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Årsrapport 2021 
Med denne årsrapport vil vi fra Kommunikationscentret under CSU Holbæk gerne give vores 
samarbejdspartnere indblik i indhold og omfang af Kommunikationscentrets opgaver og ydelser i 2021. 
 

Kommunikationscentret ydelser er: 
• Udredning, undervisning, rådgivning og vejledning til voksne efter Lov om specialundervisning for 

voksne. 

• Udredning af behov for hjælpemidler efter Serviceloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

• Neurofaglig arbejdsrehabilitering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

• Ordblindeundervisning med læse-/skriveteknologi efter Lov om ordblindeundervisning for voksne. 

• Ordblindeundervisning med brug af læse-/skriveteknologi efter Folkeskoleloven. 

• Kurser og individuelle ydelser efter aftale vedr. specifikke behov opstået som følge af 

funktionsnedsættelser. 

Mål 
Målet er at begrænse eller afhjælpe virkningerne af funktionsnedsættelser hos målgruppen, udvikle 
personlig kompetence og øge aktivt medborgerskab for den enkelte på alle kommunikative områder, 
herunder også uddannelse og beskæftigelse. 
 

Målgruppe 
Målgruppen er voksne med erhvervede hjerneskader og andre unge og voksne borgere med specifikke og 
varige funktionsnedsættelser, som kan tilgodeses ved hjælp af Kommunikationscentrets ydelser. 
 

Status på ydelser og leverancer i 2021 
CSU Holbæk indgår hvert år leveringsaftaler med Holbæk Kommune og Odsherred Kommune. 
Udgangspunktet for leveringsaftalen er den politisk vedtagne rammeaftale for Region Sjælland.  
 
På kommunikationscenterområdet er der i rammeaftalen således aftalt en abonnementsfinansiering, hvor 
Holbæk og Odsherred Kommuner betaler en andel svarende til befolkningens størrelse. Denne 
aftalefinansiering giver Holbæk og Odsherred Kommuner fri trækningsret på tilbud omfattet af aftalen. Det 
betyder, at borgere og fagpersoner frit kan henvende sig direkte til Kommunikationscentret, CSU Holbæk, 
som visiterer til tilbuddene. Abonnementsfinansieringen dækker en række tilbud til voksne med forskellige 
former for funktionsnedsættelser benævnt og optalt i rapporten og uddybet fagligt i vedhæftede 
ydelseskatalog.  
 
Kommunikationscentret løser desuden mange andre undervisnings- og rådgivningsopgaver finansieret via 
kontrakter med andre afdelinger i Holbæk Kommune, individuelle takster, kontrakter med andre 
uddannelsesinstitutioner, projekter m.m. Disse opgaver er ligeledes benævnt og optalt i rapporten og 
uddybet fagligt i vedhæftede ydelseskatalog. Yderligere oplysninger fås på vores hjemmeside www.csu-
holbaek.dk.  

 
2021 blev et år, hvor Kommunikationscentrets evne som ”kommunikationsfremmere” med brug af 
kommunikationsteknologi kom i spil på nye måder. Idéudvikling har vist sig i praksis, og alle tilgængelige IT- 
værktøjer til brug for virtuel kommunikation er taget i anvendelse på grund af de forebyggende tiltag, der 
som følge af Corona har været nødvendige i dagligdagen. Vi har ikke været nedlukkede i konkret forstand, 
men nogle af vores ydelser været omlagt til IT-baseret fjernundervisning og træning i kortere perioder på 
grund af risikoen for smitteudbrud. Successivt er der sket udvikling i brugen af IT-understøttende 
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kommunikationsredskaber i det daglige fysiske undervisningsarbejde fra brug af strukturskabende apps til 
ordforslag, højtlæsning og apps til hukommelsesstøtte og samtalestøtte for såvel kursister med 
hjerneskader som andre kursister med skriftsproglige og verbale kommunikationsvanskeligheder.  
De enkelte erfaringer vil i år gå gennem årsrapporten som vidnesbyrd om nødvendig fantasi og kreativitet 
for at nå ud til borgere med alle typer funktionsnedsættelser samt et meget forskelligartet kendskab til 
virtuelle undervisningsformer qua alder og funktionsniveau. Samtidig vil det fremgå, at relationen og det 
fysiske møde med såvel underviser som andre kursister med lignende funktionsnedsættelser sammen med 
behovet for et kommunikationsfremmede fysisk miljø, er afgørende for udvikling af mestringsevne og 
medborgerskab.  
 
I Kommunikationscentret sker der kontinuerligt en udvikling i efterspørgslen på vores ydelser. Vi kanaliserer 
vores ressourcer derhen, hvor efterspørgslen er størst og udvikler ydelserne i takt med 
samfundsudviklingen. Ventelisteforhold på abonnementsydelserne har naturligt nok betydning for 
serviceniveauet, da abonnementsfinansieringen er et fast beløb uanset aktivitetsniveau.  
 
Varigheden af Kommunikationscentrets ydelser varierer. For eksempel har nogle borgere brug for en 
kortvarig rådgivning eller instruktion i brug af et hjælpemiddel, mens andre har brug for 
undervisningsforløb i op til et år. Antallet af ydelser kan derfor ikke sammenlignes på tværs af ydelserne, 
men sammenlignes med samme ydelse året før. Alle sager er imidlertid præget af individuelle løsninger og 
antallet i hvert fagområde påvirkes derfor af hver enkelt sags kompleksitet. 
 

Kommunikationscentrets ydelser jf. ydelseskatalog 
Kommunikationscentret er delt op i ydelser, der giver fri trækningsret for abonnenter og ydelser, der 
finansieres som indtægtsdækket virksomhed. Disse forhold fremgår i følgende oversigt, jf. ydelseskatalog. 
 

Abonnementsydelser med fri trækningsret for Holbæk og Odsherred Kommuner 
• Neuropædagogisk undervisning for borgere med erhvervede hjerneskader (DNU). 

• Undervisning for borgere med tale- og kommunikationsvanskeligheder (Tale og Kommunikation). 

• Rådgivning, udredning, ansøgning via Serviceloven og instruktion i informations- og 
kommunikationsteknologi til personlig brug (IKT). 

• Rådgivning, udredning af behov for hjælpemidler for borgere i læse-/skrivevanskeligheder, 
ansøgning via Serviceloven og instruktion til personligt brug. 

• Ordblindetest, udredning og undervisning på ordblindehold for voksne (LæseTek, finansiering via 
statens takster). 

 

Abonnementsydelser med fri trækningsret for Holbæk Kommune 
Undervisning for unge og voksne med: 

• Psykiske og sociale vanskeligheder. 

• Psykisk udviklingshæmning og IKT-behov vedr. kommunikationshjælpemidler. 

• Udredning af dyskalkuli.  
 

Rådgivningstilbud for borgere i Holbæk Kommune 
• Hjerneskaderådgivningen og rådgivning ved hjernerystelse finansieret i samarbejde mellem Holbæk 

Kommunes afdelinger: AUBO, AHLI og SIOU. 
 

Indtægtsdækket virksomhed 
• Afdækning af læsevanskeligheder og brug af læse-/skriveteknologi for ordblinde voksne. 
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• Indsatser vedr. ordblindhed og brug af læse-/skriveteknologi i folkeskolen. 

• Neurofaglig arbejdsrehabilitering for voksne med erhvervede hjerneskader. 

• Udredning, rådgivning og instruktion vedr. IKT-hjælpemidler til job og uddannelse.  

• Taleundervisning for borgere med hjerneskade indlagt på Holbæk Sygehus. 

• Ydelser leveret til andre kommuner end abonnementskommunerne. 

• Kurser og netværk for fagprofessionelle og individuelt aftalte forløb.  

• Netværk for fagprofessionelle i forhold til specifik målgruppe. 
 

Statistik for abonnementsydelser med fri trækningsret for Holbæk og 
Odsherred Kommuner 
I det følgende ses statistik for abonnementsydelserne de seneste tre år.  

 

Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud (DNU) 
Undervisningen i DNU af voksne med erhvervet hjerneskade er opbygget omkring teoretisk og praktisk 
viden om de problemstillinger, muligheder og begrænsninger, voksne med erhvervet hjerneskade står over 
for i mødet med deltagelse i arbejdsliv, familieliv, fritidsliv og øvrigt samfundsliv.  
Målet med undervisningen er, at den hjerneskadede bliver i stand til at kompensere for mistede 
færdigheder, bliver bedre til at klare sig selv, tage del i det sociale liv og dermed opnå en bedre livskvalitet. 
Hovedelementerne i undervisningen er at arbejde med de kognitive, personligheds- og følelsesmæssige 
områder. Undervisningen tager udgangspunkt i det hele menneske og relationen til familie og til 
omgivelserne. Formålet er at styrke de sociale kompetencer som en del af en psykosocial rehabilitering og 
identitetsrekonstruktion. I undervisningsforløbet er der mulighed for at afklare, om det er relevant, at 
deltageren indstilles til afklaring og udvikling af arbejdsevne. 

  
Undervisning for borgere med kognitive 
og psykosociale vanskeligheder efter 
erhvervet hjerneskade  

Holbæk 
Kommune 

(antal borgere) 

Odsherred 
Kommune 

(antal borgere) 

I alt Visitationer i 
alt 

2019 40 17 57        42 

2020 43 16 59        41 

2021 37 22 59        46 

 
I alt 59 kursister har i 2021 fået undervisning ugentligt fordelt på 24 udbudte hold. Ud af 46 visitationssager 
førte 34 til optagelse på hold i 2021. Henvisningerne kommer fra CSU-tale, CSU NFA, CSU 
Hjerneskaderådgivere, Sundhedscenter Holbæk og Odsherred, Hjerneskadekoordinator Odsherred foruden 
få individuelle henvendelser. 
 
Derudover har DNU varetaget opgaver inden for: 

• Organisere, koordinere og afvikle det tværkommunale patientuddannelsesforløb ”Livet med 
hjerneskade” (Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner). 

• Organisere og afvikle 2 kurser for pårørende a 2 x 2 kursusdage. 

• Mødedeltagelse i jobcentre i Holbæk og Odsherred Kommuner samt diverse netværksmøder. 

• Integration i dagligt samfundsliv, herunder kulturoplevelser m.m. for kursister.  
 
Corona har tydeliggjort, hvor vigtig og betydningsfuld relationen og ”mødet med den anden” er i udvikling 
af kognitive funktionsniveauer og forskellige mestringsstrategier. I DNU har vi derfor sat fokus på følgende 
teknologier: 
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• Pædagogiske teknologier 
Vores kursister er ofte i krise og ramt af stress, angst og depression. Ved at benytte indsigter fra 
stressforskeren Antonovskys stressreducerende tænkning er undervisningen inspireret af den 
salutogenetiske grundmodel. Vores intervention i undervisningen lader i højere grad vores 
neurofaglige viden knytte an til skabelse af sammenhæng ved at fokusere på: 

o Meningsfuldhed 
o Håndterbarhed 
o Begribelighed 

 
På den måde har vi øget fokus på udvidelse af det kognitive, energimæssige funktionsniveau 
gennem livskvalitetsparametre som skabelse af identitet, stressreduktion, mestring og udvidet 
deltagelse i samfundsmæssige aktiviteter, herunder informations- og kommunikationsteknologiske 
kompetencer.  

 

• Digitale teknologier  
Behovet for at kursisterne kan benytte sig af teknologiske kommunikationsredskaber er steget i 
takt med, at de teknologiske hjælperedskaber er blevet mere almene og mindre specialiserede. 
Coronanedlukninger har givet hverdagsteknologien yderligere fart, og digitale teknologier 
inddrages i højere grad i den undervisningsmæssige ramme med henblik på, at kursisterne udvider 
deres medborgerskab ved at benytte kompenserende strategier som talegenkendelse, møder på 
Teams, bruger GPS, SIRI, sociale medier mv.  
Formålet er, at kursisten på trods af hjerneskade mestrer dagligdagens opgaver i forhold til:  

o at kunne kommunikere med venner, børn, børnebørn via sms, telefon, Teams mv.  
o at få overblik over sit liv via katalogisering af fotos/billeder og digital kalender 
o at kunne finde vej igen mellem dagens gøremål via GPS 

 
 

Tale og Kommunikation 
I Tale og Kommunikation er opgaven udredning og undervisning af personer med sprog-, tale, eller 
stemmevanskeligheder. Det indebærer logopædisk intervention i forbindelse med for eksempel erhvervet 
hjerneskade, herunder afasi og dysartri, samt stemme- og stammevanskeligheder og vanskeligheder som 
følge af ALS, sklerose eller Parkinsons sygdom. Siden 2020 har vi haft stort fokus på teknologi som et 
supplement til talen eller som et led i den logopædiske indsats. I 2021 er transpersoner kommet til som ny 
målgruppe. Målgruppen tilbydes såvel individuel som gruppevist træningsforløb med henblik på at opnå 
adækvat stemmebrug i forhold til det erfarede køn. 
 
I 2021 har vi beskæftiget os med de teknologiske muligheder i hjemmetræning. Vi har bl.a. anvendt den 
nye webbaserede app Afasi-assistenten, som er blevet brugt som supplerende selvtræning til borgere med 
afasi. Herudover har vi anvendt app’en Book Creator, som er en elektronisk bog, der kan lægges på 
borgerens mobil eller iPad. Bogen er anvendt til at lave individtilpassede træningsøvelser på video. På den 
måde har vi trukket den logopædiske intervention med hjem i stuen, så borgeren kan træne hjemme med 
logopædens støtte. Hvor det grundet Corona ikke var muligt at gennemføre fysisk undervisning, anvendte 
vi desuden programmet Life-manager. Life-manager er en letanvendelig tablet, der har muliggjort 
videoopkald til borgere med kommunikative vanskeligheder. Ved hjælp af denne tablet og programmet 
kunne vi gennemføre intervention som fjernundervisning. 
 
I den følgende tabel ses antallet af borgere der har været igennem Tale- og Kommunikationsteamet i 2021. 
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Visitation, udredning af tale- og kommunikations-
vanskeligheder og undervisning ved hjerneskade og 
stemme-/stamme vanskeligheder samt 
vanskeligheder som følge af ALS, sklerose eller 
Parkinsons sygdom. 

Holbæk 
Kommune 

(antal borgere) 

Odsherred 
Kommune 

 (antal 
borgere) 

 
I alt 

2019 179 94 273 

2020 163 86 249 

2021 182 100 282 

 
De følgende tabeller er en uddybende opgørelse over antal logopædiske udredninger, individuelle forløb, 
holdundervisning og sagsbehandlinger uden forløb. Sagsbehandling uden forløb dækker over opfølgninger 
fra logopæderne i fase II, som ikke udviklede sig til reelle forløb med bl.a. udredning og intervention. De 
samlede tal er udtryk for ydelser til borgere med sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder, 
stemmelidelser samt progredierende neurologiske lidelser og andre logopædiske problemstillinger. 
 

Holbæk Kommune 2020 2021 

Udredninger 120 144 

Individuelle forløb 129 148 

Holddeltagere 16 14 

Sagsbehandling uden forløb 25 10 

 

Odsherred Kommune 2020 2021 

Udredninger 62 76 

Individuelle forløb 67 84 

Holddeltagere 12 9 

Sagsbehandling uden forløb 11 11 

 

Holbæk Kommune og Odsherred Kommune 2020 2021 

Udredninger 182 220 

Individuelle forløb 196 232 

Holddeltagere 28 23 

Sagsbehandling uden forløb 36 8 

 
I 2021 er der sket en stigning i antallet af borgersager i Tale- og Kommunikationsteamet på 13 % i forhold til 
sidste år. I 2021 er der flere borgere, som får logopædiske udredninger og flere individuelle 
interventionsforløb, hvilket forklarer, hvorfor der er færre sagsbehandlinger uden forløb. Stigningen peger 
på et større og mere omfattende behov for logopædisk intervention.  
I 2021 har der kun har været udbudt et enkelt afasihold, i modsætning til 2020, hvor der var to afasihold. 
Forklaringen på dette er en vakant stilling i Tale- og Kommunikationsteamet, som forventes genbesat i 
starten af 2022. 
 
 

Informations- og kommunikationsteknologi for borgere med erhvervede hjerneskader, 
neurologiske sygdomme, traumer, gigtlidelser mv.  
I følgende tabel er opgaver, som handler om IKT- hjælpemidler til borgere med nedsat 
kommunikationsevne opgjort. 
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IKT-opgaver vedr. 
udredning, rådgivning, 
afprøvning af IKT-
hjælpemidler og  
støtte til 
implementering 
ift. borgere med 
kommunikative, 
kognitive og motoriske 
udfordringer 
 

AB 
 

T AB + T 
 

Holbæk 
Kommune 
(antal opgaver) 

Odsherred 
Kommune 
(antal opgaver) 

 

Jobcenter 
Holbæk 

(antal opgaver) 
 

Jobcenter 
Odsherred  
(antal opgaver) 

 

Andre 
Kommuner 
(antal opgaver) 

I alt 
(antal 

opgaver) 

Jf. 
Lov om social 
service samt 

Lov om special-
undervisning 

for voksne 

Jf. 
Lov om social 

service samt Lov 
om special-

undervisning for 
voksne 

Jf. 
Lov om aktiv 

beskæftigelse 

 

Jf. 
Lov om aktiv 

beskæftigelse 

 

  

2019 22 1 - - - - 

2020 39 14 11 1 4 65 

2021 57 13 8 0 4 78 
AB = abonnement; T= takstfinansieret  

 
IKT Specialrådgivningens kerneopgave er at finde teknologiske løsninger til personer med svære 
funktionsnedsættelser. Teknologien er derfor et fast omdrejningspunkt i vores virke, og vi orienterer os 
løbende mod nye produkter samt anvendelsesmulighederne af de allerede eksisterende produkter.   
I 2021 har vi i særlig grad kvalificeret brugen af hverdagsteknologi i forhold til udfordringer ved arbejde ved 
skærm. Vi har bl.a. indkøbt et synsergonomisk hjælpemiddel i form af et løst filter foran skærmen. Disse 
indsatser har især været til gavn for borgere med følger efter hjernerystelse. Vi har desuden arbejdet med 
specialiserede teknologiske hjælpemidler til alternativ kommunikation, bl.a. nye programmer med 
mulighed for anvendelse på flere platforme. Vi kan dermed tilbyde bedre løsninger til borgere med svære 
sproglige og kommunikative vanskeligheder.  
 
Opgaverne i 2021 er i antal steget med 20 % i forhold til sidste år. Dette kan skyldes, at der fortsat er øget 
opmærksomhed på IKT Specialrådgivningens eksistens, og at der er kommet et styrket samarbejde imellem 
IKT-teamet og Tale- og Kommunikationsteamet. Således får borgerne i højere grad et samlet og forbedret 
tilbud i deres rehabiliteringsforløb. Det øgede antal arbejdsopgaver har dog påvirket de enkelte sagsforløb, 
og der har således været ventetid på igangsættelse af enkelte sager. Ligeledes har enkelte igangværende 
sager har haft et uhensigtsmæssigt langt forløb.   
 
I 2021 har IKT teamet kvalificeret det tværfaglige samarbejde internt i teamet samt været optaget af at 
udvikle samarbejdet på tværs af teams og fagligheder. IKT-teamet har fortsat været optaget af at kvalificere 
IKT-indsatsen i forhold til vores forskellige målgrupper. 
 
 

Informations- og kommunikationsteknologi ved læse-/skrivevanskeligheder 
Følgende er en opgørelse over sager, som handler om hjælpemidler til personligt brug for borgere med 

skriftsproglige vanskeligheder. 

IKT-sager vedr. udredning af behov for læse-/skriveteknologi 
og ansøgning om hjælpemidler jf. Serviceloven  

Holbæk 
Kommune  

(antal borgere) 

Odsherred 
Kommune 

(antal borgere) 

2019 45 19 

2020 55 15 

2021 51 10 
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Alle sager omfatter jf. ydelseskatalog udredning, ansøgning og instruktion i brug af læse-/ 
skriveteknologiske hjælpemidler. Typisk forløbsvarighed er 4-5 måneder.  
 
 

Statistik for abonnementsydelser med fri trækningsret for Holbæk 
Kommune 
 
Psykiske og sociale vanskeligheder 
Kurser for psykisk sårbare unge og voksne på ”De Små Hold” er udformet som individuelt kompenserende 
specialundervisning og foregår på hold tilpasset henholdsvis unge og voksne. Målet er, at kursisterne får 
mod på uddannelse, job og medborgerskab. 

 
Undervisning for psykisk sårbare og borgere med generelle 
indlæringsvanskeligheder  

Holbæk Kommune  
(antal borgere) 

2019 28 

2020 27 

2021 41 

 
Der er afholdt 21 visitationssamtaler i 2021. En enkelt kursist er indskrevet på anderledes vilkår som følge 
af varigt erhvervet hjerneskade, men ung alder. 
 
Henvisninger kommer fra sagsbehandling i SIOU, sagsbehandlere for uddannelsesparate og aktivitetsparate 
unge i AUBO, Ungebasen, Uddannelsesvejledningen, ”Broen til Uddannelse” og via social sagsbehandling 
for unge under 18 år. Dette har betydet, at vores kursistgruppe er blevet yngre, og vi har således også unge 
under 18 år på vores ungehold.  
 
Alle kursister har individuelle undervisningsmål og evalueringer ud fra et fagkatalog, som danner ramme 
om tilbuddet. Fagkataloget er bygget op om fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag foruden 
kreative fag inden for kunst, mad, natur og bevægelse. Derudover indgår individuelle tilbud om brug af 
hverdagsteknologi som strukturredskab. Se ydelseskatalog for yderligere beskrivelse. 
 
På De Små Hold bruger vi generelt teknologi i undervisningen. Vores kursister træner brug af 
hverdagsteknologi på egne mobiltelefoner. For nogle kursister er det aktuelt med strukturprogrammer til at 
organisere hverdagens opgaver, og for andre er det aktuelt at få hjælp af ordforslag, højtlæsnings-
programmer mv. på grund af svage læse-/skrivekompetencer eller konkret ordblindhed. Ved tvivl om en 
kursist lider af ordblindhed benytter vi os af ekspertisen til ordblindetest og undervisning i brug af læse-
/skriveteknologi hos vores kolleger i LæseTek. 
 
Under coronanedlukningen flyttede vi meget af vores undervisning over i Google Classroom. Derved kunne 
kursisterne deltage i undervisningen hjemmefra og fysisk på CSU, hvilket viste sig brugbart i forhold til 
kursisternes individuelle behov. Classroom træner endvidere kursisters studiekompetencer frem mod 
ordinære ungdomsuddannelser, idet redskabet er bredt anvendt her. Igennem arbejdet med Classroom får 
kursisterne også mulighed for at træne egne evner i tekstbehandling, regneark og 
præsentationsprogrammer. 
 
Faget Natur og bevægelse er en nyskabelse i år, og formålet er, at kursisterne på De Små Hold får mulighed 
for at fremme mental trivsel og sundhed i samspil med såvel medkursister som undervisere på samme 
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måde, som det er sket i andre kommuners ”Kultur og Natur på Recept”-projekter. I Natur og bevægelse-
faget bruger vi også teknologi til at fremme oplevelser, fællesskab og forståelse af samfund og egen 
kontekst for kursisterne. Står man eksempelvis på Esterhøj i Odsherred kan man se, hvordan landskabet så 
ud for 10.000 år siden gennem sin mobiltelefon. Er man på tur ved Strids Mølle ved Jyderup får man en 
digital fortælling om stedets historiske vigtighed, og er man på svampejagt ved Kongsøre kan appen 
”Svampeatlas” hjælpe en til at finde de rigtige svampe. 
 
 

Hjerneskade- og hjernerystelsesrådgivningen i Holbæk Kommune 
Hjerneskade- og hjernerystelsesrådgivningen bidrager til at binde de rehabiliterende indsatser sammen, så 
borgere, pårørende, fagpersoner omkring borgeren kan navigere i de ændrede livsvilkår, der følger med en 
hjerneskade eller hjernerystelse. 
 
Nedenstående er registrering af antal borgere som Hjerneskaderådgivningen og 
Hjernerystelsesrådgivningen har beskæftiget sig med i 2021: 
 

Hjerneskaderådgivning til borgere med erhvervet 
hjerneskade 

2019 2020 2021 

Rehabilitering på avanceret niveau 82  108  127 

Rehabilitering på specialiseret niveau 12 19   28 

 
 

Rådgivning til borgere med hjernerystelse og 
senfølger efter hjernerystelse  

2019 2020 2021 

Borgere over 18 år  35 35 31 

Borgere under 18 år 4 3 1 

 
Henvendelserne til Hjerneskade- og hjernerystelsesrådgivningen er kommet via borger, pårørende, 
sygehus, terapeuter på sundhedscenter, Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud, Tale- og 
kommunikationsteamet, medarbejdere i hjemmepleje/sygepleje og på plejecentre, støttekontaktpersoner, 
myndighed i AHLI, SIOU og AUBO samt eksterne samarbejdspartnere (bl.a. privatpraktiserende læger og 
arbejdsgivere) og patientforeninger.  
 
Hjerneskade 
Der er i 2021 set samme store behov (som i 2020) for hjerneskaderådgivning til og omkring borgere med 
erhvervet hjerneskade, som er ældre end pensionsalderen. Dette forklares ved, at flere borgere er stadig 
tilknyttet arbejdsmarkedet på trods af pensionsalder og desuden med en generelt stigende forventning til 
at bevare et godt helbred i længere levealder. Der er også i 2021 set en tendens til, at flere borgere over 
pensionsalderen udskrives fra sygehus med en specialiseret genoptræningsplan, hvor der anbefales en 
tættere koordineret og specialiseret indsats ofte med tæt samarbejde med eksterne aktører. Niveauet for 
borgere i den erhvervsaktive alder, der udskrives fra sygehuset med genoptræningsplan er stort set det 
samme som forrige år.  
 
Generelt er specialiseret rehabiliteringsforløb erfaringsmæssigt lange og løber ofte over flere år. Der ses en 
tendens til, at borgere i disse forløb har større pleje- og omsorgsbehov end tidligere over hele døgnet. 
Dette har medført, at der har været behov for inddragelse af hjemmepleje og døgnpleje i langt større grad 
end tidligere. 
 
Rådgivning til og omkring borgere med tidligere erhvervede hjerneskader er fortsat efterspurgt fra borgere, 



  

 

11 
 

Center for Specialundervisning  

pårørende og fagpersoner. Dette kan være pga. ændrede livsforhold, som betyder, at borgeren har fået nye 
rehabiliteringsbehov eller støttebehov, og hvor der er behov for en henvisning til andre indsatser.  
 
Rådgivningsdelen til borgere med erhvervet hjerneskade, uden for den erhvervsaktive alder, har fortsat 
være prioriteret pga. øget efterspørgsel.  
 
Hjernerystelse 
Rådgivning til borgere som er ramt af hjernerystelse startede op i 2018, og behovet i 2021 kan 
sammenlignes med behovet i 2020. Dette område er forholdsvist nyt, og der arbejdes stadig på at afdække 
behov for indsatser og udvikle rådgivningen og indsatserne. Et særligt fokuspunkt er, at borgere så hurtigt 
som muligt henvises til hjernerystelsesrådgivningen, og derfor er bl.a. privatpraktiserende læger og 
jobcenter informeret om deres vigtige rolle i forhold til henvisning. Hjernerystelsesrådgivningen har skabt 
grundlag for, at der nu er blevet etableret et rehabiliteringsforløb i Sundhedscenteret ved en fysio- og 
ergoterapeut. 
 
Udvikling 
Hjerneskade- og hjernerystelsesrådgivningen har i 2021 haft ekstra fokus på pårørende og deres særlige 
rolle i rehabiliteringsforløbet. 
 
Hjerneskaderådgivningen har været initiativtager og facilitator til at få implementeret de Nationale 
Anbefalinger for Tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, SST 2020 
(https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-
erhvervet-hjerneskade). Arbejdet har resulteret i en Håndbog for Hjerneskaderehabilitering, som er 
målrettet medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune, som arbejder med borgere med en erhvervet 
hjerneskade. Aktuelt pågår der fortsat en implementeringsproces, hvor medarbejdere inddrages. Arbejdet 
har også resulteret i fem centrale udviklings- og fokusmål på tværs af kommunen, og der er opstartet en 
proces omkring disse.  
 
Som følge af Corona har Hjerneskade- og hjernerystelsesrådgivningen benyttet sig af digitale løsninger som 
erstatning for det personlige møde. Denne løsning har været brugbar, men erfaringen viser, at det 
personlige møde tilfører det relationelle samarbejde med borger og pårørende vigtige informationer.   
 
 

Statistik for indtægtsdækket virksomhed  
I det følgende ses statistik for den indtægtsdækkede virksomhed i seneste tre år. 

 
LæseTek 
Indtægtsdækket virksomhed på grundskoleområdet  
 

 
Antal ydelsespakker vedr. 
læse-/skriveteknologi til 

folkeskolen 

Kurser og indsatser på 
privatskoler, lilleskoler samt 
interne skoler i kommunen 

Udredning af  
læse-/skrivevanskeligheder 

på 10. klassecentret 

2019 86 3 8 

2020 96 7 5 

2021 123 3 2 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-erhvervet-hjerneskade
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-erhvervet-hjerneskade
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LæseTek indgår hvert år en leveringsaftale med Læring og Trivsel, Holbæk Kommune vedr. samarbejde om 
indsats for ordblinde elever i folkeskolen kaldet Projekt e/læsning i skolen. Ydelsespakkerne i tabellen 
ovenfor er en del af aftalen. Aftalen indholdsfornyes hvert år og omhandler såvel opfølgning på elevernes 
brug af læse- og skriveteknologi samt indsatser leveret på CSU Holbæk i form af 6 ugers koncentreret 
e/skoleforløb for de ældste og hårdest ramte ordblinde elever. Hertil kommer samspil med lærere og 
forældre gennem møder og gennem kurser tilrettelagt for forældre, lærere og pædagoger. 
 
I alt er der i 2021 indskrevet 364 elever i Projekt e/læsning i skolen, heraf er 123 elever indskrevet i 2021. 
Det høje antal ydelsespakker de senere år er et positivt udtryk for, at flere elever er blevet testet for 
ordblindhed og får den nødvendige læse-/skriveteknologi introduceret i løbet af de første skoleår og kan 
samtidig forklare, at behovet for ordblindeudredning i 10. klasse daler. Derudover har 10. klassecentret selv 
har ansat personale, der kan foretage testning.  
 

Læsekonsulent 
LæseTek indgår i et fortløbende samarbejde med Fagcenter for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune i 
forhold til den centrale understøttelse af sprog og læseudvikling i dagtilbud og skole. Læsekonsulenten fra 
LæseTek bistår med specialfaglig viden for at understøtte læsevejledere og pædagogiske ledere i 
folkeskolen i deres arbejde med elever i skriftsprogsvanskeligheder såvel som læsning og skrivning på det 
almene område 32 timer ugentligt. 
Læsekonsulenten er bl.a. projektansvarlig for et projekt bevilliget af Egmont Fonden, som omhandler 
diagnosticering, indsats, forældre- og lærerkurser for tosprogede ordblinde.  
Resultater for projektet er her ved udgangen af 2021 at: 

• Forældrekurser særligt tilrettelagt forældre til tosprogede ordblinde inkl. tolk nu indgår i 
skoleaftalen med LæseTek og finder sted på de to byskoler Bjergmarksskolen og Absalonskolen. 

• Andelen af tosprogede ordblinde er steget i løbet af projektets løbetid fra 2,6 % til 7,7 % samlet for 
de 2 skoler. Dette betyder, at der nu diagnosticeres samme andel af ordblinde blandt tosprogede 
elever og etnisk danske elever, samt at andelen ca. svarer til de 8 % på Ordblindetesten. 

 

Yderligere opgaver på grundskoleområdet 
LæseTek har haft supervisionsopgaver ift. lærere i grundskolen hen over året 2021. 
 
 

Indtægtsdækket virksomhed på voksenområdet 
 

 Jobcentersager vedr. 
udredning af behov for 
læse-/ skriveteknologi 
(Holbæk Kommune) 

Jobcentersager vedr. 
udredning af behov for 
læse-/ skriveteknologi 
(Odsherred Kommune) 

Antal kurser afholdt for 
fagfolk, fx 

Uddannelsesforbundet 
og Professionshøjskoler 

2019 45 16 6 

2020 45 4 5 

2021 43 8 5 

 
I 2021 er antallet af jobcentersager med implementering af læse-/skriveteknologi i arbejdspladsfunktioner 
på niveau med 2020. Det er således fortsat lykkedes at udbrede kendskabet til de teknologiske muligheder, 
som LæseTek står for at afprøve til implementering i den enkeltes jobfunktion. Holbæk Kommunes egne 
ansatte medarbejdere med ordblindevanskeligheder står for en del af efterspørgslen på implementering af 
læse-/skriveteknologi i 2021.  
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Ordblindeundervisning for voksne (OBU) 
Ordblindeundervisning for voksne er statsligt finansieret og foregår såvel i Holbæk som Odsherred 
Kommuner, jf. vores leverandøraftale med VUC Holbæk.  
 

Ordblindeundervisning 
 

Antal kursister 
 

2019 38 

2020 43 

2021 62 

 
Antallet af kursister til ordblindeundervisning er stigende og omfatter nu fire ugentlige hold i Holbæk og et 
ugentligt hold i Odsherred. I Holbæk er et af holdene et erhvervsrettet OBU-hold og et andet er for 
ordblinde med dansk som andetsprog. Her deltager kursister fra Syrien, Eritrea og Afghanistan. Der har i 
løbet af året også været et ordblindehold tilrettelagt for borgere, som var i gang med en IGU (Integrations-
Grund-Uddannelse).  
 
Foruden undervisning er der i 2021 foretaget 24 ordblindetest og 20 ordblindeudredninger.  
 

OBUdOBU 
Coronanedlukning og fjernundervisning via digitale løsninger fik i 2020 LæseTek til at gå i luften med 
udgivelse af digitale undervisningsmaterialer under navnet OBUdOBU. OBUdOBU udspringer af LæseTeks 
mangeårige erfaring med udarbejdelse af digitale undervisningsmaterialer til ordblinde/læsesvage unge og 
voksne, hvor brugen af læse- og skriveteknologi er essentiel. Abonnenterne er 
specialundervisningsinstitutioner over hele landet. OBUdOBU har på nuværende tidspunkt 14 abonnenter 
fordelt i hele landet. En kort video om OBUdOBU kan ses på følgende link: https://youtu.be/SZRKXnFK3Vo 
 
OBUdOBU kunne d. 3. juni 2021 fejre 1-års-fødselsdag. Det fejrede vi med at lægge nye gratis 
opgaveeksempler på CSU’s hjemmeside og udsende et spørgeskema til alle vores abonnenter om deres 
oplevelse af OBUdOBU. Evalueringen bekræftede relevansen af OBUdOBU, og følgende er et par eksempler 
på undervisernes feedback: 

• Nye opgaver i indbakken er fantastisk og giver også inspiration til andre og supplerende opgaver. 

• Kombinationen af læse- og skriveopgaver målrettet til brugergruppen får jeg ikke forærende andre 
steder fra! 

Og hvad angår kursisternes oplevelse, så svarede 100 % af respondenterne, at kursisterne oplever 
OBUdOBU-opgavernes emner som interessante. 
 
 

Dyskalkuli 
LæseTek udreder dyskalkuli i forhold til voksne borgere med matematikvanskeligheder og følgende er et 
eksempel fra 2021: 
En ung mand fra Odsherred blev i slutningen af 2020 optaget på Gulvlæggerskolen i Viborg med start i 
januar 2021. På grund af svære matematikvanskeligheder var han i fare for ikke at kunne bestå den 
matematikprøve, som det første halve års grundforløb afsluttes med, og som eleverne skal bestå for at 
kunne fortsætte på Gulvlæggerskolen. Odsherred Kommune bevilgede derfor en matematikudredning samt 
et afklarende undervisningsforløb ved LæseTek. Undervisningsforløbet havde fokus på opmåling af længder 
samt beregning af areal og rumfang. Den unge mand endte med at bestå matematikprøven og er nu videre 
i sin gulvlæggeruddannelse. 
 
 

https://youtu.be/SZRKXnFK3Vo
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Andre opgaver i LæseTek 
Udover nævnte ydelser har konsulenter fra LæseTek undervist på to faste ugentlige undervisningsdage 
vedr. IT og brug af læse-/skriveteknologi internt på henholdsvis IT-linjen og valgfag på STU, CSU Holbæk. 

 
 

Ekstern undervisning ved professionshøjskolerne  
LæseTek har i 2021 undervist på to parallelle specialiseringsmoduler ”Inklusion af elever i 
skriftsprogsvanskeligheder” på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Trekroner.   
Herudover leveres undervisning samt eksamination på diplomuddannelsen for ordblindelærere og diplom 
for læsevejledere på hhv. Professionshøjskolen Absalon og Københavns Professionshøjskole. I praksis er en 
stor del af undervisningen i foråret 2021 leveret som e-læring, men i efteråret har fysisk undervisning været 
muligt. Successivt har LæseTek leveret eksamensvejledning til de aktuelle studerende. 
 
Andre eksterne undervisningsopgaver er: 
  

• Kursusrække i Uddannelsesforbundet om didaktik i den kompenserende ordblindeundervisning 

• Oplæg på VUC Roskilde om modstand og motivation i læringsrummet 

• Webinar: Tegnsætning uden grammatik 
 
 

Eksterne oplæg og landsdækkende medieindslag 
LæseTek har haft følgende landsdækkende opgaver i årets løb: 

• Deltagelse i DR-programmet Supertanker i uge 40, som led i landsdækkende ordblindeuge. 
LæseTek bidrog med ekspertvinklen med hensyn til at belyse ordblindhed og de psykosociale følger 
heraf.  

• Udarbejdelse af film for Styrelsen for kvalitet og undervisning om tidlig indsats og emotionelle 
følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 

• Hovedoplægsholder på ROALS-konference om emotionelle følger af ordblindhed og andre 
læsevanskeligheder. ROAL er samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 

• Oplægsholder på Danmarks Læringsfestival 

• Oplægsholder på KL og STUKs nationale netværk for læsekonsulenter 
 

Artikler 
• Artikel i Læsepædagogen, 69. årgang, nr. 3. 

 
 

Neurofaglig Arbejdsrehabilitering (NFA) 
Alle forløb i NFA afregnes nu individuelt efter aftale om for-samtale, indsats aftalt i uger og afsluttende 
rapport eller funktionsevnevurdering. Et forløb varer efter aftale med samarbejdspartner typisk i op til seks 
måneder, se ydelseskatalog for yderligere beskrivelse. 
NFA løser primært opgaver i samspil med samarbejdspartnere i Holbæk Kommune: AUBO, 
sygedagpenge/jobafklaring. Hertil kommer enkelte opgaver i nabokommunerne.  
 

Afsluttede 
sager 

Sag vedr. erhvervet 
hjerneskade 

Sag vedr. hjernerystelse 

2019 45 (ikke opdelt i diagnoser)  

2020 22 11 

2021 27 10 
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Året 2021 har været udfordret af, at beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet i en længere periode i 
foråret 2021. Myndighederne suspenderede beskæftigelsesindsatsen, hvilket betød, at nye forløb og 
praktikker ikke kunne etableres, og flere igangværende forløb blev pauseret i første halvdel af 2021. Dette 
har betydet stor travlhed efter genstart i efteråret 2021, hvilket forklarer, at det samlede antal NFA-forløb 
nærmer sig niveau fra tidligere år. 
 
For at holde kontakten til borgere og samarbejdspartnere har NFA benyttet Teams og Life Manager til 
virtuelle samtaler. Efter genåbning af beskæftigelsesindsatsen har vi fortsat vores brug af virtuelle møder 
i de situationer, hvor det er tidsbesparende og effektivt, for eksempel i tilfælde hvor borgere bor langt væk, 
eller hvor der er behov for hyppige opfølgningsmøder med deltagelse af enkelte eller flere fagpersoner. 
Borgere i NFA-forløb er typisk på arbejdsmarkedet, og her benyttes teknologien primært som 
kompensation for at øge arbejdsevnen. Brug af kalenderfunktion samt brug af fotos af opgaver og beskeder 
anvendes til at støtte hukommelse og giver bedre overblik. Et andet teknologisk redskab er brug af 
telefonens påmindelser til at strukturere arbejdstiden og skabe balance mellem aktivitet og pause. NFA 
inddrager øvrige samarbejdspartnere i Kommunikationscenteret ved for eksempel ordblindeproblematik og 
talevanskeligheder og støtter til at implementere teknologien herfra på arbejdspladsen eller i hverdagslivet. 
NFA har et tæt samarbejde med IKT Specialrådgivningen omkring bl.a. arbejdspladsindretning, indstilling af 
diverse programmer som oplæsningsfunktion, diktering og indstilling af skærm, tastatur og mus.  
 
I 2021 er målgruppen udvidet, således at der nu også er mulighed for at tilbyde NFA-indsatser til borgere 
med progredierende neurologisk lidelse i form af Parkinsons sygdom og sclerose. Endvidere er det her ved 
årets udgang aftalt med AUBO, at godkendte borgere til fleksjob fremover vil kunne bevilges mentorstøtte 
fra NFA i fleksjobbet med det formål at udvikle arbejdsevne og skabe sammenhæng mellem arbejdsevne og 
arbejdsfunktioner i borgernes fleksjobs. 
 
 

Samarbejde med Holbæk Sygehus 2021 
Kommunikationscentret har gennem en årrække haft samarbejdsaftale med Holbæk Sygehus. Der er 
således leveret 58 timers audiologopædisk bistand ugentligt i året der gik. Aftalen har i 2021 bidraget til, at 
287 borgere har modtaget logopædisk intervention på sygehuset. Se ydelseskatalog for yderligere 
beskrivelse af ydelsen. 
 
 

Sager med andre betalingskommuner 2021 
Der er gennem samarbejde mellem IKT, De Små Hold og LæseTek løst en længerevarende opgave for 
Grønlands Hjemmestyre i 2021. Sagen omfatter udredning etablering af såvel læse- og skriveteknologi som 
IKT-kommunikationsredskaber til herboende borger med henblik på danskundervisning og etablering af 
mulighed for verbal og skriftlig kommunikation på dansk.  
 
IKT, Taleteam og LæseTek har udover de optalte ydelser finansieret på abonnement også løst 
kommunikationsopgaver i forhold til elever på CSU Holbæks særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og 
sager vedrørende enkelte borgere fra andre kommuner.  
 
 

Afrunding 
Fra CSU Kommunikationscentret står vi gerne til rådighed for yderligere oplysninger om vores ydelser eller 
udvikling af nye tilbud og samarbejdsformer i forhold til vores målgrupper. 
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Læs mere om os i vedlagte ydelseskatalog eller på vores hjemmeside:  
www.csu-holbaek.dk.  
 
Kontakt for yderligere information:  
Lisbeth Kudahl, afdelingsleder for Kommunikationscentret, CSU Holbæk.  
likud@holb.dk / tlf. 7236 7325 
 
Venligst   
Lisbeth Kudahl 
Afdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csu-holbaek.dk/
mailto:likud@holb.dk

