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KATALOG for specialiserede ydelser på autismeområdet, Region Sjælland   

Ydelseskataloget er et resultat af projektet; Behov for at arbejde med andre former for specialisering, som blev igangsat af styregruppen for rammeaftalen i Region 

Sjælland i 2017. Projektet er en naturlig fortsættelse af arbejdet med at gøre de specialiserede tilbuds ekspertviden og ydelser mere tilgængelige herunder også at 

styrke dialogen mellem bestillere og udfører på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Formålet er at udvikle fleksible og målrettede enkeltydelser som 

et alternativ til et køb af en hel plads (til fuld takst).  

Enkeltydelserne i kataloget giver mulighed for at lave mere fleksible løsninger i komplicerede sager, hvor løsningen ikke nødvendigvis er en plads til fuld takst. Det 

kan for eksempel være, når et barn ikke formår at komme i skole, en ung med autisme, skal forberedes på at komme i egen bolig eller at fagpersoner skal klædes 

bedre på med specialiseret viden til at lave en mere kvalificeret sagsbehandling – opgaver, der kalder på en særlig løsning.  

 

Udvikling af ydelserne  

Ydelserne er afdækket i en tæt dialog mellem tilbuddene og kommunale aktører som en del af projektet: Behov for at arbejde med andre former for specialisering. 

På baggrund af dialogen har tilbuddene efterfølgende udviklet og defineret, hvordan de kan imødekomme ønsker og behov fra bestillers side i konkrete ydelser i 

forhold til indhold og pris. Projektet er også udført med henblik på at afprøve tættere dialogformer mellem udbydere og bestillere, hvor et fælles formål er at udvikle 

fleksible og målrettede enkeltydelser på det specialiserede socialområde, der svarer til bestilleres ønsker og behov.  

Læs mere om projektet: https://rs17.dk/projekter/projekt-om-udvikling-af-specialiserede-ydelser.aspx 

 

Henvendelse på baggrund af kataloget 

Når du henvender dig til tilbuddet vedrørende en ydelse i kataloget, må du gerne gøre opmærksom på dette. Det skal bruges til en evaluering af ydelseskataloget og 

samarbejdet om de leverede ydelser.  

 

Du kan altid kontakte de tre specialiserede tilbud for at høre nærmere om muligheder og priser: 

Himmelev – et behandlingstilbud til børn og 
unge  
Sofie Madsensvej 5 
4330 Hvalsø 
Tlf.: 47329500 
 

Autisme Center Vestsjælland 
Rosenkildevej 85 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 57 49 00 
 

Autismecenter Storstrøm 
Færgegaardsvej 15 z 
4760 Vordingborg 
Tlf.: 55363600 
 

 
himmelev@regionsjaelland.dk  
http://himmelevbehandlingstilbud.dk/  
 

 

acv@slagelse.dk  
https://acv.slagelse.dk/  
 
 

 

autismecenter@vordingborg.dk  
https://vordingborg.dk/autismecenter-
storstroem/  
 

https://rs17.dk/projekter/projekt-om-udvikling-af-specialiserede-ydelser.aspx
mailto:himmelev@regionsjaelland.dk
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Indholdsfortegnelse  

 Rådgivning til familien 

 Undervisning til pårørende  

 Skoleundervisning i hjemmet  

 Specialiseret støtte til barnet eller den unge 

 Specialiseret støtte til et barn med autisme i skolen 

 Rådgivning til fagprofessionelle i skolen  

 Rådgivning til forældre om overgangen fra barn til voksen 

 Et sammenhængende tilbud fra ung til voksen (ca. 16 – 24 år) 

 Aflastning til voksne 

 Supervision af fagpersoner  

 Undervisning af grupper  

 Rådgivning om ældre borgere  

 Undervisning af sagsbehandlere  

 Uddannelse af støtte/kontaktpersoner  

 Supervision i forhold til komplekse problemstillinger  

 Udførsel af tests  
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RÅDGIVNING TIL FAMILIEN 
 

 

Rådgivning målrettet familiens situation med henblik på at give barnet og familien konkrete redskaber og strategier til brug i hverdagen med 
autisme. 
Rådgivning og sparring om særlige problemstillinger i forhold til barnet eller den unge med autisme.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Familier til børn med autisme modtager et rådgivningstilbud i forhold til eventuelle 
konkrete vanskeligheder, de oplever i hverdagen. Tilbuddet består af samtaler med 
en psykolog og evt. en pædagog – begge med specialviden indenfor 
autismeområdet. Første gang deltager begge. Derefter vurderes videre forløb. 
 
Der er både mulighed for at afholde samtalerne alene med forældrene, eller med 
deltagelse af barnet afhængigt af familiens ønsker og barnets funktionsniveau. Det 
er også muligt at afholde rådgivende samtaler med en større del af barnets 
familienetværk. 
 

Timepris:  
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse  
Pædagog kr.  600,- inkl. 
forberedelse 
 
Transport: Km penge (højeste 
takst) + halv timepris pr. kørt time   
 
Minimum timetal:  
Forløbet udgøres af minimum 5 
sessioner á 1½ times varighed 
 

Autisme Center 
Vestsjælland  

Rådgivning målrettet familien med henblik på at give barnet og familien konkrete 
redskaber og strategier til brug i hverdagen med autisme. 
 
Rådgivning og sparring om særlige problemstillinger i forhold til barnet med 
autisme.  

 
Vejledning til forældre med henblik på daglige aktiviteter i skole, sanseintegration, 
mundmotorik, motorik, leg og sport mm.  
 
Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, f.eks. lærer, pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut og talehørekonsulent, og har erfaring indenfor autismeområdet. 

Timepris:  

Kr. 800,-  

Transport (hvis ikke ydelsen finder 
sted på autismecenteret): 
- afregnes efter statens gældende 
sats (kr. 3,53) + evt. 
parkeringsafgift og broafgift.  
Transporttid ud over 30 
minutter afregnes med kr. 500,- 
pr. time Transport beregnes fra 
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En times rådgivning omfatter ca. 45 minutters direkte rådgivning, da der beregnes 
tid til forberedelse, notatskrivning, telefonisk kontakt og andet. Der beregnes tid af 
de bevilgede timer ved læsning af omfattende journalmateriale. 

 

Autisme Center Vestsjælland, 
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse 

 

Autismecenter  
Storstrøm I rådgivningen søger vi afdækning eller kortlægning af mulige årsager til aktuel 

adfærd. Vi vejleder i brug af konkrete pædagogiske metoder, såsom dagsskemaer, 
ugeprogrammer, årskalender med tilhørende arbejds-, hjælpe- og støttesystemer. 
Der rådgives ligeledes i anvendelsen af forskellige kommunikationsredskaber som fx 
PECS, sociale historier, tegnseriesamtaler eller KAT-kassen. 

 

Timepris:  

Vejledning/rådgivning af 
specialpædagogiske konsulenter: 
kr. 500,- inkl. forberedelse + kørsel 
til statens højeste takst. 

Vejledning/rådgivning/samtaler 
med psykolog: 
kr. 600,-  inkl. forberedelse + 
kørsel til statens højeste takst i 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet  
Udarbejdet i forbindelse med projekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering i rammeaftaleregi i Region Sjælland  
 

5 
 

UNDERVISNING TIL PÅRØRENDE   
 

 
Undervisning af pårørende om autisme.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Pårørendeundervisning kan foregå enten for pårørende til en enkelt person med 
autisme eller for en gruppe af pårørende.  
 
Undervisningen tager udgangspunkt i at formidle viden om mennesker med 
autismes særlige vanskeligheder og ressourcer. Der vil især være fokus på, hvordan 
rammerne og relationerne omkring personen kan tilrettelægges så trivsel og 
udvikling fremmes, og så konflikter reduceres.  
 
Ved pårørendegrupper vil der blive skabt rammer for en proces omkring gensidig 
erfaringsudveksling. 
 
Kurser for pårørende på Himmelev handler om:  

 Introduktion til autismespektret og de afvigelser og begrænsninger, der 
ligger til grund for barnets/den unges diagnose. 

 Pædagogiske metoder og redskaber, som kan anvendes i dagligdagen for at 
kompensere for nogle af vanskelighederne 

Der er mulighed for at skræddersy temadagene efter behov. 

 

Timepris:  
 
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse 
Hertil transport: km penge +   halv 
timepris pr. kørt time    
 
Minimum timetal: ”individuel 
pårørendeundervisning” er 
minimum 1 session á 2 timer. 
”Grupper af pårørende” er 
minimum 3 sessioner á 2 timer. 
 
 
½ dag (op til 12 personer) kr. 
6.000,- 
1 dag (op til 12 personer) kr. 
12.000,- 

Autisme Center 
Vestsjælland  

Vi laver kurser for pårørende, som f.eks.:  

 Grundlæggende autismeforståelse 
 Autisme og andre diagnoser  
 Pædagogiske værktøjer i forhold til mennesker med autisme 

Pris: 

½ dag (op til 20 personer): Kr. 
7.000,- 
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 Kommunikation og autisme 

Underviserne har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden 
om autisme gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at 
skabe forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse.  

 

1 dag (op til 20 personer): Kr. 
14.000,- 

Ved flere end 20 deltagere laves 
der aftale om pris.  

Autismecenter 
Storstrøm 

Vi laver kurser og individuelle kurser for pårørende, som for eksempel:  
 

 Grundlæggende viden om autisme og ADHD modul 1 

 Grundlæggende viden om autisme og ADHD, modul 2  

 Picto Selector  

 Piger med autismespektrumforstyrrelser  

 Redskaber til visuel kommunikation  

 Problemskabende adfærd  
 

 

Pris: 

Kursus (max 20 deltagere): kr. 
1.200,- pr. time inkl. forberedelse 
+ kørsel til statens højeste takst. 

Kursus af 1 dags varighed (max 20 
deltagere): kr. 7.000,- inkl. 
forberedelse + kørsel til statens 
højeste takst i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet  
Udarbejdet i forbindelse med projekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering i rammeaftaleregi i Region Sjælland  
 

7 
 

  

SKOLEUNDERVISNING I HJEMMET 

 

 

 
Undervisning af barnet i eget hjem med henblik på at gøre barnet i stand til at komme i et alment skoletilbud.   
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Institutionen stiller specialuddannede lærere til rådighed for undervisning i barnets 
eget hjem. Der arbejdes efter folkeskoleloven og om reglerne for 
hjemmeundervisning.  
 
Der kan efter aftale arbejdes henimod at genintroducere barnet til sit oprindelige 
skoletilbud eller henimod indslusning i nyt skoletilbud. 
 
 
 

Timepris:  
Lærer kr. 750,- inkl. forberedelse 
Transport: Km penge (højeste 
takst) + halv timepris pr. kørt time 
 
Minimum timetal: 10 timer pr. uge 
Minimum 3 måneders varighed 

Autismecenter 
Storstrøm 

Det tilbydes ikke som standardiseret opgave, men kan være en del af et samlet 
tilbud. 
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SPECIALISERET STØTTE TIL BARNET ELLER DEN UNGE 
 

 

 
Specialiseret støtte til barnet eller den unge i hjemmet efter et individuelt behov.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  
 

 

Barnet eller den unge med autisme støttes i hverdagen udenfor sit 
undervisningstilbud af en pædagog med specialistviden indenfor området. 
 
Støtten kan både bestå i samtaler med barnet, i at bakke op om barnets deltagelse i 
fællesskaber indenfor og udenfor hjemmet og støtte til at få oplevelser som matcher 
barnets behov og funktionsniveau. 
 
Den specialiserede støtte kan også bestå i træning af forskellige færdigheder, som 
barnet har brug for i sit daglige liv. Det kan være transport, hygiejne, bo-træning og 
lignende. 
 
Himmelev tilbyder legetræning til barnet. Gennem leg trænes barnets relationelle 
og kognitive færdigheder. 
 

Timepris:  
Pædagog kr. 600,- inkl. 
forberedelse 
Transport: Km penge (højeste 
takst) + halv timepris pr. kørt time 

Hvis barnet skal gøre brug af en 
specialiseret støtte kræves et 
længerevarende forløb af 
minimum 3 måneders varighed. 
Beregnet med 3 dage á 5 timer pr. 
uge. 

Legetræning: 
Minimum timetal 10 timer 
Timepris psykolog kr. 1.100,- 
Pædagog kr. 600,- 

Autisme Center 
Vestsjælland  

 
 

Rådgivning/supervision til person med ASF 

Specialiseret støtte til barnet eller den unge i hjemmet efter et individuelt behov  

Vejledning med henblik på daglige aktiviteter i skole, sanseintegration, 
mundmotorik, motorik, leg og sport mm.  

Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, f.eks. lærer, pædagog, psykolog, 

ergo/fysioterapeut og talehørekonsulent, og har erfaring indenfor autismeområdet. 

Timepris: 

kr. 800,-  

Transport (hvis ikke ydelsen finder 
sted på autismecenteret): 
- afregnes efter statens gældende 
sats (kr. 3,53) + evt. 
parkeringsafgift og broafgift.  



Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet  
Udarbejdet i forbindelse med projekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering i rammeaftaleregi i Region Sjælland  
 

9 
 

En times rådgivning omfatter ca. 45 minutters direkte rådgivning, da der beregnes 
tid til forberedelse, notatskrivning, telefonisk kontakt og andet. Der beregnes tid af 
de bevilgede timer ved læsning af omfattende journalmateriale. 
 

Transporttid ud over 30 
minutter afregnes med kr. 500,- 
pr. time Transport beregnes fra 
Autisme Center Vestsjælland, 
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse 

 

Autismecenter 
Storstrøm  Støtten kan bestå af hjælp til at få organiseret sin dagligdag, for eksempel indkøb af 

dagligvarer, lave kostplaner, betale regninger, sortere og holde orden på post, 
fysiske aktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Støtten leveres af medarbejdere i Autismecenter Storstrøm. Medarbejderne har 
gennemgået en uddannelse, som er rettet mod at dække de enkelte borgeres 
individuelle behov. 

 

Timepris: 
Kr. 384,- (2017) 
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SPECIALISERET STØTTE TIL ET BARN MED AUTISME I SKOLEN 
 

 

 
En fagperson med specialviden om autisme indgår i et tværfagligt team omkring et barn i skolen. 
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Bidrag med specialviden til tværfagligt team 
Deltagelse i tværfagligt teamsamarbejde med faglige input om autisme, 
undervisningstilrettelæggelse og pædagogik. Afhængig af problemstilling deltager 
enten psykolog, lærer, socialrådgiver eller pædagog. 
Deltagelsen foregår ved månedlige møder over en 6 måneders periode  
 
Samarbejdsmøder 

 Hjælp til koordinering af samarbejdet mellem skole og hjem. 

 Konsulentbistand til koordinering af forskellige perspektiver på barnets 
vanskeligheder, trivsel og udvikling. 

 
Barn, forældre og lærere mødes til samarbejdsmøder for at sikre fælles koordinering 
af indsatsen. Møderne foregår cirka hver 6. uge og kan suppleres med supervision til 
skolen og rådgivning til familien ind imellem samarbejdsmøderne. Konsulent med 
mødelederfunktion sørger for at udvekslingen af perspektiver bliver så konstruktiv 
som mulig.   
 
Samarbejdsmøderne foregår på barnets skole. Konsulenten er uddannet psykolog 
eller socialrådgiver. 
 
 

Timepris:  
Lærer kr. 750,- inkl. forberedelse 
el. 
Pædagog kr. 600,- inkl. 
forberedelse 
 
Minimum timetal: 6 møder á 1½ 
time 
 
Samarbejdsmøder: 
Timepris:  
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse 
Socialrådgiver: kr. 900,- inkl. 
forberedelse 
 
 
Minimumtimetal: Forløbet 
udgøres af minimum 5 sessioner á 
1½ times varighed 
Km penge (højeste takst) + halv 
timetakst 
 

Autismecenter  
Storstrøm 

Vi tilbyder rådgivning til støttepersoner 

 

Vejledning/rådgivning af 
specialpædagogiske konsulenter: 
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kr. 500,-  inkl. forberedelse + 
kørsel til statens højeste takst. 

Vejledning/rådgivning/samtaler af 
psykolog: 
kr. 600,- inkl. forberedelse + kørsel 
til højeste i 2018 
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RÅDGIVNING TIL FAGPROFESSIONELLE I SKOLEN 
 

 

 
Målrettet rådgivning i forhold til tilrettelæggelse af dagligdagen for et specifikt barn eller ung med autisme i den almene folkeskole.   
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev Rådgivning til lærere og pædagoger i almentilbud i forhold til, hvordan man 
tilrettelægger et lærende og udviklende miljø for elever med 
autismespektrumsforstyrrelser.  
 
Rådgivning kan have fokus på for eksempel: 

 Faglige problemstillinger 

 Sociale problemstillinger 

 Konflikthåndtering 

 Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse 
 

Rådgivningen ydes af lærere, pædagoger, socialrådgiver eller psykolog med særlig 
kompetence indenfor autismeområdet. 
 
 

Timepris:  
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse 
                    
Socialrådgiver kr. 900,- inkl. 
forberedelse 
 
Pædagog kr. 600,- inkl. 
forberedelse  
 
Lærer kr. 750,- inkl. forberedelse 
 
Transport: Km penge + halv 
timepris pr. kørt time   
Minimum timetal: 1½ time 
Km penge (højeste takst) + halv 
time takst 

Autisme Center 
Vestsjælland 

 

Målrettet rådgivning i forhold til, hvordan man tilrettelægger en dagligdag for et 
specifikt barn eller ung med autisme i den almene folkeskole.   
 
Vejledningsforløb omkring barnet med henblik på blandt andet daglige aktiviteter i 
skole, sanseintegration, mundmotorik, motorik, leg og sport.  
 
Rådgivning i forbindelse med oprettelse af sanserum. Herunder rundvisning i 
Snoezelhus. Se pris. 

 

Timepris: 

1 – 3 personer: kr. 1.050,- 

4 eller flere personer: kr. 1.450,- 

En times rådgivning omfatter ca. 
45 minutters direkte rådgivning, da 
der beregnes tid til forberedelse, 
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Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, f.eks. lærer, pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut og talehørekonsulent, og har erfaring indenfor autismeområdet. 

 

notatskrivning, telefonisk kontakt 
og andet. Der beregnes tid af de 
bevilgede timer ved læsning af 
omfattende journalmateriale 

Rådgivning ved oprettelse af 
sanserum:  kr. 1600,- 

 

Autismecenter 
Storstrøm 

Vi tilbyder højt kvalificeret rådgivning til fagpersoner. Et solidt fundament for større 
forståelse af autisme eller i forbindelse med særlige pædagogiske problemstillinger. 

I rådgivningen søger vi afdækning eller kortlægning af mulige årsager til aktuel 
adfærd. Vi vejleder i brug af konkrete pædagogiske metoder, såsom dagsskemaer, 
ugeprogrammer, årskalender med tilhørende arbejds-, hjælpe- og støttesystemer. 
Der rådgives ligeledes i anvendelsen af forskellige kommunikationsredskaber som fx 
PECS, sociale historier, tegnseriesamtaler eller KAT-kassen. 

Timepris: 

Vejledning/rådgivning af 
specialpædagogiske konsulenter: 
kr. 500,- inkl. forberedelse + kørsel 
til statens højeste takst. 

Vejledning/rådgivning/samtaler af 
psykolog: 
600 kr. inkl. forberedelse + kørsel 
til højeste takst i 2018 
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RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE  

OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN  

 

 

 
En målrettet rådgivning til forældre om overgangen fra barn til voksen.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Autisme Center 
Vestsjælland  

En målrettet rådgivning til forældre om overgangen fra barn til voksen.  
 
Det kan for eksempel være:  
Vejledningsforløb omkring barnet med henblik på blandt andet daglige aktiviteter i 
skole, sanseintegration, mundmotorik, motorik, leg og sport.  
 
Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, for eksempel lærer, pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut, tale/hørekonsulent og har erfaring indenfor autismeområdet. 

En times rådgivning omfatter ca. 45 minutters direkte rådgivning, da der beregnes 
tid til forberedelse, notatskrivning, telefonisk kontakt og andet. Der beregnes tid til 
læsning af omfattende journalmateriale. 

 

Pris: kr. 800 pr. time 

Transport, såfremt opgaven ikke 
løses på Autisme Center 
Vestsjælland: - afregnes efter 
statens gældende sats (kr. 3,53) + 
evt. parkeringsafgift og broafgift.  
Transporttid ud over 30 
minutter afregnes med kr. 500,- 
pr. time Transport beregnes fra 
Autisme Center Vestsjælland, 
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse 

 

Autismecenter  
Storstrøm  
 

Vi tilbyder højt kvalificeret rådgivning til både pårørende og fagpersoner. Et solidt 
fundament for større forståelse af autisme eller i forbindelse med særlige 
pædagogiske problemstillinger. 

Rådgivningen tager udgangspunkt i tidens mest anerkendte teorier om mennesker 
med autisme: ”theory of mind”, ”central coherence” og ”eksekutive funktioner”. 
Den er inspireret af dimensionerne i TEACCH med visualiseret og struktureret 
pædagogik som den overordnede metodiske tilgang.  

 

Vejledning/rådgivning af 
specialpædagogiske konsulenter: 
kr. 500,- inkl. forberedelse + kørsel 
til statens højeste takst. 

Vejledning/rådgivning/samtaler af 
psykolog: 
kr. 600,- inkl. forberedelse + kørsel 
til højeste takst i 2018 
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ET SAMMENHÆNGENDE TILBUD FRA UNG TIL VOKSEN 

(ca. 16 – 24 år) 

 

 

 
Et fleksibelt tilbud, hvor forløbet opleves som sammenhængende i overgangen fra barn til voksen.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev Unge som ved endt skolegang skal i STU eller i beskæftigelse på andre 
aktivitetstilbud, kan have behov for hjælp til at starte ny aktivitet op.   
Himmelev kan tilbyde: 
 

- Støttefunktion 1-2 dage om ugen ude på aktiviteten 
- Støtte og kontaktfunktion - besøg og hjælp til dagligdags gøremål i egen 

bolig 
- Introforløb ved start af ny aktivitet/skole el anden beskæftigelse 

 
 

Minimumspris: 
 
Pædagog pr. time: kr. 600,- inkl. 
forberedelse 
 
Transport: km penge (højeste 
takst) + halv timepris pr. kørt time   
 

Autismecenter 
Storstrøm  

Solhøjvej er et botilbud for unge med autisme fra 15-25 år, og ligger i den lille by 
Mern, få kilometer fra Vordingborg. Der arbejdes på at ruste beboerne til at blive så 
selvstændige som muligt i deres voksne liv, både i forhold til uddannelse, 
jobmuligheder og privatliv.  
 
Beboerne får støtte til at administrere deres hverdag, og får hjælp til at opbygge 
sociale kompetencer gennem forskellige fælles aktiviteter. Der er personale på 
stedet døgnet rundt.  
 
 

Takst kr. 2430,-  pr. døgn 2017 
Egen betaling kr. 3500,- pr. måned 
2017 
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AFLASTNING TIL VOKSNE  

 

 

 
Et aflastningstilbud til for eksempel unge, der stadig bor hjemme hos forældre.   
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Autismecenter  
Storstrøm  
 

Der tilbydes aflastning, så den unge kan afprøve at være udeboende i en overgang til 
botilbud eller egen bolig. Den unge deltager i hverdagen på Solhøjvej. 
 

Takst kr. 2430,- pr. døgn 2017 
Egen betaling kr. 3500,- pr. måned 
2017 
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SUPERVISION AF FAGPERSONER 
 

 

 
Supervision af fagpersoner i forhold til konkrete problemstillinger i relation til et barn eller en ung.   
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Supervision til fagpersoner kan enten ydes som enkeltstående sagssupervision eller 
som et længerevarende supervisionsforløb.  
 
Supervisionen kan ydes individuelt eller i gruppe. Supervisionen kan udbydes på 
tværs af skoler/institutioner. 
 
Supervisor er psykolog med specialviden om autismeområdet. 
 
 

Timepris:  
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse 
 
Minimum timetal:  
Sagssupervision 1½ time 
 
Supervisionsforløb 3 x 1½ time 
Km penge (højeste takst) + halv 
time takst 

Autisme Center  
Vestsjælland  

Supervision af fagpersoner i forhold til konkrete problemstillinger i relation til et 
barn eller en ung. 
 

 

 

Pr. time:  

1-3 personer: kr. 1.050 ,- 

4 eller flere personer: kr. 1.450,- 

 

Autismecenter 
Storstrøm 

Supervision med mulighed for refleksion over faglige og hverdagsproblemstillinger.  
 

Kr. 600,- pr. time inkl. forberedelse 
+ kørsel til statens højeste takst 
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UNDERVISNING AF GRUPPER 
 

 

 
Undervisning af grupper af lærere og/eller andre fagpersoner, der har brug for mere viden om og redskaber til at håndtere børn med autisme i 
deres daglige arbejde.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  
 
 

Undervisning af psykologer, pædagoger, lærere eller andre fagpersoner 
 
Undervisning udbydes både som faste moduler med viden om autisme, men også 
som skræddersyede undervisningsforløb. 
 
Modulundervisning: 

 Autismediagnosen herunder: 
- Grundlæggende autismeforståelse 
- Autisme og andre diagnoser  
- ADHD og autisme  
- OCD og autisme 

 Pædagogiske tilgange/metoder 
 – herunder Narrativ og Kognitiv tilgang 

 Konflikthåndtering 

 Stresshåndtering 

 Marte Meo 

 Forældresamarbejde 
 

Skræddersyet undervisning:  

 Undervisningen tilpasses til deltagernes kontekst. Indholdet, omfang og 
form aftales i samarbejde med aftager. 

 

Minimumspris: 
 
½ dags undervisning kr. 6.000,- 
1 dags undervisning kr. 12000,- 
 
Transport: Km penge (højeste 
takst) + halv timepris pr. kørt time   
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Autisme Center  
Vestsjælland  
 

Undervisning af grupper af lærere og/eller andre fagpersoner, der har brug for mere 
viden om og redskaber til at håndtere børn med autisme i deres daglige arbejde. 
Emner: 

 Grundlæggende autismeforståelse 
 Autisme og andre diagnoser 
 ADHD og autisme 
 OCD og autisme 
 Kommunikation og autisme 
 Pædagogiske værktøjer ift. elever 
 Stressprofil ift. elever 
 Autisme og undervisning/læring 
 Sanserum, Snoezelen og sanseintegration. 

Undervisningen er målrettet den organisation, der ønsker forløbet. Underviserne 
har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden om autisme 
gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at skabe 
forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse. 
 

Pris: 
 
½ dag (op til 20 personer): Kr. 
7.000,- 

1 dag (op til 20 personer): Kr. 
14.000,- 

Ved flere end 20 deltagere laves 
der aftale om pris. 

Transport, såfremt opgaven ikke 
løses på Autisme Center 
Vestsjælland: - afregnes efter 
statens gældende sats (kr. 3,53) + 
evt. parkeringsafgift og broafgift. 

Autismecenter  
Storstrøm 
 

Vi laver kurser og undervisning af grupper:  
 

 Grundlæggende viden om autisme og ADHD modul 1 

 Grundlæggende viden om autisme og ADHD, modul 2  

 Picto Selector  

 Piger med autismespektrumforstyrrelser  

 Redskaber til visuel kommunikation  

 Problemskabende adfærd 
 
 

Kursus (max 20 deltagere): kr. 
1.200,- pr. time + kørsel 

Kursus af 1 dags varighed (max 20 
deltagere): kr. 7.000,- + kørsel  
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RÅDGIVNING OM ÆLDRE BORGERE 

 

 

 
Rådgivning om ældre borgere med autisme til personale på plejehjem og aktivitetscenter. 
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Autisme Center 
Vestsjælland  

Rådgivning/sparring til fagpersoner 

Vi tilbyder rådgivning og sparring i forhold til ældre borgere med autisme på 
plejehjem og aktivitetscenter. 

Vejledning  

Vi vejleder med henblik på daglige aktiviteter, fritid, mundmotorik, sanseintegration 
og sport.  
 
Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, for eksempel lærer, pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut, tale/hørekonsulent og har erfaring indenfor autismeområdet. 

En times rådgivning omfatter ca. 45 minutters direkte rådgivning, da der beregnes 
tid til forberedelse, notatskrivning, telefonisk kontakt og andet. Der beregnes tid til 
læsning af omfattende journalmateriale. 

1-3 personer: kr. 1.050,- pr time 

4 eller flere personer: kr. 1.450,- 

Transport, såfremt opgaven ikke 
løses på Autisme Center 
Vestsjælland: - afregnes efter 
statens gældende sats (kr. 3,53) + 
evt. parkeringsafgift og broafgift.  
Transporttid ud over 30 
minutter afregnes med kr. 500,- 
pr. time Transport beregnes fra 
Autisme Center Vestsjælland, 
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse 
 

Autismecenter 
Storstrøm 

Vi tilbyder højt kvalificeret rådgivning til både pårørende og fagpersoner. Et solidt 
fundament for større forståelse af autisme eller i forbindelse med særlige 
pædagogiske problemstillinger. 

Rådgivningen tager udgangspunkt i tidens mest anerkendte teorier om mennesker 
med autisme: ”theory of mind”, ”central coherence” og ”eksekutive funktioner”. 
Den er inspireret af dimensionerne i TEACCH med visualiseret og struktureret 
pædagogik som den overordnede metodiske tilgang.  

Vejledning/rådgivning af 
specialpædagogiske konsulenter: 
kr. 500,- inkl. forberedelse + kørsel 
til statens højeste takst. 

Vejledning/rådgivning/samtaler 
med psykolog: 
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I rådgivningen søger vi afdækning eller kortlægning af mulige årsager til bizar, 
anderledes, problematisk eller uhensigtsmæssig adfærd. Vi vejleder i brug af 
konkrete pædagogiske metoder, såsom dagsskemaer, ugeprogrammer, årskalender 
med tilhørende arbejds-, hjælpe- og støttesystemer. Der rådgives ligeledes i 
anvendelsen af forskellige kommunikationsredskaber som fx PECS, sociale historier, 
tegnseriesamtaler eller KAT-kassen. 

 

 

Kr. 600,- inkl. forberedelse + kørsel 
til højeste takst i 2018 
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UNDERVISNING AF SAGSBEHANDLERE 

 

 

 
Undervisning af sagsbehandlere i autisme med henblik på at give sagsbehandlerne en viden, der kan anvendes i visitationer og sagsbehandling.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev  Undervisning udbydes både som faste udbudte moduler og som skræddersyede 
forløb til en bestemt gruppe af sagsbehandlere. 
 
Undervisningsmoduler: 

 Autismediagnosen 

 Tilrettelæggelsen af et udviklende miljø 

 Familielivet med et barn med autisme 

 Det professionelle møde med familien 

 Børnesamtalen i forhold til et barn med autisme 
 
Skræddersyede forløb: 

 Indhold, omfang og form afklares i samarbejde med aftager 
 

Minimum timetal: ½ dag 
½ dag undervisning kr. 6.000,- 
1 dag undervisning kr. 12.000,- 
 
Kørsel: km penge (højeste takst) + 
halv timetakst 

Autisme Center 
Vestsjælland  

Undervisningen er målrettet den organisation, der ønsker forløbet. 
Underviserne har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden 
om autisme gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at 
skabe forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse. 
 

Pris: 
 
½ dag (op til 20 personer): Kr. 
7.000,- 
 
1 dag (op til 20 personer): Kr. 
14.000,- 
 
Ved flere end 20 deltagere laves der 
aftale om pris. 
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Transport, såfremt opgaven ikke 
løses på Autisme Center 
Vestsjælland afregnes efter statens 
gældende sats (kr. 3,53) + evt. 
parkeringsafgift og broafgift. 
 

Autismecenter 
Storstrøm 

Vi har i Autismecenter Storstrøm mange års erfaring med arbejdet med mennesker 
med autisme, og denne erfaring vil vi rigtig gerne dele med vores omverden. 
Derfor tilbyder vi altid en række kurser, både fast tilrettelagt og tilpasset de 
specifikke behov på din arbejdsplads.  

 

Kursus (max 20 deltagere): kr. 
1.200,- pr. time + kørsel 

Kursus af 1 dags varighed (max 20 
deltagere): kr. 7.000,- + kørsel i 2018 
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UDDANNELSE AF STØTTE/KONTAKTPERSONER 

 

 

 
Undervisning af støtte/kontaktpersoner i kommuner i forhold til borgere med problemstillinger, der kræver en meget specialiseret indsats.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Autisme Center 
Vestsjælland 

Rådgivning/sparring til fagpersoner 

Vi tilbyder rådgivning og sparring til fagpersoner i forhold til særlige 
problemstillinger hos borgere, hvor der kræves en meget specialiseret indsats.  

Undervisning og sparring i praksisfeltet 

Emner: 

 Grundlæggende autismeforståelse 
 Autisme og andre diagnoser 
 ADHD og autisme 
 OCD og autisme 
 Kommunikation og autisme 
 Pædagogiske værktøjer ift. mennesker med autisme 
 Stressprofil ift. beboere og elever 
 Autisme og undervisning/læring 
 Sanserum, Snoezelen og sanseintegration. 

Alle rådgivere er uddannede fagpersoner, f. eks. lærer, pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut, tale/hørekonsulent og har erfaring indenfor autismeområdet. 

 
Rådgivning/sparring:  

1 – 3 personer: kr. 1.050,- pr time 

4 eller flere personer: kr. 1.450,- 
pr. time 

Undervisning og sparring i 
praksisfeltet: 

½ dag (op til 20 personer): Kr. 
7.000,- 

1 dag (op til 20 personer): Kr. 
14.000,- 

Ved flere end 20 deltagere laves 
der aftale om pris. 

En times rådgivning omfatter ca. 
45 minutters direkte rådgivning, da 
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Undervisningen er målrettet den organisation, der ønsker forløbet. 
Underviserne har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden 
om autisme gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at 
skabe forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse. 

 

der beregnes tid til forberedelse, 
notatskrivning, telefonisk kontakt 
oa. Der beregnes tid til læsning af 
omfattende journalmateriale 

Transport, såfremt opgaven ikke 
løses på Autisme Center 
Vestsjælland: - afregnes efter 
statens gældende sats (kr. 3,53) + 
evt. parkeringsafgift og broafgift.  
Transporttid ud over 30 
minutter afregnes med kr. 500,- 
pr. time Transport beregnes fra 
Autisme Center Vestsjælland, 
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse 

Autismecenter 
Storstrøm 

Vi har i Autismecenter Storstrøm mange års erfaring med arbejdet med mennesker 
med autisme, og denne erfaring vil vi rigtig gerne dele med vores omverden. Derfor 
tilbyder vi altid en række kurser, både fast tilrettelagt og tilpasset de specifikke 
behov på din arbejdsplads.  

Kursus (max 20 deltagere): kr. 
1.200,- pr. time + kørsel. 

Kursus af 1 dags varighed (max 20 
deltagere): kr. 6.000,- + kørsel i 
2017 
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SUPERVISION  

I FORHOLD TIL KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER 

 

 

 
Supervision i forhold til sager, hvor der er komplekse problemstillinger, som kræver en særlig viden om autisme.  
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Himmelev Supervision kan enten ydes som enkeltstående sagssupervision eller som et 
længerevarende supervisionsforløb.  
 
Supervisionen kan ydes individuelt eller i gruppe. Supervisionen kan udbydes på 
tværs af skoler/institutioner. 
 
Supervisor er psykolog med specialviden om autismeområdet. 
 
 

Timepris:  
Psykolog kr. 1.100,- inkl. 
forberedelse 
Minimum timetal:  
Sagssupervision 1½ time 
Ved op til 4 personer kr. 1.500,- pr. 
time 
 
Supervisionsforløb 3 x 1½ time 
Km penge (højeste takst) + halv 
time takst 

Autisme Center  
Vestsjælland  
 
 
  

Vi tilbyder supervision til fagpersoner. Til grundlag for supervision udfører vi også 
forskellige tests, der kan understøtte en supervision (se afsnittet: Udførsel af tests) 

 
  

1-3 personer: kr. 1.050,- pr time 

4 eller flere personer: kr. 1.450,- 

Alle rådgivere er uddannede 
fagpersoner, for eksempel lærer, 
pædagog, psykolog, 
ergo/fysioterapeut, 
tale/hørekonsulent og har erfaring 
indenfor autismeområdet. 



Katalog for specialiserede ydelser på autismeområdet  
Udarbejdet i forbindelse med projekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering i rammeaftaleregi i Region Sjælland  
 

27 
 

En times rådgivning omfatter ca. 
45 minutters direkte rådgivning, da 
der beregnes tid til forberedelse, 
notatskrivning, telefonisk kontakt 
og andet. Der beregnes tid til 
læsning af omfattende 
journalmateriale. 

 

Autismecenter  
Storstrøm 

Supervision af fagfolk med mulighed for refleksion over faglige og 
hverdagsproblemstillinger. 

Kr. 600,- pr. time inkl. forberedelse 
+ kørsel til højeste takst. 
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UDFØRSEL AF TESTS 
 

 

 
I forbindelse med supervision eller andet kan der udarbejdes udredninger til brug i det videre forløb omkring et barn eller ung med autisme. 
 

Udbyder Indhold i ydelse Pris m.m. 

Autisme Center  
Vestsjælland  

Sensory Profile  
Sansemotorisk test, der beskriver sammenhængen mellem borgerens evne til at 
forarbejde sensorisk informationer og borgerens adfærd i forbindelse med udførelse 
af daglige aktiviteter samt udarbejdelse af handlingsstrategier i forhold til barnets 
sanseprofil. 
  
Movement ABC – 2 

En test der identificerer og beskriver grov- og finmotoriske dysfunktioner hos børn.  

Psykologisk funktionsundersøgelse 

 Vurdering af kognitivt niveau for at afdække hvordan personen forstår, 
tænker og løser opgaver. Dette kan hjælpe med at målrette de pædagogiske 
strategier 

 Vurdering af selvstændighed og tilpasningsevner, således at fremtidige 
indsatsområder kan klarlægges 

 Udarbejdelse af pædagogiske anbefalinger og handleplaner til fagfolk med 
henblik på at udvikle og målrette den pædagogiske indsats 

I undersøgelsen vil indgå interview og evt. testning. Der kan også inddrages 
pædagogisk personale, forældre eller andre der kan have betydning for opgaven. 

Undersøgelsen afsluttes med 

Pr test: kr. 13.000,- 

 
Alle rådgivere er uddannede 
fagpersoner, f.eks. lærer, 
pædagog, psykolog og har erfaring 
indenfor autismeområdet. 
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 En skriftlig rapport indeholdende en samlet vurdering af personens kognitive 
niveau, forudsætninger og evner 

 Evt. individuel tilbagemelding til personen selv 
 Afsluttende konference med deltagelse af relevante parter, hvor resultatet 

formidles og fremtidig indsats drøftes. 

 

Autismecenter  
Storstrøm 

Vi tilbyder pædagogiske, psykologiske og diagnostiske undersøgelser der 
tilrettelægges individuelt. Vi anvender standardiserede neuropsykologiske tests 
samt undersøgelser der afdækker hverdagsfunktionsniveau. Yderligere anvendes 
autismespecifikke tests. 
Undersøgelsen afsluttes med en rapport. Der indbydes til en konference, hvor 
undersøgelsens resultater fremlægges og fremtidig indsats drøftes. 
 

Fra kr. 10.000,- 

 

 


