
Kommunikasjonssteamet                          

Hvem er vi? 

Vi er et tverrfaglig team som jobber med barn og ungdom med behov for eller som bruker alternativ 
og supplerende kommunikasjon.  

Teamet består av spesialpedagog, psykolog, ergoterapeut og lege. Sammensetningen kan variere ut 
fra det enkelte barns behov.  

Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon -ASK?  

ASK er språk som ikke er en persons egen tale  

Alternativ kommunikasjon vil si at en person har andre måter å kommunisere på ansikt til ansikt enn 
med tale.  

Supplerende kommunikasjon betyr støtte – eller hjelpekommunikasjon. At kommunikasjonen er 
supplerende understreker at opplæringen har en dobbel målsetting: å fremme eller supplere tale og 
sikre en alternativ kommunikasjonsform hvis personen ikke utvikler evnen til å snakke.  

(Tetzschner og Martinsen 2002)  

Vanlige former for ASK er:                                                                                           

materielle tegn  

håndtegn (manuelle tegn / tegn til tale)  

grafiske symboler  

skrift  

Barn med behov for ASK må læres det andre barn lærer «automatisk». Å komme i gang tidlig med 
utredning og tiltak er viktig. Barn i kjente risikogrupper anbefales å starte med ulike former for ASK i 
første leveår.  

Hva gjør vi?  

Vi kan være med på starten i utredningen av et barns behov for ASK løsninger. Ikke alle løsninger er 
optimale.  Noen ganger må man prøve ulike metoder og løsninger. Vi kan komme inn når det er 
behov for å se om noe kan endres for å optimalisere eller komme videre i arbeidet med ASK 
løsningen.  

Utredningen innebærer kartlegging av barnets ressurser og behov for tilrettelegging, medisinsk 
undersøkelse, vurdering av kognisjon, språk, motorikk og sensoriske funksjoner.  

Utredningen foregår i samarbeid med familien og det lokale hjelpeapparatet. Vi er avhengige av et 
godt samarbeid med de som jobber lokalt for at tiltakene skal kunne gjennomføres i barnets 
hjemmemiljø. Vi vil gjerne at lokale fagpersoner er med på utredningen hvis de har anledning til det.  

Mål for utredningen er å finne frem til optimale tiltak for å utvikle barnets kommunikative 
ferdigheter «å kunne si det man vil, til den man vil, når man vil» Tiltakene kan være utvikling og bruk 
av ASK: valg av tekniske løsninger, valg av grafiske systemer (bliss, PCS, Symbolstix osv.), bruk av 
manuelle tegn (tegn til tale), tilrettelagt lesing / skriving, utvikling av kommunikasjonsbøker.  

 



 

Hvilke barn kan henvises til oss?  

Målgruppen er barn og unge fra 0 til 18 år med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer, 
skader og funksjonshemminger.  De har store bevegelses - og talevansker eller manglende tale og 
trenger alternativ og /eller supplerende kommunikasjon enten lav- og /eller høyteknologiske 
løsninger.  

Barn kan henvises fra lege, Habiliteringstjenestene eller PPT.  Vi trenger så mye opplysninger som 
mulig når vi vurderer en henvisning. Send derfor med rapporter fra utredninger som er gjort. 
Opplysninger om utprøvinger på Hjelpemiddelsentralen, hvilke hjelpemidler som er i bruk, hvordan 
de betjenes og hvordan det fungerer.  Navn og kontaktopplysninger på fagpersoner som er involvert.  

Hvor er vi?  

Vi holder til på Barne og Ungdomsklinikken på Rikshospitalet, seksjon for nevrohabilitering.  

Praktiske opplysninger 

Barn og foreldre kan bo på pasienthotellet under oppholdet hvis de bor langt unna. Førstegangs 
opphold pleier å være 8 dager, med permisjon i helgen. Innkomstsamtale første - og 
utskrivingssamtale siste dagen. Utskrivingssamtalen kan foregå via videokonferanse slik at flere fra 
det lokale hjelpeapparatet kan være med. Kontrollopphold (etter ca. ett år). Det pleier å være fire 
dager, men vi legger til rette for individuelle løsninger både når de gjelder lengde på opphold og 
behov for oppfølging og kontroll.  

Kontaktinformasjon  

Lisbeth Seeland                                                                               Hilde Aven Lillehaug     

23070214                                                                                         23072273                                              
lissee@ous-hf.no                                                                            hilill@ous-hf.no  
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