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• Modellutprøvingsprosjekt i Helse Sør-Øst 
– Innhold og implementering 

 

• Resultater fra master studie – fokus på barn med 

CP i risiko for kommunikasjonsvansker,   

– Tidlig identifisering 

– språkforståelse og språkproduksjon 

– Bruk av ASK 

 

• Resultater fra ekstern evaluering av 

Modellutprøvingsprosjektet 

– Klassifisering av tale – talevansker 

– Forekomst av ASK bruk ved 5 år 
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ASK Modellprosjekt i Helse Sør-Øst 

• Implementere tverrfaglig oppfølgingsprosedyre 
for barn med cerebral parese (CP) og alvorlige 
kommunikasjonsvansker i Habiliteringstjenestene 

for barn og unge (HABU) 
– Prosjekt ved Habiliteringssenteret i Vestfold,  

– Støttet av Helsedirektoratet og Regionalt helseforetak 

–Prosjektperiode 2008-2011 
 

• Mål 

• Prosedyrene skal sikre at alle barn med CP som 
trenger ASK får tilbud om en faglig forsvarlig 
oppfølging som sikrer barna en optimal 
utvikling av språk og kommunikasjon.  

 



Prosjektdeltakelse – Norge 5,1 mill 

• Helse Sør-Øst 

• 10 fylker 

• 2.8 mill 



Fokusert habilitering –  

fra prosjekt til modellutprøving ASK 

• Fokusert habilitering - alternativ og 
supplerende kommunikasjon  
 

• Prosjekt 2005-2008  

• Habiliteringssenteret i Vestfold, Barnenevrologisk seksjon , 
Rikshospitalet og Sykehusskolen i Oslo, avd. Rikshospitalet 
(tidligere Berg Gård Skole)  

• Støttet av Sosial- og helsedirektoratet 

 

• Prosjektets mandat : 

– Forslag til tverrfaglig oppfølgingsprosedyre 
for barn med cerebral parese og alvorlige 
kommunikasjonsvansker i Helse Sør. 

• Avgrensing; 0 – 7/8 år 



Foreldrene etterspør; 

• At fagfolk lytter til deres ønske om ASK 
 

• Informasjon og hjelp til å iversette ASK tiltak 
 

• Etterspør fagfolk med kompetanse 
 

• Tydelig informasjon om hvor de kan få hjelp 
 

• Noen som viser dem vei i systemet 
 

• Tydeliggjort hvem som har ansvar for hva – 
forankret i stilling/funksjon (ikke person) 
 



ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 
– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 



CEREBRAL PARESE REGISTERET I 
NORGE 

1996-1998 
 
 

Guro L. Andersen og Tone Mjøen 

 
NORWEGIAN CEREBRAL PALSY REGISTRY 

National medical quality registry 



Normal/lett
utydelig

Utydelig-ingen
tale

Mangler info

Barn med CP og  behov for ASK 
(fra pilotprosjektet Nasjonalt CP register – 1996-1998) 

N=294 

61% 
37% 



ASK brukergrupper 

Uttrykksmiddelgruppen 
• Personer som har gode muligheter til å 

lære å forstå tale, men ikke selv kan 
snakke. Stort sprik mellom forståelse og 
uttrykksevne. 

 

Støttespråkgruppen 
• Opplæringen i en alternativ 

kommunikasjonsform som en støtte på 
veien til en utviklet tale. 

 

Språkalternativ gruppen 
• De har liten eller ingen forståelse eller 

bruk av tale. ASK som brukes, skal bli 
deres morsmål. 

– Ref; Tetzchner & Martinsen, 2002 



Bruk av ASK hos norske barn med CP 

• 1996-1998 (294 barn) (medianalder 6;9 år) Norge 

– 37 % har behov for ASK pga talevansker 

– Av disse bruker 46 % ASK 
 

 



Barn med ASK behov 

• Tetzchner og Martinsen stipulerer (ut fra 
internasjonale tall) at ca 7.500 norske barn i 
alderen 0-18 år har behov for ASK 

– Dette er barn med forskjellige behov 

– Uttrykksmiddelgruppen, støttespråkgruppen og alternativ 
språkgruppen 

– Hyppighet i forekomst sentralt for kompetanse 

 

– ca 50 barn med CP vil årlig ha behov for ASK i Norge.  

– Totalt ca 900 barn og unge med CP under 19 år i Norge som har 
utydelig, meget utydelig tale eller ikke talespråk.  

– Forekomsten av flere av CP undergruppene er så liten, at man 
selv på fylkesnivå vil møte få barn med denne diagnosen  



 

ASK Modellprosjekt i Helse Sør-Øst 

• Implementere tverrfaglig oppfølgingsprosedyre 
for barn med cerebral parese (CP) og alvorlige 
kommunikasjonsvansker i Habiliteringstjenestene 

for barn og unge (HABU) 
– Prosjekt ved Habiliteringssenteret i Vestfold,  

– Støttet av Helsedirektoratet og Regionalt helseforetak 

–Prosjektperiode 2008-2011 
 

• Mål 

• Prosedyrene skal sikre at alle barn med CP som 
trenger ASK får tilbud om en faglig forsvarlig 
oppfølging som sikrer barna en optimal 
utvikling av språk og kommunikasjon.  

 



Overordnede målområder 

• Å gi barn med CP som ikke kan ha tale som sin 
hovedkommunikasjonsform, gode og utviklingsfremmende 
oppvekstmiljø.  

– Dette skal sikres gjennom tidlig identifisering av 
ASK behov og tidlig intervensjon rettet både mot 
barnet, familien og profesjonelt nettverk. 

 

• Å etablere og tydeliggjøre faglig forsvarlige rutiner for 
utredning og oppfølging av barn med CP som trenger 
ASK i HABU 
 

• Å gi familie og nettverk et oppfølgingstilbud over tid som 
sikrer barnets nærpersoner kompetanse i å kommunisere 
med barn som bruker ASK 
 



Overordnede målområder 

 

• Å skape forutsigbarhet for familie og 
profesjonelt nettverk  

– med tydelige ansvars- og oppgavefordelinger i 
hjelpeapparatet  

 

• Å etablere og tydeliggjøre rutiner i HABU for 
viderehenvisning til regionale tjenester  

– innen helse, Statped og NAV 
 

• Å gi likeverdige oppfølgingstilbud til privat- 
og profesjonelt nettverk rundt alle barn med CP 
som trenger ASK i Helse Sør-Øst,  

– uavhengig av hvor man bor 
 



Helse Sør-Øst organisert i syv sykehusområder 

Deltakere; 

•10 HABU med 

ASK-kontakter 



 Prosjektarbeid 

Områder det fokuseres på:  

• Identifisering av ASK-behov 

• Informasjonsprosedyrer 

• Utvikling av ASK-kompetanse 

• Kartlegging og tidlig tiltaksutprøving 

• Bruk av ASK for minoritetsspråklige barn 

• Forankring og ansvarsfordeling, inkludert lokal 
oppfølging 

• Videre utviklingstiltak 



ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 



CEREBRAL PARESE REGISTERET I 
NORGE (CPRN) 

 
Cerebral parese registeret i Norge er et 

nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
opprettet av Sosial og helse- direktoratet i 2006.  

 
 
 

 
NORWEGIAN CEREBRAL PALSY REGISTRY 

National medical quality registry 



Tidlig identifisering av ASK behov 

• CP diagnose ved HABU 
 

• CPRN –Cerebral parese registeret i Norge – 

   et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
 

– CPRN Registreringsskjema 

– ASK Identifiserings-protokoll 

 





ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

–Når 

–Hva 

–Hvor og hvilken instans 



Prosedyre for informasjon 

• Tidspunkt for informasjon:  

– Når barnet har fått CP- diagnosen og 

barnets ASK-ID er positiv.   

• Ansvarlig for gi informasjon om ASK 

– Det bør fremkomme av prosedyren 
HVEM som informerer foreldre om ASK 

– Ansvaret forankret på stilling 

• Informasjonen innhold: 

– Barnet er i en risikogruppe 

– Hva er ASK 

– ASK fremmer språkutviklingen 

– Barn trenger et språkmiljø 

– Hvor kan man få hjelp 

• Informasjonsbrosjyre om ASK  

– Lastes ned gratis på www.isaac.no  

http://www.isaac.no/


ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 



Kartlegging og oppfølging 

• Utredning av; 

• Forutsetninger for 
kommunikasjon 

• Samtalepartnere 
• Kommunikasjon  
• Valg av 

kommunikasjonsform 
• Valg av 

kommunikasjonshjelpemidler 
• Syn 
• Hørsel 
• Språk 
• Kognisjon 
• Motorikk 
• Lek, samhandling 
• Deltakelse  

 

• Oppfølging; 
– Veiledning 
– Tiltaksutprøving 
– Lage og tilpasse 

materiell/ 
hjelpemidler 

– Nettverksgrupper 
– Erfaringsutveksling 
– Brukersamlinger  
– Kurs 
– Ansvars- og oppgave 

avklaring 
– Tid/ rammer 



Standardisering av kartlegging 
 barn som diagnostiseres første leveår 

Anbefaler vi at lokal HABU benytter noen felles 
redskaper i kartlegging.  
 

• Skema for vurdering av kommunikation og sprog (SVKS) 
benyttes i kartlegging av kommunikasjon hos barn med CP 
med GMFCS nivå III-V fra ASK behov er identifisert første 
leveår  
 

• MacArthur-Bates Communicative Development Inventories 
(CDI)/ En oversikt over kommunikativ utvikling; Ord 
og gester benyttes i kartlegging av barn med CP som 
trenger ASK i 1 ½ års alder, uavhengig av GMFCS nivå 

 

• Social Networks benyttes i kartlegging av alle barn med 
CP som trenger ASK uavhengig av GMFCS nivå eller 
språklig og kognitivt funksjonsnivå. Anbefaler at dette 
brukes etter at barnet har begynt i barnehage eller barnet 
har fylt tre år 



Klassifikasjon av kommunikasjon 

• Deltakelse i europeisk forskningsprosjekt 

• Hensikt:  

– Foreslå et klassifikasjonssystem for vurdering 
av kommunikasjonsforutsetninger.   

– Redskapet skal inkluderes i de europeiske CP-
registrenes registreringsskjemaer.  

 





Klassifikasjon; Resultater forskning 

• Validert og reliabilitetsvurdert for barn med CP (4-6 år) 

• Offisielle norske versjoner av klassifikasjonsredskapene; 

CFCS, FCCS og Viking taleskala foreligger 

 

• Anbefaling; Systematisk bruk av 

klassifiseringsredskapene Viking Taleskala og CFCS i 

arbeid med alle barn med CP i HABU 

– Viking taleskala vil raskt kunne si noe om barnets 

taleevne  

– CFCS vil gi utfyllende informasjon om barnets 

kommunikative funksjon 

• En grundig innføring/opplæring av fagpersoner som skal 

benytte klassifiseringsredskapene for kommunikasjon 



ICF og ASK  

 Kroppsfunksjoner                    Aktivitet                    Deltagelse 

og kroppsstrukturer                         

Helsetilstand 

Miljø  faktorer                                          Person faktorer 

Kognitive krav 

Strategier 

Visuelle krav 

Auditive krav 

Motoriske krav 

Ordforråd 

ASK hj.midler 

Se, lytte, være 

oppmerksom, tenke, 

ta kontakt, 

interagere, 

Kommunisere 

Samspill i familien, 

nærmiljø og 

fremmede. Deltakelse 

i aktuell 

situasjon/oppgave 

Produkter, tilgjengelighet, personlig støtte, 

holdninger og kunnskap i omgivelsene 
Kjønn, alder, vaner, interesse, aksept av 

ASK løsning, motivasjon 



ICF og ASK  
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Kognitive krav 

Strategier 

Visuelle krav 

Auditive krav 

Motoriske krav 

Ordforråd 

ASK hj.midler 

Se, lytte, være 

oppmerksom, tenke, 
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interagere, 

Kommunisere 

Samspill i familien, 

nærmiljø og 

fremmede. Deltakelse 

i aktuell 

situasjon/oppgave 

Produkter, tilgjengelighet, personlig støtte, 

holdninger og kunnskap i omgivelsene 
Kjønn, alder, vaner, interesse, aksept av 

ASK løsning, motivasjon 



Kartlegging av helse og livskvalitet 

• CPCHILD – Caregiver 

Priorities & Child Health 
Index of Life with 
Disabilities 

• Barn med mest 
omfattende motoriske 
vansker 

• Ser på 
brukermedvirkning og 
familiens totalsituasjon, 
deres prioriteringer og 
barnets livskvalitet 

• Offisiell norsk 
oversettelse foreligger 

• (http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-

Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-

questionaire/index.html).  

 

http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html
http://www.sickkids.ca/Research/CPCHILD-Questionaire/CPCHILD-Project/CPChild-questionaire/index.html


Totalvurdering 

• På bakgrunn av en totalvurdering av barnets 
forutsetninger, samtalepartnere og krav i 
miljøet velges kommunikasjonsformer 

 

• Et barn kan nyttegjøre seg mange ulike 
kommunikasjonsformer; 

– knyttet til ulike samtalepartnere 

– til hvor kommunikasjonen foregår 

– om det er behov for nærkommunikasjon eller 
fjernkommunikasjon 

 

• ASK brukere har behov for både utredning og 
oppfølging for å kunne nyttegjøre seg 
hjelpemidlene på en best mulig måte.  
 



Valg av kommunikasjonsformer 

• Håndtegn    
– Norsk tegnspråk 

– Norsk med 
tegnstøtte 
("Tegn til tale”) 

• Materielle tegn 
(konkreter) 

• Fotografier 

• Tegninger 

• Grafiske tegn 

– Pictogrammer 

– PCS 

– WLS 

– Symbol Sticks 

– Bliss 

– Andre systemer  

• Ortografisk skrift 

 



Språkmiljø 

Jørn Østvik, Dialog 2/2008 



ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 



Arbeidsformer i oppfølging 

• Individuell oppfølging 

– Tiltaksutprøving 

– Tilgang til hjelpemidler 

 

• Systemrettet oppfølging 

– Kurs/ work-shop 

• Åpene kurs 

 

 

 

 

 



Materiell; ASK verktøykasse 

• Målet er at ASK- 

verktøykasse kan bidra til å;  
– øke kompetansen om ASK,  

– gi en oversikt over hvor man finner 

informasjon om ASK og ASK - 

materiell 

– gjøre ASK- tilgjengelig for de barna 

som trenger det 

– lettere komme i gang med 

kartlegging, tiltak, kurs og 

veiledning til de barna som hadde 

behov for ASK og deres nettverk 

 



Tilgjengelig papirbaserte hjelpemidler 



Barna trenger ASK hjelpemidler 

• Lavteknologiske 

• Høyteknologiske 

 

http://www.falckigel.no/shop/index.aspx?mid=3854&intshopcmd=&group=1546&prod=2444
http://www.falckigel.no/shop/index.aspx?mid=3854&intshopcmd=&group=1546&prod=2460
http://www.normedia.no/program/281


Arbeidsformer i oppfølging 

• Individuell oppfølging 

– Tiltaksutprøving 

– Veiledning 

• Video 

• Samtale 

– Nettverk rundt barnet 

 

• I forskrift om habilitering og 
rehabilitering § 15 del 3 beskrives 

• råd og veiledning til kommunene 
som en vesentlig oppgave for 
spesialisthelsetjenesten 
(habiliteringstjenesten) 

 



Målrettet arbeid; 
GAS 
• Goal Attainment Scaling 

(GAS) er et redskap for å 
sette individuelle, målbare 
mål som er realistiske og 
oppnåelige og for å 
evaluere disse.  

• Som retningslinje i 
målsettingsprosessen har 
flere benyttet ”SMART” 
(Siegert & Taylor, 2004).  

• Det vil si at målet skal 
være 
– Specific  (spesifikt) 

– Measurable (målbart) 

– Achieveable (oppnåelig) 

– Relevant (relevant) og 

– Timelimited (tidsavgrenset). 



Arbeidsformer i oppfølging 

• Individuell oppfølging 

– Tiltaksutprøving 

– Veiledning 

• Video 

• Samtale 

– Nettverk rundt barnet 

 

• Systemrettet oppfølging 

– Kurs/ work-shop 

• Åpent kurs 

• Kurs for spesielt inviterte 

– Brukersamling for barna 

– Samling for foreldre 

– Samling for fagfolk 

– ASK/IKT-nettverk, fagforum 

 



Forutsetning for tiltak; Kompetanse 

• Foreldre, familie 
og nettverk 

• Barnehage/ skole 

• PPT 

• Avlastningsbolig 

• Ergoterapeut 

• Fysioterapeut 

• Andre 

• Hvem må kunne hva? 

– Være modeller – utgjøre 
språkmiljøet 

– Kommunisere med barnet 

– Lære barnet å bruke ASK 

– Tilrettelegge språkmiljø, 
alle arenaer 

– Undervisning i og på ASK 
(Opplæringsloven) 



ASK – hjelpemidler - kompetanse 

• For å kunne benytte ASK hjelpemidler 
trenger man kompetanse 

 

– Kommunikativ kompetanse 

– Kompetanse om CP, syn, kognisjon, språk etc 

– Kompetanse på tilrettelegging, betjening 

– Kompetanse på hjelpemiddelet, oppbygging av 
innhold 

– Metodikk for utforming/ oppbygging av innhold, 
progresjon i opplæring mm 



Kurs som arbeidsform - ASK 

• I habilitering og Statped inngår ansvar for 
kompetanseoppbygging mellom nivåene. 

• 3.-linje har ansvar for å overføre kompetanse til  2.-linjen, 
som har ansvar for 1.- linjen.  

• Alle nivåer har plikt til å informere om og 
overføre kompetanse til barn og foresatte  

 

• Viktig prinsipp; gratis info./opplæring til 
pårørende. 

– Det er viktig å nå nettverket rundt alle barn 
med behov for ASK 

– Det er viktig å nå alle rundt barnet 

– Det er viktig med tverrfaglig forståelse 

– Det er felles forståelse hos foreldre og fagfolk  



Arbeidsformer i oppfølging 

• Individuell oppfølging 

– Tiltaksutprøving 

– Veiledning 

• Video 

• Samtale 

– Nettverk rundt barnet 

 

• Systemrettet oppfølging 

– Kurs/ work-shop 

• Åpent kurs 

• Kurs for spesielt inviterte 

– Brukersamling for barna 

– Samling for foreldre 

– Samling for fagfolk 

– ASK/IKT-nettverk, fagforum 

 



AKKtiv KomIgang foreldrekurs 

 

• Innhold i KomIgang: 

– Kommunikasjon 

– Kommunikasjonsutvikling  

– Å være 
kommunikasjonspartner 

– Lekens betydning for 
kommunikasjonsutvikling 

– Ulike ASK – 
kommunikasjonsløsninger 

– Å lage, tilpasse og prøve 
kommunikasjonsmateriell         

       

 

 

Målet er at foreldre; 

 skal kjenne seg tryggere i sin   

situasjon  

 vite mer om hvordan man kan 

samspille med barn for å støtte 

kommunikasjonsutviklingen  

 
 

AKKtiv KomIgang for foreldre til barn (0-6 år) 

med kommunikasjonsvansker.  

Kurset består av 16 timer fordelt på 6-8 ganger.  



Redskaper i oppfølging 

• Individuell plan (IP) 

• Individuell opplæringsplan (IOP) 

– (Individuellopplærings- og 
deltakelsesplan) (IODP) 

• Kompetanseplan 

• Samarbeidsavtaler 

• Målsetningsverktøy 
 



Kompetanseplan, IP - kommunikasjon 



ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 



ICF og ASK  

 Kroppsfunksjoner                    Aktivitet                    Deltagelse 

og kroppsstrukturer                         

Helsetilstand 

Miljø  faktorer                                          Person faktorer 

Kognitive krav 

Strategier 

Visuelle krav 

Auditive krav 

Motoriske krav 

Ordforråd 

ASK hj.midler 

Se, lytte, være 

oppmerksom, tenke, 

ta kontakt, 

interagere, 

Kommunisere 

Samspill i familien, 

nærmiljø og 

fremmede. Deltakelse 

i aktuell 

situasjon/oppgave 

Produkter, tilgjengelighet, personlig støtte, 

holdninger og kunnskap i omgivelsene 
Kjønn, alder, vaner, interesse, aksept av 

ASK løsning, motivasjon 



Identifisering av ASK behov og tidlig intervensjon 



ICF og ASK  

 Kroppsfunksjoner                    Aktivitet                    Deltagelse 

og kroppsstrukturer                         

Helsetilstand 

Miljø  faktorer                                          Person faktorer 

Kognitive krav 

Strategier 

Visuelle krav 

Auditive krav 

Motoriske krav 

Ordforråd 

ASK hj.midler 

Se, lytte, være 

oppmerksom, tenke, 

ta kontakt, 

interagere, 

Kommunisere 

Samspill i familien, 

nærmiljø og 

fremmede. Deltakelse 

i aktuell 

situasjon/oppgave 

Produkter, tilgjengelighet, personlig støtte, 

holdninger og kunnskap i omgivelsene 
Kjønn, alder, vaner, interesse, aksept av 

ASK løsning, motivasjon 



ICF og ASK  
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ASK hj.midler 
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nærmiljø og 

fremmede. Deltakelse 

i aktuell 

situasjon/oppgave 

Produkter, tilgjengelighet, personlig støtte, 

holdninger og kunnskap i omgivelsene 
Kjønn, alder, vaner, interesse, aksept av 

ASK løsning, motivasjon 









Evalueringsformer 

• Evaluering av måloppnåelse er gjennomført ved at: 

– HABU i regionen har rapportert kvantitativt 
på målområder 

– ASK-kontakter og prosjektgruppe gjennom dialog/ 
reflekterende team har drøftet erfaringer med 
utviklingsarbeid og aktiviteter i prosjektet 

– Foreldrene har evaluert foreldrekurs (AKKtiv) 

– Kursdeltakere har evaluert PODD kursene 

– Det er gjennomført en pilotstudie i form av en 
masteroppgave 

– Ekstern evaluering høsten 2012 

 



Evalueringsformer 

• Evaluering av måloppnåelse er gjennomført ved at: 

– HABU i regionen har rapportert kvantitativt på 
målområder 

– ASK-kontakter og prosjektgruppe gjennom dialog/ 
reflekterende team har drøftet erfaringer med 
utviklingsarbeid og aktiviteter i prosjektet 

– Foreldrene har evaluert foreldrekurs (AKKtiv) 

– Kursdeltakere har evaluert PODD kursene 

– Det er gjennomført en pilotstudie i form av 
en masteroppgave 

– Ekstern evaluering høsten 2012 
 



Kvantitativ: Hva er oppnådd? 

1. Identifisering av ASK behov 

– 9 av 10 HABU har implementert prosedyre for  ID av ASK-
behov  

 

2. Informasjon 

– 7 av 10 HABU i Helse Sør- deler ut brosjyren ”Når barnet 
ikke begynner å snakke hva gjør vi da?” til foreldre. 

– 5 HABU har lokal brosjyre 

– Alle HABU i Helse Sør-Øst har utdannet 2 eller flere AKKtiv 
KomIgang kursledere.  

– Alle HABU i Helse Sør-Øst har arrangert ett eller flere 
AKKtiv KomIgang foreldrekurs i løpet av 2011 og nye er 
planlagt i 2012.  

 



Hva er oppnådd? 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

– ASK-verktøykasse, ASK-materiell i alle HABU 

– 9 HABU har til sammen arrangert 96 ASK kurs i 
prosjektperioden (2009-2011) 

 

– Foreldre til 87 barn har deltatt i ASK-relaterte work-shoper i 
prosjektperioden i tillegg til at 387 foreldre har deltatt på ulike 
ASK kurs. 

– Det faglige nettverket rundt 100 barn har deltatt på ASK-
workshop i prosjektperioden og 1107 fagpersoner har deltatt 
på ASK kurs i regi av HABU 

 

 



Hva er oppnådd? 

• 4. Kartlegge og følge opp  

– 6 av 10 HABU bruker CDI, 5 bruker SVKS, mens Social Networks 
(SN) bare er brukt i kartlegging av prosjektbarn i 2 HABU.  

 

HABU arbeider forskjellig når det gjelder kognitiv utredninger.  

– 5 HABU gjennomfører kognitive utredninger av barn med CP med 
GMFCS nivå I-III, mens tre HABU gjennomfører kognitiv 
utredning av barn med omfattende motoriske vansker (GMFCS 
nivå IV-V).  

– 2 av 10 HABU har implementert skriftlige rutiner for formell 
språklig og kognitiv utredning 

 

– Klassifikasjonsredskapene; CFCS, FCCS og Viking taleskala er 
oversatt, validert og presentert, men ikke implementert 

– CPCHILD er oversatt og presentert, ikke implementert 

– KURS og ASK-nettverk 

 



Hva er oppnådd? 

• 4. Kartlegge og følge opp  

– 4 HABU har skriftelige oppfølgingsprosedyrer for ASK-
brukergruppene; uttrykksmiddelgruppen og 
språkalternativgruppen 

– 3 HABU har skriftlig oppfølgingsprosedyre for 
støttespråkgruppen 

 

• Rapportering fra HABU viser at det fortsatt er store variasjoner i 
hvordan barn med CP med alvorlige kommunikasjonsvansker følges 
opp av HABU i Helse Sør-Øst 

• Lite er skrifteliggjort i prosedyrer/ behandlingslinjer med faglige 
begrunnelser for barnas – og nettverkenes behov for oppfølging. 

 

• Videre anbefalinger; likeverdig oppfølging (2012) 

– Prosedyre for identifisering av ASK-behov hos barn med CP må 
implementeres i alle HABU dersom barn med behov for ASK 
skal få likeverdige tilbud uavhengig av hvor de bor 

 

 



Hva er oppnådd? 

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 
 

• Ansvars- og oppgaveavklaringer skulle være fokus i siste fase av 
prosjektet, men pga tidligere avslutning av prosjektet er dette 
arbeidet ikke fullført 

– Rammebetingelser er endret på flere områder: 

• St.m. om Statpeds ansvar/oppgaver 

• Prioriteringsveileder for barnehabilitering 

• Endringer i Opplæringsloven 

• NAV Kvalitetsteam for ASK med anbefalinger 

• Ansvars- og oppgaveavklaringen mellom 2.- og 3.- linje i 
spesialisthelsetjenesten; 

• Behov for rutiner for henvisning til regional utredning av 
barn med komplekse behov (Kommunikasjonsteamet, OuS) 

• Behov for en opprettelse av en regional oppfølgingsfunksjon 
for barn med komplekse kommunikasjonsvansker i Helse 
Sør-Øst i HABU, Sykehuset i Vestfold 

 

 

 

 



Tilbud til barn med ASK behov i Norge 

 
Instanser 

 
Helse 

 
Utdanning 

 

 
NAV 

Region Kommunikasjonsteam, 
Oslo Universitets-sykehus 

(OUS) 

Statlig pedagogisk 
støttesystem 
(Statped) 

NAV, 
kompetansesenter for 

tilrettelegging og 
deltakelse 

Fylke Habiliteringssenter NAV, 
Hjelpemiddelsentral 

Kommune Kommunale 
helsetjenester;  

ergoterapeut, fysiot., 
helsesøster og lege 

Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste 

(PPT) 
 

Barnehage/ skole 
Pedagoger 



HABU – nasjonal prioriteringsveileder 



HABU - prioriteringsveileder 



HABU - prioriteringsveileder 



HABU - prioriteringsveileder 



Klassifikasjon årlig fra 2 år – 
kvalitetsindikator? 



ny § 2-16 i opplæringsloven (1.8.2012):  

• 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ 
og supplerande kommunikasjon (ASK)  

 

• Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og 
som har behov for alternativ og supplerande 
kommunikasjon, skal få nytte eigna 
kommunikasjonsformer og nødvendige 
kommunikasjonsmiddel i opplæringa.  

 

• Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte 
av det ordinære opplæringstilbodet har eleven rett til 
spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette 
inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og 
supplerande kommunikasjon.  

 

 

 

http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53  

http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53
http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2012-06-22-53


Flere nye§i opplæringsloven (1.8.2012):  

• § 3-13 Opplæring av elevar, lærlingar og 
lærekandidatar med behov for alternativ og 
supplerande kommunikasjon (ASK) 

 

• § 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og 
supplerande kommunikasjon (ASK) 

 

• § 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ 
og supplerande kommunikasjon (ASK) 

 

• Gjelder for: 

– Grunnskole, videregående skole, voksenopplæring 
og privatskole 



Kapittel 10. Personalet i skolen  

 

• § 10-2. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

– Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i 
dei faga dei skal undervise i. 

– Departementet gir nærmare forskrifter om krav til relevant 
kompetanse …… 

 

• § 10-8. Kompetanseutvikling  

–  Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig 
kompetanse i verksemda.  

– …….. nødvendig kompetanseutvikling 
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http://www.isaac.no/wp-

content/uploads/2014/01/Oppl%C3%A6ringslovaI

m%C3%B8teMedElevarMedBehovForASK-2013-

12-17.pdf  
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ASK tiltak og PPTs rolle 

• Kroppsfunksjoner og 
kroppsstrukturer 

– Forutsetninger for 
kommunikasjon 

• Aktivitet og deltakelse 

– Kartlegging av aktivitet 
og deltakelse 

– Tilrettelegging for 
aktivitet og deltakelse 

• Miljøfaktorer 

– Hjelpemidler 

– Tilgjengelighet 

– Holdninger og 
kompetanse 

• Personlige faktorer 

•Sakkyndig vurdering 

•Prioritere saker som omhandler 

kommunikasjon 

•Kompetanse? 

 



St.m.18 Læring og fellesskap 
tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 



Statpeds tilbud (ASK) 

• Statped gir tjenester i form av tiltaksrettet utredning, 

rådgiving, og veiledning til foreldre og fagfolk rundt brukere 
som har behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon. 

– PPT er innsøkende innstans  
 

• Statped gir også tilbud om syns og hørselsundersøkelser, som 
kan bidra til å klargjøre hvilke ASK-løsninger som er mest 
hensiktsmessige for den enkelte. 

• Statped gir generell informasjon om bruk av ASK ved forespørsel. 

 

• På systemnivå kan Statped være en bidragsyter i faglige nettverk 
som har som siktemål å styrke lokal ASK-kompetanse. 

 

• Statped kan også bidra til lokal kompetanseutvikling gjennom å 
arrangere kurs og arbeidsseminarer som retter seg inn mot 
barnehager, skoler, foresatte og PPT-ansatte. 

 



Rask tilgang til ASK – hjelpemidler 

• Tilgang til standardiserte hjelpemidler 
• Startpakke (r) 

• Tematavler 

• Kommunikasjonsbøker 

• Talemaskiner (med innhold) 

• Rask og enkel tilgang – hvordan få det til? 

 

• Behov for utvikling av kommunikasjons- 
løsninger med godt innhold 

– Teknisk kompetanse 

– Kompetanse på ASK og oppbygning av ASK løsninger 

– Opplæringsstrategier 



      

• Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 
10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott 
til eller lån til  
 

• a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med 

unntak av læremidler, b) høreapparat, c) grunnmønster 
til søm av klær, d) førerhund, e) lese- og sekretærhjelp 
for blinde og svaksynte,  
 

 

• Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-6, kan 
det også ytes tilskott til opplæringstiltak.  
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Lov om Folketrygd § 10-7. 

Stønadsformer  



Systematiske kompetansetiltak i NAV 

Kurs som arbeidsform ASK  - samarbeid 
mellom NAV og HABU 

– Faste kurs + work shop ½ årlig eller oftere 

– Teknisk om hjelpemiddel og faglig om innhold 
og tilpasninger og bruk  

• På trykk, Boardmaker m.fl  

• Communicator, Programsnekker, The Grid 

• Innvilget opplæring (7 eller 40 timer) 



Opplæring i bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler 

• NAV, Hjelpemiddelsentralenes tilbud om 

utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler varierer fra fylke til 
fylke 

• Kompetansesenteret 

 

 

 
 



 



Hvordan svare på problemstillingen? 

• Masterstudie 

• 58 barn i Helse 
Sør-Øst 

• Evaluering av ASK-
Modellprosjektet 

• Sammenligne data fra 
Helse Sør-Øst mot 
resten av landet 

-Har tidlig intervensjon noen betydning? 
To studier: 



 
Hva kjennetegner språkforståelse og 

språkproduksjon hos barn med CP  

som er identifisert med risiko for alvorlige 
kommunikasjonsvansker? 

 

Masteroppgave i rehabilitering – fordypning barn 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag 

2012 

Tone Mjøen 



Fokus i dag: Hensikt med studien: 

• å øke kunnskapsgrunnlaget om 
språkforståelse og språkproduksjon  

– hos barn med CP som er identifisert med 
risiko for språk- og 
kommunikasjonsvansker 

 

– Sammenlignet med norske normer? 

 

– I hvilken grad og hvor brukes ulike 
kommunikasjonsformer (inkl. ASK)? 

 
 



Masterstudie - utvalg 

• 58 barn med CP i alderen 18-67 måneder  

– rekruttert etter en klinisk rekrutteringsprosedyre i åtte 
Habiliteringstjenester for barn og unge (HABU).  

 

• Følgende inklusjonskriterier gjelder for utvalget; 

– Barna har fått CP diagnose 

– Foreldrene har samtykket i deltakelse i CPRN 

– CPRN førstegangsregistreringsskjema er fylt ut 

– Risiko for kommunikasjonsvansker er identifisert i HABU 

– Foreldrene har samtykket i å delta i ASK-prosjektet 

– Norsk CDI er fylt ut ved ≥18 måneder alder (kap.4.4) 

– Barn og familie har norsk som morsmål eller 2. språk 

 



Studieutvalg – CP subtype    n=58 barn  
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Utvalg - fødselsår 



 To datainnsamlingsredskaper 

• En oversikt over kommunikativ utvikling hos barn; 
Ord og gester (CDI)  

– CDI Ord og gester er laget for barn i alderen 8-20 
måneder og har normer for jenter, gutter og for begge 
kjønn samlet for hver av delområdene. 

– Foreldre og barnehagepersonale har fylt ut skjema 

– Norske normer foreligger 

 

• 1. gangsregistreringsskjemaet CPRN 

– CP type 

– Spisevansker etc 

– Barneleger ved HABU har fylt ut skjema 

 



Tilpasset CDI i samarbeid med UiO 

• Kartlegger; 

– Første tegn på forståelse 

– 400 første ord; 

• forståelse av vokabular 

• uttrykt ved hjelp av tale, 
grafisk eller annen måte 

– Gester og handlinger  

 

• Brukerveiledning (Kristian E. 

Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen) 

• Norske normer 



Tidlig identifisering av ASK behov 

 

• CPRN 1. gangs-
registreringsskjema 
(ved tidspunkt for diagnose) 

  
 



Overordnede mål for prosjektet 

• Å gi barn med CP som ikke kan ha tale som sin 
hovedkommunikasjonsform, gode og utviklingsfremmende 
oppvekstmiljø.  

– Dette skal sikres gjennom tidlig 
identifisering av ASK behov og tidlig 
intervensjon rettet både mot barnet, 
familien og profesjonelt nettverk. 

 

• Å etablere og tydeliggjøre faglig forsvarlige rutiner for 
utredning og oppfølging av barn med CP som trenger 
ASK i HABU 
 

• Å gi familie og nettverk et oppfølgingstilbud over tid som 
sikrer barnets nærpersoner kompetanse i å kommunisere 
med barn som bruker ASK 
 



Har tidlig intervensjon noen betydning? 
Kan vi måle endring? 

• Blir barn i prosjektfylkene identifisert tidlig? 

– Prosedyren for å identifisere (ID) barn i risiko for 
kommunikasjonsvansker er innført i 9 HABU 

– ID knyttes til tidspunkt for CP-diagnose 

 

 

• Alder ved CP diagnose/ alder ved registrering i CPRN  - alle 
norske barn med CP i Norge 

 

• Masterstudie; 58 barn fra 8 HABU i Helse Sør-Øst 

 
 

 

 



Alder ved diagnose/ 1.gangsregistrering 

• CPRN 2011 – n=370 fra hele landet 
– Gj.s. alder 17,4 måneder ved diagnose  

– Gj.s. alder 2,2 år 1.gangsregistrering i CPRN 

 

 

• Masterstudie –  fra 8 HABU i Helse Sør-Øst 

– n=58 barn  

– Medianalder 15 mnd (gj.s.17,2 m) ved diagnose.  

– Medianalder 10.8 mnd/ gj.s. 1.2 år 1.gangsregistrering i 
CPRN  

 

 



 
• 58 barn med CP  

– identifisert med risiko for språk- og 
kommunikasjonsvansker 

 

• Ordforståelse sammenlignet med norske normer 

 

• Tale sammenlignet med norske normer 

 

 
 

 

Utvalget – er de forsinket? 



Norske normer 8-20 måneder 



Masterstudie 2012; Ordforståelse 



Masterstudie 2012; tale 



Masterstudie; Ordforståelse og tale 



Barn identifisert med risiko for 
kommunikasjonsvansker 

• Barn med alle CP-typer er betydelig 
forsinket i sin taleutvikling sammenlignet 
med norske normer 

 

• Barn med alle CP-typer skårer betydelig under 
normer for forståelse av faste uttrykk og 
ordforståelse i CDI. 

 

• Forsinkelsen i språkforståelse er større enn 
forsinkelsen i tale for barn ≤ 20 måneder i 
utvalget.  

 

 



Har tidlig intervensjon noen betydning? 
Kan vi måle endring? 

• Er det forskjeller i bruk av ASK 
hos barn med CP ? 
 

– Forekomst av bruk av alternativ 
kommunikasjon (ASK) hos  barn med CP som 
har talevansker (tidligere studier) 

 

– Resultater fra masterstudie  

 



Litteratur; Forekomst av ASK i bruk  

• 3% av barn med CP med gjennomsnittsalder 7;6 år brukte 
ASK-hjelpemidler i en studie med 181 barn (Hongkong), 
men det rapporteres ikke om kvalitet eller kvantitet på 
kommunikasjonen (Chan et al 2005). 

 

• I en norsk populasjonsstudie med 197 barn (6;6 år) med 
alvorlige kommunikasjonsvansker brukte 106 barn (54 %) 
ASK i en eller annen form (Andersen, Mjøen & Vik 2010) 

– Av de 106 barna brukte 61 (58%) grafiske 
kommunikasjonsformer  

– Håndtegn ble brukt av 64 barn (33%) av de 197 barna 
med talevansker og 56% av disse hadde utydelig eller 
veldig utydelige håndtegn.  



Litteratur; Forekomst av ASK i bruk  

• Sigurdardottir og Vik (2011);barnas håndtegn ofte er 
upresise (158 barn med CP (5;4 år) fra Island).  

– 21 barn (14%) brukte ASK, hovedsakelig gester og 
håndtegn og grafiske tegn.  

– ASK ble hovedsakelig brukt for å støtte opp under tale 
(ettordsytringer), men ASK ble også brukt av 5 barn uten 
tale til å uttrykke enkeltord.  

 

• Blant barn (6;6 år) med dyskinesi var ASK i bruk hos 86% av 
barna, mens bare 53% av barna med spastisk bilateral CP type 
hadde ASK (Andersen, Mjøen & Vik 2010) (Norge).  

 

• Himmelmann et al (2007) (Sverige) finner at 79 % (n=38) av 
barn med CP dyskinesi som ikke snakket (4-8 år) brukte ASK i 
form av Bliss (n=10), bilder, håndtegn og/eller kroppsspråk for å 
uttrykke seg.  

 

 



Bruk av ASK hos barn med CP (Norge) 

• 1996-1998 (294 barn) (medianalder 6;9 år) Norge 

– 37 % har behov for ASK pga talevansker 

– Av disse bruker 46 % ASK 
(Andersen & Mjøen, 2006) 

 

• 1996-2003 (571 barn) (medianalder 6;6 år) Norge 

– 35 % har behov for ASK pga talevansker 

– Av disse bruker 54 % ASK 
(Andersen, Mjøen & Vik  2010) 



Masterstudie; Bruk av ASK  

• 45 barn (78%) bruker ASK 

• Alder; 18-67 måneder (medianalder 2;5 år) 

  

– 12 barn (21 %) i utvalget bruker grafiske tegn 

– 41 barn (71 %) bruker andre presise tegn  

– 9 barn kombinerer grafiske og andre presise 
tegn.  

 
 



Økning i bruk av ASK hos barn med CP 

• 1996-1998 (294 barn) (medianalder 6;9 år) Norge 

– 37 % har behov for ASK pga talevansker 

– Av disse bruker 46 % ASK 
 

• 1996-2003 (571 barn) (medianalder 6;6 år) Norge 

– 35 % har behov for ASK pga talevansker 

– Av disse bruker 54 % ASK 
 

• 2004 – 2010 (58 barn) (medianalder 2;5 år) Helse Sør-Øst 

– Av disse bruker 78 % ASK  

 



 Har tidlig intervensjon noen betydning?  

Kan vi måle endring? Alder og ASK bruk 

• Resultatene viser tendenser til at en økende 
andel barn bruker ASK i yngre alder enn 
tidligere vist.  

 

• 69% (n=9) av barna med spastisk bilateral CP i 
pilotstudien bruker ASK, mot 53% i en tidligere 
studie (Andersen, Mjøen & Vik 2010). 

•   

• 86% (6 av 7) av barn med dyskinesi bruker 
ASK, mens tidligere studier fant forekomst av 
ASK på 79-86% men da var barnas alder høyere 
enn i utvalget (Himmelman et al 2007; Andersen, 

Mjøen & Vik 2010).  



ASK og tale / ASK og språkforståelse 

• 38 barn (66%) kombinerer ASK med tale  

 

• Bruk av ASK ved ordforståelse:  

– 52 % barn med ordforståelse <50 ord  

– 86 % barn med ordforståelse > 50 ord 

 

• Enda tydeligere tendens ses relatert til tale der; 

– 58% av barn med <50 talte ord bruker ASK 

– 100% av barn med > 50 talte ord bruker ASK 

 

• ASK-bruken øker når barnas ordforståelse og 
taleproduksjon øker 
 



Fanger vi opp for mange? 

• For tidlig å evaluere om ID-protokollen fanger 
opp de barna vi ønsker – populasjonen er ennå 
liten (CPRN startet i 2007) 

 

• 56 av 58 barn i utvalget hadde betydelig forsinkelse 
sammenlignet med norske normer 

 

• 21 av 22 barn med hemiplegi hadde betydelig 
forsinkelse sammenlignet med norske normer 

• Forsinkelsen i språkforståelse er større enn forsinkelsen i 
tale målt med CDI 

• To barn i utvalget skårer aldersadekvat på 
språkforståelse og tale  (ett barn med hemiplegi og ett 
barn med diplegi) 

 



 



Hvordan svare på problemstillingen? 

• Masterstudie 

• 58 barn i Helse 
Sør-Øst 

• Evaluering av ASK-
Modellprosjektet 

• Sammenligne data fra 
Helse Sør-Øst mot 
resten av landet 

-Har tidlig intervensjon noen betydning? 
To studier: 



Statistisk analyse – data CPRN 

• Ekstern evaluering av ASK 
Modellprosjektet i Helse Sør-øst  
– Solveig Sigurdardottir, MD, PhD (fra Island)  

 

• Formålet med undersøkelsen: 

–å se om det var forskjeller i bruk av ASK 
hos barn med CP (ved 5 år) som lever i 
fylkene der prosedyren er implementert 
og barn som lever i resten av landet 

 



Ekstern evaluering ved Solveig Sigurdardottir 



Studiepopulasjon – ekstern evaluering 

• I CPRN var det data fra 1.gangsregistreringsskjemaet på 212 
barn (i alderen 3 til 59 mnd)  

• Og data fra 250 barn (i alderen 44 til 95 mnd) fra 5 års 
registreringsskjemaet i CPRN 

 

• 94 barn hadde data fra både 1. gangsregistrering og 
5.årsskjemaet i CPRN 

– Av disse  var det 62 barn fra HSØ der prosedyren 
er innført (8 fylker; Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, 

Oslo, Hedmark, Oppland and Østfold)  

– 32 barn bodde i øvrige fylker i Norge.  

 

• Disse 94 barna  utgjorde studiepopulasjonen. 
 



Sammenligne: 
 8 fylker med resten av Norge (n=94) 

• 8 HABU 

– Vest-Agder 

– Aust-Agder 

– Vestfold 

– Oslo 

– Hedmark 

– Oppland 

– Østfold 

n=32 

n=62 



Ekstern evaluering – talevansker n=94 

• Presentasjon av utvalget 
 

• Tabell 1; Tale funksjon hos barn i prosjektgruppen sammenlignet med 
talefunksjon hos barn i resten av Norge. 

 



Ekstern evaluering – talevansker n=94 

• Presentasjon av utvalget 
 

• Tabell 1; Tale funksjon hos barn i prosjektgruppen sammenlignet med 
talefunksjon hos barn i resten av Norge. 

 

21 barn (36%)  



Ekstern evaluering – talevansker n=94 

• Presentasjon av utvalget 
 

• Tabell 1; Tale funksjon hos barn i prosjektgruppen sammenlignet med 
talefunksjon hos barn i resten av Norge. 

 

4 barn (13%)  



Ekstern evaluering – talevansker n=94 

• Presentasjon av utvalget 
 

• Tabell 1; Tale funksjon hos barn i prosjektgruppen sammenlignet med 
talefunksjon hos barn i resten av Norge. 

 

4 barn (13 %)   21 barn (36%) 



Ekstern evaluering 

 

• Talenivået hos barn i prosjektgruppen 
varierer mer enn hos barn i de øvrige 
fylkene  

– noe som kan gjenspeile nærmere observasjon og mer 
detaljerte vurderinger av barn i prosjektet  

 

• Videre er talevansker (skravert område i tabell 1) 

mer utbredt blant barn i prosjektgruppen enn i 
de andre fylkene, men ikke statistisk signifikans1 
(p=0.096). 

– 1 p verdi under 0.05 regnes som statistisk signifikant  

 



Ekstern evaluering – bruk av grafisk 

 

 



Ekstern evaluering – bruk av grafisk 

 

• Barn i prosjektgruppen var mer aktive i å bruke alle typer grafiske 
kommunikasjonsmetoder, dvs. bilder, grafiske tegn, skrive enn de 
resterende barna.  

• 16 prosjektbarn brukte grafisk kommunikasjon sammenlignet med bare 
ett barn i de resterende fylkene.  

• Men antall barn i studien er lite og det er manglende data.  

16 barn 

1 barn 



Ekstern evaluering - håndtegn 

• Tabell 3  

• Prosjektgruppen: 11 barn brukte håndtegn og gester 
Resten av landet: bare 1 barn brukte håndtegn og gester 

– Men tallene er svært små. 
Manglende data fra barn fra resten av landet på 25%. 

 



Ekstern evaluering - håndtegn 

• Tabell 3  

• Prosjektgruppen: 11 barn brukte håndtegn og gester 
Resten av landet: bare 1 barn brukte håndtegn og gester 

– Men tallene er svært små. 
Manglende data fra barn fra resten av landet på 25%. 

 



Ekstern evaluering 

• Formålet med undersøkelsen: 

 

–Er det forskjeller i bruk av 
ASK hos barn (ved 5 år) i 
prosjektfylker sammenlignet 
med resten av landet? 

 



Ekstern evaluering – oppsummert 

• Med utgangspunkt i barna med talevansker  
(utydelig, meget utydelig eller ingen tale ) 

 

• Prosjektfylkene:  

– 52 % bruker grafiske kommunikasjonsformer  

– 45 % bruker håndtegn og gester 

 

• Resten av landet: 

– 25 % bruker grafiske kommunikasjonsformer  

– 0 % bruker håndtegn /gester 

 

 



Ekstern evaluering – oppsummert 

• Blant de 12 barna med utydelig eller veldig 
utydelig tale  i prosjektgruppen  (Tabell 1)  

– 75% bruker grafisk kommunikasjon  

– 58% bruker håndtegn/gester  

 

• I resten av landet er det ikke registrert barn 
med utydelig eller meget utydelig tale 
 

• Selv om tidligere studier har vist at barn uten tale har 
vansker med å bruke ulike former for ASK 10  antyder 
resultatene at ASK-prosjektet: 

– letter tidlig identifisering av barn med behov for ASK 
og som har muligheter til å bruke ASK  

 



Har tidlig intervensjon noen betydning? 

Kan vi svare på spørsmålet? 

• Resultater fra disse to studiene kan tyde på at  

– Barn blir identifisert tidligere enn gjennomsnittet i Norge 

• Det innebærer at tiltak kan igangsettes tidligere 

• Langt høyere forekomst av ASK i bruk  

– enn tidligere beskrevet i litteraturen 

– Masterstudie 

– Ekstern evaluering 

• Barna som bruker ASK er også betydelig yngre enn 
tidligere dokumentert 

 

• Studiepopulasjonene er små – usikkerhet ved resultater 

• Behov for videre forskning 



Overordnede målområder 

• Å gi barn med CP som ikke kan ha tale som sin 
hovedkommunikasjonsform, gode og utviklingsfremmende 
oppvekstmiljø.  

– Dette skal sikres gjennom tidlig identifisering av 
ASK behov og tidlig intervensjon rettet både mot 
barnet, familien og profesjonelt nettverk. 

 

• Å etablere og tydeliggjøre faglig forsvarlige rutiner for 
utredning og oppfølging av barn med CP som trenger 
ASK i HABU 
 

• Å gi familie og nettverk et oppfølgingstilbud over tid 
som sikrer barnets nærpersoner kompetanse i å 

kommunisere med barn som bruker ASK 
 



Ekstern evaluering – oppsummering 

• En sentral målsetning med ASK-prosjektet var å 
heve ASK-kompetansen i HABU 

 

• Etter min mening (Solveig Sigurdardottir, MD, PhD) 
tyder disse resultatene på at ASK-prosjektet er 
viktig og effektivt. 

 

– Resultatene gjenspeiler sannsynligvis også at kunnskap om 
alternative kommunikasjonsformer blant fagfolk i resten av 
Norge er sparsom. 

 



Ekstern evaluering – oppsummering 

• ASK-prosjektet er et ambisiøst forsøk på å studere 

og påvirke en av de mest kompliserte og invalidiserende 
fasetter av cerebral parese. 

– Mange klinikere anser deltakelse som det viktigste 
målet for habilitering11  

– ASK-prosjektet søker virkelig å lette deltakelse for 
gruppen barn som er mest alvorlig rammet av CP 

 

• Implementering av ASK former for barn med CP er en 
langvarig prosess.  

– Ofte må forskjellige ASK former prøves før den mest 
passende er identifisert for hvert barn. 

 

• Arbeidet er avhengig av erfarne fagfolk som har tid og 
energi til å søke og finne fram til de individuelle løsningene. 

 



Evaluering - konklusjon 

 

• Arbeidet med å implementere ASK-prosedyren ble 
påbegynt for bare tre år siden 

– etter min mening er det for tidlig å gjøre 
avsluttende evaluering på prosjektets resultater. 

 

• Prosjektet viser lovende resultater i de 
fylkene hvor det er gjennomført. 

 

– Solveig Sigurdardottir, MD, PhD (fra Island) 



Alternativ og supplerende kommunikasjon 
barn med CP som er identifisert med risiko for språk- og 

kommunikasjonsvansker 

-Har tidlig intervensjon noen betydning? 
Er det noen vits i tidlig intervensjon? 

JA 
Tone Mjøen,  

Ergoterapispesialist, MA  

Habiliteringssenteret i Vestfold 

 
 

 



 

Even more basic than the freedom of speech,  

is the freedom to speak 
 

Professor Stephen Hawking ACE Centre, Oxford 
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