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Brugersamling.. 
v/Emmy Kjelmann 
 

Første brugersamling for ASK-brugere 

 

 

I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 

brugere af alternativt kommunika-

tionsudstyr (ASK-brugere) samlet på 

Søsportscentret ved Egmont-Højskolen. 

Samlingen var kommet i stand via støtte 

fra Jacha-fonden og Vanførefonden.  

Deltagerne kom fra hele landet og spændte 

i alder fra 10 - 42 år 

 

 

 

Der var trangt i det lille Te-hus, hvor samlingen holdt til, men der var samarbejde og vilje til at få det 

til at fungere. Der var tålmodighed når teknikken drillede, og tid til at vente på at deltagerne fik 

udtrykt, det de gerne ville.  

                   

Første dag var der udover præsentationsrunden, oplæg fra Thomas Eriksen fra firmaet ASK.  

 

Der var stor interesse for at høre nyt om de forskellige produkter på markedet - de produkter, som 

deltagerne bruger til daglig. Der var måske endnu mere interesse for at høre hvordan andre løste 

forskellige udfordringer med at få teknikken til at fungere.  

På andendagen, var der temadag om Bliss, - en kommunikationsform, som en del af deltagerne har 

med sig fra barndommen. Bente Brinkmann fra Institut for Syn og Hørelse i Aalborg holdt oplæg om, 

hvad Bliss er. 

Derudover var der oplæg fra brugerne, samt snak om betydningen af at have haft ét system gennem 

hele sin opvækst.  

 

Eftermiddagen gik med gruppearbejde/snakkeklubber om forskellige emner: fodbold, politik i forhold 

til ASK m.m. I den politiske gruppe var der forslag om, at en gruppe kunne tage over til politikerne for 

at fortælle om alternativ kommunikation. "Folk kender ikke nok til det" - ASK-brugere kunne også 

holde foredrag på specialskoler.  

 

Desuden kunne man lave et forslag til DR om billedstøtte/Symbolstøtte til TV? 
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I en anden gruppe gik snakken på, hvordan det er at deltage i diskussioner. 1. deltager: "Det kan være 

svært at være med i en diskussion, fordi det tager længere tid at sige, det man gerne vil"  

2. deltager: "Helt enig!" 

En deltager spurgte: "Er der nogle af jer, som har oplevet at man efter at have fået en talemaskine 

har kunnet snakke med en man ikke ville have snakket med før?" Alle svarer enstemmigt "Ja" 

 

På samlingen, var det vigtigste af alt, tiden til at være sammen i længere tid - at komme lidt væk fra 

de almindelige rammer, og mødes med “kolleger” 

Der var udbredt stemning for at mødes igen - gerne på Egmont igen, men også i forbindelse med 

ISAAC konferencen til marts.  

Ønsker til emner:  

- Opbygning af talemaskiner 

- hvordan kan få opbygget et ordforråd? 

- hvilken opsætning har jeg, og hvordan bruger man det? 

- mere om Bliss 

Udover de faglige emner, var der flere af deltagerne, der meldte sig til at holde oplæg på kommende 

samlinger.  

 

 

Citater fra deltagerne:  

"Spændende at møde andre i samme situation og se andre måder at kommunikere på. Godt at mærke, 

at man ikke er den eneste. Godt at møde med andre unge" 

"Godt at møde andre og se gamle venner - ku godt tænke mig at mødes igen" 

"Det har været fedt at møde andre med kommunikationshandicap, men for mig er det også meget 

nyt, fordi jeg aldrig før har brugt kommunikationshjælpemidler."  
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"Komme væk fra de vante rammer - højskole stemning" 

 

"Rart der ikke kun er fagfolk" 

"Godt at høre om andres oplevelser" 

"Dejligt at være sammen med flere som bruger talemaskine.  Kunne godt tænke mig, at der var flere, 

som brugte talemaskine i min klasse" 

"Jeg gad godt at høre om iPad, øjenstyret mobiltelefon, og at være med til at udvikle produkter - og 

så møde en masse piger" 

 

 

 

Brugeroplæg, og brugermøde på kommende ISAAC konference 

På den kommende ISAAC konference, d. 16-17. marts 2015 på Vingsted Centret, vil der om 

eftermiddagen 16. marts være et ekstra valgtema: "Bliss af mit liv" af 20-årige Hayla Søndergaard.  

Tirsdag 17. marts er der brugermøde i tidsrummet 10.00 - 15.30.  

 

- - - o - - - 

Indtryk fra brugersamlingen 
Dorte Aggerlin, ISAAC repræsentant. 

Som ISAAC repræsentant fik jeg lejlighed til at deltage på den første selvstændige brugersamling for 

AAC brugere, der nogen sinde er afholdt i Danmark. Der har været afholdt mindre arrangementer før 

i forbindelse med ISAAC konferencen, men nu var der forsøgsvis planlagt 2 hele døgn, og lidt ekstra 

hvis man ønskede en tur i vandlandet på Søsportscenteret.  

 

14 deltagere i alderen 10 til 40 havde meldt sig til at komme.  

Programmet var planlagt som en kombination af indlæg fra brugerne selv og forskellige oplægsholdere. 

Thomas Eriksen var inviteret fra ASK-Ikt til at fortælle om nyheder i forhold til produkter og 

programmer. Bente Brinkmand fra Institut for Syn og Hørelse i Ålborg var inviteret til at fortælle om 

Bliss og brugen af dette. 

 

Der skulle så også arbejdes i grupper for at give flest mulige deltagere lejlighed for at komme til orde 

indenfor emner, der havde deres særlige interesse.  

Der blev således i grupper diskuteret emner som fodbold, handicap politik, synlighed, brug af 

kommunikationshjælpemidler, opbygning af indhold, brug af Bliss og meget andet.  

 

Alle deltagere var meget aktive og interesserede og bød ind med forskellige meninger om de valgte 

emner.  
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I løbet af gruppearbejdet blev der således efterlyst mere fokus på Bliss i Danmark, da det for rigtig 

mange af deltagerne har været en god platform til at komme i gang et alternativt kommunikations 

system, som er gennemarbejdet.  

En af de yngre deltagere efterlyste flere talemaskiner til børn i klassen, da det jo er sjovere at være 

flere sammen, der bruger de samme hjælpemidler.  

 

Nogle af deltagerne gav udtryk for, at de ikke mente, politikerne kendte nok til AAC. Der burde måske 

arrangeres et besøg på Christiansborg af en gruppe, der anvender alternativ kommunikation.  

Der blev også udtrykt ønsker om en TV med Bliss tekstning eller anden symbol ledsagelse. Det blev 

drøftet, om DR skulle have en henvendelse vedr. dette. De har jo lavet forskellige tiltag for ordblinde, 

svagtsynede osv.  

 

Flere gav udtryk for at ”Det var dejligt at se andre bruge kommunikationsudstyr, så man ikke er den 

eneste”  

Flere var også glade for at høre om andres oplevelser og erfaringer omkring kommunikation, og de 

var ikke mindst glade for at være i overtal som AAC brugere i forhold til antallet af fagfolk.  

 

Som nye emner til en brugersamling blev det foreslået, at der kunne vises eksempler på personlige 

kommunikationsopsætninger.  

 

Tiden gik hurtigt de to dage brugersamlingen strakte sig over. Der fremkom masser af ideer og 

inspiration til nye brugersamlinger. Stemningen var god, varm og inspirerende.  

Så jeg kan kun sige, at det var en super dejlig oplevelse i rigtig godt selskab med en ukuelig flok 

brugere af AAC.  

 

Jeg håber vi ses igen til næste gang.  

- - - o - - - 

 

 

 
  

 


