
ASK bruger-samlinger giver social nærhed, venskab og deltagelse 

 

Baggrund: 

Det har været et ønske for ISAAC Danmark at bringe nogle af vore 

ASK-brugere sammen for at udveksle erfaringer, dele ideer �l, 

hvordan man bruger sit ASK-system og �l at have kontakt med andre 

brugere. Mange ASK-brugere har givet udtryk for, at de sjældent 

taler med andre brugere, fordi det er for �dskrævende, og det 

kræver en assistent �l at tolke, hvad der bliver sagt. 

Ideen om en samtale klub var bl.a. inspireret af AAC-samtale klubber 

på Bridge School i Hillsborough Californien, USA. Modellering i brug 

af ASK-hjælpemidler og det at give mennesker mulighed for at se 

andre brugere kan hjælpe med �l at understø)e den fortsa)e brug 

af hjælpemidlerne. Vi begyndte at bringe mindre grupper  sammen 

�l én-dags brugermøder om deres systemer - dele ideer med udvik-

lerne af ASK-systemer mv. E-er et par år blev brugermøder overført 

ISAAC-regi. Ideen om, at det ville være rart at have mere �d sammen 

opstod. Vi ville forsøge at arrangere en bruger samling over 3 dage. 

  

Forberedelse: 

ISAAC Danmark var vært for arrangementet, og private midler gjorde 

det muligt. Egmonthøjskolen - en højskole, som er �lgængelig for 

mennesker med handicap, var en perfekt ramme. Deltagerne kunne 

bo i små huse i nærheden skolen. 

Vi inviterede folk fra de �dligere bruger møder og andre ASK-

brugere, der allerede var relateret �l en person i gruppen. På den 

måde byggede vi gruppen for første indsamling på eksisterende 

rela�oner kombineret med en bred invita�on via ISAAC. 

  

Den 1. samling 

De 14 deltagere kom fra hele landet og var i aldersgruppen 10 �l 42 

år. Pladsen var trang, men deltagerne var tålmodige, også når der 

var problemer med teknikken, og de ventede høfligt mens deltager-

ne udtrykte det, de ville sige. 

 

Et af emnerne var:  "Smarte ideer �l dit kommunika�onssystem" Der 

var stor interesse for at høre nyt om de forskellige produkter på 

markedet. ASK hjælpemidler er under konstant forandring, og det 

kan være svært for nogle brugere, at få oplysninger om nye funk�o-

ner i deres eget ASK-system og på markedet generelt. Mange ville 

gerne høre om, hvordan andre havde løst forskellige udfordringer 

med hensyn �l at gøre teknikken funk�onel.  

Et andet emne var Bliss: Det viste sig, at Bliss var den kommunika�-

onsform, som de fleste af deltagerne havde anvendt siden deres 

barndom. E-er en introduk�on om, hvad Bliss var, var der oplæg fra 

nogle af brugerne, om deres egen brug af Bliss. De understregede  

især betydningen af at have det samme system igennem hele ens 

opvækst. Der var en stor bekymring over, at Bliss næsten ikke 

længere er i brug blandt små børn, der bruger ASK i Danmark. 

  

Vi havde snakke klubber om forskellige emner: Fodbold; Poli�k i 

forhold �l ASK; Hvordan man kan deltage i diskussioner mv Deltager-

ne var enige om, at det kan være svært at deltage i en diskussion, 

fordi det tager længere �d at udtrykke sig. Alle havde oplevet, at de 

e-er at have fået et ASK-hjælpemiddel, var blevet i stand �l at tale 

med nogen, de ikke kunne kommunikere med før. 

  

Den 2. samling 

Den 2. indsamling havde igen 14 deltagere - hovedsagelig de samme 

personer som den 1. gang, men også nye deltagere slu)ede sig �l. 

Emnerne var igen for at høre om nye tekniske funk�oner �l syste-

merne: Tobii og Rolltalk. To brugere, der repræsenterer hver deres 

AAC-systemet, viste deres opsætninger, og fortalte om deres brug af 

systemet. En af dem, var især fokuseret på, hvordan man kan 

deltage i en almindelig gymnasieklasse ved hjælp Tobii. 

Den yngste deltager (11 år) a=oldt sin første præsenta�on i en stor 

gruppe, hvor hun fortalte om sit liv: at være i skolen og deltage i 

sport (racerunning). Hun fortalte, hvor vig�gt det var for hende at 

være blandt andre mennesker, der bruger ASK. Til daglig var hun den 

eneste person på hendes skole som bruger ASK. 

 

 

En anden deltager startede en diskussion om, hvordan man kommu-

nikerer, når du rejser - for eksempel når du flyver, dykker eller på 

anden måde er ude af hverdagen, med en elektrisk kørestol hvorpå 

der er monteret et kommunika�onssystem.  

Han viste videoer fra dykning og fra faldskærmsudspring og under-

stregede betydningen af de nære forbindelser mellem ham og hans 

assistenter, der var i stand �l at forstå hans basale kommunika�ve 

udtryk. 

 

  

 

 

Pine-D 

Den 2. dag var en del af EU-projekt kaldet PINE-D. PINE-D stø)er 

mennesker med intellektuelle og komplekse former for handicap i at 

deltage ak�vt i det demokra�ske liv i EU ved hjælp af moderne 

kommunika�onsmidler skræddersyet �l målgruppen. Formålet med 

dagen var at drø-e forskellige spørgsmål omkring formidling af 

problems�llinger og informa�on mellem EU og målgruppen.  

Der var en præsenta�on af en �dligere EU-journalist. Bage-er havde 

vi diskussioner om spørgsmålene i grupper. For nogle af deltagerne 

syntes EU langt væk. Andre havde en god diskussion, og kom op med 

ideer �l, hvordan man kan påvirke arbejdet i EU, og at finde ud af 

måder at få flere oplysninger fra EU. 

Resultaterne af temadagen om EU blev præsenteret på en Pine-D-

konferencen i Graz, Østrig i marts 2016. Forslagene er senere blevet 

videresendt �l EU – som har indarbejdet dem!! 

3. samling: 

Deltagerantallet på ca. 14 ser ud �l gentage sig. Samlingen er nu ved 

at finde nogle rammer og tradi�oner, så alt ikke er så nyt mere – selv 

om deltagerantallet er det samme, er deltagerne forskellige – nogle 

forlader samlingen, og andre kommer �l.                                        

Denne gang var der fokus på det at kunne spille – f.eks. med øjesty-

ring. Der var også emner som ”At fly)e ud i egen bolig med egne 

assistenter”, ”Mor er den bedste i verden – især når hun giver mig 

plads” – og 2 studerende fik rum �l at interviewe deltagerne om 

brug af og �lfredshed med deres hjælpemidler.  Fredag a-en var der 

tema om rejser og  oplæg om rejser � USA, Brasilien og Mexico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale ak#viteter                                                                                       

På alle møder har det været afgørende, at den sociale del var lige så 

vig�g som forelæsningerne.                                                                       

Vi har ha- gode middage - en fest lørdag a-en, og en mulighed for 

at bade i en stor indendørs svømmehal med en �lgængelig vandrut-

sjebane. Desuden ligger Egmont Højskolen i smuk natur - lige ved 

stranden - med gode muligheder for at gå en tur eller en tur på race-

running cyklen. Programmet er blevet planlagt med lange pauser og 

�d �l at slappe af. 

 

  

 

                                                                                                                

Resultat - Citater fra deltagere:                                                             

"Jeg synes, det er dejligt at være sammen med andre unge, der 

bruger ASK og at høre om deres liv" 

 ”Rart at føle, at man ikke er alene. Rart at møde andre unge og se 

gamle venner - Jeg vil gerne mødes igen” 

”Det har været fantas�sk at møde andre med kommunika�on 

handicap, men for mig er det meget nyt, fordi jeg aldrig har brugt 

kommunika�onsværktøjer før.” 

 ”Væk fra den almindelige ramme - Højskole atmosfære” 

"Det har været fantas�sk, og jeg har lært en masse. Det er perfekt �l 

at tale i små grupper, hvor jeg føler folk ly)er �l mig. Den sociale del 

er den bedste. Jeg møder ikke andre mennesker, der bruger tale 

computer i mit daglige liv, så det er fantas�sk at tale med andre. De 

er meget søde mennesker, som jeg elsker at være sammen med. jeg 

føler mig heldig, at jeg kan deltage" 

 "Vi fik en fin diskussion" 

 "Dejligt og hyggeligt, at vi kunne spise sammen i små grupper, og 

har �d �l at slappe af og �l at snakke” 

”Det vig�gste at opnå ved brugersamlingen er at have �d �l at være 

sammen i en længere periode; at komme væk fra de almindelige 

rammer og mødes med ”kolleger””.  

Der var generelt enighed om, at man gerne vil mødes igen.  

Barrierer                                                                                                       

Det kan være svært for nye deltagere �l at være med, når en masse 

af de personer i gruppen allerede kender hinanden. Det kan være 

svært for folk, der bor på ins�tu�on �l at få en hjælper med �l  3 

dage. Arrangementet er a=ængig af private midler. Tekniske proble-

mer opstår o-e under samlingerne, så det er vig�gt at have folk �l 

stede, der kan hjælpe �l at ordne det. 

Frem#dige brugersamlinger                                                                       

Vi håber at kunne fortsæ)e og udvikle tradi�onen med ASK-bruger 

samlinger en gang om året, og også at brugernes mødes på de 

na�onale ISAAC konferencer. 

 

Kontaktoplysninger:                                                                              

Jeppe Forchammer, Vigerslevvej 262 st. th. , DK 2500 Valby, Dan-

mark jeppeforchhammer@gmail.com 

Emmy Kjelmann,  Neurocenter Østerskoven, Amerikavej 46,  DK 

9500 Hobro, Danmark egk@rn.dk    www.oesterskoven.dk  

  


