Teamet består af (fra venstre):
Ergoterapeut Anette Andreassen, Træningsenheden
Tandlæge Dorthe Diederichsen, Tandplejen
Fysioterapeut Kirsten Wessman Jensen, PPR
Talepædagog Hanne Lilja, PPR

Kontakt til Oralmotorisk Team Greve
Interesserede forældre eller fagpersoner kan kontakte
tandlæge Dorthe Diederichsen på Hundige Tandklinik,
Hundige Allé 11, 2670 Greve. Telefon 43 97 33 33 eller
mail ddi@greve.dk.

Yderligere oplysninger om Castillo Morales
Konceptet kan ses på www.castillomorales.dk.

Oralmotorisk Team 2012

Oralmotorisk Team Greve
Vi er et tværfagligt team med fysioterapeut, ergoterapeut, tandlæge og talepædagog. Vi er alle Castillo
Morales terapeuter og arbejder tværfagligt efter
Castillo Morales Konceptet, der tager udgangspunkt i
hele barnets motoriske og sensoriske udvikling.
Vi tilbyder undersøgelse og vejledning men ikke behandling til børn med vanskeligheder inden for områderne:
Sutte-, synke- og tyggefunktion
Spise- og drikkefunktion
Savlen
Kommunikation/tale
Om forløbet i Oralmotorisk Team
For børn bosiddende i Greve Kommune er forløbet i
Oralmotorisk Team gratis.
For børn fra andre kommuner er prisen for et forløb
med tre besøg kr. 11.500 (2012-takst). Der er mulighed for at købe yderligere vejledning eller instruktion.
Forældre og fagpersoner må være indstillede på at
yde en aktiv indsats på baggrund af den vejledning/
de anbefalinger, som teamet giver.

Et forløb består som regel af tre besøg:
Undersøgelse
Ved første besøg kommer barnet med forældrene til en
undersøgelse, der indeholder:
Undersøgelse på tandklinikken
Leg/samtale med barnet
Observation af barnet i spisesituation
Motorisk observation af barnet
Samtale med forældrene på baggrund af skemaet
”Oralmotorisk observation og beskrivelse” og evt.
andre tilsendte journaloplysninger
Videooptagelse
Vejledning
Ved næste besøg kommer barnet sammen med forældre
og relevant tværfagligt personale, f.eks. pædagog, støttepædagog, fysioterapeut eller talepædagog. Vi laver en
gennemgang af undersøgelsens resultater og giver vejledning til forældre og personale i, hvordan de sammen
kan arbejde med at mindske eller kompensere for barnets
vanskeligheder.
Opfølgning
Efter 3-4 mdr. mødes vi igen til et opfølgende møde, hvor
vi evaluerer indsatsen, evt. giver yderligere vejledning og
afslutter forløbet. Derefter tilsendes skriftlig rapport til forældrene og henvisende/betalende instans.

