af konsulenten. 

Formål 
Muliggøre deltagelse i konsultationer/undervisningsforløb med konsulenterne fra Tale- og 
Hørehuset i tilfælde af udfordring ifm. fysisk fremmøde. Derudover vil videokonsultation 
anvendes enten som erstatning eller supplement for en telefonkonsultation i tilfælde, hvor 
borger har svært ved at høre/forstå i telefonen.
 

Indhold
Anvendes i kombination med de ydelser, som ydermere tilbydes I Tale- og Hørehuset.

Ventetid
Se ventetid under den respektive kombinerede ydelse.

Værd at vide 
Kræver internetadgang, enten via smartphone, tablet eller computer, hvilket betyder, at 
borger skal have et vist kendskab til brugen af disse.

Forløb
Se forløb under den respektive kombinerede ydelse.

Ansvarlig 
Svendborg Kommunes Taleafdeling, organiseret under  
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi.
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Noter: 
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Kontaktoplysninger: 
Hjælpemidler og Hverdagsteknologi 

Hørehuset
Svinget 14
5700 Svendborg
Tlf: 62 23 40 00
E-post: socmyn@svendborg.dk

www.svendborg.dk
svb 3763


