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Habiliteringstjenesten har et medansvar for Alternativ og 
Supplerende Kommunikasjon (ASK)

Muligheten til å kommunisere har stor betydning for en persons 
helse og livskvalitet

Manglende kunnskap og ferdigheter mht ASK i miljøet rundt 
barna, blir hinder i deres utvikling.

ASK krever langvarig tverrfaglig oppfølging, periodevis intensivt 

Behov for å utvikle modeller for samhandling mellom foreldre, 
lokale fagpersoner og habiliteringstjenesten

Bakgrunn for prosjektet

Viktige støttepersoner rundt barn og unge med flere 
kommunikasjonsløsninger som håndtegn, tavler og permer 
med grafiske tegn, dynamisk talemaskin

Målgruppe

Prosjektgruppe bestående av 100% spesialpedagog, 50 % IKT-
pedagog, 10 % ergoterapeut

Andre personer ved Barnehabiliteringen involvert ved behov

Representanter fra 9 miljø som bruker ASK

Innspillsgruppe bestående av kommunal spes. pedansvarlig, PPT-
leder, Hjelpemiddelsentralen, interesseorganisasjon, Statped Vest

Deltakere

Mål og metode

Hensikt 
- Samle flere miljø for å utveksle erfaring, inspirere og lære

av   hverandre
Deltakere 
- Foreldre og fagpersoner fra de 5 fokusmiljøene
- Fagpersoner til 4 barn/ unge voksne (14-24 år) med dynamiske

talemaskiner
- Hjelpemiddelsentralen og Habiliteringstjenesten for voksne

Gjennomføring 
- Alle deltar aktivt og forbereder innlegg ut fra egen situasjon
- Deltakerne påvirker innhold/ tema for samlingene
- Gruppearbeid, refleksjon og felles diskusjoner

Meganettverk 4 ganger

Skrivelinje Statisk meny, 
alle sider :

Personer, 
aktivitet,tid, 
følelser, sted, 
ting/tang, 
beskrive

forrige side, 
funksjoner

Menyfelt til 
underkategorier

Snakke-
felt

Eks : Sideoppsett dynamisk 
talemaskin, laget i prosjektet

Prosjektleder spesialpedagog Frøydis Daasvand Frafjord  fraf@sus.no , spesialpedagogene Ingunn Mari Skarsvåg
og Kari Merete Brekke,  IKT-pedagog Jon Eirik Næsheim,  ergoterapeut Karen Riis Jensen.
www.sus.no/barnehabilitering

Intensiv ASK for hvem, når ?

Beskrive en løype innen  grafisk kommunikasjon med ulike 
kjernetidspunkt i utviklingen som kanskje leder fram mot 
avanserte løsninger
Utvikle materiell i papirutgave og som oppsett på talemaskiner, til 
utredning og som eksempelmateriell i enkeltsaker
Teste ulike former for kortere og lengre arbeidsøkter (over flere 
dager ?) sammen med utvalgte barns nærpersoner for å utvikle 
materiell og kommunikasjonsoppsett
Danne ulike nettverk for miljø til barn med behov for ASK 

Videre planer i prosjektet prosjektet

Intensiv fokus både bedret barnets kommunikasjon og voksnes 
følelse av mestring
Punchlister og referater viktig i prosessen, holdt felles fokus og ga 
framdrift
Foreldre har behov for tilbakevendende samtaler med fagpersoner 
for å avklare forventninger 
Meganettverk ga mulighet for å lære av andre, reflektere over 
rollen som samtalepartner og forbilde 
Kombinasjon av nettverk rundt enkeltbarn, store nettverk og kurs
er nødvendig

Arbeid med ASK krever ulike aktører, organisering på 1. og 2. linje 
som pt. ikke er nedfelt
Ulikt når behov for ASK blir oppdaget og hvem som bringer dette 
på banen
Arbeidskrevende 
Ressursfaktorene kompetanse, tid, samarbeid, ansvar og roller er
kritisk. 
Viktig med arbeid på flere plan for å tilrettelegge muligheten for 
kommunikasjon

Hva har vi sett

Tilbakemeldinger

Ulike lokale fagpersonene som oppdager behovet for ASK trenger 
å vite hvem i kommunen som kan bistå videre 
Første utredningen av barnet og informasjonen om ASK bør skje i 
kommunen, forutsetter ASK kompetanse lokalt
Aktører på 2. og 3. linjenivå skal bistå kommunen, slik at lokale 
fagpersoner har den nødvendige kompetansen. 
Habiliteringstjenesten kan intensivere innsatsen rundt 
kjernetidspunkt i kompliserte saker som trenger spisskompetanse

- Introduksjon/ igangsetting ASK
- Motoriske vansker - betjening
- Oppbygging av grafiske og dynamiske løsninger
- Skifte av arena / personer

Fokus på nettverkene til 5 barn

Tre gutter og to jenter 6-12 år med CP, epilepsi (+ kombinasjon) 
med ulik språkforståelse
Alle kunne peke direkte på talemaskin og kommunikasjonstavler
Fra to store kommuner
Samarbeidet med barnas foresatte og fagpersoner 

- Kartlegging av barna og kompetanse,
roller og samarbeid lokalt

- Sette felles mål
- Skulder til skulderjobbing - kompetanseheving
- Utvikling av materiell og oppsett i kommunikasjons-

program
- Teknisk opplæring – programvare

Studere 
prosesser 
knyttet til 

Systemarbeid  roller, 
rammer, ressurser

Utvikling av ASK-
kompetanse rundt barnet
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” Prosjektet er støttet av Sosial og Helsedepartementet”


