
AFASI OG IKT-hjelpemidler? 
Prosjektleder Liv Stabell Kulø
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

Prosjektet ble støttet av: 

Bearbeidet prosjektrapport juni 2012 



Bearbeidet prosjektrapport om afasi og kommunikasjonshjelpemidler 
         NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse                             1 

 

FORORD  
 
Bearbeidet prosjektrapport om afasi og kommunikasjonshjelpemidler  
 
Etter gjennomføring av prosjektet «AFASI OG IKT-HJELPEMIDLER?? En 
undersøkelse av hva slags kommunikasjonshjelpemidler afasirammede i Norge har fått. 
Nytte og brukertilfredshet» ble det levert rapport til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 
i februar 2011. Dette heftet er en bearbeidet versjon av denne. 
 
Prosjektsøknad 
I 2008 søkte jeg midler fra ExtraStiftelsen via Afasiforbundet i Norge. Arbeidet er 
gjennomført i NAV SIKTE, Senter for IKT-hjelpemidler. De tildelte midlene ble brukt til å 
besøke afasirammede i hjemmemiljøet deres og gjøre intervju med opptak av samtaler med 
dem og deres nærpersoner. Det ble tatt foto av ulike kommunikasjonsoppsett, både på 
høyteknologiske og ”pappteknologiske” hjelpemidler.  
 
Formålet 
Jeg var spesielt interessert i om den enkelte hadde fått et godt hjelpemiddel som de var 
fornøyd med, eller om de opplevde at de hadde fått et ekstra problem. Jeg har også intervjuet 
fagpersoner som har arbeidet med søknader om kommunikasjonshjelpemidlene og med 
oppfølgingen av de afasirammede.  
 
Bakgrunn for prosjektet 
Jeg har 28 års erfaring fra arbeid med afasirammede, og ser svært sjelden bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler på samlinger og kurs for afasirammede. Jeg vet samtidig fra 
mitt arbeid at NAV Hjelpemiddelsentraler utleverer en del avanserte IKT-hjelpemidler til 
denne gruppen brukere, og flere firmaer formidler informasjon om IKT-løsninger som skal 
bedre kommunikasjonsmulighetene.  
 
Takk 
Jeg vil takke alle som svarte JA på forespørsel om besøk og intervju. Både de afasirammede, 
nærpersoner og fagpersoner gav meg uforbeholdent sine erfaringer om hva de opplevde som 
nytte eller problem med bruken av de tildelte hjelpemidlene.  
 
Jeg vil takke seksjonssjef Lise Fjeldvik i NAV SIKTE for positiv holdning til undersøkelsen 
og for god og fleksibel tilrettelegging av arbeidsforholdene i forbindelse med prosjekt-
arbeidet. Jeg takker også alle gode og dyktige kolleger i NAV SIKTE for oppmuntring og 
spennende fagdiskusjoner, og for hjelp når jeg har bedt om det. Marianne Irgens Hagen og 
Wenche Ruud takkes for hjelp med redigeringen. 
 
Afasiforbundet i Norge, AFN, takkes for at jeg fikk sende prosjektsøknaden via dem, og 
Faglig Utvalg i AFN skal ha takk for inspirerende samtaler i møter. En ekstra takk til 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, for at de bevilget penger slik at jeg kunne 
gjennomføre dette spennende og utfordrende prosjektarbeidet. 
 
Oslo juni 2012 
Liv Stabell Kulø 
Seniorrådgiver/logoped 
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse 
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1  
 
Innledning 
 
 
 
 
«Å ikke kunne snakke 
er ikke det samme som 
å ikke ha noe å si»1 
 
 
 
 
 
I løpet av livet får hver tredje nordmann hjerneslag, og hver tredje av disse får afasi2. 
Afasiforbundet opplyser at vi kan regne med at det hver dag blir 15 nye afasirammede i 
Norge. Fem av disse vil være i yrkesaktiv alder. Følgen av et hjerneslag med afasi blir ofte at 
livet endres radikalt. I tillegg til at mange slagrammede får større eller mindre varige 
lammelser i en kroppshalvdel, får de afasirammede også språk- og talevansker. De har oftest 
lammelser eller svakhet i muskulaturen på høyre side. Det å ha vansker med å kommunisere 
gjør at svært mange av de afasirammede blir sosialt isolert. Mange plages også med 
tilleggsvansker som synsvansker, spise- og svelgevansker eller vansker med oppmerksomhet 
og konsentrasjon. 
 
Afasi 
Afasi er en språkforstyrrelse etter hjerneskade hos en person som før skaden/sykdommen har 
fungert språklig normalt3. Afasi forekommer oftest etter hjerneslag, men også andre 
sykdommer i hjernen eller ulykker med ytre hodeskader kan gi afasi. En person med afasi kan 
ha vansker med å snakke, lese og skrive like bra som før og også med å forstå det andre sier. 
Hva slags vansker personen får, er avhengig av omfanget av skaden og hvor i hjernen den er 
lokalisert. Afasi kan forkomme i alle aldre, men de fleste afasirammede er eldre mennesker.  
 
Det finnes ulike typer afasi, og ulike grader av disse typene. Det betyr at mens noen leter etter 
det best dekkende ordet i et utsagn (anomi), så strever andre med i det hele tatt å uttrykke de 
enkleste ting. Noen har store vansker med å forstå hva som sies til dem eller hva de blir spurt 
om (Wernicke afasi). Andre kan ha vansker med å få sagt sitt eget navn, eller det er vanskelig 
for dem å svare på enkle spørsmål (Broca afasi). Selvfølgelig er det for disse også umulig å få 
stilt viktige spørsmål. Noen har meget store vansker både med å forstå tale og å uttrykke seg 
(global afasi). Av og til blir det sagt at det er uttalevansker som ligger til grunn, men for de 
afasirammede er det nesten alltid språkvanskene som lager disse problemene. De fleste 
strever med å forstå det de leser, og nesten alle har meget store skrivevansker. Mange tror at 
afasirammede kan skrive det de ikke kan si, men det er oftest ikke tilfelle. Dette gjelder enten 
de skal bruke blyant eller tastatur. 

                                                 
1 Veggplakat i Afasiforbundet i Norge 
2 Prof.dr.med. David Russell, nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, 2009 
3 Reinvang, 1978 
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Afasi og sosiale konsekvenser 
Når en person får afasi, berører det også de pårørende og virker inn på samspillet i familien. 
Det sosiale nettverket blir mer begrenset både for den afasirammede og familiemedlemmene. 
For mange fører det til at de trekker seg unna arenaer der de kunne ha deltatt, fordi de er 
usikre på hva kommunikasjonsvanskene kan føre til i de ulike situasjonene. De fleste har store 
forhåpninger til at et kommunikasjonshjelpemiddel skal kunne bedre situasjonen. 
 
IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et begrep som omfatter teknologi for 
innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukes 
ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi.4  
I dette prosjektet tenkes det spesielt på denne teknologien anvendt i 
kommunikasjonshjelpemidler – til bruk for den som ikke har annen mulighet for å uttrykke 
det han vil formidle. 
 
ASK – alternativ og supplerende (støttende) kommunikasjon.  
På engelsk: AAC – Augmentative and Alternative Communication. 
 
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) definerer AAC som:  
”...a set of procedures and processes by which an individual’s skills (i.e., production as well 
as comprehension) can be maximized for functional and effective communication.”  
Etter min mening er dette en meget dekkende beskrivelse, og kanskje bedre enn den som 
vanligvis brukes i Norge. I Norge legges hovedvekten som oftest på manglende evne til å 
uttrykke seg, uten at man vektlegger at det også kan være store forståelsesvansker. Dette siste 
er noe som gjør at bruken av kommunikasjonshjelpemidler kan bli en større utfordring enn 
mange er forberedt på. 
 
Kommunikasjonsvansker og ASK 
I forbindelse med mitt arbeid, både på Sunnaas Rehabiliteringssykehus, i NAV SIKTE og 
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har jeg ofte fått spørsmål om 
tildeling av kommunikasjonshjelpemidler til ulike brukergrupper. Jeg så tidlig forskjellen på 
nytten de ulike diagnosegruppene har av ulike kommunikasjonshjelpemidler. Det virker som 
pårørende og også noen fagpersoner, tror at en talemaskin/snakkeboks/PC nærmest skal fjerne 
kommunikasjonsvanskene for den enkelte. Ofte skilles det ikke på om det er uttalevansker 
(dysartri, rent muskulært betinget) eller språkvansker (afasi) som er hovedproblemet. De 
fleste ser mest på hva hjelpemiddelet kan, og tenker ofte ikke nok på brukerens 
forutsetninger for å nyttiggjøre seg de ulike løsningene.  
 
Mange snakker om tilbudet eller løsningen for slagrammede, og skiller ikke på om det er et 
hjelpemiddel for uttalevansker, (vanligst etter skade i høyre hemisfære), eller språkvansker, 
(vanligst etter skade i venstre hemisfære). I mange tilfeller kan det bli vanskelig for den 
afasirammede brukeren å nyttiggjøre seg dette hjelpemiddelet, og det kan føre til fortvilelse 
etter store forhåpninger. 
 
Dette var noe av bakgrunnen for at jeg ønsket å gjennomføre dette aktuelle prosjektet: 
”AFASI OG IKT-HJELPEMIDLER??” (Det er ingen tilfeldighet at jeg satte to spørretegn i 
tittelen på prosjektet.) Prosjekttemaet slik det er formulert i søknaden til Helse og 
Rehabilitering er: ”Undersøkelse av hva slags kommunikasjonshjelpemidler afasirammede i 

                                                 
4 Wikipedia 
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Norge har fått. Nytte og brukertilfredshet.” I utgangspunktet tenkte jeg på de avanserte 
høyteknologiske løsningene (IKT-hjelpemidler) som kan lånes fra NAV Hjelpemiddelsentral, 
men var også åpen for å se på eventuelle andre løsninger de afasirammede bruker og har nytte 
av, for eksempel pappteknologi, - med ulike pekebøker/kommunikasjonsbøker. 
 
Målsetting med prosjektet  
Samle opplysninger om hva slags kommunikasjonshjelpemidler afasirammede i Norge har 
fått tildelt. Intervjue afatikerne og deres nærpersoner om hvilken nytte de har av 
hjelpemidlene i praktiske samtalesituasjoner.  
 
Jeg var blant annet interessert i å: 
 
• få den enkelte brukers vurdering av om kommunikasjonshjelpemiddelet(-midlene) de 

har fått tilfredsstiller deres behov 
• registrere hva de har fått – og hva de faktisk bruker 
• registrere eventuelle spesialtilpasninger, for eksempel tilrettelegging med spesielle 

ordforråd, spesielle oppsett på dynamiske pekeskjermer, bruk av spesielle grafiske 
tegn og lignende  

• registrere hva slags hjelp og oppfølging i bruk av hjelpemiddelet den enkelte og 
nærpersonene har fått, - og hvem som har gitt hjelpen 

• gjennomføre en afasitest av den enkelte brukeren. 
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2 
 
Prosjektgjennomføring 
 
Prosjektrapporten bygger på en spørreundersøkelse på landsbasis og intervjuer med 
videoopptak av samtaler med afasirammede. I disse samtalene var oftest den afasirammedes 
nærperson(-er) til stede, eventuelt også logoped, spesialpedagog fra voksenopplæringen, 
kommunal ergoterapeut eller rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral. Det er også gjennomført 
tre intervjuer med pårørende der den afasirammede selv ikke var til stede. I tillegg har jeg 
intervjuet logopeder som har lang erfaring med bruk av kommunikasjonshjelpemidler i 
afasirehabilitering, rådgivere fra firma som forhandler hjelpemidler og rådgivere som arbeider 
med kommunikasjon/kognisjon/IKT på NAV Hjelpemiddelsentraler. 
 
Spørreundersøkelse pr brev 
Jeg var interessert i å få en samlet oversikt over aktuelle kommunikasjonshjelpemidler som 
brukes av afasirammede i Norge, og gjennomførte derfor en spørreundersøkelse med alle 
lederne i Afasiforbundets 35 lokalforeninger. De fikk tilsendt et brev vedlagt et ark med åtte 
spørsmål. I følgeskrivet ble det gjort oppmerksom på at jeg bare ønsket svar på det de hadde 
erfaringer og kunnskap om fra de vanlige aktivitetene i foreningen. Det var ikke meningen at 
de skulle søke i arkiver o.l. Det ble oppmuntret til å fylle ut med kommentarer eller egne 
erfaringer, og dette vil bli sitert og kommentert under kapittel 3; Resultater og 
resultatvurdering. Jeg mottok svar fra 34 foreninger, en svarprosent på 97.  
 
Besøk og intervju 
I tillegg til denne første spørreundersøkelsen, gjorde jeg også intervjuer med afasirammede 
som hadde kommunikasjonshjelpemiddel. Tanken var å få intervjuet ca. 20 afasirammede 
som har fått tildelt kommunikasjonshjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentral. Alle unntatt 
én bodde hjemme. Jeg ønsket å intervjue dem mens de brukte det 
kommunikasjonshjelpemiddelet de vanligvis benytter, enten det er high-tech, low-tech eller 
no-tech-løsning. Jeg var også interessert i å få frem deres og nærpersonenes egne erfaringer 
med hva som fungerer, - og eventuelt ikke fungerer så bra for dem. Spørsmål om nytte ble 
også stilt til fagpersoner som var til stede.  
 
Tidsplan i prosjektet  
Det ble tidlig klart at prosjektet burde gå over to år for å få besøkt og intervjuet mange nok 
afasirammede. 
 
Endringer 
Jeg valgte å sløyfe den planlagte afasitestingen for å unngå at situasjonen skulle oppleves 
ekstra stressende for den enkelte. Valgte heller å bruke Visuell analog selvaktelsesskala 
(VASAS) for den afasirammede (vedlegg 3). I tillegg ble deres nærperson(-er) bedt om å fylle 
ut Communicative Effectiveness Index (CETI). Dette er materiell som er oversatt ved 
Bredtvet kompetansesenter Statlig spesialpedagogisk senter for logopedi. 
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3  
 
Resultater og resultatvurdering 
 
 
1) Funn og kommentarer til spørreundersøkelsen 
 
”Bruk av kommunikasjonshjelpemidler hos Afasiforbundets medlemmer” 
 
Her er spørsmålene som ble sendt til lederne i lokalforeningene om bruken av 
kommunikasjonshjelpemidler. Lederne er oftest en pårørende eller en logoped.  

 
1. Hvor mange afasirammede er det i din forening?    Omtrent ………… 
2. Hvor mange er med på møtene/turene dere arrangerer?  Omtrent ………… 
3. Hvor mange av medlemmene i din forening har et  

kommunikasjonshjelpemiddel, tror du? 
(Snakkemaskin, pekebok, ja/nei-kort, annet)   Omtrent ………… 

4. Hvor mange av disse medlemmene bruker  
hjelpemiddelet på møter/turer dere arrangerer?   Omtrent ………… 

5. Tror du at noen bruker kommunikasjonshjelpemidler  
andre steder, men ikke i Afasiforeningen? 
For eksempel i telefonen, i samtale med familie/venner?  Omtrent ………… 

6. Vet du noen som har et kommunikasjonshjelpemiddel 
   som de ikke bruker lenger?       Ja, ...stk. – Nei  –Vet ikke 

7. Kjenner du noen som har et kommunikasjonshjelpemiddel 
(enkelt eller avansert) som fungerer bra,  
og som andre kunne få gode ideer fra å få høre om?       Ja, ... stk.  – Nei  –Vet ikke 

8. Har du nå eller tidligere hatt kontakt med noen  
 afasirammede som bruker ”snakkeboks med stemme”? Ja,… stk.   – Nei 
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Tabell over svarene fra Afasiforbundets lokallagsledere 
Her vises noen svar presentert i tilfeldig rekkefølge 
 
 

1. Antall afasi-
rammede 
medl. i din 
forening 

2. Antall 
som deltar 
på turer/ 
møter 

3. Har 
kommhj.
middel 

4. Bruker 
kommhj.
middel 

5. Tror 
du de 
bruker 
ellers? 

6. Har, 
men 
bruker 
ikke? 

7. BRA 
komm.hj.
middel i 
bruk? 

8. 
Snakke-
boks m 
stemme 

30 20 Vet ikke 0 Vet ikke Nei Nei Nei 
80 25-30 Vet ikke Ingen Vet ikke Vet ikke Vet ikke Nei 
15 15 4-5 Ingen Undervisn Vet ikke Nei Nei 
55 15-20 3 0 1 Vet ikke Vet ikke 2 
60 20-25 Svært få Ingen Kanskje? Vet ikke Vet ikke Nei 
25 10-20 0 0 0 Nei Nei Nei 
49 20 2 pekebok 0 0 Nei ? ikk medl 1 
66 15-25 7-10 0 7 Ja Ja 6 
50 25 3 0 1 Vet ikke 1 pekebok Nei 
30 40-60 10 0 1 Ja  ? Nei Ikke afas 
17 15 ? 0 ? Vet ikke Vet ikke Nei 
100 30 3? 0 Vet ikke Vet ikke Nei Ja -ikke 

vellykk. 
 

Oppsummering med kommentarer til svarene fra lokallagslederne: 
Dette ga ganske enstemmige resultater og ganske like tall fordelt fra hele landet. I 2008 var 
det totalt 2224 medlemmer i Afasiforbundet, og 1201 av disse var afasirammet. Det kom svar 
fra 34 av de 35 foreningene. Ledernes svar viser at de hadde kjennskap til at maksimalt 57 
afasirammede medlemmer (der de har oppgitt to cirkatall har jeg skåret det høyeste) har et 
kommunikasjonshjelpemiddel, enkelt eller avansert, inkludert pekebøker! Svarene varierer 
mellom null og ti personer med kommunikasjonshjelpemidler i de ulike foreningene. Det 
samlede tallet er lite i forhold til det mange forventer for denne gruppen.  
 
Det som kanskje også er overraskende for mange, er hvor få av de afasirammede som tar med 
det kommunikasjonshjelpemiddelet de har til møter, samlinger og turer som arrangeres av 
lokalforeningene. Her viser svarene fra de lokale lederne at i Afasiforbundet i Norge var det 
bare tre personer som medbringer en høyteknologisk løsning og 4 - 5 som har med seg 
kommunikasjonsbøker, av i alt 1201 med afasi, og av de 57 personene som lederne vet har 
kommunikasjonshjelpemiddel hjemme.  
 
Det kan kommenteres at for tillitsvalgte i Afasiforbundet og andre fagpersoner som har vært 
med som arrangør eller deltaker på ulike kurs og samlinger for afasirammede, er disse 
funnene ikke overraskende. På samlinger som skal være landsdekkende sees det nesten aldri 
et kommunikasjonshjelpemiddel i bruk.5      
Hvorfor det er slik, gir ikke denne undersøkelsen svar på.  

                                                 
5 Unntaket er to medlemmer som alltid har hatt med seg hjelpemiddelet sitt, en liten ”skrivemaskin”. De har 
store kommunikasjonsvansker, hvor hovedårsaken ikke er afasi, men hhv taleapraksi og dysartri. Begge kan 
skrive på tastatur alt de ikke kan få sagt. 
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Kan det være at dette viser at hjelpemidlene de har, likevel ikke er blitt til hensiktsmessige 
kommunikasjonshjelpemidler? 
 
Mulige forklaringer en kan tenke seg er at den afasirammede kanskje: 
• mener han/hun greier seg godt nok uten noe hjelpemiddel sammen med andre i 

Afasiforeningen 
• ikke mestrer bruken av hjelpemiddelet  
• ikke har fått nok trening i praktisk bruk av hjelpemiddelet i kommunikasjonssituasjoner  
• synes det tar for lang tid å finne frem aktuelle ord eller utsagn 
• har fått lagt inn så mange ord, emner og utsagn at de ”roter seg bort i systemet” 
• ikke har fått lagt inn nok aktuelle ord/uttrykk på sin maskin 
• bare har brukt hjelpemiddelet i treningstimer hos logopeden  
• at hjelpemiddelet aldri blir brukt til kommunikasjon, men kun til å ”bla i bilder” eller 

legge kabal. 
 
Det var positive svar fra sju ledere på spørsmålet om de kjente til ”noen som har et 
kommunikasjonshjelpemiddel (enkelt eller avansert) som fungerer bra, og som andre kunne få 
gode ideer fra å få høre om”. Flere presiserte at dette gjaldt spesiallagede 
pekebøker/kommunikasjonshefter til den aktuelle personen. Ved oppfølging via telefon, viste 
det seg at de andre hjelpemidlene var ”en maskin for høytlesing av aviser”, ”en liten 
skrivemaskin med display for en døv person (uten afasi),” og bare fem gjaldt høyteknologiske 
kommunikasjonshjelpemidler. 

 

Flere ubesvarte spørsmål etter spørreundersøkelsen 
Det må presiseres at disse funnene gjelder for afasirammede som er/var medlemmer i 
Afasiforbundet. Vi kan ikke si noe om hvor representative disse medlemmene er for 
afasirammede i Norge.  
 
Vi vet heller ikke om dette representerer de med de største eller minste afasiproblemene, eller 
hvilke type afasi de har. 
 
Vi vet ikke hvor mange kommunikasjonshjelpemidler som er blitt formidlet til afasirammede 
på landsbasis via NAV hjelpemiddelsentraler. Selvfølgelig har NAV databaser med oversikt 
over utleverte hjelpemidler pr år, type og merke, - og til hvem. Men det er ikke mulig i 
datasystemet å finne diagnose på den som har fått det enkelte hjelpemiddelet. Altså vet man 
ikke om vedkommende har en medfødt lidelse eller om det er en ervervet skade. Dette er en 
viktig forskjell, fordi de med medfødte vansker, som nå er blitt voksne, sannsynligvis har blitt 
fulgt opp av skolesystemet i mange år og burde ha fått både tilrettelegging og trening der.  
 
To personer med store kommunikasjonsvansker kan få samme avanserte hjelpemiddelløsning 
selv om de har helt ulike vansker. Den ene kan ha store uttalevansker (dysartri/anartri men 
med språkfunksjonen intakt), mens den andre kan ha fått store språkvansker (afasi) og ha 
vansker både med å uttrykke seg og med å forstå hva som blir sagt til ham. Altså kan vi ikke 
tolke noe om årsaken/diagnosen ut fra hvilken kommunikasjonsløsning de har fått tildelt. 
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Kommentarer fra de som fylte ut skjemaene (lederne i lokallaget):  
• Vi lager små kommunikasjonshefter tilpasset den enkelte. 
• Vi i miljøet rundt den afasirammede må mase på at kommunikasjonshjelpemidlene 

må takes med – og brukes – også sammen med oss. NÅ gjør de det. 
• De må oppleve at hjelpemidlet kan brukes, for eksempel i taxi. 
• Eg veit ikkje, men trur det (om noen har, men ikke bruker hjelpemiddelet lenger) 
• Vi antar det er flere som bruker det (kommunikasjonshjelpemidler) i språk- og 

taleundervisningen 
• I opplæringen brukes en del produkter fra Falck. 
• Produkter prøves ut og evt. tas i bruk 
• Vi vet om en del som bruker ”Roll-talk” i språkopplæringen 
• Ingen som nå er medlem. Har forsøkt med 2-3 tidligere. Mulig den er i bruk hos 

en. (På spørsmål om snakkeboks med stemme.) 
• Det hjelper så lite at logoped og pårørande ynskjer hjelpemidler, når 

helsevesenet/heimetenesten ikkje verken kan eller har tid til å følgje opp i praksis. 
Spesielt når pasientane sjølve ikkje er motivert på grunn av mangel på trening til 
daglig bruk. 

• Afatikarar må ha hjelp av kommunikasjonspartnar til å bruke eit 
kommunikasjonshjelpemiddel. Det duger berre i ein samtale mellom to – helst 
logoped og brukar. (Eg har 19 års erfaring med å prøve 
kommunikasjonshjelpemiddel. Det er vanskelig nok med CP som ikkje har 
språkvansker.) 

• Ikke afasirammede, men andre, for eksempel med taleapraksi og dysartri. 
• Ganske mange som har prøvd ulike typer – men ikke så vellykket. 
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2) Funn og kommentarer etter intervjuundersøkelsen 
 
Hvordan finne informanter 
 
a)  
Eksempel på henvendelser etter intervju i Afasiposten nr 3/08 (Vedlegg 1) 
 
e-post eks.1 
 

”Hei!  
Ref aritkkel i AFASIPOSTEN nr 3, 2008 
Hvis du er interessert i hvordan vi bruker vår X (avansert hjelpemiddel) ta kontakt.  
Mvh 
NN”  

 
e-post eks. 2 

”Hei! Liv Stabell Kulø. 
Mitt navn er NN. Jeg bor i AA sammen med min mann som fikk hjerneslag for snart tre 
år siden. Mannen min heter NN2, han har afasi. Han har hatt X (avansert 
kommunikasjonshjelpemiddel) i ca. halvannet år, men har ingen glede av denne. Jeg 
har en følelse at han synes denne blir for tung og vanskelig å bruke. Skulle ønske det 
var andre ting som var til større hjelp i hverdagen. 
Ønsker du å intervjue oss er du hjertelig velkommen. 
Vi bor i...” 

 
e-post eks. 3 
 

”Hei  
Jeg har lest intervjuet ditt i Afasiposten nr. 3/08. Har tenkt å sende mail til deg flere 
ganger, men har bare ikke blitt før nå. 
Min mann NN som nå er (60+?? år), fikk et kraftig hjerneslag for nærmere 4 år siden, som 
både innebar lammelser på høyre side og afasi.  
Han har bodd hjemme siden... (3 år). Han har gått på Voksenopplæringen i flere perioder, 
men nå er det slutt.  
Jeg kjøpte i fjor en laptop til han som han har fått installert et program på. Han har også 
X (avansert hjelpemiddel). ( Den er lite i bruk). Han trener så godt som han kan med det 
som jeg kan hjelpe han med. 
Da han gikk på Voksenopplæringen var det i gruppe på 6, hvor noen snakket mens to ikke 
kunne si noe. NN var en av dem. 
De visste om at NN hadde X hjelpemiddel, men det har aldri vært snakk om noen 
opplæring på det der. 
Skulle ønske at han hadde hatt et mindre hjelpemiddel som han kunne ha når han kjører 
rullestolen sin. 
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Jeg synes det er forferdelig vanskelig som pårørende, mest da selvfølgelig med språket. 
Når det gjelder rehabilitering etter hjerneslag, så har jeg måtte lete meg frem til alt. 
Veldig tøft, men jeg forstår at det er slik for de fleste.  
Vi er medlem i Afasiforeningen i AA.  
Jeg har en privat logoped som kan komme hjem til oss, men ettersom jeg forstår er det 
vanskelig å få dette dekket via NAV. Helt utrolig. Vi har, både NN og meg jobbet hele livet 
og betalt trygd og skatt der etter, men når noe sånt som dette skjer skal ikke ekstra logoped 
bli dekket av NAV??? 
Hvis du har noen ide om hvor jeg skal henvende meg eller noen som kan hjelpe meg, håper 
jeg du sender noen ord.”  

 
b)  
Afasiforum 
I tillegg til dem som tok direkte kontakt via nærpersoner, fikk jeg de fleste kontakter via 
kolleger i Afasiforum, et faglig nettverk av logopeder i Norge, fra ulike institusjoner på ulike 
nivåer i tiltakskjeden. Alle har lang erfaring innenfor afasifeltet fra arbeid i sykehus, 
rehabiliteringsinstitusjoner, voksenopplæring og statlige spesialpedagogiske 
kompetansesentre. Jeg fikk legge frem dette prosjektet på to samlinger i Afasiforum. Disse 
logopedkollegene koplet meg til flere afasirammede som hadde fått 
kommunikasjonshjelpemidler.  
 
c)  
NAV Hjelpemiddelsentraler 
Det ble også sendt brev til alle NAV Hjelpemiddelsentraler med spørsmål om de kunne oppgi 
2-3 afasirammede som kunne være kandidater til et slikt intervju. Det kom svar fra de fleste, 
men ofte med kommentarer som ”Vi har dem ikke registrert på diagnose, så dette må bli ut fra 
det jeg husker om vedkommende”.  
Jeg har også besøkt og intervjuet noen av disse. 
 
d)  
Direkte kontakt med kolleger 
I et par tilfeller tok jeg selv direkte kontakt med logopeder som jeg hadde møtt på kurs eller 
som jeg på annen måte visste arbeidet med afasirammede og kommunikasjonshjelpemidler. 
 
Alle jeg har kontaktet har vært meget positive til å stille opp til et intervju, og de takkes 
herved for dette. 
 
e) 
Intervju med fagpersoner 
Jeg har også gjennomført noen intervjuer uten at den/de afasirammede var til stede. Dette 
gjelder (utvalgte) logopeder med 5-25 års erfaring i arbeid med afasirammede. Noen hadde 
jeg kjennskap til, andre ble jeg tipset om fra kolleger. De fleste av disse har vært spesielt 
interessert i nytten av kommunikasjonshjelpemidler for denne gruppen, og bidro med mange 
av sine erfaringer.  
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Spesialpedagoger fra den kommunale Voksenopplæringen flere steder i landet har bidratt med 
nyttig informasjon. Jeg har intervjuet to rådgivere fra et hjelpemiddelfirma som arbeider mye 
med avanserte kommunikasjonsløsninger og som også har erfaring fra opplegg og tilpasning 
for personer fra denne spesielle brukergruppen. I tillegg har jeg gjennomført to intervjuer med 
nærpersoner og ett med en datter uten at ”deres afasirammede” kunne delta. 
 
Informanter 

• 14 afasirammede i direkte intervju med videoopptak av samtalen med bruk av deres 
kommunikasjonshjelpemidler 

• Tre afasirammede via direkte intervju med nærperson/datter uten at den afasirammede 
selv kunne være til stede 

• 34 afasirammede, gitt som informasjon i intervju med logopeder som har arbeidet 
direkte med dem  

 
Sum direkte intervju med 17 og opplysninger i logopedintervju om 34 personer.  
Totalt har dette gitt informasjon fra og om 51 afasirammede med ett eller flere 
kommunikasjonshjelpemidler. 
 
I tillegg var det noen logopeder som ikke kunne gå inn på enkelttilfeller og ikke kunne 
tallfeste hvor mange de hadde prøvd kommunikasjonshjelpemidler til, men de bidro likevel 
med sine erfaringer på området. 
 
Oversikt over intervjuede afasirammede 
Alder:  Fra 36 – til 83 år 
Kjønn:  3 kvinner og 14 menn 
Bosted: Spredt over hele landet, fra Aust-Agder til Finnmark, fra Møre til Østfold 
Tid etter skaden: Fra 1,5 til 24 år 
 
Alle afasirammede beskrives heretter som han i denne rapporten, for å bevare anonymiteten 
best mulig. 
 
Video-opptak 
Det gikk veldig greit å få tillatelse fra alle de afasirammede til å gjøre videoopptak av 
samtalen. På den måten kunne jeg få demonstrert løsningene den enkelte brukte. Tanken var å 
benytte dette både som dokumentasjon og som grunnlag for å formidle gode ideer til andre 
som har/får lignende hjelpemidler.  
 
Bortsett fra i ett tilfelle, var det også andre personer enn den afasirammede og jeg som var til 
stede under intervjuene/opptakene. Dette kunne være ektefelle eller annen nærperson, 
logoped, spesialpedagog, datalærer, (sviger-)datter eller ”kjenning”. I flere av tilfellene var vi 
tre-fire personer i rommet.  
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Avtale om besøk 
Jeg gjorde avtale om besøk hos den enkelte, oftest via ektefelle eller annen nærperson. (Jeg 
velger å bruke uttrykket nærperson i resten av denne rapporten, enten det handler om ektefelle 
eller samboer.) I noen tilfeller ble avtalene gjort via logoped, to ganger via spesialpedagog i 
Voksenopplæring og i ett tilfelle ved hjelp av en rådgiver fra firma som arbeidet med 
kommunikasjonshjelpemidlene til vedkommende. Alle fikk et brev som de overleverte til den 
afasirammede (vedlegg 4). 
 
En av de afasirammede bekreftet avtalen selv i svarbrev. Bare én avtale ble inngått muntlig 
med den afasirammede selv. Dette gikk greit fordi jeg møtte vedkommende i en 
kurssammenheng og vi kunne prate litt sammen. (Denne brukeren hadde ikke med seg noe 
kommunikasjonshjelpemiddel, men i en tilfeldig pauseprat kom det frem at vedkommende 
”hadde en maskin hjemme”. På spørsmål om hvorfor den ikke var blitt tatt med, var svaret at 
den ble ikke så mye brukt, men den skulle snart byttes til noe bedre!)  
 
Spørsmål i intervju: 
Jeg var spesielt interessert i å få brukernes egne kommentarer til hva slags hjelp de hadde fått 
underveis med  

• utprøving av ulike kommunikasjonshjelpemidler 
• anbefaling om valg av utstyr  
• tilpasning til egne forutsetninger for bruk – ikke bare ut fra behov 
• opplæring i bruk 
• oppfølging 
 

Denne brukergruppen har oftest store vansker med å formulere egne ønsker og behov, og er 
derfor ekstra avhengig av gode og stabile støttepersoner som kan følge dem tett opp, både før 
og etter tildeling av et avansert hjelpemiddel fra NAV. 
 
Etterbruk av opptak 
Jeg hadde håpet å få samlet og dokumentert gode eksempler på løsninger ved videoopptak. 
Disse ønsket jeg å sette sammen til en DVD slik at Afasiforbundet kunne vise til sine 
medlemmer, at formidlingsrådgivere på NAV Hjelpemiddelsentraler kunne vise til brukere og 
fagfolk og ISAAC eventuelt kunne bruke på sine kurs om nytte av 
kommunikasjonshjelpemidler. 
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Kommunikasjonshjelpemidlene brukerne hadde 
I denne rapporten velger jeg å utelate navn på de ulike hjelpemidlene, men i hvert enkelt 
tilfelle kalle dem bare X (og X2, X3 hvis vedkommende hadde flere.) Dette fordi de 
hjelpemidlene som er prisforhandlet og tildeles via NAV i Norge, har så høy kvalitet at det nå 
meget sjelden er snakk om tekniske vansker som hindrer godt resultat. I de tilfellene hvor jeg 
vurderer det som aktuelt, beskriver jeg heller typen hjelpemiddel, som for eksempel om det er 
et avansert kommunikasjonshjelpemiddel, ”liten skrivemaskin”, stor/liten maskin med 
dynamisk berøringsskjerm, talemaskin med overlegg, om hjelpemiddelet har stemme eller om 
det er en slags (hjemmelaget) pekebok/kommunikasjonsbok osv.  

 
                                                                                                                               

De fleste afasirammede hadde et avansert 
kommunikasjonshjelpemiddel med syntetisk eller digital tale. De 
fleste hadde én maskin, noen hadde to like til bruk to forskjellige 
steder, noen hadde to av samme merke men i ulik størrelse, noen 
hadde to helt ulike systemer, noen hadde ”bare 
trenings/opplæringsprogram” (fra ett til 10-12 forskjellige) innlagt 
i talemaskinen eller på stasjonær eller bærbar PC og kalte det sitt 
kommunikasjonshjelpemiddel, en hadde tre helt ulike modeller og 
merker av talemaskiner (se foto). Nesten alle hadde en eller annen 
form for ”pappteknologi” i tillegg; ulike 
pekebøker/kommunikasjonsbøker, de fleste var hjemmelaget men 
også noen ferdigkjøpte.  

 
 
Noen afasirammede hadde prøvd ulike løsninger. Jeg ble fortalt at flere først hadde startet 
med ”en liten, bærbar skrivemaskin med tastatur”, men det hadde vist seg at de ikke kunne 
benytte den. Ingen av dem jeg intervjuet hadde hatt nytte av denne løsningen. (De aller fleste 
afasirammede kan ikke skrive det de ikke kan si!) Jeg undres fortsatt hvorfor dette blir prøvd, 
når den enkelte for eksempel ikke en gang kan skrive sitt eget navn uten hjelp. På direkte 
spørsmål, fikk jeg svar som:  

• De tenkte vel han kunne øve det inn. 
• Kanskje Hjelpemiddelsentralen gav oss den billigste først? 

 
Sitater fra nærpersoner i intervjusituasjon: 
Sitatene er skrevet i kursiv og presentert i tilfeldig rekkefølge.  
 
Sitat 1 

Han hadde en sånn liten maskin som bare var til å trykke på noen få felt, men den er 
borte nå.  
Svar på spørsmål om hva den ble brukt til?  
Det var greit når han skulle bestille taxi, men ikke til noe mer. (Han kan ikke si ja eller 
nei med ord.)  
Svar på spørsmål om hva han bruker nå?  
Han har jo fått denne maskinen (meget avansert løsning) som skulle være så fin, og 
som er så innmari dyr, men han har ikke brukt den. Den har bare stått til lading i seks 
år. Men det var han som ville ha den, fordi han ville ha en som var så liten at han 
kunne ha den i brystlomma.  
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år. Men det var han som ville ha den, fordi han ville ha en som var så liten at han 
kunne ha den i brystlomma.  
Svar på spørsmål om oppfølging: 
Jeg trodde jeg skulle lære å programmere den selv, og jeg kan med data og har vært 
på kurs, men det skal jo bygges opp en database og det er masse arbeid, og jeg vet 
ikke hvordan det skal være, så det er ikke blitt... 

Sitat 2 
Han får ”fortalt meg” nesten hva som helst, fordi han tegner så mye. Han er blitt 
veldig flink til å bruke venstre hånd. (Det lå skrivebøker og kladdeblokker med 
blyanter og penner på alle bord, og han tegnet og pekte og gav seg ikke før jeg forstod 
for eksempel hvor han hadde jobbet, hvor de hadde hytte osv.)  
 

Sitat 3 
Han fikk være på dagsenter til han ble 70 år. Men så var det slutt. Nå er han ”utgått 
på dato”. Han får ingen tilbud. Han får komme dit to ganger for uka, men sitter bare 
til oppbevaring sammen med noen til. Han har fått to PCer fra Hjelpemiddelsentralen, 
for den ene gikk i stykker, men han får ikke noe hjelp til å trene. Det sa de fra om på 
Hjelpemiddelsentralen. Det kom en sjåfør og satte den fra seg her. (Brukeren kunne 
vise meg hvordan han la kabal.) 
 

Sitat 4 
Vi har sett mindre bokser, men det er ”ikkeno’ for oss” (Nærperson, 76 år.) 

 
Sitat 5 

Han ble operert enda de sa det kunne gå galt under operasjonen, men hvis de ikke 
prøvde operasjon ville jeg i alle fall miste ham. (ikke fylt 60 år.) 
Vi bruker ikke noen av disse maskinene når vi skal snakke, det trenger vi ikke. (De 
hadde to avanserte kommunikasjonshjelpemidler med lyd; en stasjonær og en liten 
lommemodell, ulikt fabrikkmerke og ulikt oppsett. Den afasirammede kunne med 
håndtegn, lyder, mimikk og gester skille på JA/NEI-svar, men ellers ikke si noe som 
jeg kunne tolke.) Nærperson fortsatte: Jeg kjenner ham jo så godt, så jeg vet oftest hva 
han skal si. 

 
Han bruker denne lille (avanserte) X når han ”skal ut med gutta”. Vi har faste avtaler 
om at noen av kameratene skal hente ham. Når de er på handlesenteret kan han trykke 
på feltet som sier: ”Skal vi ta en kaffe?” og så trykker han alltid på ”JEG BETALER”. 
Det var slik han gjorde det før han ble syk også!  
 
Jeg har jobbet mye med tilpasning av feltene, gjort dem større og større, det ble 
nødvendig, og fjernet mye av det vi hadde der til å begynne med. Han trenger ikke å 
ha ting der som han aldri bruker likevel. Nå kan han ta taxi alene, trykke for hvor han 
skal og be om kvittering. 
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Sitat 6 

Svar på spørsmål: Hvordan ønsker du at systemet skulle vært i Norge? 
Jeg ønsker meg en «datakaill» som kunne komme hjem til oss, sitte her ved 
spisebordet, og gjøre denne jobben med å legge inn ord slik at jeg og han selv kunne 
få lære det ordentlig – og slik at vi har det på vår PC, ikke en på 
Hjelpemiddelsentralen. 
 

Sitat 7 
Jeg har en sønn som er ”datakirurg”, men han jobber ikke med slikt.. Jeg kan ikke 
trene med ham, for jeg kan ikke PC.  
... Han har apraksi og afasi og oral apraksi (lest opp fra logopedrapport) 
Vedkommende brukte stasjonær maskin X til å legge kabal. 
 

Sitat 8 
 Han har tre stykker (IKT-baserte kommunikasjonshjelpemidler) fordi vi ikke har fått 
 levert tilbake de gamle som han har hatt i flere år, - og så ligger det jo forskjellige 
 ting inni dem, da. Men vi skal gå gjennom og legge det han vil ha inn i den nyeste som 
 han fikk for noen måneder siden. (Vedkommende hadde tre ulike, avanserte
 kommunikasjonshjelpemidler med forskjellige systemer, delvis med ulikt 
 kommunikasjonsinnhold, fra  tre firmaer.) 
 
Sitat 9 

Vi ønsker oss brukerpass, men får ikke.  Får avslag fordi han ikke kan snakke selv. 
Men det er jo jeg som har snakket for ham i alle årene etter at han fikk afasi.  
Det burde være en personkontakt på sentralen. 

 
Sitat 10 

Den store maskina der (peker mot et bord borte ved vinduet hvor det står en stasjonær 
datamaskin med stor skjerm), kan vi ikke bruke til kommunikasjon! Han kan jo ikke 
sitte med ryggen til oss hvis han skal delta mens vi snakker. Nei, da er det mye enklere 
og raskere at han tegner og peker. 
Svar på spørsmål om hva datamaskinen brukes til?  Den står jo hele tiden koplet til 
internett, slik at han kan følge med på børsen, på aksjekurser og valuta og sånt. Han 
bruker den mye til det hver dag! Han har alltid vært så interessert i slikt. Og 
logopeden kan legge inn oppgaver der. 

 
Sitat 11 

Et slikt opplegg kan gå bra det, hvis afatikeren har en ektefelle som slutter i jobben og 
blir hjemmeværende på heltid, - og er drittgod på data!! Det må han/hun være, for det 
trengs så mye og det tar så mye tid! 

 
Sitat 12 

Vi er fornøyd med data’n, men ikke med bordet som vakler så lett. (Avansert 
kommunikasjonshjelpemiddel med masse forskjellige treningsoppgaver, men uten 
kommunikasjonsprogram.) 
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Sitat 13 

Spørsmål om hvorfor de hadde akkurat dette kommunikasjonshjelpemiddelet? Fordi 
jeg så foto av en sånn i Afasiposten. Men det må bygges opp sakte, det skjønner jeg nå. 

 
Sitat 14 
 Jeg kjente ham jo veldig godt, og vi brukte veldig mye øyne og mimikk og penn og 
 papir og blyant. Hva det krever av krefter og oppfinnsomhet og tålmodighet det vet vel 
 bare de som har holdt på med det. For ham var det viktigste å ha med seg: Afasikort 
 (”identitetskort med enkel forklaring på afasi fra Afasiforbundet”), nøkler og 
 bankkort. 
 
Sitat 15 
 Spørsmål om hva talemaskina brukes til?  
 Mest til logopeden, - og litt til ergo.  
 
Sitat 16  

Det viktigste er å få sms. Den bruker vi hver dag!  
 
Sitat 17  
 Men vi beholdt talemaskinen ganske lenge – og det var ingen som ringte og spurte om 

vi brukte den, om den fungerte eller hvorfor den ikke ble brukt. Vi hadde den kanskje 
et par år, og så var det jeg som egentlig lurte på hva som lå i den esken som lå lengst 
bort der. 
Men den kommunikasjonsboka, filofaksen, den ble brukt veldig mye. Og den var han 
veldig avhengig av – og den måtte ingen ta eller flytte på, for den måtte ligge akkurat 
der hvor han la den fra seg.   

 
Sitat 18 

Svar på mitt spørsmål om ”ønskemiddag” i samtale med afasirammet. Det tok veldig 
lang tid å få et svar ved valg av ferdigskrevne ord, men så kom det tre ord med stemme 
fra det avanserte hjelpemiddelet:  
Jeg ønsker lapskaus.  
Spørsmål: ”Hvorfor valgte du ikke bare det ene, hovedordet, som svar?  
Den afasirammede rister på hodet.  
Svar fra nærperson:  
Logopeden har sagt at han må øve på å sette orda i riktig rekkefølge slik at det blir 
korrekte setninger. 
 

Sitat 19 
Spørsmål: Hva brukes kommunikasjonshjelpemiddelet til?  Svar fra nærperson: 
FOTO. 
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Sitat 20 

Jeg har nok ikke fulgt opp nok, men ikke logopeden heller.  
 

 
Sitat 21 

I begynnelsen snakket den (X avansert hjelpemiddel) bare med damestemme (for en 
mann), men det var fordi hjelpemiddelsentralen sa at da ble det tydeligere. Ville du 
snakket med en mannsstemme? 

 
Sitat 22 

Og så er det et mas dette med å huske lading!  
 
Sitat 23 

Jeg kjøpte en Lap-top selv, og fikk lagt inn programmet. Vi fikk flere timer med 
instruksjon fra Hjelpemiddelsentralen. Hun var veldig flink og veldig tålmodig til å 
lære oss, men han har ikke fått noe trening på Voksenopplæringen!   
Leser opp fra papir: Det står at han har Global afasi og Apraksi.  

 
Sitat 24 

Jeg tror ikke mor helt forstod hva dette skulle være. Hun trodde kanskje det var et 
slags spill. Hun smilte hver gang hun trykket på noe og hørte stemmen snakke, men jeg 
tror ikke hun forstod hva den egentlig skulle brukes til. (Snakkemaskin med overlegg 
og få valg.) Jeg tror ikke hun tenkte at det egentlig var snakking i stedet for det hun 
ikke kunne si selv. 
 

Sitat 25 
Logopeden må kunne lytte, og bør kunne tenke alternativt. Kople afasirammede 
sammen, gjerne henvise til Afasiforbundet. 
 

Sitat 26 
Pårørende kan være en ressurs hvis de får lov! 
 

Sitat 27 
 Han har fått SMS-tjeneste, og han bruker ferdigmeldinger, men de glir vekk av og til.  

Jeg fikk opplæring fra Hjelpemiddelsentralen i 5 dager à 3 timer her hjemme. Det var 
helprofft og hun var veldig tålmodig, rolig og pedagogisk, så jeg er veldig fornøyd. 
Men det er viktig, for hjelpemiddel X (avansert løsning) trenger oppdatering, trenger 
nytt stoff, ellers blir det kjedelig. Vi mistet internettsider og linker ved bytte av 
bredbånd. 
Pårørende må være datakyndig og ha god tid! 
 
(Føyer til et tips til andre pårørende): Kalenderfunksjon med alarm er ikke bra! Det 
fører bare til stress for den afasirammede. Vi har skrudd den av. 
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Sitat 28 
 Han var livredd for å ta telefonen som ringte når han var hjemme alene – og han fikk 

jo aldri formidlet til meg hvem som hadde ringt. 
 
Sitat 29 
 Spørsmål om hvor mye det avanserte kommunikasjonshjelpemiddelet blir brukt?  

Ja, han bruker den en time eller 1,5 time hver dag. (Har han så mange å snakke med 
eller er det deg?) Nei, han kan ikke bruke den til å si noe. Han legger kabal. (Hva gjør 
dere når han skal fortelle deg noe, da?) Ja, da bruker vi denne kladdeboka jeg har 
laget. Jeg har skrevet inn en del navn og steder og slikt som han peker på. Det går 
ganske fort. (Jeg spør om det er ok at jeg tar bilde av pekeboka også.) Ja da, men den 
er ikke noe pen, for den er jo helt utslitt i hjørnene og full av flekker. 

  
Sitat 30 
 Vi fikk en X (avansert talemaskin) fra Hjelpemiddelsentralen via logopeden, men 

veiledningen var på engelsk og det ble lite oppfølging, så den er ikke i bruk. 
 
Sitat 31 

X (avansert kommunikasjonshjelpemiddel) hjalp han ikkje, den brukar han ikkje. Han 
brukar dataen litt, ikkje X’n. 

 
Sitat 32 
 Maskina (meget avansert kommunikasjonshjelpemiddel) brukes bare hos logopeden. 

(Enn på arbeidstreningen?) Han tar den ikke med. Har ikke tid. Han har også fått en 
mindre (samme fabrikat) men den er for liten for en mannehånd. Det blir en 
treningsmaskin hos logopeden. Det viktige står ikke der! 

 
Positivt og negativt om bruk av pappteknologi: 
 
Sitat 33 

Ang. pekebok: Fysjameg. Det er for barnslig. Det er rett og slett nedverdigende. 
Pekeboka bør kastes. Alle skulle fått en slik (avansert) snakkemaskin med en gang. Det 
skulle være som med krykker eller rullestol: Alle kan få en, og så leverer de den 
tilbake når de ikke trenger den. 

 
Sitat 34 

Ang. pekebok: Alle må få det først, må begynne med det. Så kan vi skrive og tegne og 
lime inn bilder etter hvert som han har bruk for allerede på sykehuset. I ei bok er det 
så greit å gjøre det akkurat mens han trenger det.  
Spørsmål ”Hvor lenge skulle han hatt pekebok før han burde få talemaskin? Minst ett 
eller 1½ år. Kanskje to. Han må bli vant til å bruke noe annet enn språket og vi må 
finne ut hva han har bruk for inni denne maskina.  

 

To av informantene gav meg opplysninger om at de hadde vært intervjuet i ukeblad i 
forbindelse med at ektefellen hadde fått hjerneslag og afasi. Intervjuene er vedlagt som eks. 
på informasjon. (Vedlegg 5 og 6) 
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Fra intervju med logopeder: 
 
Eks. 1 

Det tar lang tid å lage applikasjonene! 
 
Eks. 2 

Av alle (ca. 17stk.?)som har fått et kommunikasjonshjelpemiddel jeg har søkt om, er 
det kanskje 2-3 vellykkede resultat. Inkludert her er en med CP.  

 
Eks. 3 

Alle må få prøve hjelpemiddelet først. 
 
Eks. 4 

Maskinene blir brukt til ulike formål, for eksempel dagsplan. Det er vel også en slags 
kommunikasjon? 

 
Eks. 5 

Jeg forholder meg til Opplæringsloven, jobber i Voksenopplæring. Fremgang gir rett 
til videre tilbud. 5-6 år er et outrert eksempel, 1-2 år er mer vanlig. (angående 
logopedtilbud og mulighet for oppfølging) 

 
Eks. 6 

Kartlegging av språklige ressurser er meget viktig, - og intellektuell kapasitet, men de 
rundt er veldig viktig! 

 
Eks. 7 

Utgangspunktet må være grundig språktesting. Pårørende og samarbeidspartnere må 
tidlig inn. Et slikt hjelpemiddel forutsetter at samtalepartner er aktiv. Logopeden og 
andre fagpersoner rundt må ta initiativet. 

 
Eks. 8 

Jeg sier ”Totalitet i hele pakka”.  Ikke bare den afasirammede, men alle dem som er 
rundt må delta. 

 
Eks. 9 

Fagpersonen må beherske mediet. 
 
Eks. 10 

Kabalmaskin? Ja, jeg blir ikke forundret. 
 
Eks. 11 

Pasienten må få prøve mye, og så må vi velge det rette. Det MÅ være enkelt i starten, 
så kan vi gjøre det mer avansert etter hvert. 
 

Eks. 12 
ALT må tilpasses. 
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Eks. 13 

Jeg tror jeg var for håpefull i starten. Maskina brukes kun sammen med logopeden. 
Betjeningen på eldresenteret har ikke tid, og når pasienten er en uke hjemme, så er det så mye 
som skal gjøres. 

 
Eks. 14 

Jeg har søkt om å få en snakkemaskin med fire og en med 16 felter til å ha her på sykehuset. 
Så kan vi ha litt å prøve med. De som har fått låne en med seg hjem, har den sjelden i bruk ved 
reinnleggelse. Slike hjelpemidler må trenes i bruk. Vi arbeider en del med pekebok og løse 
kort. 

 
Eks. 15 

Vi må få kontakt med nærpersoner, få foto av personer i familien osv.  
 
Eks. 16 

Hva hjelper det med et kommunikasjonshjelpemiddel bare sammen med logopeden? Det er 
ingen som har med slike hjelpemidler i andre situasjoner. 

 
Eks. 17 

Jeg har til gode etter så mange år med arbeid med så mange afasirammede (mer enn 700) å 
ha ett vellykket tilfelle. Datatekniske hjelpemidler forutsetter en rimelig bra evne til 
egentrening med pedagogisk programvare. 

 
Eks. 18 

Det var mer pågang fra ivrige pårørende før! Det har ikke vært så mye i ukeblad nå. 
 
 
e-post fra logopeder: 
 
e-post 1 

Jo jeg har vel ca 13 års erfaring med bruk av talemaskiner av ulikt slag i forhold til 
hjerneslagrammete. Nå går det mest på produkt X (meget avansert løsning), den 
minste i lommeformat. Jeg har hatt endel tildelinger gjennom alle disse år og det er 
masse arbeid som går med i hvert enkelt tilfelle, men ikke alltid et resultat med en 
aktiv bruker. ... 

e-post 2 

Har akkurat en dame nå som har fått to maskiner både X1 og X2 (begge avanserte 
løsninger). Dette er en vanskelig materie, det er så mange brikker som må være på 
plass for at det skal bli vellykket. 

e-post 3 - for avtale om besøk: 
Han er absolutt verdt et besøk. Han bruker sin X (lite, meget avansert hjelpemiddel) 
når han skal svare på spørsmål. Når det gjelder å fortelle noe må han oppfordres til å 
bruke den. Det tar litt tid, men er ok. Det blir mye å bla igjennom for å finne det rette 
ordet. Men slik vil det jo bli med en liten X, ettersom den er så liten. Den er enkel 
oppbygd enda, men vi utvider litt stadig vekk. 
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e-post 4 

Her kommer noe info ang en bruker: Hjelpemiddelet er X (avansert). Bruker er under 
40 år, og (Privat informasjon fjernet…) Jeg har fulgt han opp fra han fikk hjerneslag 
for et par år siden. Han hadde da/og har fremdeles taleapraksi og afasi. Han bruker 
mobil og data daglig. Hjelpemiddelet blir brukt som en ”backup”, vi vet at når han er 
sliten, stressa og/eller trøtt... da blir problematikken synlig og hørbar. Han bruker nå 
mest tastaturet og prediksjon. Bilder og ord, temabasert er også tilgjengelig, men han 
trenger ikke bruke det så mye nå, brukes sjelden. Jeg kan spørre han om du kan ta en 
tur for å intervjue han. Han er en tøff mann som er opptatt av å bli mest mulig 
uavhengig og minst mulig hjelpetrengende. 

 
e-post fra rådgivere på Hjelpemiddelsentral: 
 
e-post 1 

Hvis det er spørsmål om PC til afasirammede, vil det ikke bli innvilget her (lokal 
Hjelpemiddelsentral). Det er stort sett spørsmål om å få til trening, i håp å kunne 
snakke igjen, og det sier vedtak nei til (det er ikke hjemlet i lov).  Når folk spør om 
Produkt X (avansert kommunikasjonshjelpemiddel), prøver jeg først å avklare om de 
kan lese ord, forstå ordbilder, er alternativ bruk av symboler, hvordan skal det læres, 
og til slutt hvem kan bistå i prosessen med tilpasning og opplæring i bruk. Jeg forteller 
om mulighet med voksenopplæring.  Som sagt, vi har ingen her i byen.  

 
e-post 2 

Heia! 
Ja, det er trist at det er slik. Det forundrer meg stadig hvor lite refleksjon det er rundt 
hva som fungerer, hva som skal til å få noe til å fungere og måten det gjøres på.... Skal 
sette opp en oppfølging på slutten av året. Spennende å se om jeg hører fra dem etter 
ferien om de bestemmer seg for mindre maskin og fraser/setninger på jobben. Du skal 
få rapport:) 

 
e-post 3 

NN (kollega) har snakket med ergoterapeuten hans, og i korte trekk refererer hun at 
bruker kan lese ordbilder, men kan ikke skrive. Logoped har lagt inn mye på 
maskinen, men slik hun opplevde det var det ikke motivasjon for å bruke maskinen in-
real-life - kun når logoped er der for å ”trene” med han. Spennende dette, på mange 
måter. 
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e-post fra god bekjent, etter en telefonsamtale hun hadde hatt med en pårørende: 

Hun er gift med NN som er afasirammet på n’te året (snart 20).  Han er på dagsenter 
2 dager pr uke fra 09. - ca 14.00. Han er utdannet BB, men har store taleproblem. 
Han fikk for en god stund siden en datamaskin med program for afatikere - de fikk en 
opplæring, så det ble til at han brukte den til å legge kabal med for hun kunne ikke 
hjelpe han her.  
Han fikk for en tid siden skiftet ut maskinen, men fortsatt uten opplæring.  Følgende er 
at maskinen ikke er i bruk.  
Er ikke dette en som kan telle med i ditt prosjekt? 
 
 

e-post jeg sendte til en rådgiver som hadde laget et meget omfattende oppsett for en 
bruker jeg fikk intervjue.  
(Vi hadde avtalt på forhånd at jeg skulle sende noen kommentarer ut fra hva jeg opplevde i 
intervjusituasjonen.) 
Kona hengte X (lite, avansert hjelpemiddel) rundt halsen hans da jeg kom. 

«... Helt konkret: Han strevde overraskende mye med å bruke X, synes jeg.  
Husket ikke på at han hadde den en del ganger, så kona måtte peke på den, - men det 
kan komme med trening – mye trening, - i situasjoner! - ikke på et logopedkontor, 
tenker jeg. Så da får vi håpe på at det ordner seg med denne støttekontakten!! Og at det 
øves konsekvent i praksis! Jeg tror dette må øves inn som en god vane! 

Ellers helt konkret:  
• Han kunne ikke fortelle meg hvor han kom fra. (Jeg brukte de 

standardspørsmålene jeg stiller til alle.)  
Ide: Legg inn et kart han kan peke på? Da kan han også fortelle om feriested, 
jaktmarker, turer o.a.  

• Han kunne ikke si meg hvor gammel han var.  
Ide: Legg inn en side med tall han kan peke på?  

Flere ideer:  
• én side med ukedager  
• én side med navn på måneder  
• én kalenderside for den aktuelle måned  
• Ide for handling i butikk: ”Hva koster det?”  
• Ide: ”Det er viktig!” og ”Det er ikke så viktig.” - hvis det blir vanskelig å finne ut 

hva det er han vil ha kjøpt? - eller uttrykt? (gjelder også på neste pkt.) 
• Ide i samtale: ”Nå forstår jeg ikke hva du sier.” ”Vil du si det en gang til?”  
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Jeg tror ikke han forstår alt hele tiden, selv om han tydelig liker å trykke på den knappen som 
sier ”Jeg forstår alt du sier”. Vi som ikke har afasi spør jo også opp igjen noen ganger, og han 
trenger den muligheten, - tror jeg… 

Spørsmål: Har han mulighet for å ringe og bestille TAXI??  
 
 
e-post fra datapedagog i Voksenopplæring  
– etter mitt besøk med intervju av to av deres afasirammede brukere: 
 

Hei igjen! 
Takk til deg og for at du tok deg tid til hele kollegiet og tusen takk for flott 
tilbakemelding på det arbeidet vi gjør i forhold til mennesker med 
kommunikasjonsvansker. Det er lest opp på teammøtet og det varmet hele 
lærerkollegiet og de hilser tilbake. (I denne kommunen tilbød de voksenopplæring til 
alle afasirammede med behov for det. Jeg traff to datapedagoger som arbeidet med 
hver sin klient. Den ene hadde fått oppfølging med timer i ca 10 år!) 
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Erfaringer/oppsummering fra prosjektarbeidet 
 
Jeg møtte mange afasirammede som hadde fått ett – to eller til og med tre 
kommunikasjonshjelpemidler. Noen hadde beholdt det første når de fikk det neste. 

I rapporten har jeg som sagt benevnt alle hjelpemidlene som X, ev. X1 og X2. Dette fordi jeg 
opplever at det ikke er så store kvalitetsforskjeller mellom de ulike løsningene, men at det er 
den individuelle tilpasningen som er viktigst for brukeren. Jeg tror også at det i denne 
sammenhengen ikke er selve hjelpemiddelet det er noe i veien med når det ikke blir brukt slik 
hensikten var ved tildeling etter søknad.  

Her vises eksempler på noen av de hjelpemidlene jeg fikk se hos brukerne jeg besøkte. Merk 
at størrelse og vekt på disse hjelpemidlene varierer mye i virkeligheten. Størrelsen på 
skjermene varierer for eksempel fra 3,8” til 24”. Prisen varierer også mye. De koster fra vel 
2.500 til i overkant av 60.000 kroner. I Norge er det gratis utlån av slike produkter fra NAV 
Hjelpemiddelsentral, og ingen av brukerne må betale noe selv. 

 
Ulike IKT-hjelpemidler for kommunikasjon: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange av dem jeg intervjuet hadde ikke kommunikasjonshjelpemiddelet for hånden da vi 
satte oss ned for å prate. Ofte måtte en nærperson hente det og legge det frem. En kone hengte 
hjelpemiddelet rundt halsen på mannen sin, slik at det var ekstra lett tilgjengelig. Likevel la 
han sammen futteralet hver gang jeg var ferdig med ett spørsmål, og glemte å åpne det når jeg 
kom med neste spørsmål! Kona måtte til stadighet peke på apparatet på brystet hans. Han 
hadde hatt det i vel 12 måneder. 
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Enkelte foretrakk helt tydelig å tegne, peke, mime og bruke gester, og skjøv bevisst 
hjelpemiddelet vekk. 

Noen prøvde å svare muntlig på det jeg spurte om. Av og til gikk det ganske bra. Andre 
ganger stotret og strevde de uten at jeg kunne forstå hva de ville si. Oftest overtok 
nærpersonen forklaringen. 

Innholdet på talemaskinene varierte fra hundrevis av ferdigskrevne ord og uttrykk, til et par 
titalls meget godt utvalgte ord. 

Mine erfaringer er at de som hadde talemaskinen med færrest valgmuligheter brukte 
talemaskinen best. Flere, både nærpersoner og logopeder sa at de hadde ”rensket bort masse”. 
En av årsakene kunne være at det var så mange valgmuligheter at den afasirammede ”gikk seg 
vill” i oppsettet, og fikk vansker med å navigere seg rundt. En annen ting som ble påpekt var 
at på de minste maskinene ble feltene så små at det ”kom frem noe annet” enn det brukeren 
hadde ment å trykke på. Flere påpekte at de hadde redusert (og redusert igjen) antall felter på 
skjermen for å få dem store og gode, både for enklere å kunne lese/finne og å peke korrekt.   

 
Eksempler på ekstra små hjelpemidler i bruk: 
Mannen på bildet under hadde begynt med 16 felter – og strevd mye før antallet ble redusert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organisering av oppsett 
Organiseringen av begrepene var oftest satt opp i kategorier som steder, personer, butikker, 
mat og drikke, dyr osv. Det er kanskje mest vanlig å tenke slik for en pårørende eller logoped 
når vi selv skal finne frem til noe? Dette var den vanligste måten å lage oppsett på enten det 
ble brukt enkle pekebøker med skrevne ord og/eller andre symboler, eller det var avanserte 
samtalehjelpemidler med dynamisk display.  
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Eksempler fra ulike oppsett på ulike maskiner i ulike størrelser 
 

          
        

     3 x 2 felter, med fargekoding                4 x 3 felter, med ord fra samme kategori  

 

 

 

 

3 x 3 felter med slikt oppsett gir 
denne brukeren tilgang til 
mange muligheter – og han 
benyttet dem ivrig 

 

 

 

 

 

 

 

Noen hadde oppsett organisert som en billedbok med foto fra begivenheter i familien; bryllup, 
barnedåp, hytteferie år for år, utenlandsreiser osv. 

Noen ganger var det skrevet tekst inn under bildene, andre ganger ikke.  
I mange tilfeller bad pårørende den afasirammede om å vise meg noe vi nettopp hadde 
snakket om, for eksempel hytta, og vi fikk et nikk/smil til svar, men det var likevel ofte den 
pårørende som måtte finne frem på skjermen og si ”Trykk her da” eller den pårørende bare 
fant aktuell mappe på skjermen til hjelpemiddelet og åpnet uten kommentarer, for så å si at 
den afasirammede kunne bla seg fremover blant de aktuelle fotografiene.    
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Noen få afasirammede tok eget initiativ til å vise meg bilder som avklarte usikkerhet i det vi 
snakket om, for eksempel hva slags hunderase de hadde hatt. De kunne bruke lang tid. 
 

 

 
 
 
”Der er hunden vår!” 
 
 
 
 
 
4 x 4 felter, uten skrevne ord 
 

 
Mange familiebilder fra ulike begivenheter: 
 

 

3 x 4 felter, uten skrevne ord 

Kommunikasjon eller språktrening/taletrening? 
 
Jeg traff en afasirammet som ikke kunne starte/slå på talemaskinen sin selv. Den velvillige 
nærpersonen fortalte at dette var et problem, så ”det var alltid hun som gjorde det for ham”.  
På spørsmål om hvordan mannen kunne få uttrykt noe i en bestemt situasjon hvis maskinen 
ikke var på, var svaret at ”hun visste jo oftest hva han ville, da”. Og så føyde hun til:  
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”Men han kan jo ikke bruke den til å si noe til meg, det er for å øve med oppgaver og 
prøve på å si lyder og ord så han kan lære å snakke igjen. Jeg øver med ham en times 
tid hver dag.”  

 
Han hadde hatt maskinen i tre år. Han kunne ikke uttrykke Ja-Nei annet enn ved gester/mime. 
Pensjonistektefellen hadde tidligere jobbet mye med data og hadde satt seg inn i hva som 
fantes på markedet, sa hun. Hun hadde selv søkt Hjelpemiddelsentralen om en Lap-top til 
mannen for å legge inn aktuell programvare for trening, men fått avslag. Han fikk i stedet 
tilbud om, og innvilget, et avansert kommunikasjonshjelpemiddel med touchskjerm og 
dynamisk display og masse ulike valg på oppsettet. I følge kona kunne ikke mannen benytte 
dette til noe, så hun hadde selv lagt inn masse treningsoppgaver (bl.a. LEXIA og oppgaver for 
trening av taleapraksi, med munnstillinger og inntalt lyd til ulike bokstaver).  
 
Dette var slikt han hadde arbeidet med i logopedtimene, og som hun fulgte opp med daglige 
øvelser hjemme. Hun hadde selv funnet flere ting på internett som hun også hadde lagt inn, og 
som hun mente det var bra for ham å øve med. Hun kommenterte kort at denne maskinen vel 
kostet 10 ganger så mye som den lap-top’en hun hadde ønsket de skulle fått. I tillegg syntes 
hun bordet fra hjelpemiddelsentralen var for vaklevorent, så mannen kunne i alle fall ikke 
trille stolen bort dit for å velge noe på talemaskinen!   
 

 
 
Hjelpemidler montert på  
”Et vaklevorent bord” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eksempler på  
øvingsoppgaver til tale- og  
språk-trening 
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Jeg møtte mange som hadde fått installert LEXIA-programmet på sitt 
kommunikasjonshjelpemiddel (vedlegg 7). Flere av dem var nå uten logopedhjelp eller det var 
slutt på tilbudet fra voksenopplæringen i kommunen. LEXIA er ikke et 
kommunikasjonsprogram, men et rent treningsprogram som det egentlig er forutsatt at en 
logoped/spesialpedagog skal velge oppgaver fra, tilrettelagt og tilpasset den enkelte. Det kan 
være tusenvis av ulike oppgaver tilgjengelig i dette systemet hvis man får hele programmet 
installert, og det er ikke enkelt for en pårørende å vite hva som er god trening for deres 
afasirammede nærperson. På meg virket det som noen pårørende hadde ”mast seg til å få hele 
programmet”, særlig når det var snakk om å avslutte logopedtilbudet eller timene ved 
Voksenopplæringen. De ville så gjerne fortsette å øve med noe på egen hånd. Noen sa rett ut 
at det var sånn de hadde fått tak i programmet. Slik jeg kunne observere hvilke oppgaver de 
holdt på med, så var det ofte lite hensiktsmessig trening i forhold til den enkelte 
afasirammede. 
 
Det er søkt om og innvilget kommunikasjonshjelpemiddel, men… 
I mine sitater med eksempler fra brukerintervju, sitater 1 – 34, er det nesten utelukkende 
eksempler fra hva nærpersoner har sagt. Men min hensikt var jo at jeg skulle intervjue de 
afasirammede med de hjelpemidlene de hadde fått tildelt.  
 
Jeg har videoopptak av alle samtalene jeg gjennomførte. Her kommer det tydelig frem at den 
afasirammede oftest ikke brukte hjelpemiddelet slik vi forventer i en samtale.  

• Kanskje mestret han ikke å bruke det slik han ønsket?  
• Eller han la det demonstrativt bort?  
• Eller han husket ikke at han kunne ha brukt det?  
• Eller han unngikk å svare?  
• Eller han forstod ikke spørsmålet? 
• Eller han valgte andre kommunikasjonskanaler.  
• Eller nærpersonene svarte på mitt spørsmål til den afasirammede, enten etter en pause, 

- eller de bare tok ordet uten å vente på hva vedkommende skulle si.  
 

Noen ganger kommenterte jeg dette og sa at jeg mente jo å spørre ham, og kunne få til svar at  
• jeg vet jo at dette mestrer han ikke, eller  
• dette ligger jo ikke i maskina hans  
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Afasiutredning 
I forhold til prosjektbeskrivelsen så jeg i ettertid at det hadde vært fint og hatt resultatet av en 
ny AFASI-test på den enkelte. Jeg er likevel glad jeg valgte det bort pga stresset det høyst 
sannsynlig ville gitt dem om jeg skulle gjennomført dette i forbindelse med intervjuet. Nå fikk 
vi en rolig og god intervjusituasjon, og jeg tror ikke noen ble ekstra stresset. Den 
undersøkelsen som jeg bad dem delta på, VASAS, se vedlegg 3, var mer å registrere hvordan 
den enkelte opplever seg selv i ulike situasjoner, relatert til selvaktelse. De skulle velge ved å 
peke på en linje som hadde fem avkrysningspunkter, f.eks. om de opplevde at de blir forstått - 
blir ikke forstått, er forvirret - ikke forvirret, føler seg trygg – utrygg osv. De ble vist 
illustrerende tegninger til hver oppgave, og de behøvde ikke å si noe. Det hele tok bare noen 
få minutter. De aller, aller fleste valgte konsekvent den positive varianten av svarmulighet; 
”stemmer helt for meg” eller ”stemmer for meg”. 
 
Jeg savner resultatet av en relativt ny afasitest, fordi jeg, med 28 års erfaring med daglig 
arbeid med afasirammede, selvsagt kan observere hva de kan si/hvordan de uttrykker seg og 
hva de eventuelt kan lese, men det er umulig uten en afasitest å vite hva den enkelte egenlig 
forstår av det vi sier til dem. Og mitt inntrykk er at mange hadde redusert forståelse. Hvis 
forståelsen er sterkt redusert, for eksempel som ved global afasi, så er det tilnærmet umulig å 
få god nytte av et avansert kommunikasjonshjelpemiddel. Da hjelper det ikke hvor teknisk 
elegant det er eller hvor mange tusen ord og uttrykk som er lagret der!  
Følgende mail fra en logopedkollega, som hadde vært tilbake på besøk i hjemkommunen sin 
noen år etter flytting derfra, kan illustrere dette: 
 

”… Ellers et lite hjertesukk…… et par av mine tidligere klienter (over periode på 
mange  år) har fått et ”mikroskopisk” hjelpemiddel som plutselig skal løse noe 
tilnærmet global afasi. Vel vel …...”  

 

Det er når hjelpemidler blir tildelt uten god nok utredning, at slikt kan skje. Alle kan være 
enig i at brukeren har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel, men min oppfatning er at 
forutsetningen for bruk ikke alltid er til stede. Du kan ikke svare på hvor du ønsker å reise i 
ferien, hvis du ikke forstår spørsmålet – selv om hjelpemiddelet har mange nivåer eller side på 
side med mat og dyr og feriesteder og familiebegivenheter!  

I slike tilfeller har brukeren, etter min vurdering, ikke fått et hjelpemiddel, men et ekstra 
problem – i tillegg til alt det andre som har skjedd etter slaget eller ulykken! Jeg velger her å 
se bort fra det økonomiske aspektet, men mener vi ikke kan se bort fra det etiske! Mange har 
store forhåpninger til å få et kommunikasjonshjelpemiddel. De har vært på messe eller kurs, 
søkt på internett eller sett TV, og der vises ofte svært gode løsninger, uten at det sies nok, eller 
noe, om forutsetninger som brukeren må ha for å kunne nyttiggjøre seg et slikt hjelpemiddel.  
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Nedsatt taleevne – er det afasi? 
Som eksempel på hva pårørende kan lese, setter jeg inn dette klippet fra internett, fra et 
faktaark om et kommunikasjonshjelpemiddel:  

”.... kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker med begrensede 
kommunikasjonsmuligheter. X (navn på det avanserte hjelpemiddelet) tilbyr hjelp til å 
kommunisere for mennesker med nedsatt taleevne, enten det er medfødt eller som 
følge av slag eller ulykke...” 

Jeg finner det naturlig at pårørende uten fagbakgrunn tenker at her er løsningen for den 
afasirammede i sin familie.  
 
Min kommentar til dette:  
”nedsatt taleevne” er et meget diffust uttrykk. Betyr det uttalevansker (dysartri)? Hvis det er 
selve uttalen, artikulasjonen som er nedsatt eller redusert, så kan kanskje personen like godt 
skrive på et tastatur (med en hånd?) og formulere seg fritt, eller ganske raskt finne frem i det 
annonserte hjelpemiddelet ved valg av ferdiglagede uttrykk, fraser og setninger uten særlige 
vansker, fordi språket er intakt. Da kan dette sikkert være et hensiktsmessig 
kommunikasjonshjelpemiddel.  
 
Hvis man tenker at ”nedsatt taleevne” kan skyldes afasi, så kan det være at vedkommende 
ikke får særlig god hjelp til å kommunisere. Men de pårørende vil kanskje ikke spørre om 
detaljene i dette når de søker om å få løsningen. De håper helt sikkert at dette er løsningen for 
deres afasirammede nærperson – fordi de vil så gjerne at han skal få det beste.  
 
Språkbruken og ordvalgene i presentasjonen av ulike kommunikasjonshjelpemidler er ikke 
alltid presis nok, etter min mening. Særlig når det som her nevnes ”som følge av slag eller 
ulykke...” – vil nok mange tenke at da gjelder det hjerneslag, og for halvparten av dem er det 
jo afasi som er problemet. Dette er bare et eksempel, og det er med min tolkning av 
”faktaopplysninger”, men det er mer enn tommestørrelse på skjerm og vekt på utstyret som er 
viktig når du skal anskaffe et kommunikasjonshjelpemiddel. 

 
Hvilken løsning bør man velge? 
Mitt råd er at hvis man skal velge en høyteknologisk løsning med stemme, bør man alltid 
prøve en av de enklere løsningene først. Den maskinen som vet hva vi tenker, og kan uttrykke 
det for oss om vi bare trykker på en tilfeldig knapp, er (ennå) ikke oppfunnet! Vi er alltid nødt 
til å gjøre valg når vi skal bruke hjelpemiddelet. Utsagn må planlegges. Om noen har lest inn 
ord og fraser under bilder/tegninger på en maskin, må den afasirammede selv lete seg frem og 
finne og trykke på korrekt knapp eller felt på maskinen når det passer med det han vil uttrykke 
i en kommunikasjonssituasjon. 

De avanserte kommunikasjonshjelpemidlene med dynamisk skjerm har meget stor 
lagringskapasitet, noe som gir bort imot uante valgmuligheter. Men en må være oppmerksom 
på at dette også øker kompleksiteten, særlig for en afasirammet.  
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Enkle høyteknologiske løsninger 
Noen av de enkleste kommunikasjonshjelpemidlene med stemme har bare ett nivå; de feltene 
du ser, er de du har å velge mellom, og for hvert felt er det innlest et utsagn som blir lest opp 
når du trykker på det. Slike enkle hjelpemidler blir av mange kalt ”en beskjedgiver”, fordi det 
ikke kan fungere så godt i vanlige samtalesituasjoner med skiftende emner. Det kan likevel 
være en utmerket løsning for eksempel for å bestille drosje, gi faste beskjeder i en 
telefonopprigning og lignende. 

Et slikt enkelt hjelpemiddel, men med flere spesialtilpassede overlegg (sider), kan godt ha 
innleste fraser og utsagn som kan brukes i naturlige situasjoner med å starte en samtale, gjøre 
oppmerksom på at det har blitt en misforståelse, be noen fortelle mer om noe, takke for besøk 
og så videre. Bruk av et slikt hjelpemiddel vil gi mye informasjon om den afasirammedes 
initiativ til kommunikativ deltakelse. Ofte blir imidlertid denne typen hjelpemiddel returnert 
til Hjelpemiddelsentralen, med opplysning om at den ikke brukes, den er alt for enkel og den 
afasirammede vil ikke ha den.  

Eller nærpersoner har sett noen som har ”noe som er mye bedre” og ber om at man heller må 
få en avansert løsning som har mange muligheter og som man håper kan løse 
kommunikasjonsvanskene på en bedre måte. I noen tilfeller kan dette være riktig, men i 
mange tilfeller vil også denne løsningen bli stående ubrukt, fordi det er selve språkvanskene 
som er så store at vedkommende kanskje ikke mestrer å delta i en samtale slik pårørende har 
håp om.  

 

Innhold i oppsettene 
Uttrykk som ble brukt av noen få 
Jeg fikk demonstrert noen spesialtilpasninger av IKT-hjelpemidler som var laget med utsagn 
som ble uttalt med syntetisk/digital stemme. Ifølge mine informanter var slike utsagn brukt 
ganske ofte av ham de var laget til, for eksempel:  
 

• Jeg betaler 
• Hva koster det?  
• Her trengs meir:  salt,  - kvitløk,  - kardemomme  osv.  
• Kan jeg få kvittering? 
• Vil du bli med hjem? 
• Kan vi ta en øl?  
• Kan du skaffe meg en taxi? 
• Jeg forstår alt du sier 
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Eksempler på uttrykk som jeg tror kan være nyttig, - men som jeg ikke så hos noen av 
mine informanter. 

Erfaringer fra mine intervjuer er at brukerne ikke hadde tilgang til uttrykk som:  

• Hva skal du nå 
• Hva skal du i helgen 
• Hva har du/dere gjort i helgen 
• Hvor skal dere til sommeren 
• Kan du fortelle mer om dette 
• Ikke si dette til flere da 
• Hvilke planer har dere 
• Hva skal du kjøpe 
• Nå er det min tur til å si noe 
• God tur hjem 
• Håper du kommer snart tilbake 
• Jeg vil gjerne spørre om noe 
• Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med... 
• Vil du følge meg til... 
• Vet du noe om... 
• Nei, dette blir feil 

 
Er kommunikasjonshjelpemiddel siste utvei? 
Ofte kan det i Norge virke som om det å anbefale et kommunikasjonshjelpemiddel for en 
afasirammet er ”siste utvei”. Det underunderstreker at det ikke må bli slik at ASK er noe man 
bruker når afasibehandlingen ikke gir ønskede resultater i forhold til muntlig 
kommunikasjonsevne.6 Mange afasirammede, og kanskje særlig deres pårørende, har vansker 
med å godta at et hjelpemiddel skal være løsningen, fordi det kan virke som de da har 
akseptert at de har gitt opp håpet om bedring av språkfunksjonen. Mens andre nærpersoner 
har gitt uttrykk for at de håpet at 

”nå kom løsningen, nå skulle vi få et hjelpemiddel som endelig kunne løse de store 
vanskene vi hadde med å kommunisere i dagliglivet”.  
 

Mange som strever med å få brukt kommunikasjonshjelpemidlene sine i praktiske situasjoner, 
hadde kanskje litt for store forhåpninger til hva det flotte hjelpemiddelet kunne brukes til. 
Dette kan gjelde både den afasirammede selv, nærpersoner og noen ganger kanskje også 
logopeden eller andre hjelpere.  

                                                 
6 Van de Sandt-Koenderman (2004) 
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Eksempler fra ulike peke-/kommunikasjonsbøker som jeg fikk fotografere under 
intervjuene. Disse varierte fra de aller enkleste klipp-og-lim-oppsett med tegninger, til mer 
avanserte med skrevne ord satt opp i ulike systemer.  
Nesten alle var ”hjemmelaget” og de fleste hadde satt materialet inn i en filofax: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meget enkelt oppsett med transportmidler 
 
 
 
 
 

Eksempler på gode valgmuligheter – som kunne brukes spontant 
i en situasjon også uten at vedkommende ble direkte spurt om noe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egen side for denne mannens ønsker i forhold til mat og drikke 
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Mye aktuell informasjon om denne mannen 
 
Kommunikasjonspartners rolle 
Fra USA hevdes det at ASK for afasirammede er mye mer enn bruk av talemaskiner og 
pekebøker med bilder.7 ASK for denne gruppen er hele samlingen av 
kommunikasjonsstrategier som kan gi ekstra støtte til personen som ikke kan forstå eller 
uttrykke seg på egen hånd, hevder de. Garret og Lasker har utarbeidet en sjekkliste, og etter 
testing og observasjon i utføring av ulike oppgaver, deles de afasirammede i to grupper etter 
kommunikasjonsevne: de partneravhengige og de selvstendige. Det vil alltid være stor 
variasjon i nytten en afasirammet kan ha av hjelpemidler i ulike kommunikasjonssituasjoner, 
og de fleste vil oppleve at mye avhenger av kommunikasjonspartneren.  
 
Er dette noe vi kanskje ikke legger nok vekt på i Norge? Kommunikasjonshjelpemidler kan 
lånes gratis fra NAV Hjelpemiddelsentral, men mange er ikke klar over hvilke store krav dette 
stiller, ikke bare til den afasirammedes kognitive funksjon, men til alle rundt, - 
kommunikasjonspartnerne! Jeg mener vi må bli flinkere til å informere om dette når slike 
søknader skal behandles. 

                                                 
7 Garret og Lasker, 2005 
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Pappteknologi 
Pekebok/kommunikasjonsbok ble brukt av mange, enten som eneste løsning, eller som en 
”variant” i ulike situasjoner. 

PODD 
De senere årene har det blitt utviklet nye, gode og avanserte systemer for 
kommunikasjonsbøker. De fleste bygger på Gayle Porters prinsipper om pragmatisk 
organisering av dynamiske display (PODD)8 Dette er en organisering som gir store 
muligheter for variert kommunikasjon i ulike situasjoner, og det er bygd opp på en slik måte 
at det skal gå relativt raskt å finne frem til det vedkommende vil uttrykke. PODD har til nå 
vært mest brukt i forhold til barn uten forståelig talespråk, men systematikken passer også for 
voksne afasirammede og kan virke meget hensiktsmessig. 

Her nevnes muligheter som kommunikasjonshjelpemiddelet bør gi den enkelte. Dette kan 
være (i tilfeldig rekkefølge) 

• ta sosial kontakt  
• spørre om noe 
• hilse 
• fortelle noe på eget initiativ 
• kommentere hva andre snakker om 
• svare på spørsmål (med mer enn Ja/Nei) 
• protestere mot noe 
• velge blant forslag 
• påkalle oppmerksomhet i ulike situasjoner 
• krangle 
• be om informasjon om viktige ting 
• ønske noe, be om noe, komme med egne forslag9 
  
Jeg har aldri sett slikt systematisk arbeid, PODD, tilpasset for voksne med afasi. Det jeg 
har sett i mine intervjuer er oftest masse enkeltord, særlig mat og navn på mennesker og 
steder – og noen ganger en del fraser tenkt brukt i høflige eller festlige anledninger, (God 
Jul, Gratulerer!) sammen med en del spesialuttrykk som den enkelte kan nyttiggjøre seg. 
Feltene var presentert både med og uten illustrasjoner. 
 
 

 

                                                 
8 www.isaac.no/fagstoff 
9 Bygger bl.a. på ideer fra Tone Mjøen, forelesning, ISAAC konferanse 2005 
 

http://www.isaac.no/fagstoff
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5 
 

Oppsummering/Konklusjon 
 
Målsetting – og funn med kommentarer: 
1. Få brukere og nærpersoner var fornøyd med kommunikasjonshjelpemiddelet de hadde, 

- antakelig fordi de ikke mestret å bruke det så godt i kommunikasjonssituasjoner? 
 
2. Brukerne hadde et spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler levert fra NAV, men 

ett fabrikat var særlig dominerende  
 
3. Ordforrådet var ofte spesialtilpasset den enkelte, med navn, adresse og slektsord, men 

det var også mye mat-, kropps- og transport-ord som ble brukt meget sjelden i følge 
pårørende. På mine spørsmål om hvorfor de ikke fjernet disse ordene, var svaret ofte 
at de hadde ingen til å hjelpe seg med det. "Maskinen har vært sånn hele tiden.» 

 
4. Nesten alle klaget over for lite hjelp og oppfølging. De fleste hadde fått noe hjelp fra 

Hjelpemiddelsentralen i starten – og noen var kjempefornøyde med den hjelpen! 
Mange var skuffet over manglende oppfølging fra logoped/spesialpedagog eller 
voksenopplæring. Noen klaget på at ergoterapeuten ikke fulgte opp nok, andre sa at 
logopeden hadde hjulpet dem litt i starten, men så var tilbudet avsluttet. Noen følte seg 
direkte avvist ”av systemet”. «Etter at han fylte 70 er han vel utgått på dato!» De fikk 
god hjelp til reparasjoner, men alt for lite/ingen hjelp til trening og bruk av 
hjelpemiddelet i kommunikasjon. Men unntak fantes – og der var både brukerne og 
nærpersonene fornøyde. Det er tydelig at dette med opplæring og trening i bruk ikke 
inngår i et system som ”tar vare på disse brukerne og deres rettigheter”. Det trengs 
tydeligvis nærmere presisering av ansvaret kommunene er pålagt i 
Voksenopplæringsloven. 

 
Ingen overraskelse? 
For mange som har erfaring fra arbeid med afasirammede, er det ikke særlig overraskende at 
kommunikasjonshjelpemidler ikke løser afatikerens kommunikasjonsvansker. Det har 
imidlertid vært viktig å få samlet informasjon og dokumentasjon om dette fra såpass mange 
brukere og fagfolk som det er gjort i dette prosjektet. Det er selvfølgelig ulike oppfatninger, 
og mange forhåpninger, om at nå kan vi få ”løsningen”, når det presenteres et nytt, avansert 
og elegant hjelpemiddel på markedet.  
 
Forhåpninger og skuffelser 
Mange har store forhåpninger, og blir tilsvarende veldig skuffet, når den afasirammede ikke 
får utnyttet det fine hjelpemiddelet slik de hadde tenkt og slik det kanskje reklameres med. 
Det er for mange som ikke har nok fagkunnskap om forskjellen på uttalevansker (dysartri) og 
språkvansker (afasi). Dette trengs det mer opplysning om hos de som skriver søknader, men 
også hos dem som skal innvilge/avslå en slik søknad.  
 
Det må alltid presiseres at det ikke bare må beskrives og søkes kommunikasjonshjelpemiddel 
ut fra et behov. Det er minst like viktig å få kunnskap om forutsetninger for bruk.  
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Idé til bedre kommunikasjonsløsning for norske afasirammede? 
”Visual Scene Displays” 
Det å kommunisere er grunnleggende i vårt samfunn. Alle vet at dette er et problem, større 
eller mindre, for den afasirammede. Det finnes noen som har prøvd å gå nye veier i forhold til 
hvordan kommunikasjonshjelpemiddelet kan bygges opp. Ved University of Nebraska har en 
gruppe spesialister begynt å utarbeide et kommunikasjonssystem oppbygd på en helt annen 
måte enn det som hittil har vært vanlig. Oppsettet kalles ”Visual Scene Displays”.10 
 
Med denne løsningen tenker de at den afasirammede skal kunne ”prate sammen med andre”, 
ikke bare svare på spørsmål eller gi korte beskjeder. Private fotos lenkes sammen på en slik 
måte at det kan dannes fortellinger. Det er lagt inn mange trykkfelter med muligheter for 
utdyping av emner med samtalepartneren, og det er lest inn muligheter for å stille relevante 
spørsmål for å få den andre personens meninger og erfaringer. Ved bruk av dette systemet 
mener gruppen å ha lagt til rette for at den afasirammede både kan initiere en samtale, og 
delta på mer lik linje i kommunikasjonen enn tidligere ASK-løsninger har gitt mulighet for. 
Med Visual Scene Displays er det deltakelse i samtale og sosial kontakt som står i fokus. Her 
er ikke tanken at vedkommende skal si ”Jeg liker leverpostei”, men at det er mulig å fortelle 
en historie. Måten oppsettene lages på, gjør at det ikke stilles spesielt store krav til kognitiv 
funksjon. Det viktige er at historien/fortellingen ikke er statisk, som en power-point-
presentasjon, men at brukeren hele tiden kan velge å utdype fortellingen hvis han får 
spørsmål, eller han kan dra inn samtalepartneren hvor som helst i fortellingen, med tilpassede 
spørsmål. Oppsettet må utarbeides spesielt for den enkelte bruker og det kommenteres at dette 
krever mye arbeid.11  
 
Dette systemet er foreløpig (2012) ikke tilgjengelig i Norge, men maskinvaren finnes, og den 
forhandles i Norge. Jeg håper det kan bevilges midler slik at det blir mulig å få utarbeidet et 
slikt system her også. 
 
Kommunikasjon 
Karlstad12  setter opp følgende spørsmålsrekke:  
 
Hvem  
 – sier hva 
   – til hvem 
    – når 
     – hvor 
      – hvorfor 
       – hvordan  
       og med hvilken effekt?  
 
Dette er relevante spørsmål for alle i vanlige kommunikasjonssituasjoner. I forhold til 
afasirammede og bruk av kommunikasjonshjelpemidler kan det virke som vi ofte har glemt 
noe av dette. Det kan se ut for at det blir lagt mer vekt på hvilke muligheter som ligger i 
hjelpemiddelet enn på hva den afasirammede kan få brukt hjelpemiddelet til. Spørsmålene 
bør alltid være de samme som nevnt over her. 

                                                 
10 Beukelman, Hux, McKelvey, Diets og Weissling, 2005 
11 Beukelman et al, 2005 
12 Karlstad, 1993, s.40 
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CETI – spørreskjema for nærpersoner, – med overraskende funn 
I mine intervjuer ble alle pårørende og alle fagpersonene som var knyttet til en bestemt 
person, bedt om å fylle ut CETI. Det er et spørreskjema utarbeidet for nærpersoner, men jeg 
brukte det også til fagpersonene som kjente personen godt. Jeg brukte dette skjemaet fordi det 
er ment å registrere den opplevelsen samtalepartneren har av hvordan den afasirammede 
mestrer å kommunisere nå etter slaget eller skaden. Det trengs lite instruksjon for å fylle ut 
skjemaet og de fleste brukte bare noen få minutter.  
 
Her vises et par eksempler på de 16 utsagnene som skulle skåres. (Man setter X et sted på linjen) 
”Prøv å vurdere hvordan NN mestrer å: 
 
3:  
Bruke ”ja” og ”nei” på riktig måte 
Ikke mulig _____________________________________________________________ Som før slaget/skaden 
 
 
 
15: 
Delta i en samtale med fremmede 
Ikke mulig _____________________________________________________________ Som før slaget/skaden 
 
 
Skårene de gav lå oftest i overkant av hva som var min oppfatning av personens 
kommunikasjonsevne. (Krysset ble satt lenger til høyre på linjen.) Det viser kanskje at 
nærpersoner ofte forstår mer og kanskje tolker mer positivt enn en person som er ukjent med 
vedkommende og hans kommunikasjonsform. På oppgave 8; ”Kan si navnet på en person 
som befinner seg ansikt til ansikt med ham” var det veldig mange som måtte sette krysset helt 
til venstre.  
 
Det som overrasket meg mye, var at ingen spurte om dette skulle være registrering av 
kommunikasjonen med eller uten bruk av kommunikasjonshjelpemiddelet! Min tolkning 
er at dette antakelig bekrefter at hjelpemidlene ikke blir brukt i vanlige 
kommunikasjonssituasjoner.  
 
DVD 
Jeg har ikke redigert videoopptakene fra intervjuene for å lage den planlagte DVD som jeg 
hadde håpet å få til. I mine opptak fra samtalene er det svært få eksempler på kommunikativ 
bruk av disse løsningene. Jeg hadde håpet å lage en DVD som demonstrerte gode løsninger i 
samtaler, slik at det kunne inspirere til bruk i Afasiforbundets lokalforeninger, men dette fant 
jeg ikke mer enn et par korte innslag av. Noen få kunne svare på noen enkle spørsmål, med 
enkeltord eller fraser fra hjelpemiddelet, men gjorde så mange feilvalg underveis eller brukte 
så lang tid på å finne frem/velge at jeg ikke synes det er riktig å sende ut dette på 
demonstrasjons-DVD til lokalforeningene, - eller til andre. Etter min vurdering vil disse 
eksemplene av enkeltpersoners bruk bli for personlig og nærgående i denne sammenhengen. 
Jeg har imidlertid brukt mange av video-eksemplene når jeg har holdt foredrag for 
fagpersoner. Dette er i situasjoner hvor jeg kan kommentere og utfylle med 
tilleggsopplysninger etter hvert. Jeg opplever dette som mer faglig forsvarlig bruk av den 
enkeltes bidrag. Jeg har drøftet dette med ledelsen i Afasiforbundet og fått støtte på at dette er 
måten det kan presenteres på. Jeg kommer til å fortsette med dette. 
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Etikk 
Det er ikke noen god løsning verken for den afasirammede selv eller de pårørende om de får 
et kommunikasjonshjelpemiddel som ikke er tilpasset den enkeltes forutsetninger – selv om 
det er gratis å låne fra NAV Hjelpemiddelsentraler! Dette er ikke bare et økonomisk spørsmål, 
men vel så mye et etisk. De fleste hadde store forhåpninger til hva som skulle skje når de fikk 
en så fin kommunikasjonsløsning, men for mange har det blitt et ekstra nederlag at de ikke har 
mestret å utnyttet hjelpemiddelet til kommunikasjon i praktiske situasjoner. 
 
Fra overordnede mål i NAV siteres: 

• Rett tjeneste og stønad til rett tid 
• God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 
 

Etter min vurdering er det meget viktig å få et godt kommunikasjonshjelpemiddel tilpasset 
forutsetningene for bruk og behov, - og god og tilstrekkelig oppfølging i bruken av dette – for 
å kunne få mulighet til.... aktivitet, deltakelse, rett tjeneste og stønad til rett tid, og kunne 
motta god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.  
 
Opplæring/oppfølging/nytte 
Det er få land vi sammenligner oss med som har et like godt tilbud som det vi har i Norge. 
Det er ikke så vanlig at slike avanserte hjelpemidler lånes ut helt gratis til brukeren. Men det 
hjelper ikke med gode og avanserte løsninger hvis de ikke kan benyttes av brukeren! 
 
Kommunens ansvar 
Slik systemet er i Norge, er det en forutsetning at kommunen skal ha ansvaret for opplæring i 
bruk av slike kommunikasjonshjelpemidler som det her har vært referert til. I dette prosjektet 
har det kommet frem at det i de fleste tilfellene er Voksenopplæringen, ved logoped eller 
spesialpedagog, som har gitt opplæringen, men at det har vært meget store variasjoner i 
tilbudet. Et par afasirammede hadde fått det de opplevde som god hjelp i mer enn 10 år! 
Andre hadde fått hjelp til å tilpasse det ferdige oppsettet litt med egne fotos og familienavn, 
men så var treningen blitt avsluttet! Dette gjaldt for mange! Noen få hadde fått tilbud hos 
privatpraktiserende logoped, og noen fikk hjelp av lokal ergoterapeut. Alle, både 
afasirammede og nærpersoner, ønsket seg et mer langvarig tilbud. 
 
Langvarig oppfølging 
Dette med viktigheten av langvarig og god oppfølging må det gjøres oppmerksom på ved 
søknad og tildeling av slikt utstyr. Hvis det ikke blir gitt god nok oppfølging, kan et slikt 
hjelpemiddel aldri bli en hensiktsmessig løsning. Noen få nærpersoner hadde tatt på seg 
ansvaret og lært seg systemet slik det er lagt inn i hjelpemiddelet. Jeg traff flere som klaget 
over at de følte de ikke strakk til i denne sammenhengen. Alle disse klaget over hvor mye tid 
dette tok, og hvor vanskelig det kunne være. Mange hadde gitt opp. 
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Bruk av hjelpemiddelet i kommunikasjonssammenheng 
Den afasirammede må få trening i å bruke hjelpemiddelet i 
kommunikasjonssammenheng. Det er ikke kommunikasjon bare å finne/peke på der det står 
eller sies ”Ragnhild” eller ”leverpostei” når noen ber deg om å gjøre det. Mange nærpersoner 
synes etter hvert å ha gitt opp håpet om at de skal kunne bruke hjelpemiddelet til å 
kommunisere med den afasirammede.  
 
Noen resignerte med at  

• han kan jo sitte med noen oppgaver  
• han har mye hygge av å legge kabal 

De må selvsagt gjerne legge kabal på maskina, men de må uansett få mye trening i å bruke 
den til kommunikasjon! Disse hjelpemidlene er søkt som kommunikasjonshjelpemiddel. 
Kabal og en del treningsprogrammer kan enkelt brukes på mindre avanserte og mye billigere 
maskiner (Laptop, nettbrett), men dette dekkes ikke av NAV.  
 
Hvilke afasirammede har best nytte av IKT-hjelpemiddel? 
En annen av mine erfaringer fra disse intervjuene er at det kan se ut for at det er de med de 
aller største afasiproblemene som har fått svært avanserte hjelpemidler. Antakelig har flere av 
dem global afasi. (Noen nærpersoner siterte faktisk dette fra logopedrapporter de hadde fått.) I 
slike tilfeller er det lite sannsynlig at man kan få til kommunikativ bruk av maskinen, uansett 
mengde trening. Det viste seg også at det hos mange ender med å bli brukt som et 
”treningsapparat” for å høre bokstavlyder eller fylle ut bokstaver som mangler i ord.   
 
Hos de få afasirammede hvor IKT-hjelpemiddelet ble litt brukt i kommunikasjonssituasjoner, 
var det tydelig at deres afasi var av en lettere grad og at de ikke hadde spesielt store 
forståelsesvansker, det kunne kanskje være en Broca afasi. For disse personene var det 
kanskje også en overvekt av taleapraksi som hindret deres muntlige kommunikasjon, ikke 
meget stor grad av språkvansker. 
 
Kommunikasjonsbehov - Kommunikasjonsforutsetnigner 
I valg av hjelpemiddel må logopeden være en aktiv deltaker. Skal hjelpemiddelet bare kunne 
gi enkle svar på tenkte spørsmål som ”Hva arbeider sønnen din med?”, ”Når ble du syk?”, 
”Hva vil du ha til middag?” – eller skal det også gi muligheter for å trekke den afasirammede 
inn i en samtale hvor det ikke bare er spørsmål om å få ett enkelt ord eller en kort frase til 
svar. Gir hjelpemiddelet mulighet for at den afasirammede selv kan begynne å fortelle noe, si 
sin mening om en sak eller stille spørsmål og få svar på ting som er viktig for vedkommende? 
Det må vurderes hvilke behov, og særlig hvilke forutsetninger den afasirammede har for å 
nyttiggjøre seg et hjelpemiddel, før man gjør et valg og går til anskaffelse av en løsning13.  
 
Jeg velger å ta med et sitat fra en informasjonsbrosjyre til et hjelpemiddelfirma: 
”Vi jobber med hjelpemidler – det handler om mennesker” 
 
Å møte én afatiker 
Vi må alltid ta hensyn til at menneskene som skal bruke hjelpemidlene er forskjellige – og 
huske at: har du møtt en afatiker – så har du møtt én afatiker!  
Vi må aldri generalisere verken menneskene, afasien eller hjelpemiddelløsningen. 

                                                 
13 Kulø, 2010, s.133 
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Vedlegg 
 
 

1. Intervju i Afasiposten 
2. Spørsmål til bruk i intervjusamtale med afasirammet, nærperson eller fagperson 
3. VASAS. Demo-oppgave og skåringsark 
4. Brev til afasirammede som har kommunikasjonshjelpemiddel 
5. Intervju med nærperson i ”Vi over 60” mai 2007 
6. Intervju med nærperson i ”Norsk Ukeblad” nr 30, 2010 
7. Eksempel på oppsett av treningsprogrammet LEXIA og en demo-oppgave 
8. «Handout» fra plakat/poster ”Hvordan bruker afasirammede 

kommunikasjonshjelpemidlene sine?” 
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