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 Ydelse 1 Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 4 

Pris 28.299,- kr. 52.556,- kr. 80.855,- kr. 121.283,- kr. 

Antal timer 35 timer 65 timer 100 timer 150 timer 

Tidsramme 1-3 måneder 3 måneder 6 måneder 12 måneder 

Beskrivelse Oralmotorisk tværfaglig 
udredning med kort 
vejledning 

• Første undersøgelse fuld 
team 3-4 personer  

• 1 gang rådgivning. til 
forældre og fagpersoner: 
rapport  

•  1 gang opfølgning til 
forældre og fagpersoner: 
status samt plan for 
fremtiden  

Oralmotorisk tværfaglig 
udredning samt opstart 
af behandling 

• Første 
undersøgelse fuld 
team 3-4 personer  

• 1 gang rådgivning til 
forældre og 
fagpersoner: rapport  

• 1 gang opfølgning til 
forældre og 
fagpersoner:  

• Plan og opstart for 
tværfaglig 
intervention i 3 
måneder. 

Oralmotorisk 
tværfaglig udredning 
samt opstart af 
behandling 

• Første 
undersøgelse: fuld 
team 3-4 personer  

• 1 gang rådgivning 
til forældre og 
fagpersoner: 
rapport  

• 1 gang opfølgning 
til forældre og 
fagpersoner: 

• Tværfaglig 
intervention i 6 
måneder med 
løbende 
evaluering med 
handleplan og mål 
for indsats. 

Oralmotorisk 
tværfaglig udredning 
samt opstart af 
behandling 

• Første 
undersøgelse: 
fuld team 3-4 
personer  

• 1 gang rådgivning 
til forældre og 
fagpersoner: 
rapport  

• 1 gang opfølgning 
til forældre og 
fagpersoner: 

• Tværfaglig 
intervention i 12 
måneder med 
løbende 
evaluering med 
handleplan og mål 
for indsats. 

Om oralmotorisk team 
Oralmotorisk team i Gentofte Kommune er et tilbud til børn med større mundmotoriske vanskeligheder. 

Teamet er tværfagligt og består af ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, tandplejer og tandlæge. 

 

Forløb 

Et vellykket forløb i oralmotorisk team forudsætter, at der er personer i barnets daglige miljø, som har 

muligheder for at følge op på vejledningen. Det kan fx være forældre, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter 

og talepædagog. 

Et forløb hos Oralmotorisk team skal ansøges og bevilliges af barnets hjemkommune. Der er mulighed for 

forskellige typer af forløb. (se nedenfor) 
 

 

Opstartsydelser 

Tillægsydelse: 
Ganeplade 3500,- kr. inkl. Aftryk, tilpasning og kontrol.   
Kan tilbydes i forbindelse med ydelse i Oralmotorisk Team. 



 

 Ydelse 5 Ydelse 6 Ydelse 7 Ydelse 8 

Pris 28.299,- kr. 52.556,- kr. 52.556,- kr. 92.983,-kr. 

Antal timer 35 timer 65 timer 65 timer 115 timer 

Tidsramme 6 måneder 12 måneder 6 måneder 12 måneder 

Beskrivelse Oralmotorisk tværfaglig 
indsats: opfølgning og 
vejledning i 6 måneder efter 
udredning 

Oralmotorisk tværfaglig 
indsats: opfølgning og 
vejledning i 12 måneder 
efter udredning 

Intensiv oralmotorisk 
indsats: 
Tværfaglig 
intervention i 6 
måneder med løbende 
evaluering med 
handleplan og mål for 
indsats. 
 
 

Intensiv oralmotorisk 
indsats:  
Tværfaglig 
intervention i 12 
måneder med 
løbende evaluering 
med handleplan og 
mål for indsats. 
 
 

Forsat ydelse i Oralmotorisk team 

Tillægsydelse: 
Ganeplade 3500,- kr. inkl. Aftryk, tilpasning og kontrol.   
Kan tilbydes i forbindelse med ydelse i Oralmotorisk Team. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oralmotorisk team 
Bank-Mikkelsens Vej 16A 

2820 Gentofte 

 

Telefon: 3998 4470 

 

Mandag - Torsdag: 8.00 - 16.00 

Fredag: 8.00 - 15.00 

borneterapien@gentofte.dk 

www.borneterapien.dk 

Oralmotorisk team 


