
Pakkeydelser
- Særligt målrettet kommunale samarbejdspartnere

Formål:

• Give viden om diagnoser
• Konkrete støttestrategier i hverdagen
• Beskrive støttebehov
• Beskrive behandlingsstrategier

Målgruppe:

• Forældre
• Voksne med diagnoser
• Børn/unge med diagnoser (kun efter 

indledende afklaring med forældre

Sted:
Østre Allé 6, Støvring 

Ved afholdelse i hjemmet / andre 
steder tillægges kørsel (tid + km)

Indhold:

• Mål afklares med rådgiver (ca. 30 min)
• Læsning af sagsakter (ca. 1 time)
• 8 Samtaleydelser:

• 1 opstartssamtale (dobbeltsession 
á 1,5 time)

• 6 enkeltsamtaler (á 50 min)
• Kort opsummerende notat med 

overbliksmodel og vurdering af 
strategier og støttebehov (1 time)

• Tilbagemelding på netværksmøde (1 
time)

Pris*:
12.000 kr. 

Yderligere netværkssamarbejde eller samtaler 
undervejs / efter forløbet: 1.150 kr./time.

SAMTALEFORLØB (AFKLARING / RÅDGIVNING)

Formål:

• Sagsoverblik
• Støttebehov
• Indsatsmuligheder

Målgruppe:

• Modtagere: Rådgivere
• Sagstyper: Sager af højere 

kompleksitet eller hvor det er 
utydeligt, om indsats til individ eller 
familie vil være relevant

Indhold:

• Afklaring af mål med rådgiver
• Gennemlæsning af sagsakter
• Et kort opsummerende notat 

indeholdende opdrag, overbliksmodel 
og vurdering af støttebehov 

• Tilbagemelding på netværksmøde, 
herunder sparring på mulige 
fremtidige indsatser (1,5 time)

Pris*:
8.000 kr.

KONSULENTBISTAND (AFKLARING AF STØTTEBEHOV)

* Alle priser er 2022-takster. Opdaterede priser kan ses på madsin.dk
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Pakkeydelser
- Særligt målrettet kommunale samarbejdspartnere

Formål:

• Opkvalificere fagpersoner
• Nyeste viden
• Konkrete redskaber

Målgruppe:

• Rådgivere
• Udøvere

Sted:
Lokalt på kommunen eller på Østre Allé 
6, Støvring

Eksempler på indhold:

• Introduktion til udviklingsforstyrrelser 
og indsatser i forbindelse hermed

• Viden om diagnoser: Begavelse, ADHD 
og autisme

• Målsætninger ved 
udviklingsforstyrrelser

• Det vigtige netværkssamarbejde
• Motivations- og relationsarbejde

Pris*:
Efter aftale

KURSER & OPLÆG

Formål:

• Understøtning af eksisterende 
ressourcer

• Faglig udvikling
• Stressforebyggende

Målgruppe:

• Rådgivere
• Udførere

Indhold:

• Supervision på egne sager/temaer
• Inddragelse af kollegaer i styrede 

rammer

Tilgang: 
Mit udgangspunkt er i krydsfeltet mellem 
psykiatri, neuro- & udviklingspsykologi, 
specialpædagogik og kognitiv terapi. 
Fokus er på at forstå mulige årsager, 
støttebehov samt konkrete 
indsatsmuligheder.

Pris*:
1 pers.: 1.350 kr./time
2-4 pers.: 1.550 kr./time
5+ pers.: 1.850 kr./time

SUPERVISION TIL FAGPERSONER 

* Alle priser er 2022-takster. Opdaterede priser kan ses på madsin.dk

psykolog@madsin.dk │ www.madsin.dk                 │                      3041 2124


