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Kommunikationskarneval i Gøteborg d. 7.-8. maj 2018 

Af Rikke Thomsen og Vibe Lund Jensen 

Årets tema:  

Med sigte på fremtiden - nye spændende muligheder til kommunikationsstøtte.  

 

Kommunikationskarnevalen er for alle, 

som interesserer sig for 

kommunikationsvanskeligheder og ASK* 

(*alternativ og supplerende 

kommunikation).  

Som noget nyt i år henvendte konferencen 

sig også til folk, som arbejder indenfor 

sundhedsvæsenet og plejesektoren og er 

interesserede i alle menneskers ret til 

kommunikation, samt dagens og 

fremtidens muligheder for at give støtte.   

Holdningen er, at behandlings- og 

plejesektoren skal ruste sig til også at 

kunne informere og kommunikere med 

mindre børn, borgere med kommunikative 

og/eller kognitive funktionsnedsættelser, 

borgere med anden etnisk baggrund som ikke forstår svensk, m.fl. Ansvaret for tilgængelige støttende 

materialer til kommunikationen ligger på de, der giver behandling og omsorg, frem for hos personerne, der 

har særlige kommunikative behov. Det fordrer, at enheder inden behandling og pleje udvikler støttende 

kommunikationsmaterialer i formater, der passer til disse klienters/patienters behov, fx symbolstøttede 

tavler omkring behandling/operation, tandpleje, terapiforløb, integration, symbolstøttede tosprogede 

tavler til fremmedsprogede, mm. 

Fokus på fremtid  
Konferencen havde fremtiden i fokus. Det to konferencedage blev indledt med hhv. Bo Dahlboms og Nils 

Simonssons brede temperaturtagninger på teknologiens betydning og muligheder. 

 

Bo Dahlbom: Med sigte på fremtiden - Den digitale revolution  
Bo Dahlbom er IT-professor, samt debattør og forelæser om digitaliseringens betydning for samfund og 

næringliv.  

Mandagen blev indledt af Bo Dahlbom, der holdt et både seriøst og underholdende oplæg om 

digitaliseringens forandring af samfundet og teknologiens fantastiske muligheder. Data og tilgængelighed til 

data på fælles platforme kan give både magt og åbne op for muligheder indenfor kommunikation. 

Gunilla Thunberg og Thomas Kollberg siger velkommen 

Tegnsprogstolken oversætter deres velkomsttale 



2 
 

Teknologien forandrer samfundet i rivende hast, tænk fx på hvor meget mere der foregår digitalt nu end for 

bare få år siden.  

Og hvad er så vores attitude overfor forandringer?   

Bo Dahlbom opfordrede til at løfte blikket, være forventningsfulde og hilse fremtiden velkommen. 

Teknologien giver mulighed for et åbent dynamisk samfund med længere friskere liv og en overflod af 

tjenester, oplevelser, viden, tilgængelighed, netværksdannelse, kunstig intelligens, automatisk tilpasning, 

mv. Teknologien udvikles konstant, uanset hvad vi gør. Så vi må ikke være bange for den. Der er muligheder 

og perspektiver for alle, i høj grad også for mennesker med særlige/komplekse kommunikationsbehov. 

Bo Dahlboms oplæg var understøttet med tegnesprogstolk. Et elegant tiltag til at vise mangfoldigheden 

inden for sprog/kommunikationsformer, og helt i tråd med kommunikationskarnevalens budskab – at tage 

ansvaret for at nå ud til alle tilhørere.  Og så var han også lidt af en entertainer, der satte tilhørernes 

lattermusklerne i sving indimellem.  

Nils Simonsson: Hjernestress i teknikalderen 
Nils Simonsson er forelæser og pensioneret læge og hjernekirurg 

Svenskerne er ret gode til, at der også er plads på konferencen til nogle overordnede betragtninger – lidt 

”meta-tanker” fremført i en humoristisk stil, men med alvor bag. Om tirsdagen lagde Nils Simonsson ud 

med at undre sig over paradokset, at vi i Norden er blandt de allerbedst stillede på alle måder og samtidig 

blandt verdens sygeste folk. Hans diagnose var, at vi har informations-overload. Vi synes hele tiden, at vi 

skal være til rådighed og informeret om alt og alle. Vores hjerne omformes hele tiden for at møde 

omgivelsernes krav. Hjernen bliver god til det den gør, og dårligere til det, den ikke gør. Vi er tilbøjelige til at 

lade teknologien styre og stresse os. Hvis vi altid er til rådighed, lærer vi ikke at mærke efter, hvad vi selv 

har behov for. Det er nødvendigt at holde rent - mentalt rent - og holde de pauser og mentale frikvarterer, 

vi har brug for. Det er noget vi skal øve vores hjerne op i. Pointen er ikke at være bange for teknologien og 

dens muligheder, men at vælge sin attitude i livet og bruge teknologien, så vi har det godt uden at blive 

slave af den. 

John Costello: AKK, i går, i dag og i morgen  
(*AKK står for Alternativ och Kompletterande Kommunikation og er den svenske betegnelse for ASK) 

John Costello er chef for det talepædagogiske team 

på Boston Childrens Hospital. Han har arbejdet 

med ASK og ASK-brugere både børn og voksne og 

deres pårørende i snart 33 år. Han har arbejdet en 

del indenfor ASK+området i sygehusverdenen.  

Oplægget tog udgangspunkt i, hvor stor en 

betydning det har for mennesker at kunne 

repræsentere sig selv gennem deres stemme. John 

Costello omtalte stemmen som vores akustiske 

fingeraftryk, der fortæller vores samtalepartner 

noget om, hvem vi er. Måden vi taler på og 

hvordan vi udtrykker os, er et dybt personligt 
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kendetegn, en identitet. Hver stemme har sin egne karakteristika, som andre kan forbinde med den 

konkrete person, og personer kan have for vane at sige noget på en bestemt måde og med en bestemt 

intonation.  

Dette kan være svært at gengive ved de traditionelle talesynteser, da prosodien har en tendens til at være 

monoton. Derfor er det også svært for brugeren at tillægge sine sætninger de følelser, de ville have haft, 

hvis de var blevet sagt med verbal tale.  

Oplægget handlede bl.a. om mulighederne for at få lavet sin egen personlige talesyntese. John Costello 

fortalte om, at det har været en kamp at få gehør for ideen, men at det nu er muligt via 

mymessagebanking.com at gemme og kategorisere en brugers sætninger. Her er det selvfølgelig vigtigt, at 

den kommunikative indsats sættes i værk inden borgeren mister evnen til at producere verbal tale f.eks. 

hos borgere med ALS. John Costello understregede betydningen af, at nogle af sætningerne blev optaget i 

den relevante kontekst, da det har betydning for intonationen, frem for at sætningen blev læst op alene for 

at blive indspillet. For at man i Acapella kan lave en talesyntese, der ligger tæt op af borgerens egen 

stemme med en bred vifte af talesproglige nuancer, indspiller man en lang række af på forhånd nedskrevne 

sætninger, der indeholder flest mulige forskelige sproglige nuancer. Det er med til at gøre stemmen 

brugbar og meget tæt på hvordan borgerens egen stemme ville have lydt. 

John Costello viste en film, hvor en af hans patienter har fået sin egen stemme lagt ind på sin øjenstyrede 

Tobii. I klippet snakker kvinden med sin hund og John fortalte, at hunden udelukkende havde sin 

opmærksomhed på det kvinden sagde til den, på trods af, at der var 6 andre personer i rummet. Det var 

tydeligt at se den kontakt og glæde det gav dem begge to. Han nævnte også, at mennesker, der aldrig har 

kunnet udtrykke sig ved brug af verbal tale, også kan få lavet deres egen talesyntese, hvis de kan finde en 

såkaldt stemmedonor, som borgeren stemme ligger tæt på eller borgeren kan identificere sig med. Her er 

det teknisk muligt at ændre donorens stemme en lille smule og på den måde give borgeren sin helt egen 

stemme.  
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Refleksion:  

Efter dette oplæg var det tankevækkende, at der på dansk ikke findes børne-talesynteser, som følger med 

de forskellige kommunikationsprogrammer. Det til trods for, at stemmen forandres med alderen som en 

del af den ”normale” identitetsudvikling. Det har ASK-brugere altså ikke mulighed for at opleve på samme 

måde, de må helt fra barnsben tage til takke med en voksens stemme. Her ville det at få lavet sin egen 

talesyntese-stemme være en banebrydende løsning.  

Nils-Krister Persson: Kommer vi til at kommunikere ved hjælp af vores tøj? 
Nils-Krister Persson er leder af Smart Textiles Technology Lab vid Smart Tekstiles i Borås, Sverige.  

Her arbejdes med forskning og innovation indenfor fremtidens avancerede tekniske tekstiler. Et 

fokusområde er 'Helse og Medicin', hvor der er stort udviklingspotentiale for tekstil 

med indbygget sensorik. 

Nils-Krister Persson fortalte om fagre nye verden indenfor Smarte 

Tekstiler. Smarte Tekstiler defineres som en klasse af artefakter 

(kunstprodukter), der bærer teknologier fra mange forskellige 

discipliner ud over tekstiler – som derved genererer mange forskellige 

funktioner. 

Af alle materialer er det tekstiler, som er mennesket nærmest. 

Tekstiler findes altid omkring os som tøj, men også i form af puder, 

tæpper, møbelstoffer, måtter etc. Tekstiler udgør derfor en 

interessant kommunikationsinfrastruktur – og er ovenikøbet 

velkendt, kulturelt og socialt accepteret, kropsnært, billigt og 

med høj grad af komfort.  

Haptik er læren om berøring og handler om kommunikation via 

huden. 

Når Smarte Tekstiler kombineres med brugen af Haptisk 

Kommunikation viser der sig fantastiske fremtidsmuligheder for 

perception, kommunikation og information. Nils-Krister Persson 

fortalte bl.a. om et nystartet projekt ved Högskolan i Borås om 

udvikling af et tekstilt kommunikationsinterface for døvblinde. 

 

Susan Balandin: Fra barn til voksen – overgange med ASK i sundhedsvæsenet 
Susan Balandin er logopæd, professor og chef for institutionen for handicap og 

inkludering ved Deakin University, Australien. Hendes forskning fokuserer på inkludering 

af unge og voksne med lidt eller ingen funktionel tale. 

Susan Balandin redegør for de problemer ved overgange indenfor helse- og 

sundhedstjenester, der ofte opstår omkring personer, som anvender ASK, og deres 

familier. Overgangsprocedurerne er tilfældige, utilstrækkelige, problematiske og i 
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Framework for a person-centret health transition service 

mange tilfælde ikke-eksisterende, siger Susan Balandin. Som børn bliver ASK-brugere ofte behandlet af et 

pædiatrisk team, der kender bredt til forholdene omkring børnene og deres familier. Men når børnene 

fylder 18, bliver behandlingen fragmenteret, og de mødes typisk af personale med begrænset kendskab til 

funktionsnedsættelser og ASK, og behandlerne er mest fokuserede på den unges fysiske problem. 

Mennesker med funktionsnedsættelser er meget udsatte. De bruger gennemsnitligt sundhedsvæsenet 

mere end andre, der er oftere problemer med sikkerheden, der er ringere sundheds/behandlings-

information og opfølgning, nogle gange med døden til følge. Der hviler typisk en stor byrde på familien for 

at den unge mødes med den rette forståelse og får de rette undersøgelser og behandlinger.  

Susan Balandin og hendes team har udviklet en ”Person-centreret Transition Service”, som er en succesfuld 

australsk model for disse overgange i sundhedsvæsenet. Modellen indbefatter bl.a. forberedelse, 

helhedsorienteret fortløbende behandling og samarbejde med teamtilgang. Modellen er bygget op over 

bl.a. koordineret skræddersyet behandling dokumenteret i fælles behandlingsplan.  

Der gives hjælp til patienter og familier med at håndtere det nye og udvikle færdigheder i at kunne 

kommunikere indenfor systemet, forvalte tjenester, udvikle selvsikkerhed. Modellen sørger for support til i 

det hele taget at navigere indenfor sundhedsvæsenet for voksne. Udledninger fra overgangen planlægges 

og koordineres med den unge og familien og kommunikeres videre til relevante aktører.   Modellen 

medtænker også udvikling af netværk mellem jævnaldrende.   

Modellen kan 

dæmme op for 

mange af 

problematikkerne 

nævnt ovenfor, og 

har vist sig 

succesfuld hvor den 

er blevet brugt.   

Modellen er langt 

mere detaljeret. Her 

er de vigtigste 

hovedpunkter blot 

skitseret. Susan 

Balandin taler godt 

nok om australske 

forhold, men mon 

ikke behovet og 

problematikkerne er 

de samme indenfor 

det danske 

sundhedsvæsen?  
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Workshoppen; Musik och teknik – Det här är jag! 
Her fortalte musikterapeuten Linn Johnels, og de 

to musikpædagoger David Vessby og David Wirzen 

fra kultur og aktivitetshuset Eldorado, om deres 

arbejde, med projektet; et godt samspil. Eldorado 

er et kulturhus for mennesker i alle aldre med 

svære multiple funktionsnedsættelser og deres 

samspilspartnere. På selve workshoppen, gjorde 

de meget ud af at vise forskellige instrumenter, 

der kunne aktiveres, selvom musikeren havde 

meget begrænsede muligheder for bevægelse. 

Herefter var der praktiske øvelser med fokus på 

samspil og turtagning.  

Det at kunne påvirke sine omgivelser er vigtigt, da 

det styrker brugeren i at udvikle selvværd og 

identitet. Her spiller omgivelserne en stor rolle. 

Derfor er der som en del af projektet blevet 

udarbejdet en samspilsguide med det formål at 

give samspilspartneren vejledning i, hvad man 

som samspilspartner kan være opmærksom på, 

for at give brugeren de bedste forudsætninger for at deltage aktivt.  Her var det at vente og give brugeren 

tid til at tage initiativ, og det at være opmærksom på de mindste tegn på respons, og anerkende disse 

fremhævet. Samtidig understregede de, at ingen af modellens elementer kan stå alene.  

På følgende link kan i finde en uddybning af indholdet i modellen. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/aadad30c-c6bf-4120-9d30-bcb9d9a16708/161206-007-

130+Eldorado%2C+ett+gott+samspel+UTSKRIFTSORIGINAL+sida+f%C3%B6r+sid....pdf?MOD=AJPERES 

På følgende youtube link https://www.youtube.com/watch?v=Ogk8Xuh1s2k ses en film, som uddyber hver 

enkelt element med praktiske eksempler fra dagligdagen på Eldorado. Filmen er meget inspirerende. Det er 

muligt efter aftale at besøge stedet (til efteråret flytter de i større lokaler). De oplever, at der kommer 

mange brugere og deres pårørende, som giver udtryk for, at have haft stor glæde af, at have været med i 

projektet. De kan overføre strategierne til mange forskellige sammenspil i dagligdagen. 

Udstillingen 
Udstillingen mindede meget om det, vi på den danske Isaac konference kalder Markedspladsen, hvor 

udstillere kan fortælle om deres produkter. På Kommunikationskarnevalen er der dog mulighed for, at man 

udelukkende kommer og besøger udstillingen og hører om de forskellige tilbud/produkter, samt deltager i 

små miniseminarer, som foregår sideløbende med det øvrige konferenceprogram. Det er gratis kun at 

deltage i udstillingen og standene er åbne hele dagen. Udover produkter var der skoler, foreninger og 

andre aktivitetstilbud repræsenteret, der rettede sig mod ASK brugere.  

 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/aadad30c-c6bf-4120-9d30-bcb9d9a16708/161206-007-130+Eldorado%2C+ett+gott+samspel+UTSKRIFTSORIGINAL+sida+f%C3%B6r+sid....pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/aadad30c-c6bf-4120-9d30-bcb9d9a16708/161206-007-130+Eldorado%2C+ett+gott+samspel+UTSKRIFTSORIGINAL+sida+f%C3%B6r+sid....pdf?MOD=AJPERES
https://www.youtube.com/watch?v=Ogk8Xuh1s2k
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På udstillingen blev vi meget optagede af Bona Signum AB, som lavede forskellige ungdomsbøger, der 

behandler forskellige temaer. Temaer, der er betydningsfulde i de unges liv, såsom at få en kæreste, gå på 

diskotek, gå til ridning, gå til fodboldkamp eller flytte hjemme fra. Teksten er understøttet med tegn til tale-

symboler. Teksterne er godt skrevet og illustrationerne er iøjnefaldende og nemme at aflæse. Vi har købt 

bøger med hjem og læst dem for elever på STU på en ungdomsskole. Med stor succes . 

 

Lifeability Sweedeb AB ved Peter Gerdtsson   

demonstrerede en infrarød lampe, der kan 

påmonteres en brille, og når lyset ramte en 

tilhørende boks, kunne det aktivere forskellige ting i 

omgivelserne, som var relevant for brugeren. 

Senere på dagen så vi den anvendt af en bruger. 

Han brugte den til at udpege på hans blisstavle, med 

stor præcision.  

www.lifeability.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Gerdtsson har lysdioden monteret på den ene 

brillestang. Han kan aktivere de to sorte bokse med 

hvide følere. Den ene boks er i dagens anledning 

programmeret til at skifte billede på 

computerskærmen, den anden til at aktivere den blå 

alarmlampe. Systemet er enkelt og giver mulighed 

for både kommunikation, omverdenskontrol og 

styring af legetøj.   
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ISAAC.se og ISAAC.dk 
Selvfølgelig var vi henne og hilse på ISAAC Sverige i deres stand på udstillingen. Her ses Pelle og Karin 

sammen med os, Rikke og Vibe. 

 

Billeder som støtte til samtale om vold 
Projekt Bildsamt 

havde både en 

workshop og en 

stand på 

udstillingen. I løbet 

af et 3-årigt projekt 

havde Amanda 

Nyberg, logopæd på 

DART, i samarbejde 

med en lang række 

samarbejds-

partnere udviklet   

tematavler til 

samtaler om vold og 

seksuelt overgreb 

på børn og voksne. 

Et af materialerne 

bestod af 3 dele 

med vejledninger 

til. Ét materiale til 

forebyggende samtale om vold, en andet til afdækkende samtale ved mistanke, og en tredje til håndtering 

og terapi hvis vold er en realitet. På workshoppen kom Amanda Nyberg med eksempler på, hvordan 

materialet kan anvendes i forskellige sammenhænge og muliggøre at mennesker med kommunikative og 
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kognitive vanskeligheder kan samtale om 

vold. Det er vigtigt at samtalepartneren selv 

bruger tavlerne til at understøtte det 

han/hun selv siger i samtalen, som 

rollemodel for brugen og for at understøtte 

forståelsen.  

Der findes mange former for vold, som der 

kan være brug for billedstøtte til at tale om. 

Derudover er mennesker med 

funktionsnedsættelser langt mere udsatte 

end gennemsnittet for at blive udsat for vold 

af forskellig karakter. Amanda Nyberg 

præsenterede ”Voldshjulet”, hvor flere af 

områderne kan lappe over. Der kan opte 

optræde flere slags vold i ét tilfælde.  

På https://bildsamt.se kan man læse mere, 

og i materialebanken på denne webside 

findes tavler omkring forskellig typer af vold 

til gratis download. Amanda Nyberg understregede, at det er vigtigt at læse vejledninger, hvis man giver sig 

i kast med materiale om så følsomme emner. Man skal også passe på, hvordan og hvor meget man spørger, 

fordi man utilsigtet kan komme til at lægge ord og egne gisninger i munden på borgeren, man taler med. 

Man skal også huske sin anmeldelsesforpligtelse overfor sociale myndigheder, selv ved mistanke.  

 

Bildsamt havde også, som en del 

af projektet ”KomHIT flykting”, 

udarbejdet symboltavler til 

samtaler om helbredsforhold. 

Disse var udover svensk forsynet 

med eksempelvis arabisk tekst, 

hvilket gør dem brugbare for 

læger og andet personale, der 

skal samtale med borgere med 

anden etnisk baggrund end 

svensk. Materialet er en hjælp til 

at mindske velkendte 

sprogbarrierer i 

behandlingssystemet. Disse 

tavler er ikke specielt målrettet 

borgere med behov for ASK pga. 

manglende/nedsat tale, hvilket 

man ellers er vant til med den 

type materialer.  De ”tosprogede tavler” er udarbejdet på 11 forskellige sprog og kan redigeres til dansk 

som alternativ til svensk. Disse kan findes på www.bildstod.se 

Vold er enhver handling rettet mod en anden person, der 

skader, smerter, skræmmer eller krænker, og som får 

personen til at gøre noget imod dennes vilje eller afstå 

fra at gøre noget, personen ønsker. (Per Isdal, Alternativ 

til vold) 

https://bildsamt.se/materialbanken
http://www.bildstod.se/
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Teater ”Skygge søskende” 
Som fælles afslutning på første dag var der en teaterforestilling, som blev opført af tre skuespillere fra 

Östra teater. Teatertruppen har optrådt tidligere. Teaterstykket i år havde søskendeperspektivet i fokus. 

Rammen for stykket var en samtalegruppe for 

unge, der har en søster eller en bror med svære 

fysiske/kognitive funktionsnedsættelser. 

Historien var bygget op om tre forskellige 

familier, hvor skuespillerne skiftede mellem de 

forskellige historier og karakterer. Det der var 

karakteristisk for dem alle tre var, at 

hovedpersonerne alle var glade for deres 

søskende, men samtidig følte sig frustrerede 

over, at deres søskende med 

funktionsnedsættelse nogle gange tog for meget 

af forældrenes tid og opmærksomhed. De var 

samtidig plaget af skyld, hvis de tog opmærksomhed i familien og de fik dårlig samvittighed, når de sagde 

fra og ikke tog ansvar, når nu deres søskende havde så stort behov for forældrene. Stykkede satte også 

fokus på frustrationen over ikke at kunne have et ”normalt” samspil omkring en fælles aktivitet i familien. 

Det var ikke ualmindeligt at man som familie ikke kunne få den nødvendige hjælp fra kommuner og andre 

instanser til at få hverdagen til at fungere på en måde, så alle i familien kunne have overskud til hinanden. 

Dette ville kunne hjælpe den ”normale” søskende til ikke at behøve at føle skyld over at kræve sin ret til 

opmærksomhed og fralægge sig et for voksent ansvar. Søskende til børn med funktionsnedsættelser 

bekymrer sig ofte om deres forældrene og søskende, og går ofte med alle disse tanker alene, for ikke at 

belaste forældrene yderligere.  

Historierne fra forestillingen er autentiske, de er blevet fortalt til skuespillerne af unge, der har oplevet det 

på egen krop, hvilket gør historierne endnu mere relevante at formidle videre. Det sætter fokus på, at man 

i en indsats skal tage hånd om hele familien.  

Aftenunderholdning med ”Sign Up” 
Bandet Sign Up stod for underholdning. Det der afskiller bandet fra andre bands er, at de har valgt at 

understøtte alle deres sange med tegn til tale, fra start til slut. Dette havde bestemt ikke indvirkning på 

tempoet eller energien på scenen, publikum var med, lavede tegn og dansede. Sådan et band vil gøre sig 

godt på Sølund Festival. Da det understreger at et manglede eller nedsat talesprog ikke er en hindring for at 

synge og have en fest sammen med andre. Se mere om bandet, ved at søge Sign Up på Facebook, Youtube 

og instagram. Find ”Sign Up Musik & Tecken” på Facebook.  
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Eva Holmqvist 
arbetsterapeut 

 

Sandra 

Derbring 
datalingvist 

 

Sofia Wallin 
logoped 

 

Delaktig i ögenblicket 
var en workshop, på anden dagen.   

Her viste tre fra DART Kommunikations- och 

dataresurscenter nogle sidesæt til Communicator 5 og Grid 

3, som de har gjort tilgængelige på Darts hjemmeside 

www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket . Sidesættene er 

en del af projektet Delagtighed i øjeblikket. Sættene er til 

kommunikation, spil og skole, samt fritidsaktiviteter som at 

kigge på film og foto m.m. På hjemmesiden er der små 

Youtubeklip af de enkelte sidesæt, samt små fif til, hvordan 

man kan tilpasse og redigere i sidesættene. Dette er 

nødvendigt eftersom sidesættene er på svensk.  

Der er også en guide til hvilke sidesæt der kan være 

hensigtsmæssige for det enkelte barn/den unge, alt 

efter det nuværende kommunikationsniveau og 

formåen ift. at anvende øjenstyring. Her tænkes på 

feltstørrelse, antal felter m.m. På hjemmesiden findes 

der et skriv, som yderligere uddyber de overvejelser, 

de involverede har gjort sig, da de inddelte 

sidesættene. Der klikkes på det ønskede sidesæt, 

trykkes gem som, hvor efter det kan gemmes under 

den aktuelle bruger.  

Siden er under opbygning, så det er ikke alt materiale, 

der er tilgængeligt i øjeblikket, og der kan forekomme 

enkelte fejl/udfordringer med download.  

Projektet er finansieret af fondsmidler fra VINNOVA og Representanter från Rett Center i Östersund, 

Linköpings Universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Habilitering & Hälsa Göteborg, RBU och RSIS. 

De har haft stort fokus på sidesæt til børn og unge, men de vil ikke udelukke, at der kommer noget lignede 

til voksne. 

Det var et fantastisk oplæg. Man 

oplever tit, at der mangler nogle 

gode spil, som kan fange børnenes 

interesser, så de får lyst til at øve 

sig i brugen af øjenstyring. 

Samtidig er det velkendt, hvor 

lang tid det tager at opbygge 

kommunikationssiderne fra 

bunden, og hvor vigtige de er for 

at kunne blive delagtige i 

øjeblikket. Så disse materialer kan 

være en stor hjælp.  

Oplægget understøttede hele 

temaet for dette års 

Et eksempel på et kommunikationssidesæt til barnet der skal 

begynde at kommunikere via Tobii eller Grid 3.  

http://www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket
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Kommunikatinskarneval. Ved at gøre forskellige kommunikationsmaterialer gratis tilgængelige på fælles 

platforme øger vi muligheden for, at flere får adgang til de kommunikative muligheder i fremtiden, og 

åbner for at kunne danne netværk, hvor viden og erfaringer kan deles. 

Jennie Gehlin: Delagtighed på distance for personer med kommunikative og kognitive 

vanskeligheder.  
Muligheden for kontrol over eget liv, selvbestemmelse og delagtighed er kerneværdier i ethvert menneskes 

liv. Fjernkommunikation, der defineres som alle måder at kommunikere med andre, når vi ikke er i samme 

rum, kan give øget sikkerhed, uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse. Det understøtter sociale 

kontakter og muliggør delagtighed og deltagelse i samfundet anno 2018.  

Undersøgelse viser, at personer med kommunikative og kognitive vanskeligheder har meget begrænset 

adgang til fjernkommunikation, grundet bl.a funktionsnedsættelser, motoriske vanskeligheder og økonomi. 

Derudover ændres teknikken hurtigt og konstant, så det, der virker i dag, er forandret eller udskiftet i 

morgen, til stor gene mennesker, som bruger lang til på at lære at bruge en bestemt teknologi. Mange er 

også er afhængige af andres hjælp til at gøre teknologien tilgængelighed og til at kunne håndtere at bruge 

den, en hjælp som ikke altid kan fås.  

Jennie Gehlin fortalte om et nystartet projekt ”Call for all”. Grundtilgangen i projektet er, at teknikken skal 

forandres og udvikles til at kunne passe til alle. Projektet udvikler en videotelefoni-tjeneste MMX, som skal 

kunne bruges af mennesker, der anvender et computerprogram til ASK med tekst og/eller talesyntese og 

symboler, så de opnår tilgængelighed til almindelige tjenester. Der er megen teknologi bag, og bl.a. er 

ønsket, at man skal kunne have en privat samtale, selvom man bruger talesyntese, så tekste skal kunne 

lagres inde i computeren, indtil man vil høre den.  

Visionen er at udvikle MMX til Skype og til flere andre fjernkommunikationmuligheder.   

nWise udvikler teknikken og Dart genomfører testninger 2018-2019. De søger pt. testpersoner til projektet, 

som bruger The Grid, Tobii Communicator eller Rolltalk med talesyntese og symboler.  

NB: Man skal pt. bo i en bestemt del af Sverige for at blive testperson. 

Det bliver spændende at følge projektet. Vi krydser fingre for, at det når sine mål. Til stor glæde for mange.  

Debatpanel med teknologieksperter og ASK-eksperter 
Som en del af slutningen på konferencen var der paneldebat med to teknologieksperter, 5 ASK-brugere og 

en pårørende til en ASK-bruger. ASK-brugerne, der sad med i panelet, havde lavet debatspørgsmål på 

forhånd, som panelet skulle tage op. Og der kunne komme spørgsmål og kommentarer fra salen. 

Ét spørgsmål var, hvordan man får personalet på sit bosted til at hjælpe med, at ens personlige 

hjælpemiddel hele tiden er opdateret, så det er brugbart. I det konkrete tilfælde var der tale om en 

kalender i en telefon, som brugeren anvendte til at holde styr på dagens aktiviteter og deres udførsel. Et 

andet spørgsmål var, hvordan man fik personalet til at forstå, at man har ret til selv at bestemme, hvad og 

hvornår man vil spise. Her var der enighed om, at man kunne henvise til FNs konvention om rettigheder for 

mennesker med handicap. Et stort ønske der også blev drøftet, var muligheden for at lave en såkaldt 

helpdisk. Det vil sige, at man som bruger bare kunne henvende sig efter behov og få den nødvendig hjælp 

til sit kommunikationshjælpemiddel. Med en helpdisk behøvede man ikke at skulle vente på hjælp eller 
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være bange for at viden går tabt ved miljøskift Der var enighed om at det ville være dejligt, hvis helpdisken 

blev en realitet i den fremtidige praksis omkring kommunikationshjælpemidler. 

 

Afsluttende 
Dette var et uddrag af de mange lærerige forelæsninger, 

workshops og materialer der var med på 

Kommunikationskarnevalen 2018. Der var en mangfoldighed 

af parallelle valgmuligheder i konferencens spækkede 

program. Nedenfor er blot nogle eksempler på interessante 

oplæg, vi også gerne ville have hørt:  

- ASK som universelt design i børnecanserbehandling 

- Vigtigheden af børnekonventionen indenfor helse- og 

sygehusverdenen, med præsentaion af en standard for, at 

børn får begribelig og tilpasset information, så de kan 

være delagtige i deres behandling.   

- "Del@ktig på internettet - om specialskoleskoleelevers 

identitetsskapende aktiviteter på internet" 

- Bedømmelse af apps til ASK 

- Avaz-appen i specialskolemiljøet. Adgang til et fuldt 

ordforråd der sigter mod autonom og elevstyret 

kommunikation. Lærernes forberedende uddannelse og 

hvad ville der ske, hvis vi gav alle lærere og elever adgang 

til appen? 

 

 

Rikke Thomsen og Vibe Lund Jensen 

Gøteborg maj 2018 


