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Nyt
Læs inde i bladet: 

Toves samarbejde med kommunika-
tionscenteret medførte nuanceret sprog, 
sociale muligheder og viste, at hun kunne 

stave.
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Velkommen til efterårets udgave af ISAAC-nyt. 

Vi har en del faglige artikler med i denne udgave. Kommunikationscenter Hillerød har bidraget med både en artikel 
om Toves vej mod en genetablering af hendes kommunikationsmuligheder, og en præsentation af resultater af et 
projekt, der afdækker parametre for den gode implementering af ASK. Desuden et indlæg fra forældre om samarbej-
det med kommune og skole om deres søns sproglige udvikling og endelig vores faste klummerskrivere ”Formandens 
klumme ”samt Frank Dalhoffs ”UPS.” Nu er gruppen blevet udvidet med Jeppe Forchammers klumme ”Jeppes kant”.

På forsiden har Tove Rose venligst tilladt os at vise hende med sit nye kommunikations set-up.

Temadagen om Literacy nærmer sig, og der er derfor en teaser medtaget for at forberede det kommende publikum 
på arrangementet. Desuden inviterer Isaac Danmark til Efterårssamling for ASK-brugere med temaet Musik. Støt en-
delig op ved at vise alle potentielle delatgere invitationen. Også TAVS gruppen er på banen med deres kommunikati-
onsfestival.

Isaac nyt vil gerne være talerør for brugere, fagfolk og forældre og pårørende. Billederne, der er præsenteret i dette 
blad er udført af Billedkunstner og digter Sofie Berner Møller, og Hector Elgum og Jesper Brødsgaard Thomsen har 
indslag om kommunalvalget og FFBKs dag om omverdenskontrol. 

Ideer og forslag til indslag og artikler modtages til enhver tid på isaac@isaac.dk eller redaktørens mail im@kp.dk 

Ida Marie Mundt, Redaktør, samt Ulla Sir Eichenauer, Formand
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Ullas klumme

Formandens klumme

De der tror, at det er lige ud ad 
landevejen at skrive en klumme, 
tager fejl. Det er slet ikke så let. 
Det er ikke fordi der ikke kom-
mer ideer frem i mit hoved. Ideer-
ne kommer dog ganske ofte når 
jeg kører bil. Og det har altid væ-
ret sådan. Dengang jeg skrev op-
gaver til mine talepædagog-mo-
duler, havde jeg 20 minutter til 
og fra arbejde. Sjovt nok havde 
jeg mange konstruktive tanker i 
disse 2 × 20 minutter hver dag. 
Men når jeg kom hjem, kunne 
jeg jo ikke huske, hvad jeg havde 
siddet og tænkt så klogt. Så fandt 
jeg ud af, at min lille bitte Nokia 
klaptelefon havde en diktafon. 
Jeg udnyttede denne mulighed 
og indtalte lange smører på min 
lille telefon, som jeg efterfølgen-
de med møje og besvær fik lavet 
om til tekst. Min telefon hjalp mig 
på trods af den, den gang meget 
dårlige ”fra tale-til tekst-kvalitet” 
flere gange til mine opgaver. 
Især da jeg arbejdede med min 
diplomopgave, som selvfølgelig 
handlede om ASK, gjorde min lille 
telefon god gavn. 

Det var en helt særlig oplevelse at 
skrive opgaven til mit specialpæ-
dagogiske talepædagogdiplom. 
Jeg skrev nemlig en Caseopgave 
vedrørende en dengang 27 årig 

ung kvinde, Ida, som jeg nogle år 
tidligere havde haft som i elev på 
specialskolen, jeg dengang arbej-
dede på. Fra Idas 10. til 14. år var 
jeg hendes lærer, og havde fak-
tisk også Ida i weekend-aflastning 
den gang. 

Den gang vidste jeg stort set intet 
om ASK. Jeg gjorde meget ud af 
at bruge tegn til tale med Ida, 
men billedstøttet kommunikati-
on var ren information i form af 
dagstavler. 

Jeg tabte Ida af syne i nogle år. 

Da jeg skulle finde et tema og 
indhold til min diplomopgave, fik 
jeg meget lyst til at genoptage 

kontakten med Ida og hendes 
forældre og jeg fik lov at skrive 
denne Caseopgave med og om 
Ida. Det var en utrolig lærerig 
proces at skrive opgaven. Og 
denne oplevelse gav mig blod på 
tanden til at arbejde 100 % med 
ASK-området. Dertil måtte jeg 
dog forlade min arbejdsplads på 
en specialskole efter 17 år, for 
at blive ansat som i Ikt- konsu-
lent på Kommunikationscentret 
i Region Hovedstaden. Og ja, her 
arbejder jeg 100 % med ASK og 
ofte med 100 km i timen.

Jeg forblev i vedvarende kontakt 
med Ida og hendes familie, og Ida 
er i dag min helt særlig specielle 

veninde på i mellemtiden 38 år. 
Ida har Atypisk RETT Syndrom, 
har intet verbalt sprog og fik 
svær epilepsi som 19-årig. Ida er 
egentlig gående, men på grund af 
sin epilepsi køres hun i kørestol, 
af fare for at hun skal falde. 

Hvis jeg fik Ida i skolen igen i 
dag som ti-årig, ville jeg kunne 
give hende meget bedre mulig-
hed med ASK, end jeg kunne den 
gang i 1995, hvor min viden om 
ASK og generel viden om ASK 
ikke var der, hvor den heldigvis 
er nu.

I dag bruger jeg diktafonen på 
min telefon til at indtale min 

klumme. Dog ikke i min bil, men 
i min stue en lun sommeraften 
med tordenvejr i baggrunden. 
”Siri” er utrolig god til at omsætte 
min tale til tekst. Der skal kun 
rettes få ting og så kan jeg sende 
teksten direkte til min computer 
og til redaktionen. 

Den fantastiske teknologi, vi har 
i dag, bruger vi jo heldigvis også 
i forhold til de mennesker, som 
har behov for at kommunikere 
ved hjælp af ASK.
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Af Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscenteret Hillerød 

De skrøbelige løsninger og den nødvendige opfølgning 

OM KOMMUNIKATIONSCENTRET
Kommunikationscentret i Hillerød hjælper børn og voksne, der har svært ved at kommunikere 
på grund af vanskeligheder med hørelse, syn, tale, stemme, stammen, læsning eller på grund af 
medfødt eller erhvervet hjerneskade, neurologiske sygdomme eller udviklingsforstyrrelser.
Kommunikationscentret har også tilbud til borgere, der på grund af hjerneskade eller kognitive 
udviklingsforstyrrelser (ADHD, ADD, autisme) har behov for kompenserende strategier til at 
huske, planlægge og strukturere. Derudover er vi også VISO specialister

Kommunikationscentret, Hillerød Kommune, Borger- og Socialservice, Skansevej 2 D, 
3400 Hillerød

Tlf.: 7232 3800, E-mail: kc-hil@hillerod.dk, Hjemmeside: www.kc-hil.dk

En fortælling om Tove Ro-
ses adgang til en tidssva-
rende kommunikation

Jeg mødte Tove Rose første gang 
i januar 2016 i forbindelse med 
en VISO-sag. Tove, som på det 
tidspunkt var 61 år, har cerebral 
parese og har intet talesprog, 
men har et meget tydeligt ja/nej 
ved et eller flere tramp med højre 
fod. Baggrunden for henvendel-
sen til VISO var, at medarbejder-
ne på Toves botilbud Verahus 
oplevede en stigende frustration 
hos Tove. Mange havde kendt 
Tove i flere år, og i det daglige 
følte de fleste, at kommunikatio-
nen fungerede, også om dybere 
emner. Men frustrationerne 
voksede, og det var tydeligt, at 
Tove manglede mulighed for at 
udtrykke, hvad det handlede om. 
To medarbejdere, en pædagogisk 
konsulent og en ergoterapeut, tog 
kontakt til Toves hjemkommune 
Sorø, og der blev lavet en hen-
vendelse til VISO med det formål 
at få hjælp til at finde en farbar 
kommunikationsvej for Tove. 
Tove havde tidligere kommuni-
keret via en Blissplade, men hen-
des stadigt stigende motoriske 
udfordringer umuliggjorde dette. 
Tove fortæller i dag, at hun også 

oplevede mange begrænsninger 
i sin kommunikation mens hun 
brugte pladen. Tove fik for mere 
end 15 år siden en talecomputer 
med Bliss, men den var ifølge 
Tove ikke meget bevendt og gik 
endeligt i stykker for mere end 
12 år siden, reelt uden at have 
været i anvendelse. Den var som 

oftest i stykker, og der var meget 
begrænset viden om muligheder-
ne blandt fagpersoner, så den var 
én stor skuffelse, men trods de 
negative erfaringer havde Tove 
et stort ønske om igen at forsøge 
med et hjælpemiddel. VISO-for-
løbet resulterede i, at Tove fik 
bevilliget en talecomputer.

Betjening

Udfordringerne i forhold til 
betjening af en computer stod 
nærmest i kø. Der var tanker 
om en øjenstyret computer, men 
Toves spasticitet giver blandt 
andet nogle medbevægelser, der 
bevirker, at hun meget ofte drejer 
hovedet væk og/eller klemmer 
øjnene sammen, når hun har 
brug for at se på noget. Derfor 
var øjenstyring ikke en mulighed, 
og på baggrund af Toves fysiske 
forudsætninger blev betjeningen 
enkeltkontaktscanning.

Scanning er, at en markør be-
væger sig over skærmen, og så 
trykker man på en kontakt, når 
markøren er det rette sted. I 
Toves tilfælde blev der lavet en 
opsætning, hvor scanningen går 
fra linje til linje. Når markøren 
er i den ønskede linje, trykker 
Tove på sin kontakt, og markøren 
bevæger sig nu fra felt til felt. 
Når markøren er på det rette 
felt, vælger Tove igen med kon-
takten, og feltets indhold siges 
højt.  Men hvordan kan man det, 
når det ikke er muligt at holde 
blikket på skærmen? Jo vi lavede 
en lydscanning, hvor den enkelte 
linjes overordnede indhold blev 
sagt højt med et stikord, og det 
enkelte felts indhold også benæv-
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nes med et stikord. Så Tove hører 
reelt hvor i sin opsætning hun er. 
Det har i forbindelse med skriv-
ningen af denne artikel været vig-
tigt for Tove at få fortalt, at hun 
hen over de år, hun har brugt 
computeren, har færre og færre 
medbevægelser, og at hun håber, 
at hun en dag kan benytte sit 
hjælpemiddel uden lydscanning.

Efter vi havde arbejdet med To-
ves symbolbaserede opsætning 
i et stykke tid, fik jeg en følelse 
af, at der var noget, Tove gerne 
ville have. Jeg spurgte, om hun 
gerne ville have et tastatur på 
skærmen, og det viste sig at være 
lige det, Tove gerne ville have. 
Toves læse/skrivefærdigheder 
var ikke kendt på botilbuddet, så 
skrivning havde ikke været inde i 
overvejelserne. Hvordan Tove fik 
formidlet, at hun ønskede sig et 
tastatur, står stadig som et uløst 
mysterium. Det er naturligvis en 
udfordring at skrive, når man 
ikke kan se, men løsningen blev 
en lydscanning, hvor Tove kan 
høre, hvilke bogstaver der er i en 
række, eksempelvis A til H. Når 
hun vælger en række, vil de en-
kelte bogstaver blive sagt højt og 
kan vælges.

Hvad var det, der frustrerede 
Tove Rose?

Da muligheden for at bruge et 
tastatur var blevet lavet, fik Tove 
mulighed for at forklare, hvad det 
var, der skabte frustrationerne. 
Det viste sig, at det var så alvor-
ligt et emne som døden. Tove 
havde tænkt meget over livets 
afslutning, og ville blandt andet 
gerne lave et testamente og også 
gerne i god tid oplyse omgivel-
serne om, hvad tøj hun gerne vil 
begraves i, når den tid kommer, 
hvad der forhåbentlig varer me-
get længe. Det viste tydeligt, at 
selv om kommunikationen om 
dagligdags emner ser ud til at 
fungere, er der rigtig meget, der 

ikke kan udtrykkes gennem gæt-
teri. Så det var noget af det første 
Tove udtrykte, da hun fik mulig-
heden. Med til historien hører, at 
Tove har fået lavet sit testamente, 
og at kjolen, hun ønsker at blive 
begravet i, er købt.

Sociale netværksværktøjer

Tove havde et stort ønske om at 
kunne skrive SMS, og til en start 
foregik det med færdiglavede 
sætninger, men med tastatur-
funktionen blev det muligt også 
at skrive ikke forhånd definerede 
sætninger. I en kombination af 
færdige sætninger og et tastatur 
med ordforslag er det muligt for 
Tove at skrive meget af det, hun 
ønsker.  Det gav Tove mulighed 

for at kunne kommunikere uaf-
hængigt af tid og rum ganske 
som alle andre i 2020. Vi benyt-
ter os alle af sociale netværks-
redskaber, og ikke mindst i en 
corona-tid har vi oplevet, hvordan 
disse redskaber kan være med til 
at mindske følelsen af isolation, 
en følelse som mange, der bor på 
botilbud som Tove gør, altid lever 
med.

Vi fik også skabt en mulighed for 
at Tove kunne tilgå en simplifi-
ceret YouTube- og en Skypeop-
sætning, men disse funktioner er 

grundet begrænsninger fra såvel 
YouTube som Microsoft ikke 
længere tilgængelige. Det er til 
meget stor frustration for Tove, 
og håbet er, at begge funktioner 
snart kan tilgås igen. Men det er 
dels afhængigt af softwareprodu-
centerne, dels af de fagpersoner, 
der er omkring Tove. At arbejde 
i kommunikationsprogrammer 
som eksempelvis Toves Commu-
nicator kræver en meget specifik 
viden, som, når det handler om 
de mere avancerede programme-
ringer, er næsten umulig at have 
til rådighed på et botilbud. Der-
for oplever man ofte, at lovende 
kommunikationsløsninger spiller 
fallit eller ikke bliver brugt i det 
omfang brugerens ressourcer 

med den rette støtte ville mulig-
gør.

Tove bruger i dag i meget høj 
grad sin kommunikationsløsning 
til at opnå kontakt på afstand 
via SMS. Jeg er en af de 7 heldi-
ge, som Tove kan skrive til, og 
jeg har modtaget hundreder af 
SMS’er, som hver især har taget 
meget lang tid at skrive. Toves 
værktøjer skal optimeres og 
der skal forhåbentlig også igen 
kunne inddrages andre sociale 
netværksmuligheder, men som 
sagt er det noget, der kræver 
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Nyt fra Det regionale samarbejde i ISAAC international

en meget specifik viden. Det er 
derfor fantastisk godt at Toves 
hjemkommune, Sorø, kan se det, 
og har bevilliget ressourcer til, at 
der arbejdes med Toves opsæt-
ning og hendes muligheder for 
selvstændig, tidssvarende kom-
munikation og meningsfuld fri-
tidsbeskæftigelse. Lige så vigtigt 
er det, at relevante medarbejdere 

Janelle Sampson: Udredning af 
ASK brugeren og omgivelsernes 
behov for ASK, herunder ud-
redningsværktøjet ASK. August 
2022

Vi har været tilfredse med tilslut-
ningen indtil videre, Selvfølgelig 
betyder det altid noget, hvor 
hurtig det enkelte Chapter, altså 
den lokale afdeling af Isaac, har 
annonceret, men generelt har 
især danmark, Holland, Polen og 
Ukraine været talstærke.

Vi har fra ISAAC Danmark taget 
initiativ til, at der blev taget hen-
syn til, at lande som Polen og 
Ukraine skiller sig ud, både med 
hensyn til økonomi og sprogbar-
rierer.

Derfor bliver webinarerne op-
taget, og sendt videre til over-
sættelse til polsk, og igen videre 
tilde deltagere, der ikke sprogligt 

har kunnet få udbytte af det en-
gelsksprogede webinar. Dette har 
sikret at faglig viden om ASK har 
kunnet udbredes langt mere i Po-
len. Og interessen har været stor. 
Der er 60 tilmeldte polakker til 
Janelle Sampson!

Ukrainerne deltager gratis, og det 
gør de virkelig gerne, Det har lige 
siden marts været meget rørende 
at forestille sig gæve folk i Odes-
sa, som fortsat vil arbejde så nor-
malt som muligt, og gerne høre 
om nye metoder fra hele verden.

Alt i alt er vi megastolte over, at 
initiativet fra Danmark (også til 
at tage hensyn til sprog/økonomi 
barriererne) ser ud til at blive 
modtaget så flot.

Og vi glæder os over den inspi-
ration vi får fra alle Chapters 
til bestyrelsesinitiativer i ISAAC 
Danmark.

Isaac Danmark koordinerer sam-
arbejdet i Region 2, som består 
af Holland/flamsktalende, Sveri-
ge, Norge, Polen og Rusland. Via 
kontakter i Polen har vi også fået 
Ukraine med. 

Vores store fælles projekt i år 
har været at etablere fælles we-
binarer. Coronatiden har vænnet 
os til at bruge den læringsform, 
og vi kunne se en mulighed for 
at høre store internationale kory-
fæer sammen, uden at de relativt 
små europæiske afdelinger skal 
betale for flyvetur og overnatnin-
ger.

Vi har nu hørt:
Janice Light: Literacy, Marts 
2022

David McNaughton: Overgange 
for voksne ASK brugere, Juni 
2022

hver gang der foretages ændrin-
ger følger nøje med i, hvordan 
det gøres. Det betyder, at juste-
ringer kan foretages løbende, og 
at en del udfordringer kan løses 
telefonisk eller via mail. Tove er 
så heldig, at Henriette, der er er-
goterapeut på Verahus, dels har 
teknisk forståelse dels en meget 
fin forståelse for Toves mulighe-

der og for Toves kommunikation. 
Derved kommer de ressourcer 
kommunen stiller til rådighed 
Tove endnu mere til gavn, og mu-
lighederne for at udtrykke sig og 
for i et vist omfang at bryde isola-
tionen øges. 

Af Margit Grønkjær, international repræsentant og leder af Isaac Region 2 og Ida Mundt, bestyrelsesmedlem
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Du kan stadig nå at melde dig til 
vores hidtil sidste planlagte webi-
nar med Catherine Harris.

Lige som de foregående, udsprin-
ger valget af dette webinar af øn-
sker fra de forskellige Chapters. I 
dette tilfælde var det Polen som 
ville fokusere på rettigheden til 
kommunikation.

ISAAC Danmark har i flere år, 
bl.a. via opmærksomhed fra vores 
tidligere formand Birgitte Brandt 
været opmærksom på Catherine 
Harris’ arbejde.

Vi kender alle det internationale 
symbol for fysisk tilgængelighed. 
Kørestolen på blå baggrund. 

Men hvad med et mærke for fy-
sisk tilgængelighed?

Både i Australien, Canada og 
Storbritannien er der blevet ar-
bejdet med at få udbredt dette 
(desværre med tre forskellige 
tilgange og tre forskellige symbo-
ler – det var dette Birgitte Brandt 
påpegede og foreslog et samar-
bejde).

Vi har bl.a. i Leeds hørt Catherine 
Harris tale om sit arbejde med 
at udbrede kendskabet og ikke  
mindst at motivere virksomhe-
der, inklusive cafeerne i ens eget 
kvarter, store offentlige instituti-
oner mv. til at tage et kort kursus 
i at møde mennesker med behov 
for ASK.  Hun er levende, enga-
geret, fagligt dygtig, idérig og 
ydmyg over for sin opgave.

Kommunalvalget i 2021. 

Hej jeg hedder Hektor Elgum. Jeg bor i Furesø 

kommune. Jeg synes at, det var godt valg, der kom-

me flere unge personer i byrådet jeg synes at, det er 

godt for byrådet. Jeg synes at det er også godt for demo-

kratiet, at politik drøftes på tværs af generationer. Det tror 

jeg giver de bedste løsninger Jeg synes at, det var god valg 

fordi de personer jeg støtter personlige er komme i byrå-

det. Jeg synes at, det er vigtigt at, stemme fordi at jeg på 

den måde kan jeg få indflydelse. Også selvom jeg er 

handicappet og taler med en Tobii.

Politik er spændende
Af Hektor Elgum

Billede udført af Sofie Berner Møller, kunstmaler og digter
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Tanker fra Jesper og Hektor omkring FFBKs arrangement på 
JAC Gentofte om velfærdsteknologi

Af Jesper Brødsgaard Thomsen

Af Hektor Elgum

Den 10. maj afholdt Foreningen for 
brugere af Kommunikationshjælpemidler (FFBK) 

et arrangement på JAC Gentofte (IKT) om hvordan vel-
færdsteknologi kan hjælpe til at opnå et mere selvstændigt 

liv. Der var oplæg af JAC IKT, hvor medarbejderne viste og for-
talte om de mange muligheder der er for at styre sit hjem med 

talemaskiner og iPads. Vi så hvordan det bl.a. er muligt at styre 
lys, køkkenmaskiner og musikanlæg/tv ved hjælp at google SMART 

home teknologi. Der var også et oplæg om hvordan man ved hjælp 
af videoer kan instruere og oplære nye hjælpere, når man ikke selv 

er i stand til at fortælle, hvordan hvad skal gøres. Efter en kort pause 
fik vi selv mulighed for at prøve forskellige teknologier bl.a. en google 
højtaler, der kan styre SMART home ved hjælp af sætninger på tale-
maskinen. Når man selv, som jeg er, er afhængig af andre til at gøre alt 

ting for sig, er det fantastisk at teknologien kan hjælpe os så meget – og 
det bliver kun bedre. Det var en god og lærerig eftermiddag, som giver 

blod på tanden for at finde ud af mere. 

Hjemme hos mig selv 

Jeg har fået IKEA Home. Det gør mig fri for at kal-
de på mine hjælpere så mange gange. Det er super 

rart at gøre tingene selv. Der er mange forskellige ting, 
som man kan styre via IKEA home app. Jeg har blandt an-

det trådløs stik fra ikea. Jeg har også Sonos højttalere og de 
virker udmærket sammen med IKEA Home app 

På Sandtoften

De har en google højttaler i hvert rum så kan de nemlig bruge 
dem som et samtaleanlæg. De har sat deres blæser til google 
så kan den styres via mobilen eller via ens stemme. De er åbne 

for nye ideer. 

De har et tv som der kan stå på højkant eller på den samme 
måde som normalt. 
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ASK og Literacy – et seminar for professionelle og pårørende

UPS -  Det at være ASK bruger bliver ikke lettere med årene

Literacy handler om at gøre sig erfaringer med og blive undervist i læsning og skrivning – noget alle har 
ret til. 

De tidlige erfaringer med læsning og skrivning handler om at få læst højt, se andre skrive og prøve selv, 
arbejde med bogstavslyde, bogstavsgenkendelse og meget mere. Præsentationen af tidlig literacy kan gø-
res legende, sjov og let tilgængelig gennem forskellige typer ASK og teknikker. 

Den mere avancerede literacy handler bl.a. om erfaringer med og læring i at skrive ord, sætninger, lære 
grammatik og læse forskellige tekstgengrer samt forstå, hvordan tekster kan skabes og bruges forskelligt. 
Også her er der gode muligheder for at undervise ASK-brugere på inspirerende måder. 

Vi glæder os til en spændende dag med dygtige og engagerede oplægsholdere og sammen med dig, som 
er nysgerrig på, hvordan du kan tilbyde ASK-brugere erfaringer med og undervisning i literacy.

Hold øje med ISAAC’s hjemmeside https://www.isaac.dk/tilmelding/ for snart udbyder vi 
et spændende seminar om ASK og literacy! 

På seminaret På seminaret ASK og Literacy ASK og Literacy skal vi høre om…skal vi høre om…

• • HvorforHvorfor literacy er vigtig  literacy er vigtig 

• • HvadHvad literacy er, og hvad forskningen i ASK og literacy kan lære os literacy er, og hvad forskningen i ASK og literacy kan lære os

• • HvordanHvordan vi kan arbejde med literacy i praksissammen med børn,  vi kan arbejde med literacy i praksissammen med børn, 
unge og voksne.unge og voksne.

Af Frank Dalhoff, kunstner og digter

Nej, jeg har ikke været nok 
fremme i skoene, hvad angår ny 
teknik, til trods for, at jeg har 
prøvet mangt og meget gennem 
årene. Fra mit første kommu-
nikationsapparat, der kunne 
skrive én sætning på et lille tv, 
til øjenstyrede apparater, der ko-

ster en bondegård… Lige nu har 
jeg en Rolltalk, som med skam 
at melde ikke har været ude af 
kassen – tja, i 4-5 år. Årsagen er, 
at det tager mig lang tid at kom-
munikere på den, og så skal den 
opdateres, hvilket også koster. 
Og jeg må indrømme, at gå til 
kommunen og bede om et antal 
tusinde kroner for at få opdateret 
skidtet, set i forhold til min brug 
af det, nej. Helt faktuelt vil det 
ikke hjælpe og det vil ikke hjælpe 
på det problem jeg har, nemlig 
at kommunikationen ikke bliver 
lettere med alderen.

Selvfølgelig kan alt ikke skyldes 

teknikken. Der kan være flere 
årsager, der spiller ind. For mit 
eget vedkommende har det klart 
noget med det at gøre, at jeg 
gradvist har meldt mig ud af fle-
re bestyrelser, for at hellige mig 
kunsten. Det gjaldt ISAAC og C.P. 
Danmark. 

Næ næ, der er ingen grund til at 
sætte snuden op efter noget. Jeg 
fortryder ikke, men jeg anerken-
der bare, at jeg har mistet nogle 
netværker, hvor ”det var den 
samme ramme kommunikationen 
handlede om”, derfor gik kommu-
nikationen bedre i det forum.  

Isaac’s PR gruppe



Isaac-nyt 2022 - 2    Side 11

Som sagt holder jeg af kunst, 
men det er et lille ”sprog”, hvilket 
er en udfordring for mig - ja for 
alle kunstnere, for platformen og 
dermed samtalen kommer først 
når maleriet bliver udstillet - og 
der- kun måske. 

Noget andet, som er helt normalt 
er, at jo ældre man bliver, jo flere 
medlemmer af familien og ven-
nerne går bort, eller folk flytter 
og - nå ja - man får ikke skrevet 
den e-mail eller ringet til ved-
kommende.  For at gribe til mit 
lille egoproblem, så synes jeg, det 
bliver mere og  mere svært og 
kommunikere. Oftere og oftere 
kommer tungen frem, der bety-
der ”det er lige meget, glem det”. 

Mit bud er, at den viden, jeg har i 
dag, er større end den viden, jeg 
havde i ungdommens gyldne år, 
hvor temperamentet kogte og alt 
var så enkelt syntes man, - til i 
dag, hvor man lige vender tinge-
ne i hovedet, før det bliver fyret 
af. Jeg tror at problemet skal fin-
des her et sted, mellem de unges 
fanden i voldskhed og os gamle 
med en lidt opgivende ”holden 
tilbage”, selv om vi vil frem. 

Et sideskud til dette, -  er det 
faktum, at tiden synes at gå hur-
tigere og hurtigere, jo ældre man 
bliver. Selv har jeg en masse, jeg 
gerne vil nå; jeg skal male og 
skrive, nå ja, ”det og det” er også 
interessant. Hvis man har det så-

dan, så opleves det at være ASK-  
bruger meget bøvlet, for foruden 
at få dagligdagen til at fungere, 
bliver der meget langt mellem 
”de spændene snakke”, hvis man 
overhovedet når dertil. 

Midlet er nok at fokusere på de 
dage, som fungerer for en, ja 
bare de   timer, man gør noget, 
der føles fedt og sjovt for én, 
og frem for alt skubbe dagenes 
trummerum i baggrunden.  Jeg 
må indrømme, at jeg ikke tror på 
”hovsa løsninger” mere, - jo den 
dag, man kan gøre  tanker til tale, 
så er vi der. 

Indtil da må vi tage vores funkti-
onsnedsættelse i hånden og nyde 
livet, for livet er godt.

Billede udført af Sofie Berner Møller, kunstmaler og digter
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Nyt fra bestyrelsen
Af Sir Eichenauer, bestyrelsesformand

Isaac bestyrelsen er midt i proces 
med nye dybt engagerede besty-
relsemedlemmer, der er ved at 
finde deres poster. Seneste ”skud 
på stammen” er Tanja Christian-
sen, som blev vagt ind i besty-
relsen på generalforsamlingen 
2022. 

Blandt andet derfor er der aktivi-
tetsmæssigt for øjeblikket et lille 
vaccum. Det vil sige, at vi udadtil 
måske ikke synes at være super 
produktive lige pt, men i de for-
skellige arbejdsgrupper har vi 
mange fremtidsorienterede ”ting 
og sager” kørende.  

Der er voksende interesse og 
aktivitet på Isaac Facebookgrup-
pen. Der arbejdes på at gøre den 
endnu mere informativ og med 
mulighed for selv at komme med 
ASK faglige bidrag. De, der er ak-
tive på Facebook, har nok set, at 
Isaac Facebookgruppen er ved at 
få et ansigtsløft.

Der arbejdes ligeledes på at til-
passe og opgradere vores Isaac 
hjemmeside, så den er til gavn 
for så mange interesserede som 
muligt. Der er kommet en tydelig 
arrangementskalender og der 
skal bl.a. laves en litteratur- og 
artikelsamling.

Sideløbende med det egentlige 
Isaacarbejde, er 3 af bestyrelses-
medlemmerne med i en lille ud-
viklingsgruppe, hvor vi arbejder 
med en forandringsmodel ift til at 
blive skarpe på, hvordan vi frem-
adrettet henvender os til de rette 
ministerielle instanser og perso-
ner for at komme i konstruktiv 
dialog med politikkere.

Isaac Danmark har som et af 
hovedformålende at afholde 

konference og temadage og her 
ved  bla. sprede ny viden på ASK 
området.

Konferencegruppen således er 
allerede i gang med at arrange-
re Isaac Danmark konferencen 
2023 (husk datoer 27./28. marts 
2023). For at få en vis bredte og 
kvalitet i vores konference, tager 
årligt en lille delegation til den 
store engelske Isaac konference 
”Communication Matters” i Leeds, 
Storbritanien. Det lykkes os de 
fleste år at finde mindst én dygtig 
og inspirerende oplægsholder fra 
disse Communication Matters. 
Evalueringerne efter hver af vo-
res egne Isaac Danmark konfe-
rencer bliver taget meget seriøse, 
i det konferencegruppen forsøger 
at optimere konference-oplevel-
sen år for år. 

Også brugergruppen har planlagt 
og netop udsendt invitation til 
den kommende efterårssamling. 
Efterårssamlingen 2022 finder 
sted d.11./12. november på 
Musholmcentret og weekendens 
emne er ”Elsker du også musik?”. 
Vi håber på, at mange unge ASK 
talende vil tilmelde sig dette ar-
rangement. En spændende teaser 
dertil på side 14/15 her i bladet.

Oktober måned er hvert år 
Awareness month i hele ASK ver-
denen. Det er blevet en tradition, 
at Isaac Dk holder en temadag 
i denne periode. I år er temaet 
”Literacy”. Literacy er, som det 
ligner, et engelsk ord. Literacy 
handler om læse- og skrivetileg-
nelse, fra det helt tidlige møde 
med bøgernes verden, til mulig-
heden for det enkelte menneske, 
at opnå en så god læse- og skri-
vekompetence, som ens person-
lige forudsætninger tillader. Der 
er program på vej til dette års 
temadag og en teaser på side 10 

her i bladet.

På det internationale plan vil 
der slut september være det år-
lige Isaac International ”Special 
Meeting of the ISAAC Council”, 
hvor formand og international 
medarbejder deltager. Desuden 
har der i løbet af året  undet flere 
internationale webinarer sted og 
det sidste afholdes til oktober.  
Se teaser på side 8 her i bladet 
og tilmelding mulig på Isaac.dks 
hjemmeside. 

    

Som socialpædagog oplevede jeg 
flere gange mangel på viden i prak-
sis ift. de mange muligheder, der er 
med ASK. Det ville jeg være med til 
at ændre og derfor tog jeg en kandi-
datuddannelse i pædagogisk psyko-
logi og videreuddannede mig inden 
for området. 

Jeg arbejder i dag som kommunikati-
onsvejleder hos Tobii Dynavox, hvor 
jeg udelukkende arbejder med ASK. 

Jeg samarbejder tæt med praksis 
og mit primære fokus er netop, at 
sprede viden omkring forskellige 
kommunikationsredskaber, mulighe-
derne og hvordan de implementeres 
i praksis. 

Jeg ser derfor frem til at skabe end-
nu mere opmærksomhed omkring 
ASK i Danmark i samarbejde med 
resten af ISAACs bestyrelse. 

Tanja Christensen
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Når intentionen er den bedste…
men hjælpen desværre udebliver.

Af Mads og Rikke Witt Demant og deres søn Andreas, der er ASK bruger

ASK brugeren spiller sammen. 
Succesen ses tydeligt når dette 
lykkes, for så opnås der færdig-
heder og resultater.

Skole og kommunikationscenter 
er fyldt med fantastiske søde 
mennesker, som rigtig gerne vil 
hjælpe, men som ikke har kom-
petencerne, erfaringerne eller 
ekspertisen i ASK, set fra vores 
oplevelser af samarbejdet. Dette 
gør at processerne tager meget 
lang tid, fordi der både skal have 
konsulenter ude fra ind og af-
dækning af behov tager meget 
lang tid. Vi mangler også det 
professionelle input, idet vi jo 
bare er mor og far og derved kun 
har de erfaringer vi har opbygget 
over de sidste 15 år som foræl-
dre til Andreas. 

Man kan jo syntes det er proble-
matisk, at en specialskole ikke 
har en underviser i kommunika-
tion med nogen form for erfaring 

Det bliver ikke nemmere at få den 
rette hjælp, når eksperterne er 
spredt for alle vinde - alternativ 
kommunikation er ikke en stan-
dardvarer fra hylden og selvom 
intentionerne fra kommune og 
fagpersoner/ansatte er de bedste 
er tiden til den tilrettet kommuni-
kationsløsning og fagligheden en 
mangelvare, og bestemt ikke at 
finde på hylderne i kommunen.

Vi oplever som familie, at vi skal 
være langt mere tovholder og 
bindeled mellem skole og kom-
munikationscenter i dag end for 
10 år siden. At vi hele tiden skal 
presse på for at få hjælp til at ud-
vikle Andreas sprog, og give ham 
muligheder for udvikling. Det er 
jo ikke nok at få en bevilling på 
hjælpemidlet til kommunikation, 
det skal også udvikles, tilrettes 
løbende og vigtigt af alt bruges.

Det bedste resultat opnås, når 
alle aktører/personer inklusive 

eller uddannelse i ASK.

Ekspert bliver man kun, når man 
har set en masse forskellige løs-
ninger til den enkelte borgerne 
og derfor syntes vi stadig at det 
er et problem, at kommunerne 
hjemtager kommunikationstilbud 
og derved umuligt kan give et 
specialiseret tilbud til den enkelte 
borger. I en tid hvor udvikling af 
nye teknologier/hardware går så 
stærkt, kan det være svært som 
ansat og fagperson at være opda-
teret. 

Kommunen tilbyder en standard 
løsning, og så er det jo bare ær-
gerligt, for den enkelte borger, at 
det ikke kan bruges, men så har 
borgeren da fået et tilbud! Det er 
vores store frygt, for som vi star-
tede med at skrive er ASK ikke en 
standard varer.

Vi bliver ved med at kæmpe for 
sagen. For et sprog er det vigtig-
ste for Andreas og os. Det er sgu 
svært at få som ASK bruger at få 
hjælp, hvis mennesker omkring 
en ikke forstår, hvad det er, man 
prøver at fortælle dem!!!! Mor og 
far er der jo ikke til evig tid.

1. december 2020 
hjemtog Odense kommune 

leverancer af ydelser fra CKV 
(Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi) for ca. 5,5 
mio. kr. fordelt på alle fagom-
råder, hvorefter kommunen 
alene abonnerer på CKV’s  

synsydelser, dvs. også områ-
det for Alternativ og Supple-
rende Kommunikation (ASK)

https://socialsekretariatet.dk/
wp-content/uploads/edags-
orden-documents/c738f6ba-
1f99-4da1-af37-41ea6c122d-

ca.pdf
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EEllsskkeerr  dduu  ooggssåå  mmuussiikk??  

SSåå  kkoomm  ttiill  eefftteerråårrssssaammlliinngg  dd..  1111..  ––  1133..  nnoovveemmbbeerr  22002222  
 

♫ Hvad er musik, og hvad betyder den for mig?  
♫ Hvordan kan musikken være en vej ind i et fællesskab?  
♫ Hvordan kan jeg være med til at skabe musik med min stemme, instrumenter 

og med mit kommunikationshjælpemiddel?   

Dette er blot nogle af de spørgsmål vi håber på, du vil være med til at undersøge 
sammen med os til den kommende brugersamling. 
 
 

Temaet på ISAAC`s efterårssamling for ASK-brugere 2022 er:  

Musik og hvordan du som ASK-bruger kan være aktiv musiker. 

Der findes mange alternative muligheder for at spille på 
instrumenter.  

For at gøre os klogere på det har vi inviteret Tanja Christiansen og 
Thomas Eriksen fra Tobii Dynavox.  De vil vise forskellige muligheder 
for alternative musikinstrumenter, og vi vil i fællesskab afprøve dem.  

Endvidere har vi inviteret Silvia Jensen. Silvia er uddannet musikterapeut og har stor erfaring med 
at tilrettelægge musikalske oplevelser, så alle kan være med. Vi 
kommer til at spille sammen og udnytte den enkelte musikers bidrag 
ind i det fælles samspil og i det samvær, der opstår. 

Hans Henrik Klein og Mikkel Damsgaard Justiniano fra Elsass fonden 
kommer og fortæller os om en musikworkshop. I projektet er det 
tanken at mennesker med CP skal samles og arbejde med at 
producere musik. 

Musik er ikke bare det at skabe sin egen musik, men rummer også mulighed for at lytte til andres 
musik. Dette kan skabe glæde, hjælpe hvis man er trist eller frustreret, og være en vej til at give 
udtryk for drømme og ønsker. Vi håber, at du som deltager vil være frisk på at dele noget af den 
musik, der betyder noget for dig, med de andre deltagere.   

Der vil i programmet også være plads til at du kan fortælle om en musikalsk oplevelse du har haft. 
Jeppe Forchhammer vil fortælle om hvad det har af betydning for ham at være en del af Elsass koret. 

Søndag kan man prøve nogle af Musholms aktiviteter, f.eks. klatrevæg og svævebane.  
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Weekendens fulde program kan fra 1. september ses her: 

www.isaac.dk/efteraarssamling-2022 

PPrraakkttiisskk  IInnffoo::  
 

Dato : 11.-13. november 2022 

Tidspunkt : Ankomst fredag d. 11. nov. kl.13:00-13:45.  
                     Afslutning søndag d. 13. nov. ved middagstid (eller efter eget ønske).  

Sted : Musholm – Musholmvej 100, 4220 Korsør 

Pris : 1.500 kr. (for hele weekenden inkl. en hjælper) 

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt af hensyn til værelsesbooking. Allersenest onsdag d. 28. 
september 2022. 

 

Weekenden afholdes på Musholm, hvor tilgængeligheden er i top. På værelserne er der god plads 
over alt, og på badeværelset er der håndtag ved toilettet, hæve/sænke vask og åben bruser, hvilket 
gør det nemt at komme til med en badestol. Liften kan køres fra badeværelset til det tilstødende 
værelse, hvor der er hæve/sænke senge. Der er vaskemaskine og tørretumbler, så det er muligt at 
vaske, hvis der opstår behov for det.  

Måltiderne vil være fælles og foregå i Musholms restaurant. Hvis du har specielle behov i forhold til 
mad, skal du gøre opmærksom på dette, når du tilmelder dig.  

 

Tilmeld dig her: https://www.isaac.dk/tilmelding/ 

 

                        

Vi glæder os meget til en musikalsk weekend sammen med dig.  

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: brugergruppe@isaac.dk 

Med venlig hilsen  

Jeppe Forchhammer, Vibe Lund Jensen, Anne-Lise Laursen og Rikke Thomsen       
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En succesfuld implementering af ASK går hånd i hånd med per-
sonlige holdninger 

Af talekonsulenterne Mette Kofoed og Nynne Lange Abildgaard v. Kommunikationscentret i Hillerød

– En national spørge-
undersøgelse om udfor-
dringerne ved at imple-
mentere ASK-midler

I 2006 blev brugen af alternativ 
og supplerende kommunikation 
(ASK) defineret af FN som en 
menneskerettighed for menne-
sker med kommunikative udfor-
dringer (Retsinformation, 2017). 
I 2013 lavede Socialministeriet 
en analyse af de tilbud og ud-
fordringer, der var for indsatsen 
på området (Tværfaglig arbejds-
gruppe nedsat af Socialministe-
riet, 2013). I 2021 undrede vi os 
over, hvorfor vi fortsat oplevede 
store udfordringer med imple-
menteringen af ASK i praksis. 
Derfor satte vi os for at undersø-
ge, hvilke uoverkommelige ud-
fordringer der er forbundet med 
implementeringen. Hvad skal der 
til, for at vi kan overholde FN’s 
menneskerettighedskonvention i 
2022?

Implementeringen af ASK betrag-
tes som en succes, når netværket 
og brugeren er i stand til at an-
vende ASK i kommunikationen. 
Det vil sige, at netværk og bruger 
har viden og kompetencer til at 
kunne opnå en funktionel kom-
munikation, hvor brugeren har 
mulighed for autonom kommuni-
kation ved selv at kunne udtryk-
ke, hvilke behov der er, hvornår 
de opstår, og til hvem det er ret-
tet. Det kan lyde ligetil, men of-
test opleves det, at man som på-
rørende og fagperson støder på 
udfordringer i implementerings-
processen. I værste tilfælde kan 
det føre til, at ASK-midlet i sidste 
ende alligevel ikke bliver anvendt 
i kommunikationen og det kan 
have alvorlige konsekvenser for 

brugerens udvikling. Socialmini-
steriets rapport fra 2013 mun-
dede ud i en række anbefalinger 
til implementering af ASK, men 
vores praksis afspejler en anden 
virkelighed end den, man kunne 
håbe på 8 år efter, at anbefalin-
gerne blev givet. På Kommuni-
kationscentret i Hillerød har vi 
foretaget en spørgeskemaunder-
søgelse blandt fagpersonale og 
pårørende til brugere af ASK i 
hele landet for at få svar på, hvil-
ke konkrete udfordringer man 
oplever den dag i dag. Ud fra be-
svarelserne vil vi udforme nogle 
praksisnære redskaber således at 
alle kan opnå en succesfuld im-
plementering af ASK.

Resultaterne fra undersøgel-
sen i 2021
I vores spørgeskemaundersøgelse 
modtog vi 150 besvarelser fra 
personer, der har erfaring med 
implementering af ASK. Besva-
relserne belyser de oplevede 
udfordringer og løsningsforslag 
hertil. Figur 1 viser fordelingen af 
fagpersoner og pårørende, mens 
figur 2 viser, hvor mange års er-

faring disse personer har med at 
anvende ASK. Figur 3 viser, hvilke 
specifikke ASK-midler responden-
terne kender og anvender.

I analysen af besvarelserne teg-
nede der sig et tydeligt billede 
af, at de oplevede udfordringer 
forbundet med implementering 
af ASK især skyldes manglende 
tid og teknisk support, men i høj 
grad også de personlige holdnin-
ger til ASK. Disse udfordringer 
gør sig gældende, uanset hvilket 
ASK-middel der forsøges imple-
menteret.

Manglende tid og tværfaglig 
teknisk support
Besvarelserne peger på, at der 
mangler en konkret ramme på ar-
bejdspladserne, hvor der er afsat 
tid til, at personalet fx oplæres i 
det pågældende ASK-middel, og 
til det tværfaglige samarbejde.

Der beskrives fx en manglende 
forståelse for, hvor lang tid det 
reelt tager at anvende tekniske 
ASK-midler, idet der er ”en tro på, 
at teknologien løser opgaven af 
sig selv”. Hertil nævnes teknolo-

Figur 1
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giske vanskeligheder, manglende 
teknisk kompetence og support: 
”Teknologiske løsninger kan 
være ustabile i brug og desuden 
tidskrævende at holde opdate-
rede”. Undersøgelsen viser også, 
at der mangler tid til at holde sig 
opdateret ift. nye optimerede tek-

niske ASK-midler: ”Oftest oplever 
jeg, at man tager den mulighed, 
man kender til, uden undersøgel-
se af borgerens behov”. 

Det er tydeligt for os, at der på 
arbejdspladserne mangler klare 
retningslinjer for, hvor meget tid 
der skal afsættes til ASK i hen-
hold til teknisk support og koor-

dinerede tværfaglige møder med 
fx IKT-konsulenter, logopæder og 
ergoterapeuter: ”Jeg savner, at le-
delsen prioriterer børnenes kom-
munikation højere, samt kompe-
tenceudvikling hos personalet. 
Desuden så jeg gerne, at ledelsen 
prioriterede primærpersonernes 

deltagelse i tværfaglige møder 
fx på et kommunikationscenter 
højere”. Nedprioriteringen af 
tværfagligt samarbejde resulterer 
i en mangelfuld proces omkring 
implementeringen. Halvdelen af 
besvarelserne peger på, at det 
ville være en god løsning, hvis 
man havde en koordinator til at 

planlægge og afholde tværfaglige 
møder undervejs i implemente-
ringen.

De personlige holdninger til 
ASK
I besvarelserne fremgår det, at 
der savnes en ramme på arbejds-
pladsen, ift. hvornår og hvordan 
personalet forventes at anvende 
ASK i kommunikationen med en 
bruger. Det opleves, ”at vi som 
personale er nødt til at være rol-
lemodel”. Således får de individu-
elle personlige holdninger til ASK 
lov til at præge anvendelsen af 
ASK på arbejdspladsen. 

Det fremgår ydermere, at det kan 
være svært at forstå vigtigheden 
af ASK: ”Forældre forstår oftest 
deres børn så godt, at de kan 
have svært ved at se, hvorfor de 
skal anvende ASK”. Andre gange 
synes udfordringerne at bunde i, 
at brugerne ikke kan leve op til 
forventningerne: ”Det er en ud-
fordring at matche brugerens for-
udsætninger med omgivelsernes 
krav/håb”. Dette kan skyldes en 
mangelfuld ”udredning af borge-
rens udfordringer/kompetencer/
færdigheder”. Undersøgelsen 
viser, at nogle konsulenter ikke 
selv anvender ASK med brugeren: 
”Jeg taler overvejende med pårø-
rende og fagpersonale omkring 
slutbrugeren og ikke så meget 
med selve brugeren – dette med 
baggrund i mit konsulentvirke”. 
Dette nævnes også som en udfor-
dring: ”I implementeringen af ta-
lemaskine bør man skelne hårdt 
mellem teknisk support og pæda-
gogisk anvendelse”, hvor det på-
peges, at der mangler viden om, 
hvordan ASK-midlet anvendes 
pædagogisk.

Overordnet set kan vi konklu-
dere, at der mangler et fælles 
værdigrundlag og en forståelse 
for arbejdet med ASK, da arbejdet 
ellers kan føre til udbrændthed 

Figur 2

Figur 3
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og manglende motivation blandt 
personalet.

Vores konklusion 
Ud fra undersøgelsen kan vi 
konkludere, at det fælles og det 
rette værdigrundlag er en forud-
sætning for at imødekomme de 
udfordringer, der kan opstå under 
implementeringen af ASK. De in-
dividuelle tilgange til ASK-midlet 
blandt netværket påvirker nemlig 
implementeringen og succesraten. 
Vi mener, at det kræver, at ledel-
sen er kulturbærende og tydelig 
ift. brugen af ASK, og at de skal 
sørge for at skabe rammerne for 
kompetenceudvikling, vidensde-
ling og planlægning for at omgås 
individuelle tilgange.

Vi finder det essentielt, at alle om-
kring brugeren forstår vigtigheden 
og nødvendigheden af ASK som 
forudsætning for kommunikativ 
og kognitiv udvikling hos bruge-
ren. Møder man forældre, som 
ikke forstår nødvendigheden af 
ASK, fordi de har udviklet deres 
eget sprog med brugeren, behøver 
dette ikke udelukkende at betyde 
en modvilje mod ASK. Det kan 
også være et udtryk for, at ASK 
er blevet tilbudt brugeren sent i 
dennes liv, og at familien har op-
bygget en funktionel kommunika-
tion inden for familiens rammer. I 
begge tilfælde kræver det dog en 
ekstra indsats og fokus på at for-
klare vigtigheden af ASK. Enhver 
opstart på implementering af et 
ASK-middel bør derfor begynde 
med en grundig indføring i viden 
om kommunikation og ASK, da 
dette grundlag skal være med til 
at påvirke den enkeltes personlige 
holdning samt individuelle an-
svarsfølelse ift. ASK-løsningen. 

En grundig tværfaglig udredning 
af brugeren er ligeledes essentiel 
for valg af ASK-middel. Men ar-
bejdet før implementeringsfasen 
skal også indeholde en forvent-

ningsafstemning, en vidensdeling 
og en kompetenceudvikling med 
afsæt i brugerens kommunikative 
kompetencer. Forventningsaf-
stemning skal rammesættes og 
tydeliggøre dels den organisa-
toriske holdning, men også de 
personlige holdninger til imple-
mentering af ASK i brugerens liv. 
Forventningsafstemningen skal 
indeholde en tydelig målsætning 
samt konkrete handlemuligheder 
med ASK i brugerens forskel-
lige sociale miljøer. Den skal 
ligeledes indeholde en rolle- og 
ansvarsfordeling og en grundig 
diskussion af grundholdningen til 
ASK-midlet, som skal afspejle to-
talkommunikation i tilgangen til 
brugeren – hvor en teknologisk 
ASK-løsning ikke udelukker brug 
af fx lavteknologisk ASK, verbalt 
sprog, Tegn Til Tale, mimik og 
kropssprog, men hvor alle bruge-
rens kommunikative udtryk de-
fineres som værdifulde og tolkes 

på af netværket i kommunikatio-
nen med brugeren.

Implementeringen skal bygges på 
succesoplevelser. Den ultimative 
succes er at opnå en ny viden om 
ASK-brugeren, som man ikke hav-
de forventet at få, og at brugeren 
opnår at kunne påvirke sine om-
givelser via sin kommunikation, 
i større grad end før ASK midlet 
blev implementeret. Men det 
kræver, at man har en person-
lig holdning til, at brugeren har 
noget på hjertet, som man ikke 
ved – den personlige holdning 
går således hånd i hånd med en 
succesfuld implementering af et 
ASK-middel.

OM KOMMUNIKATIONSCEN-
TRET - se artikel s.5

Udpluk af Isaac.dk kalenderen - se mere på 
hjemmesiden
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Jeppes Kant 
Af Jeppe Forchammer, 
bestyrelsesmedlem i Isaac 

En historie fra det 
virkelige liv
Jeppe, smutter du ikke lige over 
efter cigaretter til mig?  

Jeppe: Jo det kan jeg da godt, giv 
mig nogle penge, og put dem 
ind i telefon hylsteret, 

David tøver. 

Jeppe: hvorfor tøver du af 
alle? 

David tøvende: Okay. Ja hvorfor 
gør jeg det, jeg finder lige nogle 
penge. 

Jeg fik nogle penge i telefon hyl-
steret og tog af sted. 

Det var meningen at jeg bare 
skulle køre i kiosken, men jeg 
tænkte: hvis du nu kører bag om 
af stien og over cyklebroen, så 
er der kun en vej, jeg skulle over 

for at komme i Lidl, det kan jeg 
da godt, tænkte jeg. Så jeg kør-
te afsted. Og nåede til der hvor 
jeg skulle over vejen til Lidl. En 
mand hjælp mig over vejen, og 
jeg kørte videre igennem tanken 
videre af den lille sti til Lidl. 

Men så kom der en 
politibil kø-

rende og 
stoppede 
ved mig, 
okay spæn-

dende, 
jeg hav-
de lige 
kommet 
til at 
ramme 

ka- librerings 
knap- pen på 

vej over til Lidl så min 
øjenstyringen var fuckt, så jeg 
stod med to politimænd som 
prøvede at finde ud af hvem jeg 
var, men jeg kunne jo ikke svare, 
fordi jeg havde fået en dårlig ka-
librering. 

Først prøvede jeg at køre, for at 

prøve at vise at jeg havde styr på 
det, men blev pænt spastisk, så 
jeg kørte endnu dårligere, så det 
havde den stik modsatte effekt. 

Okay spændende, så må jeg 
prøve at gøre mig forståelig 
via min tale. Politimændene 
råbte selvfølgelig mig lige ind i 
hovedet, højere og højere, som 
om det ville hjælpe dem noget. 

KAN DU FINDE NUMMERET PÅ 
NOGLE VI KAN RINGE TIL? 

 Jeg prøvede at komme ind og 
finde nummeret på David, men 
med en dårlig Øjenstyring og to 
politimænd som kiggede på mig, 
var det pænt svært. Jeg tænkte 
jeg må prøve at komme ind i Lidl 
og i ro og mag prøve at kalibrer 
min tobii, men de fulgte efter 
mig, i mens de talte i telefon. 

Så tror jeg at der var nogle i te-
lefon som sagde prøv at spørge 
ham om hans computer driller, 
jeg sagde ja, så fandt politi mæn-
dene ud af at de kunne trykke 
på skærmen, jeg fik så gaitet 
dem ind til mine kontakter fandt 
Davids nummer, de ringede til 
David: 

Kender du en som hedder Jep-
pe, spørge politien David, David 
tænkte fuck fuck fuck, ja siger 
David. Vi står over ved Lidl med 
Jeppe, hvor der var en som syn-
tes på afstand at han ikke har nok 
tøj på, og så ringede han til os. 
David udbryder: Fedt han er kom-
met hen til Lidl! Så er han ok, jeg 
er hans hjælper og han skal bare 
ind og handle, men så brokkede 
jeg mig, det kunne David høre og 
sagde Jeppe skal jeg komme, jeg 
sagde en Ja lyd, okay Jeppe siger 
at jeg skal komme, jeg hopper 
lige på min cykel og kommer.

Jeppe foran Liedl på aftenen for hans bytur - med ukendt ven i nøden 
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