
 

 

The Computer-Based instrument of  Low motor Language Testing (C-BiLLT) er en test av språkforståelse. 
Testen er utviklet i Nederland, av logoped ph.d. Johanna Geytenbeek ved Amsterdams universitets 
medisinske senter.  
 
C-BiLLT tester forståelse for enkeltord og setninger, ved at barnet skal peke ut det bildealternativet som 
svarer til det som leses opp. Det brukes tydelige foto, og testen starter ved at barnet skal vise forståelse ved 
å velge mellom to alternativer før dette utvides til fire alternativer. Testen kan besvares med å peke direkte 
på svaralternativet, ved å bruke brytere, eller ved å peke med blikk på en PC med øyestyringsutstyr. Den 
egner seg derfor godt for barn med store tale- og bevegelsesvansker. Testen er nettbasert. Ingen sensitive 
data om barn lagres i forbindelse med administrering av testen. Hver bruker får en personlig brukerkode.  
 
For å bli sertifisert i den norske versjonen av C-BiLLT, kreves det at man deltar hele kursdagen og består 
kursprøven. Kursprøven har to deler; en skriftlig prøve på slutten av kursdagen og en kasusoppgave som 
skal leveres to uker etterpå.  
 
Kurset går over en dag. Det blir kurs mandag 1. november 2020 fra kl. 10.00-17.00  på Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål, bygg 25 (Laboratoriebygget) Rødt auditorium. Kurset er åpent for 
fagpersoner som har erfaring med å kartlegge barns fungering. Det kreves fysisk oppmøte – det er ikke 
anledning til å kun delta digitalt da ulike betjeningsløsninger skal prøves ut.  
 
Alle som deltar på kurset må ha med egen PC, som må ha mulighet for oppkobling på trådløst nett. Det er 
også en fordel om dere kan ha med to brytere for skanning på PC, og øyestyringsutstyr, men dette er ikke et 
krav. Kurset er gratis, og det blir derfor ingen servering. Beklager det! 
 
Program: 
09.45-10.00: Registrering 
10.00-11.00: Om testen C-BiLLT og om utredning av språk 
11.15-12.00: Resultatene fra norsk utprøving 
12.15-12.45:  Personvern og rettigheter 
12.45-13.30: Lunsjpause 
13.30-15.30: Praktisk gjennomkjøring av testen og øvelse i betjening med brytere og blikk 
16.00-17.00: Kursprøve 
 
Bindende påmelding til kstadskl@ous-hf.no innen 1. oktober. Det er kun plass til 20 deltakere, så 
«førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Oppgi navn, yrke, arbeidssted, testerfaring og mulighet for å ha 
med brytere/øyestyringsutstyr i påmeldingen.  
 
Velkommen! 
 
 
Vennlig hilsen Kristine Stadskleiv og Silje Heen Andersen 
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