
En utredning i Kommunikasjonsteamet er en tverrfaglig undersøkelse som vurderer betydningen av 

medisinske, motoriske, kognitive, språklige og miljømessige faktorer for et barns bruk av Alternativ 

og Supplerende Kommunikasjons (ASK). Utprøving av ASK-hjelpemidler kan inngå i utredningen. 

Kommunikasjonsteamet driver ikke behandling.  

Målgruppen er barn med store og varige tale og bevegelsesvansker som forstår mer enn det de selv 

er i stand til å uttrykke. Hensikten med utredningen er å øke barnets muligheter til å uttrykke seg ved 

bruk av et kommunikasjonshjelpemiddel. 

FØR 

Utredningen i Kommunikasjonsteamet bygger på undersøkelser som er gjort hjemme (skole, 

barnehage, PP-tjeneste). Når henvisningen er vurdert, får dere beskjed om hvilke 

kartlegginger og rapporter vi trenger. Vi ber dere sende rapportene til oss i god tid før 

utredningen. Vi ber også om å få tilsendt en minnepenn med en kort video av barnets bruk 

av ASK hvis det er mulig.  

Ta med barnets kommunikasjonshjelpemidler til utredningen hvis de har noen. Barn som har 

individuelt tilpasset arbeidsstol bør ha den med. 

 

UNDER  

Undersøkelsene skjer ved polikliniske opphold som dagpasient. Familier som har lang vei bor 

på pasienthotellet. Første gang varer et opphold en uke, et kontrollopphold er litt kortere. 

Det gjennomføres en innkomstsamtale første dag med hele Kommunikasjonsteamet. Da går 

man gjennom henvisningsårsak, mål for utredningen, avklaring av forventninger og praktiske 

rutiner.  

Barnet undersøkes tverrfaglig ved formell testing, kartlegginger, observasjoner i lek og 
samspill, bruk av ASK hjelpemidler og ved samtaler med foresatte og fagpersoner som 
kjenner barnet. Det vil bli tatt hensyn til barnets døgnrytme, dagsform og allmenntilstand.  

Det vil bli undersøkt hvilke alternative kommunikasjonsformer som egner seg for barnet 

(manuelle tegn, grafiske symboler og /eller materielle tegn). Utprøving av ASK hjelpemidler 

og testmateriell er tilpasset barnets motorikk, kognitive modningsnivå og interesser. Når 

grafisk kommunikasjon er aktuelt utredes hvilke betjeningsmuligheter, oppsett, kompleksitet 

og symbolsystem som egner seg.  

Det gis råd om hvordan utvikle et godt språkmiljø.  

Det gjennomføres en utskrivingssamtale siste dag med foresatte og aktuelle lokale 
fagpersoner, skole, barnehage, avlastning, Hjelpemiddelsentral, PPT, Habiliteringstjeneste 
osv. Den kan arrangeres som videokonferanse. Foreldrene kan velge å delta lokalt eller på 
Rikshospitalet. Videre oppfølging og eventuelle anbefalinger om henvisninger til andre 
instanser avtales. 



ETTER 

Teamet utarbeider en tverrfaglig skriftlig rapport som sendes til hjemmet, henvisende 

instans og evnt. andre med samtykke fra barnets foresatte. 

Gjør det vondt?  

Nei. Utredningen medfører ingen smertefulle prosedyrer.  

 


