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Indledning 
Alle indsatser på CSU-Slagelse tager udgangspunkt 
i recovery-orienteret rehabilitering, hvilket blandt 
andet vil sige, at borgeren, som er eksperten i 
eget liv, inddrages, og der tages udgangspunkt i 
vedkommendes egne ønsker og drømme for livet. 

CSU-Slagelse har en overordnet fælles kerneopgave: 
at støtte personer med funktionsevnenedsættelser 
i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres 
udfordringer med henblik på at kunne deltage 
meningsfuldt i eget liv og i samfundet. 

Kerneydelserne på CSU-Slagelse er meget varierede. 
Centret består af en afdeling med en Særligt 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdelinger 
inden for kommunikationsområderne: høre, syn, tale-
hjerne, læse og psykiatri. 

STU er en 3-årig uddannelse for unge, der af 
forskellige årsager ikke vil kunne gennemføre 
en ungdomsuddannelse på lige fod med andre 
unge. Kommunikationsafdelingernes tilbud 
retter sig primært mod unge og voksne med 
funktionsevnenedsættelser med henblik på at 
kompensere for disse, så de kan deltage i samfundet 
på lige fod med andre. 

En forudsætning for, at vi kan tilbyde en højt 
specialiseret undervisning, er, at vi hele tiden 
er opdaterede på den nyeste viden, nationalt 
og internationalt, inden for området, både 
gennem kurser, efter-/videreuddannelse og 
udviklingsprojekter. Vi lægger desuden vægt på at 
indgå i faglige forskningsprojekter og produktion 
af videnskabelige artikler omkring efekt af vores 
indsatser.  

CSU-Slagelse etablerede i 2022 en kursusenhed 
med kurser til fagpersoner, indtil videre primært 
inden for neurorehabilitering. Formålet er dels 
at videregive vores viden og erfaringer, dels at 
videreudvikle vores samarbejde omkring den 
fælles opgaveløsning. Vi har haft stor tilslutning, 
og i 2023 planlægger vi at udvide med nye 
kurser inden for bl.a. belysning, synstræning og 
hjernerystelsesrehabilitering. 

I 2022 påbegyndtes en proces med at lægge 
Slagelse Kommunes tre STU-tilbud sammen 
på CSU-Slagelse. En mindre gruppe elever og 
medarbejdere er allerede flyttet hertil. Den endelige 
implementering sker først fra sommeren 2023.   

Kommunikationsafdelingernes aftaler med 
samarbejdskommunerne (Slagelse, Sorø, Ringsted, 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred) er efterhånden 
alle sammen blevet 4-årige, og vi har nu afprøvet 

modellen med mellemrumsmøder med samtlige 
kommuner. Det virker som om, det er en god form, 
hvor vi kan have nogle oplysende og konstruktive 
dialoger.   

I 2022 er den regionale Høreklinik blevet en fast 
etableret del af CSU, og da HøreCentret på Køge 
Universitetshospital i foråret har placeret et par 
medarbejdere i Høreklinikken til at udlevere 
høreapparater og stå for den første tilpasning, er 
det nu muligt for borgerne i de fleste tilfælde at få 
en sammenhængende helheldsorienteret indsats, 
uanset om det er en regional eller en kommunal 
forpligtelse. 

Læsevejledning: 
Alle afdelinger har deres egen del i denne 
årsberetning. Der er nogle overordnede 
betragtninger, der gælder alle afdelinger – og så er 
der noget, der gælder kommunikationsafdelingerne 
samlet. 
På siderne 6 til 19 i årsberetningen præsenteres 
hver afdeling. Indledningsvist bliver aktiviteterne 
i afdelingen kort beskrevet. Herefter ses 
tilbage på året, der gik, og endeligt belyses 
forventninger til året, der kommer. Fra side 20 
ses CSU-Slagelse i tal. Her er der oplistet tal for 
de ydelser, der er omfattet af abonnementet, så 
abonnementskommunerne kan se, hvor mange 
borgere fra deres kommune, der har modtaget 
tilbud fra CSU-Slagelse. Hvis der er større udsving 
i tallene, kommenteres det under de enkelte 
afdelinger. Der er dog fra år til år et naturligt 
udsving i antal borgere, uden at det giver anledning 
til bemærkninger, da det som oftest skyldes, at der 
er forskel på, hvor mange borgere, der rammes af 
funktionsevnenedsættelser. 

Niels Petterson, centerleder 

Niels Petterson 
Centerleder 
 29 48 19 10

 nipet@slagelse.dk 
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Tale-Hjerneafdelingen 
Tale-Hjerneafdelingen består af flere teams, der 
hver varetager forskellige specialer: 

� Logopædisk team 

� CSU-Arbejdsliv 

� Specialiseret neuropædagogisk team (§85) 

� Hjernerystelsesteam (tværfagligt sammensat 
team med medarbejdere fra Høreafdelingen, 
Synsafdelingen og Tale-Hjerneafdelingen) 

� Hjerneskadekoordinering 

� Neuropsykologisk team 

Abonnement 
Afdelingen har abonnementsaftaler med 
Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Sorø 
Kommuner. Aftalerne omfatter rehabilitering og 
kompenserende specialundervisning af personer 
med følger efter erhvervet hjerneskade, Parkinson, 
Sclerose, ALS, cancer i larynx og mundhule 
samt kompenserende undervisning af personer 
med en stemme- eller stammeproblematik. Vi 
har tilbud til og inddrager ligeledes pårørende i 
rehabiliteringsindsatsen. 

Øvrige aftaler 
Afdelingen har en aftale med Slagelse Sygehus 
om levering af logopædisk konsulentbistand på 
neurologisk afdeling. 

CSU-Arbejdsliv har en aftale med Slagelse 
Jobcenter om rehabiliteringsorienteret 
arbejdsevneafklaring af personer i Slagelse 
Kommune. Målgruppen er primært personer med 
følger efter erhvervet hjerneskade og personer med 
følger efter hjernerystelse. Af øvrige målgrupper 
kan nævnes personer med Parkinson, Sclerose, 
demens, personer med psykiske lidelser fx PTSD, 
stress og ADHD. CSU-Arbejdsliv laver individuelle 
aftaler med flere andre kommuner. 

Hjernerystelsesteamet har en aftale 
med Slagelse Jobcenter om varetagelse 
af rehabiliteringsindsatsen til personer 
med følger efter hjernerystelse. Øvrige 
abonnementskommuner laver individuelle aftaler 
om forløb. 

Slagelse Kommunes hjerneskadekoordinatorer er 
placeret på CSU-Slagelse. 

SANO-rehabiliteringscenter har en aftale om 
logopædisk konsulentbistand til undervisning på 
kursus for personer med Parkinson sygdom og 
deres pårørende. 

I det Neuropsykologiske team udføres 
neuropsykologiske undersøgelser og BPA-
udredninger for jobcentre og myndigheder i 
kommuner. 

Året der gik 
I 2022 har vi ændret på den måde vi registrerer 
antal foranstaltninger, så der bliver mindre 
administration. For alle målgrupper foranstaltes 
i pakker, som er et udtryk for tidligere særskilte 
foranstaltninger med udredning, individuel 
undervisning, rådgivning, pårørenderådgivning 
og deltagelse i koordineringsmøder. Vi fortsætter 
med foranstaltninger af vores forskellige hold-/ 
kursusindsatser. 

For vores abonnementskommuner har vi valgt, 
at én af vores neuropsykologer tilknyttes ved en 
individuel- og holdindsats, når en person udskrives 
til specialiseret rehabilitering, hvor der vurderes 
at være kognitive kommunikative vanskeligheder. 
Vi har i forvejen tilknyttet en neuropsykolog 
sammen med en logopæd på vores Kognitive 
Rehabiliteringskursus og Energihold til personer 
udskrevet med en erhvervet hjerneskade, både til 
avanceret og specialiseret rehabiliteringsniveau. 

Parkinsonområdet har været i vækst i flere 
kommuner. Vi har gennem de sidste par år fået 
et tættere samarbejde med Parkinsonforeningen, 
og vi tænker, dette har betydet, at flere med et 
logopædisk behov henvender sig. 
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På hjerneskadeområdet har vi har lavet en 
ny struktur for holdtilbud til personer med 
kognitive kommunikative følger for at øge fokus 
på energiforvaltning i vores indsats. Opleves 
træthed som en gene hos den enkelte, tilbydes 
først et 3-ugers Energikursus, en dag om ugen. 
Efterfølgende tilbydes et 5-ugers Kognitivt 
Rehabiliteringskursus, 2 dage om ugen. Der lægges 
vægt på individuelle hensyn og behov. 
Vores sproghold fortsætter som hidtil med to 
ugentlige kursusdage. 

I Hjernerystelsesteamet har vi tilført en 
neuropsykolog til det tværfaglige team. En faglighed 
som helt tydeligt har stor betydning for den 
samlede indsats, særligt i forhold til fokus på den 
psykologiske, psykoedukative og det kognitive hos 
personer med følger efter hjernerystelse. 

Vi har igennem de seneste år indsamlet en masse 
data på vores hjernerystelsesforløb for at medvirke 
til forskning og vidensindsamling på området. Vi 
har tidligere udgivet en forskningsartikel med data 
fra vores synstræning og lige nu arbejder vi på at få 
godkendt endnu en forskningsartikel med data fra 
det samlede hjernerystelsesforløb. Den udgivede 
forskningsartikel kan findes på vores hjemmeside. 

Året der kommer 
I starten af det nye år åbner vi for en Afasicafé i 
samarbejde med logopædistuderende. En café 
der henvender sig til personer med afasi der har 
afsluttet deres undervisningsforløb som ønsker at 
mødes i et fællesskab med andre personer med 
afasi, og hvor stimulering og vedligeholdelse af 
sprog og kommunikation muliggøres. 

Citat fra en 
person ramt med en 

erhvervet hjerneskade. 
Jeg er for evigt taknemmelig for 

min tilknytning til CSU-Arbejdsliv. 
Forløbet og min kontaktperson, har 
været en livredder for mig og min 
familie. Jeg har i 6 år – siden min 
skade, aldrig følt mig mere hørt 

og jeg har igennem forløbet 
oplevet omsorg, respekt og 

dygtighed” 

Citat fra en 
person med følger efter 

hjernerystelse 
Forløbet har været så positivt. 

Det er det kursus, der har hjulpet 
mig mest. Undervisningen har været 

fantastisk. Nu kan jeg fokusere og ”skille 
tingene ad” før flød det hele sammen, 
når jeg så på en side. Nu oplever jeg 
ikke længere voldsom lysfølsomhed 

og jeg er ikke nær så træt 

I 2023 opstarter CSU-Slagelse i samarbejde med 
Hjerneskadeforeningen ”Unge Hjerner” i Region 
Sjælland, et fællesskab for 15 - 35 årige unge 
med en erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er en 
kombination af socialt samvær, erfaringsudveksling 
og undervisning. 

I det specialiserede neuropædagogiske team, har 
vi tidligere udelukkende været tilknyttet personer 
med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse fra 
Slagelse Kommune. Vi har nu en efterspørgsel fra 
andre abonnementskommuner, og har besluttet 
at vi fremover tilbyder denne indsats til andre 
kommuner. 

I januar 2022 udkom en opdateret udgave af 
Hvidbogen om Rehabilitering, en opdatering som 
vi i Tale-Hjerneafdelingen har været meget optaget 
af. I 2023 vil vi ligeledes understøtte udbredelsen 
af anbefalingerne samt få definitionens begreber 
yderligere integreret i vores skriftlighed og 
kommunikation. 

Signe E. Petersson 
Afdelingsleder 
 51 56 36 50

 senie@slagelse.dk 
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Høreafdelingen 
Høreafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning og 
vejledning af voksne personer med 

� hørevanskeligheder 

� høreapparat 

� behov for høretekniske hjælpemidler 

� tinnitus 

� lydfølsomhed/hyperacusis 

� Menières sygdom 

� Cochlear-implantat/CI 

� hørevanskeligheder i forhold til job og 
uddannelse 

� auditive processeringsvanskeligheder 

Abonnement 
Vores kerneydelser finansieres primært af 
abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted, Sorø, 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner. 

Øvrige aftaler 
Høreafdelingen har derudover en aftale med 

� Region Sjælland omkring pædagogisk 
udredning, vejledning og undervisning af børn 
med hørevanskeligheder og deres familier. 

� Region Sjælland om justering og servicering af 
høreapparater efter udlevering. 

� Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring 
studerende med hørevanskeligheder på 
videregående uddannelser. 

� Kommunernes jobcentre i forhold 
til jobfastholdelse af personer med 
hørevanskeligheder. 

To medarbejdere fra Høreafdelingen deltager 
desuden i et tværgående team med deltagere fra 
Tale-Hjerneafdelingen og Synsafdelingen omkring 
tilbud til personer med følger efter hjernerystelse 
(commotio). Ydelser fra dette team er finansieret 
via ekstra betaling, oftest via kommunernes 
jobcentre. 

Det er altid en 
fornøjelse at få besøg af 

personale fra CSU-Slagelse, 
lige gyldigt hvilken afdeling, de 

kommer fra, er besøget behageligt 
og meget professionelt. Det er 

meget tryghedsskabende. 

Kvinde med dobbelt sansetab 
(syn og hørelse) 

Året, der gik 
Antal personer, der har modtaget ydelser fra 
Høreafdelingen omfattet af abonnementsaftalerne, 
er steget markant fra 2021 til 2022. Dette skyldes 
en kombination af flere faktorer: 

� Populationen af ældre personer - og 
dermed personer med behov for bistand fra 
Høreafdelingen - er generelt stigende. 

� 2020 og 2021 har været præget af Corona, 
og antallet af personer kan derfor være holdt 
kunstigt nede, fordi mange har undladt at 
henvende sig. 

� Det kan ikke udelukkes, at der er nogle 
uregelmæssigheder, der skyldes overgang til 
nyt journaliseringssystem. 

Samtidig er en stor del af stigningen sandsynligvis 
et udtryk for, at de personer, der henvender 
sig til CSU-Slagelse med henblik på en aftale i 
Høreklinikken (regionalt), møder en hørekonsulent, 
der samtidig kan svare på spørgsmål, de 
tidligere skulle have henvendt sig særskilt til 
Høreafdelingen (kommunalt) for at få besvaret. 
Dette bliver så – ud over at blive registreret som 
en regional ydelse - registreret som en ydelse 
jf kommunens abonnement. Håbet om at opnå 
en større sammenhæng mellem regionens og 
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kommunernes tilbud var en stor del af årsagen til, 
at vi indgik samarbejdsaftalen med regionen, og 
stigningen er derfor et udtryk for succes. 
I parentes bemærket har der i 2022 været 3.160 
personer igennem Høreklinikken. 

Fra foråret 2022 har medarbejdere fra HøreCenter 
Sjælland varetaget høreapparatudlevering fra 
CSU-Slagelses Høreklinik i stedet for som hidtil 
fra Høreklinikken på Slagelse Sygehus. Flytningen 
til CSU-Slagelse er en yderligere forstærkning 
af samarbejdet mellem det regionale og det 
kommunale tilbud. 

I efteråret 2022 har der igen været afholdt kursus 
for Høreomsorgsassistenter i kommunerne, hvilket 
vi betragter som en del af vores opgave, og det er 
der stor tilfredshed med. 

Mange tak til alle 
dem, jeg har været i kon-

takt med! Det har været et rigtig 
svært og langvarigt forløb, men jeg 

føler nu, at jeg har en god forståelse for 
mit høretab, og at mine høreapparater er så 
gode som muligt. Jeg har været helt ny i det 
her, men I har bare ikke givet op! Tak for det! 

Kvinde med høretab efter længere 
kompliceret tilvænningsforløb med 

ombytning af høreapparat, 
undervisning og vejledning 

Natasha B. Epstein 

Året, der kommer 
I 2023 bliver vores fokus at få konsolideret 
samspillet mellem CSU-Slagelse og Hørecenter 
Sjælland samt øvrige områder, der har ligget stille i 
årene med corona, nyt journaliseringssystem med 
videre. 

Afdelingsleder 
 51 56 36 81

 nbeps@slagelse.dk 
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Synsafdelingen 
Synsafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning af: 

� Voksne med omfattende synsvanskeligheder, 
det vil sige svarende til visus (synsstyrke) 6/18 
(0,3) eller dårligere 

� Voksne med synsfelt på under 20 grader, 
hemianopsi (halvsidigt synsfelt) 

� Voksne med medicinsk-optisk definerede 
varige øjenlidelser 

� Voksne, der oplever store synsvanskeligheder, 
som de ikke kan få afhjulpet gennem briller, 
kontaktlinser mv. hos en optiker 

� Pårørende eller andre netværkspersoner 

� Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt 
med voksne med synsvanskeligheder 

Abonnement 
Kerneydelserne er finansieret via 
abonnementsaftaler med Holbæk, Kalundborg, 
Ringsted, Slagelse, Sorø og Odsherred kommuner. 
Synstræning af personer med følger efter 
hjerneskade er under abonnementet, hvis den 
pågældende kommune har abonnement både i 
Syns- og i Tale-Hjerneafdelingen. Ellers kræver det 
ekstra betaling. 

Øvrige aftaler 
Synsafdelingen har derudover aftaler med: 

� Kommunerne i det tidligere Vestsjællands 
Amt omkring synshandicappede børn i 
folkeskoleregi. 

� Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring 
synshandicappede studerende. 

� Samarbejdskommunerne om udredning og 
anbefalinger af de synshjælpemidler, der 
tidligere har været kommunernes eget ansvar. 

� Kommunernes jobcentre i forhold 
til jobfastholdelse af personer med 
synsvanskeligheder. 

Afdelingens optiker deltager desuden i et 
tværgående team med deltagere fra Tale-/ 
Hjerneafdelingen og Høreafdelingen vedrørende 
tilbud til personer med følger efter hjernerystelse 
(commotio). Ydelser fra dette team er finansieret 
via ekstra betaling, oftest 
via kommunernes jobcentre. 

Året, der gik 
Antallet af personer, der har modtaget 
ydelser fra Synsafdelingen (omfattet af 
abonnementsaftalerne) ligger lidt over niveauet for 
2020. Årsagen til sammenligningen med 2020 og 
ikke 2021 er, at vi på grund af overgangen til nyt 
journalsystem ikke har en retvisende statistik for 
Synsafdelingen i 2021. Det ser umiddelbart ud til, 
at udsvingene mellem de enkelte år ligger indenfor 
de udsving, man kan forvente. 

Genbrugsprocenten på hjælpemidler ligger nu på 
38% sammenlignet med 36,8% i 2021 og 38,5% 
i 2020. Vi har i nogle år haft fokus på at få en 
stigende genbrugsprocent, men det tyder på, at 
den ikke kommer meget højere op end ca. 38%. 
Der er en naturlig slitage på hjælpemidlerne, så de 
må udskiftes efter en årrække ved hyppig brug. 

I 2022 håbede vi på at udvikle flere holdtilbud til 
borgerne i Synsafdelingen. Dette blev dog ikke en 
realitet, da vi havde meget at samle op på efter 
corona. 

Efter øjenlægen sagde, at 
der ikke var mere at gøre ved 

mit syn, er jeg lykkelig over den 
måde, I har hjulpet mig på. Havde 

opgivet håbet – men nu kan jeg 
igen læse mine breve! 
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Året, der kommer 
Vi ved nu, at det bliver en realitet at samle flere 
personer på hold i løbet af 2023. I skrivende 
stund er vi ved at udsende invitationer til et 
livsomstillingskursus til svagsynede personer. 

Vores lysprojekt ”Bedre Lys Mere Liv” - med 
positive resultater - fortsætter. Velux Fonden 
var enige med os i, at de gode resultater skulle 
udbredes nationalt. Dette gøres i Projekt N-Lited 
som løber fra 2022-2023. Vi har fået en ekstra-
bevilling i år, som gør, at vi endnu et år kan have 
en fuldtidsstilling besat til projektet. Dette højner 
kvaliteten af vores egen indsats på CSU-Slagelse, 
og samtidig er vi medvirkende til, at kvaliteten af 
lysudredninger, dataindsamling til forskning og 
undervisning højnes nationalt. 

Natasha B. Epstein 

 51 56 36 81
 nbeps@slagelse.dk 

Afdelingsleder 
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Læseafdelingen 
Læseafdelingens kerneydelser er udredning, 
rådgivning og vejledning samt undervisning af 
voksne personer med 

� ordblindhed (dysleksi) 

� læse-/stavevanskeligheder af andre årsager 

� talblindhed (dyskalkuli) 

� regne-/matematikvanskeligheder af andre 
årsager 

For personer med ordblindhed finansieres dette 
via statslige takster. 
For personer med talblindhed, matematik 
vanskeligheder og læse-/stavevanskeligheder af 
andre årsager end ordblindhed finansieres det via 
abonnementsaftaler med kommunerne. 
Vi har sådanne aftaler med Slagelse, Ringsted og 
Sorø kommuner. 

˜°˛˝˙ˆ˛ˇ 

Øvrige aftale 
Vi har desuden aftaler med 

� Jobcenter Slagelse og Center for Børn og 
Unge om en 9.-10. klasse for unge med særlige 
behov (samarbejde med Psykiatriafdelingen). 

� Kommunernes jobcentre og 
myndighedsafdelinger om hjælp til ansøgning 
om it-hjælpemidler og instruktion i brugen af 

disse til personer med ordblindhed. 

� Gymnasierne i Ringsted og Haslev 
om undervisning i brug af it-rygsæk til 
gymnasieelever med ordblindhed. 

� Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
om testning af studerende med dyskalkuli. 

� Ungeenheden i Slagelse om udredninger af 
unge med særlige behov. 

På vores hjemmeside har vi efterhånden i nogle år 
haft videoer med instruktioner i at bruge hjælpe-
apps til smartphones. 
Mange personer med ordblindhed (og kolleger 
rundt omkring i landet) benytter sig af dem, og vi 
betragter derfor vedligeholdelse og opdatering af 
dem som en vigtig opgave. 

Året, der gik 
I 2022 har antallet af borgerhenvendelser til 
Læseafdelingen ligget midt imellem tallene for 
2020 og 2021, hvilket nok er meget retvisende. 
Der er stadig ikke ret mange henvendelser fra 
Ringsted og Sorø Kommuner. 

I de senere år er der kommet meget fokus 
på, at personer med vanskeligheder, der kan 
minde om ordblindhed, ikke diagnosticeres 
ordblinde, men har udviklingsmæssige 
sprogforståelsesvanskeligheder (DLD). 
I 2022 er der startet et samarbejde mellem 
kommunikationscentrene i Region Sjælland om, 
hvad vi kan gøre for at hjælpe disse personer.  

I 2022 har vi startet et samarbejde med 
Hjemmeplejen i Slagelse Kommune, hvor vi 
på personalemøder fortæller om muligheden 
for hjælp til stavning og læsning via apps og 
ordblindeprogrammer. 

I slutningen af året lavede vi i samarbejde med 
Psykiatriafdelingen en aftale med Ungeenheden 
i Slagelse om udredning af unge, der har 
udfordringer med hensyn til at komme videre i en 
ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er i 
målgruppen for hverken FGU eller STU. 
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Året, der kommer 
I 2023 håber vi på at kunne komme i gang med 
udredninger af unge i ”gråzonen” jævnfør den 
aftale, vi har lavet med Ungeenheden i Slagelse. 
Det samme tilbud har vi givet til Ringsted og Sorø 
kommuner. 
Vi har desuden i samarbejde med 
Psykiatriafdelingen udarbejdet et forslag til et 
forløb for de unge, der efter en udredning har 
behov for både faglig opkvalificering og redskaber 
til at tackle deres udfordringer. 

Vi vil fortsætte vores fokus på at synliggøre 
muligheden for hjælp til personer med ordblindhed. 
Borgerne fra Ringsted Kommune benytter ikke 
vores tilbud i lige så høj grad som Slagelse og 
Sorø, og vi vil derfor især koncentrere os om 
at få interessenter i Ringsted Kommune gjort 
opmærksomme på deres muligheder. 

Undervisningen 
er fantastisk � 

Underviseren finder 
opgaver, der er interessante 

at arbejde med for hver især, 
og man føler sig derfor set og 
imødekommet som person. 

Deltager på ordblinde-/it-hold 

Natasha B. Epstein 

 51 56 36 81
 nbeps@slagelse.dk 

Afdelingsleder 
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Psykiatriafdelingen 
Psykiatriafdelingens kerneydelser er udredning, 
undervisning, rådgivning og vejledning af voksne 
personer med psykiske udfordringer. 
Vores tilgang til undervisningen er kognitivt 
adfærdsterapeutisk. 

Den primære finansiering af afdelingens opgaver 
er abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted og 
Sorø kommuner. 

Herunder har vi 

� visitationssamtaler/udredning 

� grundlæggende undervisning i at tackle 
tilværelsen med psykiske udfordringer (zoom-
holdet) 

� cafétilbud 

Vores tilbud ”180 grader”, et tilbud til unge med 
angst, depression og ADHD, er finansieret i en 
kombination af abonnementsaftalen og en aftale 
med Slagelse Jobcenter. 

I samarbejde med Læseafdelingen har vi 
desuden en aftale med Ungeenheden og Center 
for Børn og Unge i Slagelse om en 9.-10. klasse for 
unge med særlige behov. 

Året, der gik 
Der har været en lille stigning i antal personer, der 
har benyttet sig af Psykiatriafdelingens ydelser 
indenfor abonnementsområdet fra 2021 til 2022, 
hvilket ligger inden for det naturlige udsving. 

I forbindelse med, at Sorø Kommune er overgået 
til den samme form for abonnementsaftale som 
de øvrige kommuner, er det aftalt, at de også kan 
trække på ydelser fra Psykiatriafdelingen. 
Det har dog endnu ikke givet sig udslag i 
henvendelser fra ret mange personer fra Sorø. 

I slutningen af året lavede vi i samarbejde med 
Læseafdelingen en aftale med Ungeenheden 
i Slagelse om udredning af unge, der har 
udfordringer med hensyn til, at komme videre i en 
ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er i 
målgruppen for hverken FGU eller STU. 

På grund af besparelser har Jobcenter Slagelse 
desværre opsagt vores aftale omkring 180 
grader med udgangen af det hold, der stopper i 
september 2023. 
Det er vi rigtig ærgerlige over, da vi har haft rigtig 
gode erfaringer med forløbet, og der er blandt 
andet lavet en ekstern evaluering, der viser gode 
resultater samt stor tilfredshed hos deltagerne. 

Her skal man ikke vente 
på, at alle mulige forskel-

lige taler sammen. Her er der 
samarbejde med en hel masse, så 

tingene sker hurtigt”. 

Deltager på 180 grader 
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Året, der kommer 
På grund af opsigelsen af aftalen, kan vi ikke 
fremover køre 180 grader videre i den nuværende 
form. 
Vi har dog så mange gode erfaringer, at vi mener, vi 
kan tilbyde et kortere og billigere forløb, der stadig 
vil kunne gøre gavn for deltagerne. 
Vi er derfor i gang med at beskrive et sådant forløb, 
som vi vil tilbyde Jobcenter Slagelse og samtidig 
tilbyde Jobcentrene i Sorø og Ringsted kommuner. 

I 2023 håber vi på at kunne komme i gang med 
udredninger af unge i ”gråzonen” jævnfør den 
aftale, vi har lavet med Ungeenheden i Slagelse. 
Det samme tilbud har vi givet til Ringsted og Sorø 
kommuner. 
Vi har desuden i samarbejde med Læseafdelingen 
udarbejdet et forslag til et forløb for de unge, 
der efter en udredning har behov for både faglig 
opkvalificering og redskaber til at tackle deres 
udfordringer. 

Som nævnt har personer fra Sorø Kommune ikke 
benyttet os ret meget. Det samme gælder stadig 
personer fra Ringsted Kommune, og vi vil derfor 
gøre en indsats for at gøre opmærksom på de 
muligheder, der er på CSU-Slagelse. 

Jeg har lært, at jeg er som 
Fugl Fønix – jeg kan rejse mig 

igen, når jeg brænder ud” 

Deltager på Zoom-hold 
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STU 
STU ved CSU-Slagelse er en treårig 
ungdomsuddannelse for unge under 25 år med 
særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden 
ungdomsuddannelse. Uddannelsen er forankret i 
Loven om STU. 

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre 
uddannelse, men udvikler den unges personlige, 
sociale og faglige kompetencer til at opnå en 
så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet 
som muligt og eventuelt til videre uddannelse og 
beskæftigelse.  

Eleverne på STU ved CSU-Slagelse er organiseret 
på niveaudelte stamhold. Eleverne vælger 
derudover linje- og studiefag ud fra en bred vifte af 
fag som er beskrevet i ydelseskataloget for STU.  

Året der gik 

Klubtilbud 
I efteråret 2021 besluttede byrådet at udvide 
servicerammen og godkendte at oprette et 
klubtilbud til minimum 8 elever i forbindelse med 
STU-forløbet ved CSU-Slagelse. Tilbuddet var 
rettet mod hjemmeboende STU-elever, som ikke 
kunne være alene hjemme efter endt skolegang på 
STU. 
CSU-Slagelse arbejdede målrettet med opgaven 
sammen med sagsbehandlere og pårørende i Sorø 
og Slagelse. Vi fik i løbet af foråret visiteret det 
nødvendige antal STU-elever, så klubben kunne 
starte i april 2022. Men desværre var kommunens 
økonomi ikke længere bæredygtig til at denne 
serviceudvidelse kunne eksekveres i 2022, hvorfor 
CSU-Slagelse valgte at sætte klubtilbuddet i bero 
og finde alternative løsninger på elevernes og 
forældrenes behov inden for STU-loven og vores 
egne ressourcer i STU’en. 

Sammenlægning af kommunale STU’er 
Med baggrund i det ledelsesmæssige samarbejde 
mellem Autismecenter Vestsjælland (ACV) og 
CSU-Slagelse i 2022 har vi haft fokus på at tilpasse 
og optimere STU-tilbud i kommunalt regi i Slagelse 
for at styrke kerneopgavens kvalitet og den faglige 
og økonomiske bæredygtighed. 
CSU-Slagelse foreslog byrådet en plan for at 
samle de tre kommunale STU-tilbud under ledelse 
af CSU-Slagelse og herved skabe mulighed 
for efektiv kapacitetsstyring af ressourcer, 
administration og ledelse. 
Forslaget blev imødekommet af byrådet i oktober 

2022 og sammenlægningen af STU Rosenkildevej 
53, STU Anholtvej og STU ved CSU-Slagelse bliver 
således gældende fra skoleårets start i august 
2023. 

For at lykkes med denne forandring blev der i 
2022 løbende udarbejdet procesplaner for de 
kommende praktiske og pædagogiske aktiviteter 
med involvering af både medarbejdere og 
samarbejdspartnere. Et arbejde som selvfølgelig 
fortsætter i 2023. 
Procesplanerne indebar blandt andet, at både 
elever og personale fra ACVs STU-tilbud på 
Rosenkildevej 53 allerede i oktober måned flyttede 
ind i CSU-Slagelses lokaler som et praktisk og 
pædagogisk pilotprojekt. 
De efterfølgende 3 måneder af 2022 frem til 
årsskifter, har på alle måder været en succesfuld 
oplevelse, og givet gode erfaringer til den næste 
fusion med STU på Anholtvej efter sommerferien 
2023. 
I både den nuværende proces og ved den 
kommende sammenlægning med Anholtvej i 
august 2023 fastholder STU selvfølgelig fortsat 
de pædagogiske rammer og tilbud til elever med 
autisme og som er kendetegnet ved målgruppen 
af STU-elever ved ACV. 
Ved sammenlægningen skabes desuden flere 
muligheder og større sammenhænge mellem STU-
forløb og kollegietilbud for STU-elever fra både 
Slagelse og andre kommune. 

Jeg lærer rigtig meget om 
mig selv, og som jeg aldrig har 

gjort før 

Elev STU 
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Elevtallet 
Efter et fald i antallet af elever fra Slagelse 
Kommune i de senere år og desværre med 
nødvendige tilpasninger af personalet som følge 
deraf, så blev elevtallet ved en målrettet indsats 
stabiliseret i 2022, og vi forventer at antallet 
af elevvisitationer igen vil vokse hen over de 
kommende år. 
Vi havde med udgangspunkt i elevtallet i 2022 
fokus på at udvikle samarbejdet med ACV i forhold 
markedsføringen af de kommunale STU’er på 
uddannelsesmesser og lignende. Medarbejdere 
fra alle 3 STU-uddannelser i Slagelse Kommune 
deltog i fælles stande på uddannelsesmesserne i 
både Køge og Roskilde. 

De pædagogiske aktiviteter
Året bød på mange store og små oplevelser for 
eleverne på STU, hvor der blev gennemført en 
lang række studieture og udflugter til både natur, 
storbyer, kulturelle og sportslige aktiviteter. 
Eleverne har således blandt andet 
besøgt Eksperimentariet, skoler og 
uddannelsesinstitutioner, ofentlige og private 
virksomheder og inddraget friluftspladser, 
svømmehaller, genbrugsbutikker, 
madspildsordninger og genbrugspladser i 
undervisningen. 
STU oprettede ligeledes praktikforberedende 
undervisningsforløb og en lang række individuelle 
praktikker for eleverne. 

Jeg får personligt den hjælp 
som jeg har brug for, og jeg går 

aldrig ked af det hjem 

Elev STU 

STU gennemførte også faste og tilbagevendende 
aktiviteter i 2022 

� Førstehjælpskursus 

� Madlavningskursus og GoCook forløb 

� Hygiejnekursus 

� Bål og madlavning i atriumgården 

� Motionsdag 

� Biografbesøg 

� Halloweenudsmykning 

� Julegudstjeneste 

� Overnatninger med eleverne 

� Sommerfest med DJ 

� Dimission 

Året bragte nye tiltag i fag som for eksempel 
robotlaboratorium og indretning af skærmede 
arbejdspladser til sensitive og udfordrede elever 
samt elever med autisme, hvor der blandt andet. 
arbejdes målrettet mod eksamen i dansk og 
matematik. Desuden oprettede vi linjefag med 
alternativ og supplerende kommunikation på 
tværs af stamholdene for elever med store 
kommunikative handicaps 

Eleverne fra STU stod også for forplejning og 
praktiske opgaver i forbindelse med forskellige 
eksterne arrangementer afviklet på CSU-Slagelse, 
som vi udviklede et samarbejdet med ”Handileg” 
fra Gerlev idrætshøjskole. 

TV 
TV2Øst viste i årets løb to indslag med vores STU-
elever på CSU-Slagelse. Det første indslag var en 
reportage om e-sport, hvor elever i kørestole og 
med store fysiske udfordringerne alligevel kunne 
deltage online på lige for med andre unge ved 
hjælp af teknisk snilde fra personalet. 
Et andet indslag præsenterede ferniseringen af 
en kunstudstilling med smukke billeder og kreativ 
udsmykning udført af STU-eleverne på kunst- og 
værrkstedsholdet.  
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Året der kommer 

Sammenlægning 
Allerede fra årets start vil der være fokus på den 
kommende sammenlægning af STU både i forhold 
til konkrete pædagogiske dage for personalet 
samt i form af praktikker for personalet, så der 
er mulighed for at opbygge et fælles fagligt 
fundament med stort kendskab til hinandens elever 
og pædagogiske metoder. 
I forbindelse med sammenlægningen bliver 
personalet tilbudt supervision og kurser i blandt 
andet Tegn til Tale, undervisning af elever med 
autisme og sanseintegration i forhold til high og 
low arousal. 

Pædagogik fokus i 2023 
De fysiske rammer på Anholtvej og CSU-Slagelse 
skal tilpasses det kommende fælles STU-tilbud, så 
det både tilgodeser en specifik autistisk målgruppe, 
men også en bred vifte af STU-elever med 
udfordringer i forhold til kognitive, psykosociale og 
fysiske handicaps. 
Fagligt vil der i 2023 være opmærksomhed på 
at knytte STU-eleverne endnu tættere på job og 
uddannelse. 

I skoleåret 2023-2024 ønsker vi at skærpe 
undervisningstilbuddet og indhold i flere fag. Det 
gælder blandt andet: 

� Værksted inkl. 3D printer og laserskærer 

� Køkkenkendskab, indkøb og praktisk 
madlavning. 

� Praktisk vedligehold af biler, busser og cykler 
m.v. 

� Mediefag og grafiske aktiviteter. 

� E-sport 

� Gaminglaboratorie for fysisk handicappede. 

� Kunstværksted med salg. 

� Afgangsprøver i samarbejde med VUC 

� Virtuel Reality 

� Sanseintegration 

 51 56 36 90
 hengr@slagelse.dk 

Henrik Grum 
Afdelingsleder 
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0 Befolkningstal 

Befolkningstal - Vestsjælland 

Kommune Antal 

Slagelse 79.691 

Ringsted 35.141 

Kalundborg 48.368 

Holbæk 72.810 

Odsherred 32.881 

Sorø 30.018 

i alt 298.909 
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0 Slagelse Kommune 
Tale-Hjerneafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltninger 2020 2021 2022 

Hjerneskade pakke 153 132 142 

Parkinson pakke 21 12 29 

ALS pakke 3 1 4 

Mundhuleopererede pakke 1 1 1 

Stemme pakke 84 79 80 

Stamme pakke 4 2 5 

Sclerose pakke 1 0 1 

Laryngectomi pakke 8 10 5 

Transkønnede pakke 0 0 2 

Andre talevanskeligheder pakke 3 6 8 

Energihold 8 

Kognitivt rehabiliteringskursus 67 37 26 

MKG- hold (mindfulness mv.) 3 3 3 

Afasihold 4 5 

Parkinsonkursus 7 0 21 

Foranstaltninger i alt 355 287 340 

Personer i alt 213 256 277 
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Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 294 282 772 

CI 13 15 12 

Tinnitus/hyperacusis 43 45 86 

Meniére 1 1 0 

Anden årsag 0 0 0 

Foranstaltninger i alt 351 343 870 

Personer i alt 338 331 852 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Synsafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 

Udredning hos optiker/neurooptome-
trisk 

118 158 142 

Basisundervisning 157 141 138 

Belysning 6 

Undervisning i ADL 4 4 

Undervisning i CCTV 3 4 1 

Undervisning i mobility 7 9 4 

Foranstaltninger i alt 289 316 291 

Personer i alt 224 262 238 

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig 
undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 
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Læseafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 

Rådgivning/vejledning * 28 38 26 

Læse-/it-udredning 15 18 13 

Regne- matematikudredning 6 11 7 

Kompenserende læse-it-undervisning 11 10 7 

Kompenserende regne-mat. undervisning 6 3 

Foranstaltninger i alt 60 83 56 

Personer i alt 44 66 45 

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning. 
Enkelte gange er der dog en person, der får rådgivning/vejledning og derefter enten får videre udredning 
og undervisning via Lov om FVU og Ordblindeundervisning eller bliver henvist til et andet tilbud. 

Psykiatriafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 

Visitationssamtaler 8 12 12 

Rådgivning/vejledning * 13 11 7 

Undervisning zoom 14 14 19 

Undervisning 180 grader 19 17 15 

Undervisning café 9 6 4 

Foranstaltninger i alt 63 60 57 

Personer i alt 37 28 34 

* Alle undervisningstilbud i Psykiatriafdelingen indeholder rådgivning og vejledning, men enkelte gange er 
der en person, der kun får rådgivning og vejledningog derefter bliver henvist til et andet tilbud. 
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0 Ringsted Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltninger 2020 2021 2022 

Hjerneskade pakke 39 44 45 

Parkinson pakke 4 2 3 

ALS pakke 1 1 2 

Mundhuleopererede pakke 1 0 0 

Stemme pakke 32 37 46 

Stamme pakke 1 2 0 

Sclerose pakke 0 0 1 

Laryngectomi pakke 8 1 2 

Transkønnede pakke 0 0 1 

Andre talevanskeligheder pakke 3 4 6 

Energihold 1 

Kognitivt rehabiliteringskursus 13 11 5 

MKG- hold (mindfulness mv.) 1 1 1 

Afasihold 2 2 

Parkinsonkursus 1 0 1 

Foranstaltninger i alt 104 105 116 

Personer i alt 86 98 106 
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Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 168 184 317 

CI 8 5 7 

Tinnitus/hyperacusis 21 47 48 

Meniére 1 0 1 

Anden årsag 1 1 0 

Foranstaltninger i alt 199 237 373 

Personer i alt 193 227 361 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Synsafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 

Udredning hos optiker/neuroopto-
metrisk 

25 44 52 

Basisundervisning 91 79 58 

Belysning 

Undervisning i ADL 

Undervisning i CCTV 1 

Undervisning i mobility 1 2 3 

Foranstaltninger i alt 118 125 113 

Personer i alt 116 154 96 

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende 
synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig 
undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 
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Læseafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 

Rådgivning/vejledning * 5 6 4 

Læse-/it-udredning 1 1 

Regne- matematikudredning 1 

Kompenserende læse-it-undervisning 1 

Kompenserende regne-mat. undervisning 

Foranstaltninger i alt 7 8 4 

Personer i alt 6 7 4 

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning. 
Enkelte gange er der dog en person, der får rådgivning/vejledning og derefter enten får videre udredning og 
undervisning via Lov om FVU og Ordblindeundervisning eller bliver henvist til et andet tilbud.  

Psykiatriafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 

Visitationssamtaler 1 1 

Rådgivning/vejledning * 1 1 

Undervisning zoom 1 2 1 

Undervisning 180 grader 

Undervisning café 1 1 

Foranstaltninger i alt 2 4 4 

Personer i alt 2 3 3 

* Alle undervisningstilbud i Psykiatriafdelingen indeholder rådgivning og vejledning, men enkelte gange er 
der en person, der kun får rådgivning og vejledningog derefter bliver henvist til et andet tilbud. 
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0 Kalundborg Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltninger 2020 2021 2022 

Hjerneskade pakke 44 57 50 

Parkinson pakke 1 3 4 

ALS pakke 2 2 6 

Mundhuleopererede pakke 2 1 2 

Stemme pakke 39 32 34 

Stamme pakke 0 0 0 

Sclerose pakke 0 1 1 

Laryngectomi pakke 6 5 2 

Transkønnede pakke 0 0 0 

Andre talevanskeligheder pakke 1 3 2 

Energihold 6 

Kognitivt rehabiliteringskursus 32 26 16 

MKG- hold (mindfulness mv.) 0 0 0 

Afasihold 2 1 

Parkinsonkursus 0 6 1 

Foranstaltninger i alt 127 138 125 

Personer i alt 99 127 109 
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Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 291 294 548 

CI 5 4 6 

Tinnitus/hyperacusis 17 12 20 

Meniére 0 0 0 

Anden årsag 0 0 0 

Foranstaltninger i alt 318 320 580 

Personer i alt 312 312 569 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Synsafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 
Udredning hos optiker/neurooptome-
trisk 

57 83 88 

Basisundervisning 109 122 98 

Belysning 4 

Undervisning i ADL 4 9 0 

Undervisning i CCTV 3 2 2 

Undervisning i mobility 6 5 6 

Foranstaltninger i alt 179 221 198 

Personer i alt 143 154 157 

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige længerevarende 
synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig 
undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 
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0 Holbæk Kommune 
Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 298 385 548 

CI 17 22 18 

Tinnitus/hyperacusis 30 43 38 

Meniére 0 1 0 

Anden årsag 0 0 0 

Foranstaltninger i alt 345 451 604 

Personer i alt 330 424 572 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Synsafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 
Udredning hos optiker/neuroopto-
metrisk 

154 75 95 

Basisundervisning 105 97 105 

Belysning 2 

Undervisning i ADL 4 2 

Undervisning i CCTV 3 8 

Undervisning i mobility 1 2 4 

Foranstaltninger i alt 264 179 214 

Personer i alt 154 160 169 

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig 
undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 
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0 Odsherred Kommune 
Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 194 243 321 

CI 5 4 6 

Tinnitus/hyperacusis 8 9 19 

Meniére 0 1 0 

Anden årsag 0 2 0 

Foranstaltninger i alt 207 259 346 

Personer i alt 202 255 340 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Synsafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltning 2020 2021 2022 

Udredning hos optiker/neurooptome-
trisk 

45 59 44 

Basisundervisning 86 92 82 

Belysning 1 

Undervisning i ADL 4 1 

Undervisning i CCTV 2 1 

Undervisning i mobility 13 6 

Foranstaltninger i alt 133 168 135 

Personer i alt 108 126 107 

Indholdet af basisundervisningen varierer alt efter personens individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
synspædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. Hvis der ud over dette er behov for særlig 
undervisning, er det udspecificeret i de øvrige foranstaltninger. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 
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0 Sorø Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 
Foranstaltninger 2020 2021 2022 

Hjerneskade pakke 17 

Parkinson pakke 7 

ALS pakke 0 

Mundhuleopererede pakke 0 

Stemme pakke 28 

Stamme pakke 0 

Sclerose pakke 0 

Laryngectomi pakke 2 

Transkønnede pakke 1 

Andre talevanskeligheder pakke 0 

Energihold 4 

Kognitivt rehabiliteringskursus 12 

MKG- hold (mindfulness mv.) 1 

Afasihold 1 

Parkinsonkursus 0 

Foranstaltninger i alt 73 

Personer i alt 53 

Talene fra Sorø Kommune er ikke retvisende i forhold til det samlede antal personer og foranstaltninger, 
da der også er registreret i Sorø Kommunes egen journaliseringssystem på et antal personer og 
foranstaltninger. 
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Høreafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 
Hørevanskeligheder, alment 250 

CI 11 

Tinnitus/hyperacusis 34 

Meniére 0 

Anden årsag 0 

Foranstaltninger i alt 295 

Personer i alt 278 

Indholdet af foranstaltningerne varierer alt efter personer individuelle behov og kan veksle 
fra simpel telefonisk vejledning/løsning af simple problemer til grundige, længerevarende 
hørepædagogiske udrednings- og undervisningsforløb. 

Se vores ydelseskatalog for nærmere beskrivelse af ydelserne. 

Læseafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 

Rådgivning/vejledning * 5 

Læse-/it-udredning 7 

Regne- matematikudredning 3 

Kompenserende læse-it-undervisning 2 

Kompenserende regne-mat. undervisning 2 

Foranstaltninger i alt 19 

Personer i alt 14 

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning. 
Enkelte gange er der dog en person, der får rådgivning/vejledning og derefter enten får videre udredning og 
undervisning via Lov om FVU og Ordblindeundervisning eller bliver henvist til et andet tilbud.  

Årsberetning 2022 | Side 33 



  

Psykiatriafdelingen 
Antal personer og foranstaltninger. 

Foranstaltning 2020 2021 2022 

Visitationssamtaler 1 

Rådgivning/vejledning * 

Undervisning zoom 1 

Undervisning 180 grader 

Undervisning café 

Foranstaltninger i alt 2 

Personer i alt 1 

* Alle undervisningstilbud i Psykiatriafdelingen indeholder rådgivning og vejledning, men enkelte gange er 
der en perspn, der kun får rådgivning og vejledningog derefter bliver henvist itl et andet tilbud. 
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0 Synshjælpemidler 
Hjælpemidler 2020 2021 2022 

I alt alle kommuner 3.632.998 3.953.170 4.072.191 

Genbrugsprocent 2020 2021 2022 

I alt alle kommuner 38,5 36,8 38 
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