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Indledning
Målet med denne årsrapport er at give vore kommunale samarbejdspartnere indblik i
indhold og omfang af CSU-Slagelses opgaver og ydelser i 2014.
På CSU-Slagelse har vi en ambition om gennem tæt dialog med køberkommunerne
at fastholde faglig, organisatorisk og økonomisk bæredygtighed gennem omstilling
og udvikling af eksisterende tilbud og tværgående samarbejder.
Vore tilbud blev i 2014 finansieret via indgåede leveringsaftaler med udgangspunkt i
Rammeaftale 2014 i Region Sjælland.
CSU-Slagelse har således indgået leveringsaftaler med Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Ringsted og Slagelse kommuner, hvor kommunerne har betalt en andel svarende til deres befolkningsstørrelse.
Aftalen giver de nævnte kommuner fri trækningsret på ydelserne, hvilket betyder, at
borgere og fagpersoner frit kan henvende sig direkte til CSU-Slagelse, som visiterer
til tilbuddene.
Abonnementet dækker en række ydelser og service til voksne med forskellige former
for handicaps beskrevet i rapporten.
I lighed med sidste år modtager hver kommune sin egen årsrapport omhandlende
alle de ydelser, som kommunen køber og med sammenlignelige tal til øvrige kommuner.

God læselyst.
Troels Jensen, Centerleder

5

Indbyggertal - Vestsjælland
Indbyggertal - 1. kvartal 2014
Kommune

Antal

Ringsted

33.573

Kalundborg

48.343

Holbæk

69.035

Odsherred

32.466

Slagelse

76.916

I alt

260.333
Fra Danmarks Statistik
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Høreafdelingen
Antallet af borgere, der har modtaget et eller flere tilbud i Høreafdelingen, ligger
relativt stabilt. Der ses fortsat en lille fremgang i Holbæk Kommune, hvilket må
antages at hænge sammen med træffestedets meget centrale placering i bymidten,
hvor også alle byens private høreapparatbutikker er beliggende. Når der samlet
set er lidt færre, der har henvendt sig, hænger det sammen med, at der ikke
længere er det samme behov for information før høreapparatbehandling, eftersom
bevillingskompetencen nu ligger i regionen.
Antal borgere og foranstaltninger over en 3-årig periode:

Kommune

Borgere
2012

Borgere
2013

Borgere
2014

Foranst.
2012

Foranst.
2013

Foranst.
2014

Holbæk

348

371

397

827

957

982

Kalundborg

410

329

326

802

674

678

Odsherred

345

283

272

806

696

713

Ringsted

182

192

188

338

502

457

Slagelse

454

429

394

891

900

903

i alt

1739

1604

1577

3664

3729

3733

Når vi ser på antal foranstaltninger, er tallene for de almene hørepædagogiske tilbud
også ganske stabile. Vi ser en stigning i de specialiserede tilbud, idet der er øget
efterspørgsel på tinnituskursus og CI-undervisning. Dette var forventeligt, dels fordi
flere bliver CI-implanterede, og dels fordi flere og flere får generende tinnitus, hvilket
fremgår af Den Nationale Sundhedsprofil 2013, som blev offentliggjort i starten af
2014. Vi har oprettet et nyt tilbud til CI-brugere, CI-kursus, for at imødekomme
efterspørgsel fra CI-brugere efter et gruppetilbud. For at kunne diffentiere bedre
mellem typer af tilbud inden for disse to subspecialer registrerer vi nu udredning,
rådgivning, undervisning og kurser separat.
Vi har i 2014 udviklet et undervisningsmateriale for voksne CI-brugere, som nu
danner basis for undervisningstilbuddet. Undervisningsmaterialet har gennem flere
år været stærkt efterspurgt af CI-undervisere på voksenområdet, og takket være
en tildeling af fondsmidler har det været muligt at distribuere materialet i trykt form
til alle kommunikationscentre i Danmark samt til Færøerne. Det fremgår af artiklen
om effektvurderingen af CI-undervisningen, hvor stor betydning hjemmetræning/
egenindsats har for udbyttet af implantatet, og med dette materiale har vi gjort
det muligt for brugerne at træne kontinuerligt og uden at være afhængig af en
træningspartner.
Vi har fortsat fokus på at optimere samarbejdet med lokale høreomsorgsassistenter
og plejepersonale, samt på opkvalificering af omsorgspersonale, som kommer til
udtryk bl.a. ved, at hørekonsulenterne nu underviser på SOSU-uddannelserne. Ved
at dyrke denne “nyspecialisering”, har vi mulighed for at hæve specialiseringsgraden
hos høreafdelingens medarbejdere.
Hvis vi sammenholder tallene med befolkningsfordelingen i
abonnementskommunerne, kan vi se, at korrelationen generelt er høj, idet
udsvingene holder sig inden for ca. 5 %. Udsvinget er som forventet størst
i Odsherred Kommune pga. den demografiske sammensætning med en stor
procentdel af ældre borgere.
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Foranstaltninger efter type over en tre-årig periode - Odsherred Kommune

2012

2013

2014

Afbud

18

12

8

Afprøvning (ny post 2014)

0

0

23

Andet

0

2

1

CI-kursus (nyt tilbud 2014)

0

0

2

Faglig konference (ny post ultimo 2014)

0

0

0

Faglig rådgivning kommune

40

12

15

Faglig rådgivning

30

61

57

Før HA info

67

16

8

Høretelefonen

225

199

166

Ingen indstilling

17

20

10

Menièrekursus

0

0

0

Rådgivning/afhjælpning af hørevanskeligheder

169

143

180

Rådgivning/CI (nyt tilbud 2014)

0

0

2

Rådgivning/tinnitus (nyt tilbud 2014)

0

0

7

Tinnituskursus

1

5

11

Udeblevet

11

7

6

Udredning APD (nyt tilbud 2014)

0

0

0

Udredning audiopædisk

70

68

58

Udredning CI

0

4

0

Udredning erhverv

1

1

0

Udredning høreundersøgelse i hjemmet

2

0

0

Udredning Menière

0

0

0

Udredning SPS (nyt tilbud 2014)

0

0

0

Udredning tekniske hjælpemidler

9

6

6

Udredning tinnitus/hyperacusis

6

6

5

Undervisning hyperacusis

0

0

0

Undervisning Menière

1

0

0

Undervisning TSK

0

0

0

Undervisning audiopædisk

116

90

83

Undervisning CI

2

15

22

Undervisning erhverv

0

0

0

Undervisning SPS (nyt tilbud 2014)

0

0

0

Undervisning tekniske hjælpemidler

8

16

29

Undervisning tilpasning/udlevering i hjemmet

1

1

0

Undervisning tinnitus

9

7

8

Undervisning tinnitus og hyperacusis

3

5

6

Undervisning talekorrektion

0

0

0

I alt

806

696

713
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Udover de ydelser, der er hæftet op på cpr.nr., har Høreafdelingen afholdt åbne
møder for borgerne, været til stede ved ældrecaféer og på sundhedsmesser og
-dage i samarbejdskommunerne, ligesom de også har ydet rådgivning til kommunale
sagsbehandlere, plejepersonale, andre omsorgspersoner samt pårørende til borgere
med hørevanskeligheder.
Høreafdelingen varetager også uddannelse og efteruddannelse af kommunale
høreomsorgsassistenter, tilbyder kurser til omsorgs- og plejepersonale på
ældrecentre samt underviser i hørenedsættelser/høreapparatbehandling på SOSUuddannelserne i samarbejdskommunerne.
Det samlede ydelseskatalog kan findes på på http://csu.slagelse.dk.

“For 5 år siden fik jeg Menières sygdom med mange anfald
med konstante opkastninger og svimmelhed. Var oftest helt
kvæstet et par dage efter, men formåede fortsat at passe
mit arbejde. Min hørelse på det ramte øre forsvandt, og
tinnitus blev markant værre. Jeg var presset på mit job.
Jeg oplevede ofte, at jeg ikke kunne følge samtaler når
der var meget støj omkring mig. Jeg undgik kantiner og
julefrokoster mm.
Jeg havde meget svært ved at acceptere, at jeg ikke kunne
det samme som tidligere. Jeg kontaktede CSU-Slagelse
og fik tilbud om kursus og rådgivende samtaler. Gennem
samtalerne lærte jeg at indse, at jeg måtte finde et job
med mindre stress og ansvar og indstille mig på et liv på
nye præmisser. Nogle gange havde jeg min kone med
til samtalerne, så hun også kunne fortælle, hvordan hun
oplevede tingene og få hjælp og støtte til at lære at leve
sammen med et menneske med Menière. Der er stadig
slemme dage med hovedpine, trykken i hovedet og tinnitus,
men det er ok. Jeg har lært at drosle ned, så der også er
overskud til familien og fritiden. Og det kan jeg takke
CSU-Slagelse for.”

- Tonny Hansen (46), tømrer og familiefar.
Har modtaget undervisning i Meniéres sygdom, samt
job- og uddannelsesrådgivning siden 2011
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Effektvurdering af undervisning til
CI-brugere
Effektvurderingen er primært en kvalitativ vurdering af CI-undervisningen i
Høreafdelingen. Det er ikke muligt at sammenligne CI-brugernes udbytte af CI samt
CI-undervisningen, da der er mange ubekendte faktorer, og forsætningerne er ofte
vidt forskellige.
Faktorer, der har indflydelse på udbyttet af CI-undervisningen, er bl.a.:
•

Brugerens alder

•

Høremæssige baggrund (hvor længe har brugeren gået uden brugbar lyd)

•

Høretabets årsag og tidspunktet for høretabets opståen

•

Sproglige forudsætninger (er der et godt talesprogligt fundament, dvs. er der
et almindeligt ordforråd, har man tidligere kunnet høre korrekt udtalte ord,
er dansk det primære sprog, har man brugt tegnsprog som primært sprog
(tegnsprog har en anden grammatik))

•

Kognitive forudsætninger

•

Psykiske faktorer (dårlige høreerfaringer kan give store barrierer)

•

Operationsresultat

•

Auditiv processering (at omgivelses- og talelyde kan omsættes til forståelig
information i hjernen)

•

Evne til at genoptræne taleforståelsen efter operation

•

Egenindsats (der forudsættes daglig træning uden for undervisningslokalet)

•

Støtte og forståelse fra omgivelserne (om man færdes i et godt talesprogligt
miljø, og om man har nogen, der støtter brugeren i genoptræningen hjemme)

Siden slutningen af november 2013 har vi haft en tilgang på 15 nyopererede CIbrugere, der har modtaget undervisning. Vi har valgt at inddrage nye CI-brugere
fra slutningen af november 2013, da der ofte går en måned fra operation til
lydtilslutning, og først herefter begynder den egentlige undervisning, som man kan
måle effekt på hos den enkelte.
De fleste brugere bliver rehabiliterede og afslutter undervisningen inden for et
år, men af og til kan det vare længere. Vi underviser dog kun, så længe der er
fremgang. Nogle brugere henvender sig efter endt undervisningsforløb for at
modtage genopfriskende undervisning og vejledning, da det at høre med CI er en
fortløbende og livslang proces. CI-brugeren vil aldrig opnå normal hørelse.
Vi har i 2014 i alt haft kontakt til 45 nye og gamle CI-brugere, som har været til CIudredning, på CI-kursus, modtaget rådgivning, vejledning og/eller undervisning.
Undervisning af nyopererede (2014):
Vi har foretaget en kvalitativ effektvurdering af i alt 14 CI-brugere. Overordnet kan
det siges, at langt de fleste ikke forstår tale kort tid efter lydtilslutningen, som oftest
finder sted en måned efter operationen. Men alle de nye CI-brugere, som er kommet
i 2014, forstår i slutningen af året talesprog – dog på forskellige niveauer.
Vi starter altid med at teste brugerens evne til at høre linglydene (et standardiseret
sæt af seks forskellige sproglyde, der tilsammen dækker talens frekvensområde).
Det er et væsentligt grundlag for CI-undervisningen at undersøge, om brugeren kan
skelne og genkende sproglyde fordelt over hele dette frekvensområde. Desuden kan
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lydene bruges til at kontrollere, om forstærkningen i CI’et er i orden. Ud af de 14
nyopererede i 2014 kunne 5 ved undervisningsstart høre alle linglydene. Det vil sige,
at der var 9, der ikke kunne høre disse lyde fra start. I slutningen af 2014 kunne 13
ud af 14 høre linglydene. Den sidste CI-bruger har selv valgt at holde pause pga.
personlige problemer, så ham har vi ikke haft mulighed for at følge op på.
Generelt beretter alle om meget svær eller ingen funktionel hørelse på ”CI-øret”
inden operation og lydtilslutning, hvilket også er årsagen til, at de bliver opereret. Da
det er meget individuelt, hvilket niveau CI-brugerne starter på, anvendes de samme
tests ikke til alle brugerne. Desuden er springet fra starten af undervisningen til
slutningen af undervisningen ofte så stort, at man ikke kan bruge de samme test til
at påvise fremgang – de test, man bruger efter nogen tid, er for svære i starten.
Resultaterne for alle CI-brugerne opsummeret meget kort:
Borger nr.:
1.

Start: Godt udbytte af CI, men forveksler mange sproglyde og har store
psykiske barrierer pga. tidligere dårlige erfaringer.
Slut: Indgår i almindelige samtaler, deltager i foreningsmøder og går til
folkedans. Afsluttet efter 12 gange. Har god støtte og træner med hustru i
hjemmet.

2.

Start: Hurtig fremgang fra start. Store udfordringer med at bearbejde mange
års dårlige høreoplevelser. Havde brug for meget psykisk støtte. Trænede flittigt
hjemme, men havde ingen at træne med, skulle gøres høremæssigt klar til
arbejdsmarkedet.
Slut: Har fået arbejde og fungerer godt høremæssigt. Afsluttet efter 26 gange.

3.

Start: Langsom fremgang, troede ikke på sig selv, havde ingen at øve med,
trænede ikke flittigt hjemme.
Slut: Tror mere på sig selv, skal opereres på 2. øre. Familie fortæller, at
vedkommende nu hører bedre. Vi havde forventet større udbytte ved bedre
egenindsats. Afsluttet efter 26 undervisningsgange.

4.

Start: Hørte simple sætninger med kendt emne. Trænede flittigt hjemme
sammen med ægtefælle. God egenindsats.
Slut: Kan gengive sætninger ordret uden mulighed for mundaflæsning.
Vi er begyndt at træne i baggrundsstøj. Har indtil videre modtaget 12
undervisningsgange. Er visiteret til fortsat undervisning.

5.

Start: Hørte lyde, men ikke tale. Trænede flittigt, var ikke bange for at springe
ud i nye udfordringer, såsom at tale i telefon og gå til koncert. Hurtig fremgang.
Slut: Er meget tilfreds med sit udbytte af CI, der har oversteget egne
forventninger. Er blevet mere social og udadvendt. Har modtaget 6
undervisningsgange og er visiteret til opfølgende undervisning hver 2. mdr.

6.

Start: Hørte lyde, men forstod slet ikke noget tale. Indsats efter evne, er ikke
bogligt stærk.
Slut: Oplever stor fremgang med CI efter en del undervisning. Oplever, han
fungerer meget bedre i sin hverdag, deltager nu i foreningsarbejde både lokalt
og nationalt og oplever selv, at han hører meget mere sikkert. Afsluttes efter 10
gange, men visiteres til støtte og opfølgende undervisning hver 3. mdr. for at
fastholde daglig træning.

7.

Start: Har været døv i 20 år og hørte intet brugbart de første uger efter
operationen. Støttede sig meget til mundaflæsning. Oplevede selv, at det gik
fremad efter nogle uger.
Slut: Er foreløbigt afsluttet efter 6 undervisningsgange pga. personlige
problemer på hjemmefronten.
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8.

Start: Havde svært ved at høre ord og tale, men genkendte mange omgivelsesog sproglyde. Trænede meget flittigt fra dag 1, og egenindsatsen har været stor.
Slut: Oplever umiddelbart ingen kommunikative begrænsninger. Har modtaget
9 undervisningsgange og er visiteret til opfølgende undervisning hver anden
måned, hvor hun udfordres med nye muligheder for CI. Der skal nu afprøves FMudstyr.

9.

Start: Hørte tale og sætninger ved lydtilslutningen. Trænede flittigt på
hjemmeopgaver og fulgte råd og vejledning fra CI-underviser. God støtte fra
pårørende.
Slut: Hører stadig rigtig godt. Der er dog fortsat problemer med at
skelne i baggrundsstøj, ligesom alle andre CI-brugere. Afsluttes efter 5
undervisningsgange fordelt på 8 mdr.

10. Start: Hørte kun generende lyde, ingen taleforståelse. Trænede flittigt og udførte
alle udleverede hjemmeopgaver. God støtte af ægtefælle. Oplevede løbende
fremgang.
Slut: Oplever, at hun fungerer godt i almindelige kommunikative sammenhænge.
Afsluttes efter 10 undervisningsgange.
11. Start: Hørte dagligdags lyde, ingen taleforståelse. Trænede flittigt og udførte alle
udleverede hjemmeopgaver. Oplevede løbende fremgang.
Slut: Fungerer godt i mindre kommunikative sammenhænge, men hun er
stadig ikke tilfreds, og der arbejdes på, at hun skal blive bedre til at høre
i støjende omgivelser. Der er stadigvæk udviklingspotentiale. Modtaget 11
undervisningsgange. Visiteret til fortsat undervisning.
12. Start: Ikke dansk som modersmål. Oplevede selv, at hun hørte sit modersmål 90
% fra start. Generelt sprogligt velbegavet. Trænede både med opgaver på dansk
og med engelske materialer, som hun har fået udleveret hos os.
Slut: Hører godt på både modersmål og på dansk. Har fået sit gamle liv tilbage.
Afsluttes efter 9 undervisningsgange.
13. Start: Hørte ikke meget brugbart i starten og udtalte selv, at hun var sløv
og ikke fik trænet så meget. Ingen at træne med. Der blev arbejdet med
motivering, og efterhånden blev det klart for hende, at det kan betale sig at yde
en væsentlig egenindsats hjemme.
Slut: Hører meget bedre. Kan gengive sætninger ordret uden brug af
mundaflæsning. Pårørende har udtalt, at hun nu er til at føre en samtale med.
Får mere ud af at se TV og er blevet mere social og udadvendt. Har modtaget 15
undervisningsgange og er visiteret til fortsat støtte og undervisning 1 gang om
måneden.
14. Start: Syntes ikke, det gik godt. Turde ikke tro på det, han kunne høre – mange
psykiske barrierer. Opfattede lyden som larmende og ubehagelig. Trænede
ikke mere end højst nødvendigt hjemme, men havde imidlertid god støtte fra
ægtefælle. Efter 3 mdr. fortalte han, at det gik godt – først her turde han tro på,
at han kunne høre.
Slut: Føler sig som en normalt hørende og oplever sig selv som fuldgyldig
deltager til bridge, på jagt og i andre sociale sammenhænge. Har fået overskud
til også at fyre en vits af. Har modtaget i alt 11 undervisningsgange og er
visiteret til genopfriskende støtte og undervisning hver 3. måned, da der stadig
er udviklingspotentiale.
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I undervisningen støtter, rådgiver og vejleder vi. Der undervises i udnyttelse af den
nye form for hørelse ved:
•

Forventningsafstemning til CI

•

CI’s muligheder og begrænsninger

•

Tilvænningsproblematik

•

Nye lydoplevelser

•

Nye sociale og personlige muligheder

•

Ny identitet

•

Skelneøvelser (lyd/ikke lyd, forskelle i lyd)

•

Detektion og genkendelse af hverdags- og omgivelseslyde

•

Ordforråd

•

Talediskrimination

•

Stemme- og vejrtrækningsteknik

•

Udtale og kommunikationsforståelse

•

Høre- og kommunikationsstrategier

Vi opfordrer til, at pårørende deltager i undervisningen, hvis det er muligt, da
egenindsatsen hjemme er en stor og vigtig del af rehabiliteringen. CI-brugeren og
pårørende har brug for støtten og undervisningen, og vi får mange tilbagemeldinger
om, at det har stor betydning for dem, at de bliver rådgivet, vejledt og undervist i,
hvordan man på bedste vis får størst muligt udbytte af den nye hørelse med CI.
Der er behov for CI-undervisning, da brugerne på forhånd ikke har nogen viden
om, hvordan man fx træner at kunne høre omgivelseslyde, retningsbestemme
hvor en lyd kommer fra, at kunne skelne sproglyde, kunne forstå tale i både ro
og i baggrundstøj, skelne stemmer fra hinanden, forstå sætninger m.m. Alt dette
er noget, som vi som normalthørende ikke tænker over, at vi kan og gør. Disse
færdigheder skal man tilegne sig på ny, når man skal lære at høre med CI.
Vi starter på det niveau, som brugeren er på, når han/hun kommer straks efter
lydtilslutningen. Derfor er det vigtigt, at CI-underviseren formår at tilpasse
undervisningens sværhedsgrad til det niveau, som brugeren befinder sig på.
Dette er meget individuelt, og der er stor forskel på, hvor modtagelige brugerne
er for ny læring. Der er også stor forskel på, hvor flittigt brugerne træner med de
hjemmetræningsopgaver, som bliver udleveret. Her må vi som undervisere motivere
brugeren, således at han/hun får optimal gavn af operationen.
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Abonnement 2014
CSU-Slagelse samlet bruttoabonnement

25.373.132

Abonnementsydelserne er fordelt på følgende målgrupper:
•

Psykiatri

•

Læsning			

•

Syn (inkl. hjælpemidler)				

•

Hørelse					

•

Kommunikation/hjerneskade

CSU servicerer 5 kommuner, hvor der er indgået differentierede aftaler omkring indhold og omfang.						
Slagelse Kommune køber som den eneste kommune tilbud til alle målgrupper.
Abonnementsbetalingen sker med udgangspunkt i objektive kriterier - nedenstående
befolkningstal pr. 01. 01. 14 - tilpasset i forhold til antal servicerede målgrupper.

Kommune

Borgere

Antal
målgr.

Abonnementsbetaling

Ringsted

33.573

4

3.357.082 kr.

Kalundborg

48.343

3

4.431.328 kr.

Holbæk

69.035

2

4.124.301 kr.

Odsherred

32.466

2

1.932.370 kr.

Slagelse

76.916

5

11.528.051 kr.

I alt

260.333

		
		

25.373.132
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Afslutning
De nye reformer på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, de nye sundhedsaftaler og den teknologiske udvikling har stor betydning for CSU-Slagelse, ligesom
kommunerne i stigende grad prioriterer at yde specialundervisningstilbud til borgerne
i eget lokalområde.
CSU-Slagelse skal derfor være i en tæt tillidsbaseret dialog med køberkommunerne
om indhold, omfang og udvikling af tilbud til borgerne, som i videst muligt omfang er
koordinerede og sammenhængende med den øvrige kommunale opgaveløsning.
Herved skabes mulighed for at sikre, at den specialfaglige viden på kommunikationscenterområdet bevares lokalt.
For at fremme denne udvikling er der på CSU fokus på til stadighed at bevæge sig op
ad specialiseringsstigen, samtidig med at den eksisterende specialviden integreres i
det daglige nærmiljø.
I denne proces styrkes det aktive borgerskab gennem borgerinddragelse, ligesom
inddragelse af frivillige tænkes ind.

Troels Jensen, Centerleder

CSU-Slagelse
Norgesvej 14
4200 Slagelse

Tlf. 58 57 57 60
csu-slagelse@slagelse.dk
http://csu.slagelse.dk

Læseafdelingen
Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatriafdelingen
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Kommunikationsafdelingen
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder

Høreafdelingen
Hørevanskeligheder

Synsafdelingen
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub

