Internt notat
Specialpædagogisk bistand
CKU Vendsyssel, den 14. januar 2019

Notat om forslag til omlægning af den talepædagogiske bistand til voksne fra Taleinstituttet /
Hjerneskadecenter Nordjylland til CKU Vendsyssel pr. 1. januar 2020

Hjørring Kommunes aktuelle brug af Taleinstituttet / Hjerneskadecenter Nordjylland:
Taleinstituttet / Hjerneskadecenter Nordjylland udbyder følgende tilbud på voksenområdet inden
for den nuværende rammeaftale:
-

Indsatser målrettet voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen
(afasi – dysartri – ALS – parkinson – sklerose mv.)

-

Indsatser målrettet voksne med stemme- og talevanskeligheder samt stammen og løbsk
tale.

-

Indsatser målrettet voksne med erhvervet hjerneskade.

Rammebeløbet med Taleinstituttet / hjerneskadecenter Nordjylland er i 2019 1.863.224 kr. Dette
beløb dækker køb af ydelser både på voksenområdet og børneområdet. De to områder deler
rammen ligeligt. På voksenområdet er rammebeløbet i 2019 931.612 kr.
Inden for nuværende rammeaftale er størstedelen af Hjørring Kommunes bevillinger til
Taleinstituttet rettet mod talepædagogiske indsatser målrettet voksne med stemmevanskeligheder
(ca. 60% af rammen på voksenområdet). Bevillingerne sker på baggrund af forudgående
undersøgelse ved Øre-Næse-Hals læge. Ganske få årlige bevillinger retter sig mod borgere, der
har fået talevanskeligheder som følge af en operation (laryngektomerede, mundhuleopererede,
tracheostomerede). Udgiften til dette lille område svarer til ca. 2% af den samlede ramme, dvs. en
udgift på ca. 15-20.000 kr. pr. år.
Bevillinger rettet mod indsatser målrettet voksne med kommunikationsvanskeligheder efter
påvirkning af hjernen benyttes i nogen grad af Hjørring Kommune. Hjørring Kommune (ved CKU
Vendsyssel) tilbyder selv talepædagogisk foranstaltning til borgere med afasi, der er den langt
største målgruppe på området. Bevillinger fra Hjørring Kommune til Taleinstituttet på området er
derfor rettet mod dysartri, ALS og parkinson.
Bevillinger rettet mod indsatser målrettet voksne med erhvervet hjerneskade benyttes kun i enkelte
tilfælde af Hjørring Kommune. Dette skyldes, at Hjørring Kommune (ved CKU Vendsyssel) selv
tilbyder indsatser på området både til borgere med erhvervet hjerneskade og pårørende til borgere
med erhvervet hjerneskade.
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Aktiviteter og tilbud i Hjørring Kommune ved omlægning af den talepædagogiske bistand til
voksne
Det foreslås, at hele området omlægges, så ydelserne leveres af Center for Kompetenceudvikling
og Undervisning (CKU Vendsyssel). Omlægningen vil bidrage til en mere smidig og
helhedsorienteret indsats for den enkelte borger.
CKU Vendsyssel varetager i forvejen talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og
vejledning (for borgere med afasi) samt anden kompenserende specialundervisning under samme
lovgivning, som de ydelser, der foreslås omlagt.
Omlægningen vil skabe mulighed for faglige synergier i forhold til både de nuværende og omlagte
ydelser. Det gælder både på det talepædagogiske område og på det tværsektorielle samarbejde
mellem CKU Vendsyssel, Træningsenheden og Myndighedsfunktionen
(Hjerneskadekoordinatorer). Her har kommunen netop et velfungerende tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde på hjerneskadeområdet, som nogle af de omlagte ydelser (dysartri) vil
profitere af at indgå i og bidrage med det formål at skabe helhedsorienterede indsatser.
Omlægningen vil gøre det muligt løbende at tilpasse ydelserne på en mere smidig måde, så vi i
Hjørring Kommune til enhver tid kan imødekomme de skiftende behov på de omlagte områder og
dermed bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Undervisningen vil foregå i eksisterende lokaler på Elsagervej 25 i Hjørring og i nogle tilfælde i
borgerens eget hjem. Hermed udmøntes nærhedsprincippet i videst mulig omfang.
De omlagte opgaver vil blive løst på samme høje faglige niveau, som de eksisterende
specialiserede tilbud på CKU Vendsyssel.
Særlige ydelser til f.eks. mundhuleopererede, strubeløse (Laryngectomerede) og kanylebærere
(Tracheostomerede) kan fortsat købes til timepris (VISO takst) eksternt som følge af den
begrænsede volumen på områderne.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Ressourcen til den fremtidige drift foreslås som en rammefinansiering med uændret
budgetgrundlag i forhold til den nuværende rammeaftale med Taleinstituttet / Hjerneskadecenter
Nordjylland. Dvs. et rammebeløb på voksenområdet på 931.612 kr. (2019 priser).
Ressourcen dækker den samlede ydelse, inklusiv enkeltstående opgaver, der fortsat købes efter
timepris af eksterne udbydere.
De personalemæssige konsekvenser kan indebærer, at der ansættes fagligt personale.
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Forslaget til omlægning af den talepædagogiske bistand til voksne er baseret på en faglig
vurdering på voksenområdet og er således ikke afhængig af udfaldet af forslag til omlægning af
den talepædagogiske bistand til børn fra Taleinstituttet til PPR Hjørring. Der kan dog med fordel
tænkes i en samlet omlægning af de talepædagogiske ydelser hos både børn og voksne.
Synergieffekter og perspektiver for fremtidigt samarbejde mellem CKU Vendsyssel og PPR
Hjørring
Såfremt Hjørring Kommune træffer beslutning om omlægning af de talepædagogiske ydelser både
på børneområdet (ved PPR Hjørring) samt på voksenområdet (ved CKU Vendsyssel) vurderer
PPR Hjørring og CKU Vendsyssel, at det faglige samarbejde mellem institutionerne kan styrkes
med målet om at skabe faglige synergier.
Ved omlægning både på børneområdet og på voksenområdet vil der være mulighed for at styrke
det faglige fællesskab omkring varetagelse af den talepædagogiske foranstaltning til børn og
voksne med stemmevanskeligheder samt børn og voksne med stammen og løbsk tale. Det kunne
f.eks. være i form af fælles café for borgere med stammen, som vil kunne rummes i eksisterende
lokaler på CKU Vendsyssel.
Vælges en samlet omlægning af de talepædagogiske ydelser både på børneområdet og
voksenområdet er grundlaget således skabt for at udnytte og udvikle den samlede
talepædagogiske faglighed til gavn for alle Hjørring Kommunes borgere.

Udarbejdet af skoleleder Lars Rønne og faglig konsulent Mikkel Vest Stephansen.

Mvh
Klaus Munch
Centerleder, CKU Vendsyssel.
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