TK-profil
Teambasert Kartlegging for vurdering og planlegging av tiltak
for personer med store og sammensatte funksjonshemninger
Utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet,
med utgangspunkt i Lifespace Access Profile.

Håndbok
for teamledere ved gjennomføring av TK-profil

”Det tverrfaglige teamet”

Har hun noen å snakke med?
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Teambasert kartleggingsprofil (TK-profil)
TK-profilen er oversatt fra amerikansk og tilpasset norske forhold av fagkonsulenter ved
SUITE.
Hvorfor bruke TK-profil?
TK-profil er et kartleggingsredskap som benyttes for å kvalitetssikre arbeidet rundt brukere
med store og sammensatte funksjonshemninger, der mange forskjellige aktører er med.
Disse aktørene har lett for å konsentrere seg kun om sitt eget felt og tilbudet til bruker blir
fragmentert. Å benytte TK-profil kan hjelpe bruker, nærpersoner og teamet til å dele sine
erfaringer og observasjoner med hverandre, samt prioritere tiltak som gir bruker et
koordinert og optimalt tilbud.
Hva er TK-profil?
TK-profil består av et skjema som skal fylles ut og en håndbok. I skjemaet er det 37 punkter
innenfor områdene: deltakelse i aktiviteter, fysiske og kognitive ressurser, betjening av
hjelpemidler og støtteapparatet, som skal vurderes og skåres på en skala fra 1 – 10. Disse
skåringene samles i en ”profil” som gir utgangspunkt for felles prioriteringer av tiltak i
samarbeid med brukeren.
Hvordan brukes TK-profil?
Bruken av TK-profil i et team (bestående av bruker, nærpersoner og fagpersoner) er
tidkrevende. Man trenger en teamleder som har fått god kjennskap til redskapet, som kan
lede prosessen og som kan ta vare på teamdeltakerne og sørge for at alle blir hørt.
Hver teamdeltaker fyller ut sitt eksemplar av skjemaet og samles deretter til et felles møte.
Det bør settes av én dag til dette møtet. (Eventuelt to halve dager) I dette møtet gjennomgås
alle skjemaene og man blir enige om én skåre på hvert punkt. Dette fylles så i et felles
skjema.
I denne prosessen er det både viktig og nødvendig å dele mye informasjon og erfaringer med
hverandre.
Når disse fellesskårene blir ført inn i en profil kan man i fellesskap fortsette med å prioritere
tiltak og finne ansvarlige personer for gjennomføring av de ulike tiltakene.
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Hovedskjemaet som brukes i kartleggingen er utformet slik at team-medlemmene skal
finne tilstrekkelig informasjon i selve skjemaet til å kunne fylle det ut. Teamleder bør
imidlertid kunne svare på spørsmål fra team-medlemmene. Teamleder skal forklare
hva som menes med de enkelte punktene. Teamleder bør også kunne motivere og ta
vare på team-medlemmene i den prosessen som igangsettes ved bruk av TK-profil.
Denne håndboka skal gi teamleder en støtte for gjennomføring av kartleggingen, men
er ikke noen komplett manual for utfyllingen av skjemaene.
TK-profil er en brukerbasert, teamorientert samling observasjoner som peker fram mot
planlegging av tiltak og bruk av tekniske hjelpemidler. Den retter seg i hovedsak mot brukere
med omfattende funksjonshemninger, som har mange fagpersoner å forholde seg til.
Kartleggingen samler informasjon om brukers fysiske og kognitive ressurser, støtteapparatet,
og omgivelsene hvor han skal fungere med disse ressursene.
De fysiske ressursene omfatter sansene, den generelle helsen, muskeltonus, koordinasjon,
forflytning og behov for kroppsstøtte.
De kognitive ressursene omfatter våkenhet, oppmerksomhet, konsentrasjonsevne,
frustrasjonstoleranse, evnen til å akseptere forandringer og kommunikasjon.
Punktene om betjening er tatt med fordi målgruppen for TK-profil er brukere med
omfattende funksjonshemninger, som ofte vil ha nytte av IT-hjelpemidler.
Støtteapparatet omfatter familien, andre omsorgspersoner, pleiere og fagfolk som dels skal
bruke hjelpemidlene i samhandling med bruker og dels påtar seg ansvaret for at utstyret
fungerer og til enhver tid er tilpasset brukers behov.
Tekniske hjelpemidler kan brukes i hjemmet, på skolen/arbeidsplassen og i fritiden.
Kartleggingen dokumenterer i hvilken grad bruker deltar i disse miljøene, og om tekniske
hjelpemidlene bidrar til denne deltakelsen.
Kartleggingen
Kartleggingen blir en dokumentasjon av observasjoner gjort av bruker, pårørende,
helsearbeidere, pedagoger og andre tjenesteytere. Den er et felles dokument som oppmuntrer
til diskusjon og problemløsning. Den er ikke en standardisert test. Gruppemedlemmene
plasserer brukers og støtteapparatets ressurser på en skala fra 1 til 10. Et lavt tall angir en
relativt svak eller fraværende funksjon, et høyt tall angir at en funksjon er tilstede eller er
relativt velutviklet. Det er forventet at disse resssursene vil forandre seg fra år til år, ved at
brukers tilstand endres, eller på grunn av positive/negative resultater av igangsatte tiltak.
Gjennom prosessen føres teamet fram til felles prioriteringer av tiltak, samt fordeling av
ansvar for oppfølging av disse.
Behovet for bredt sammensatte team og ansvarsgrupper
Da hver bruker er unik med hensyn til ressurser, behov og målsettinger, er et bredt samarbeid
nødvendig når tiltak og hjelpemidler skal prioriteres. For å komme frem til gode løsninger
etterspørres kompetanse fra mange fagområder. Fagfeltet ligger i skjæringspunktet mellom
(re)habiliterings-medisin, pedagogikk og teknologi. Pedagoger, psykologer, leger,
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ergoterapeuter, fysioterapeuter og personer med nødvendig teknisk kompetanse, er sentrale for
å kunne velge riktig blant mange mulige tiltak/hjelpemidler.
De viktigste personene i det tverrfaglige samarbeidet er brukeren selv og foreldre/pårørende.
De er nærmest til å beskrive behovet for tiltak/hjelpemidler og hvilke krav som må stilles for at
de skal kunne anvendes. Hvor lite og portabelt hjelpemidlet må være, i hvilke situasjoner skal
det brukes, osv vil være informasjon bruker selv og miljøet rundt brukeren vil være de viktigste
informasjonskildene til.
Det er fristende å tro at man kan løse alle problemer ved anskaffelse av nye hjelpemidler.
Hjelpemidler er ikke noe mål i seg selv, men et middel til å utføre de aktivitetene man ønsker.
Selv om man blir en god hjelpemiddelbruker, vil det som oftest være et godt stykke igjen til
"normalfunksjon" på de områdene det gjelder. (Eks; man kan komme seg rundt ved hjelp av en
rullestol, men ikke ”gå”, man kan kommunisere med et kommunikasjonshjelpemiddel, men
ikke ”snakke normalt”.) Dette må man være bevisst, og sette mål for bruken av hjelpemidlet
som reflekterer dette.
Det bør tilstrebes enighet mellom de forskjellige aktørene i formidlingsprosessen, slik at alle
jobber mot samme mål. Slik enighet oppnås best ved å organisere formidlingsarbeidet som
teamarbeid, hvor de forskjellige aktørene møtes og snakker sammen. På den måten vil
forskjeller i konklusjoner, målsettinger og prioriteringer komme fram, og bli diskutert. Dette
kan også hindre at flere aktører kjører sine parallelle løp i formidlingsprosessen. Det vil også
sørge for at man bedre nyttiggjør seg hverandres kompetanse, og tar hensyn til eksisterende
ressurser.
TK-profil vil bidra til en prosess hvor forskjellige aktører i en formidlingsprosess deler
informasjon og diskuterer tiltak.
Motivasjon og deltagelse i beslutningsprosessen.
Når bruker, pårørende og fagpersoner har samarbeidet i beslutningene omkring valg av
tiltak/hjelpemiddel, er det sannsynlig at de er interessert i- og motivert for å bidra til et godt
resultat. Dette er nødvendig for å utnytte de muligheter et hjelpemiddel gir. Å ta i bruk et
hjelpemiddel vil ofte være en strevsom prosess både for brukeren selv og miljøet rundt
brukeren. I perioden fram til man mestrer et hjelpemiddel, kan det faktisk fungere dårligere enn
andre etablerte strategier for å mestre de samme funksjonene. Det er en viktig motivasjonsfaktor å la brukeren benytte den etablerte strategien til å utføre de daglige aktivitetene, og
samtidig avsette tid til å trene med det nye hjelpemidlet, inntil han selv ønsker å ta det i bruk.
Ingen erstatning for spisskompetanse.
TK-profil er en grov kartlegging av mange forhold som er avgjørende for vellykkede valg og
tilpasning av hjelpemidler. En godt gjennomført utfylling av TK-profil viser et kart over
situasjonen, og gir forskjellige aktører en anledning til å dele den informasjon hver enkelt
sitter med. Den erstatter imidlertid ikke spisskompetanse på de områdene som behandles.
Det vil i mange tilfeller være bruk for hjelp fra eksperter på medisinske forhold,
hjelpemidler som er tilgjengelige, tilpasning av disse, fysisk tilrettelegging, pedagogiske
tiltak, teknologi osv.
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Fremgangsmåte ved bruk av TK-profil
Bestem hvem teamet bør bestå av
Lag en fortegnelse over de som bruker er i kontakt med. Aktuelle medlemmer i teamet
foruten bruker, er de som kjenner ham godt (også tidligere involverte fagpersoner som kan
bidra med opplysninger i forhold til aktuelle problemstillinger), de som skal benytte
eventuelle hjelpemidler i samhandling med bruker, samt fagpersoner og instanser som er
ansvarlige i forhold til videre tiltak.
Innledende gruppemøte
Hele gruppen møtes for å gjennomgå kartleggingsskjemaet, samt ha mulighet til å stille
spørsmål til teamleder. Selve utfyllingen av skjemaet gjør hver enkelt selv før hovedmøtet.
(Teamleder kan evt kontakte hvert enkelt medlem per telefon, informere om kartleggingen,
og deretter sende dem et eksemplar av skjemaet.)
NB Et gruppemøte er absolutt å foretrekke da alle vil få den samme informasjonen samt svar
på spørsmålene som stilles.
Hovedmøte
Hele teamet møtes for å gjennomgå prosessen med utfylling av et felles kartleggingsskjema.
Her er det meningen at man skal dele sine erfaringer og finne fram til en felles skåring på de
enkelte skalaene. Det er svært viktig at hele teamet deltar på hele møtet. Det har liten hensikt
å bruke tid på å fylle ut et skjema, hvis man ikke kan møte opp og argumentere for sine
observasjoner.
Det felles besvarte hovedskjemaet overføres til oppsummeringsprotokollen. Skåren føres i
nederste rekke i profilskjemaet. I rekken over krysses det av dersom funksjonen er statisk og
ikke kan gjøres noe med, i motsetning til en dynamisk funksjon som kan endres over tid,
eller ved tiltak.
Det vil i tillegg til hovedmøtet ofte være behov for et oppfølgingsmøte for å diskutere videre
tiltak og prioriteringer. Ideelt sett bør slike diskusjoner gjøres innenfor rammen av
hovedmøtet, men dersom man må ha ekstra møter, er det fortsatt viktig at bruker, pårørende,
oppfølgende instanser og fagpersoner er tilstede så de kan delta i beslutningen om hvem som
kan ta ansvar for hvilke tiltak.
Allerede på dette møtet bør man sette av tidspunkt for et senere møte for å evaluere de
igangsatte tiltak. Hvor lang tid det bør gå før et evalueringsmøte, er avhengig av tiltakene.
Hvis disse er å ta kontakt med andre instanser for å be om hjelp, kan det evalueres ganske
fort. Hvis tiltaket er å ta i bruk et hjelpemiddel og se hvilken nytte brukeren kan ha av det i
sine daglige aktiviteter, trenger man mer tid før evaluering.
Teamleder
Ethvert medlem av teamet kan være teamleder. Vi anbefaler likevel at teamleder er en
person som på "administrativt" nivå har et formelt ansvar for et godt tilbud til bruker.
Teamleder bør ha gode kunnskaper om utfyllingen av TK-profil, og bør kjenne til de
argumentene som ligger til grunn for bruk av en slik metode.
Teamleder tar ansvar for å fullføre kartleggingen ved å oppmuntre alle gruppemedlemmene
til å bidra med sine observasjoner. Hun sørger for at alle blir tatt vare på og kommer til orde,
leder prosessen og noterer seg gruppens observasjoner.
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Teamleder har også som oppgave å sørge for at resultatet av kartleggingen blir omsatt til
handling, samt at det blir avtalt og gjennomført et møte med evaluering av tiltakene etter en
rimelig tid. På dette møtet bør det også formuleres videre tiltak og slik fortsette prosessen.

Innholdet i TK-profil
Skjemaet som skal fylles ut er delt inn i fem hoveddeler, samt en "profil" som lages på
bakgrunn av det skjemaet som gruppen har fylt ut i fellesskap. De fem delene er:
 Deltakelse i aktiviteter og om det benyttes hjelpemidler.
 Generelle opplysninger om brukeren
 Fysiske ressurser
 Kognitive ressurser
 Betjening av IT-hjelpemidler. I dette inngår også forhold av betydning for
tilretteleggingen av et pedagogisk opplegg omkring brukeren, f eks hva han liker og ikke
liker.
 Støtteapparatet omkring bruker. Med dette forstås en vurdering av hvilke ressurser som er
tilgjengelig omkring bruker, og hva som eventuelt må tilføres for at et tiltak skal la seg
gjennomføre.
Skjemaet er utformet slik at nødvendig informasjon står skrevet i forbindelse med hvert
spørsmål. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig med tilleggsinformasjon for å
gjennomføre en god kartlegging. Der mere informasjon foreligger viser skjemaet til denne
håndboken.
Deltakelse i aktiviteter (1-6 i skjemaet)
Det vil ofte være slik at man må inngå kompromisser når man skal velge tiltak og hjelpemidler.
Ideelle løsninger tiltenkt spesielle bruksområder vil kanskje måtte forkastes til fordel for
hjelpemidler som dekker flere behov.
Forskjellige bruksområder stiller forskjellige krav til egenskaper ved de hjelpemidlene man
velger. Her vil det kunne oppstå konflikter. F eks vil brukssituasjoner for et kommunikasjonshjelpemiddel stille forskjellige krav til hjelpemiddelets størrelse og vekt, om det produserer
tale, hvilken kvalitet talen skal ha, hvilket- og hvor stort ordforråd som trengs osv. Et
kommunikasjonshjelpemiddel kan være alt fra en stasjonær PC med tekstbehandling og tilgang
til Internet, til små bokser med ferdig innleste beskjeder, eller "lav teknologiske" løsninger som
peketavler ol. Disse vil ha sine styrker og svakheter i forskjellige situasjoner, man vil sjelden få
i både pose og sekk. Det kan derfor bli nødvendig å prioritere i hvilke situasjoner det er viktigst
å bruke et hjelpemiddel, og la dette styre de valg man gjør.
Ved valg av hjelpemidler, kan fagfolk ha en tendens til å tenke muligheter framfor behov. Med
muligheter forstås her hjelpemidler man ser at bruker fysisk og kognitivt kan mestre. Det man
lett glemmer er at den enkelte bruker er unik med sine spesielle ønsker og behov. Det at man
får muligheten til å skrive brev betyr ikke nødvendigvis at man ønsker å gjøre det. Bruker er
kanskje en svært sosial person, som heller vil ut blant andre, enn å bli sittende inne å skrive
brev til dem. Valg av f eks kommunikasjons-hjelpemiddel bør avhenge av slike forhold. Noen
ønsker å motta hjelp, framfor selv å kunne mestre. Det å motta hjelp fra andre mennesker gir
trygghet, og krever ofte mindre ressurser av den enkelte, enn om funksjonen skulle ivaretas ved
hjelp av tekniske hjelpemidler. På den måten kan den enkelte selv prioritere hvilke områder han
ønsker å bruke sine ressurser på.
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Generelle opplysninger
Denne delen av skjemaet skiller seg fra resten ved at man ikke skal plassere sin skåre på en
skala. Dette betyr imidlertid ikke at man kan hoppe over denne delen. Disse spørsmålene gir
gruppen en fin mulighet til å utveksle generell informasjon omkring brukeren. Det gir også en
mulighet til å formidle tanker om det man håper og tror bruker kan oppnå med hjelpemidler og
andre tiltak.
Det vil ofte være slik at de enkelte aktører omkring bruker sitter med forskjellig informasjon.
De kan også ha ulike målsettinger med sitt engasjement i forhold til bruker og forskjellige
interesser når et hjelpemiddel skal velges. De bør imidlertid være enige om tiltakene som
besluttes, og benytte hverandres kompetanse til å sikre at det fokuseres på brukers målsetting.
Ansatte i skolevesenet, ofte med assistanse fra PPT, er sentrale som formidlere av hjelpemidler.
Naturlig nok tenker man i denne sammenhengen at hjelpemidlene skal benyttes til å muliggjøre
eller lette undervisningen. Både selve valget av- og innholdet i et kommunikasjonshjelpemiddel, kan bli influert av dette forholdet, og begrense bruken til skolesituasjonen. Dette kan i
noen situasjoner komme i konflikt med brukers eller pårørendes ønske om et hjelpemiddel til
f eks å uttrykke primærbehov som "jeg er tørst", "jeg må på do" osv.
Ansatte i helsevesenet er også aktører i formidlingen av hjelpemidler. Helsevesenet i brukers
hjemkommune har et ansvar i forhold til å skaffe brukeren hjelpemidler. Bruker, pårørende, og
tildels også annen familie og venner, er ofte godt orientert om hvilke muligheter som finnes,
men vet kanskje mindre om hvilke krav de forskjellige hjelpemidlene setter til bruker og til
miljøet rundt ham.
Det skjer ofte at de forskjellige aktørene kjører parallelle løp med lite samarbeid. Resultatet blir
at bruker presenteres for mange forskjellige løsninger. Dette er en naturlig følge av at aktører
med forskjellige målsettinger og kompetanse tar beslutningene hver for seg, istedenfor å satse
på en felles løsning.
Aktører som ikke diskuterer løsninger sammen, kan også bidra til, at man for raskt forlater
løsninger som fungerer for bruker, til fordel for nye ting på markedet. På den måten kommer
brukeren inn i en teknologispiral, hvor han bruker hele sin tid til å trene med nye hjelpemidler,
fremfor å bruke dem som allerede fungerer i dagliglivet.
Fysiske og kognitive ressurser (7-27)
Brukeres forutsetninger for å benytte hjelpemidler blir sentralt i forhold til å velge
hjelpemiddel. En mangelfull utredning av fysiske og kognitive ressurser og begrensninger hos
bruker, fører lett til prøving og feiling i formidlingsprosessen. Dette bør unngås da mange
brukere opplever nederlag når et hjelpemiddel ikke mestres og fordi det krever mye tid og
ressurser å lære å bruke et nytt hjelpemiddel.
Fysiske ressurser (7-14)
For å svare på noen av spørsmålene i denne delen av skjemaet må man kanskje be om
undersøkelser hos leger, fysioterapeuter eller andre fagpersoner. Formålet med å stille
spørsmålene er å sikre at team-medlemmene har vurdert om undersøkelsene er nødvendige, om
de allerede er utført og er av rimelig ny dato. Et annet mål er å sikre at informasjon fra slike
undersøkelser blir alle aktørene i teamet til del. Det er avgjørende at de som har kunnskap
om dette tar del i gjennomføringen av prosessen, bl a for å formidle hvilke konsekvenser de
påviste utfall og problemområder vil medføre.
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Pkt 8 og 9 Syn og hørsel: Forhold som angår brukers syn og hørsel er avgjørende for mange av
de valg som senere gjøres. Her er det viktig å ikke bare tro og mene, men faktisk gjøre det man
kan for å få et mest mulig objektivt bilde av situasjonen. Ved omfattende funksjonshemninger
er det lett at vi glemmer å ta hensyn til en evt reduksjon av disse sansene og dermed risikerer å
velge hjelpemidler som bruker har problemer med å mestre.
Når det gjelder syn og hørsel er det viktig at man ikke bare måler sansekvaliteten, men også er
oppmerksom på kognitive utfall som synsfelt samt visuelle og auditive agnosier som gjør at
man har vansker med å tolke det man ser og hører. Man kan f eks:
 ikke høre hvor en lyd kommer fra, eller sette de lydene man hører inn i en sammenheng
som man kan forstå
 ikke kjenne igjen en gjenstand hvis man bare ser en del av den
 ikke bedømme avstander, mm.
Kognitive ressurser (15-27)
Som for fysiske ressurser kan det også i forhold til kognitive ressurser være behov for testing
og observasjon av de forholdene som ønskes besvart under hvert punkt.
Man kan bruke mange forskjellige tilnærmingsmåter for å kartlegge en brukers kognitive
ressurser. For noen av områdene kan det vise seg nødvendig å tilpasse vurderingene til brukers
fysiske evner. En bruker med dårlig syn og nedsatt hørsel kan, for eksempel, forstå tegnspråk
gjennom å kjenne på hendene og bevegelsene til den som lager tegnene. En strategi er å gi
bruker mulighet til å foreta valg ved å peke på eller se på ting, bilder eller skrevne ord. Brytere,
tilpassede leker og elektriske apparater eller datamaskin kan også benyttes for å gi bruker
anledning til å vise sine ressurser.
Pkt 15. Våkenhet: Mange brukere med hodeskader vil ha en meget varierende våkenhet.
Nedenfor vises noen eksempler på hvordan dette kan arte seg:
 bruker kan være våken og se ut som han følger med i situasjoner hvor det foregår noe rundt
ham. Hvis man derimot forsøker å kreve noe av ham som f eks å trykke på en bryter,
klemme i hånden eller se etter noe, kobler han ut og lukker øynene igjen. Det virker som
om det blir for vanskelig for ham.
 bruker er stort sett våken og deltar i aktiviteten, men blir plutselig fraværende i kortere eller
lengere perioder. (Det kan da være mistanke om epileptiske anfall.)
Hvis bruker bare glimter til i sjeldne øyeblikk, kan det være vanskelig å få så mye tid sammen
med ham, at man kan observere og utnytte eventuelle eksisterende ressurser.
Kommunikasjon og kommunikativ kompetanse (20-27)
Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske communicare som egentlig betyr å gjøre noe
felles. I dagligtale brukes det ofte om å meddele seg til hverandre, og det skjer ikke bare ved å
snakke. I vanlige kommunikasjonssituasjoner handler det om to roller: sender og mottaker av et
budskap.
Fra kommunikasjonslæren kjenner vi "Lasswells formel": "Hvem sier hva, gjennom hvilken
kanal, til hvem, med hvilken effekt?" Dette ble formulert i 1948. Med utgangspunkt i gammel
romersk retorikk og moderne kommunikasjonslære kan vi stille åtte spørsmål: "Hvem - sier hva
- til hvem - når - hvor - hvorfor - hvordan og med hvilken effekt?" (H. Karlstad. 1993).
Effekten av det man sier vil variere; avhengig av hva man snakker om (emnet), til hvem man
snakker (én person, flere, familie, ukjente), når det skjer (morgen, kveld, like etter at andre har
snakket mye), hvor det skjer (i eget hjem, på kafé, på toget), hvorfor det skjer (spørre om noe,
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argumentere, be om hjelp), og hvordan det skjer (uttale, stemmekvalitet, gester/tegn, ordvalg,
tempo). Mange, både barn og voksne med kommunikasjonsvansker, har vel opplevd at
oppmerksomheten til tilhøreren har blitt mer festet på hvordan de snakker enn på budskapet de
ønsker å formidle.
Kommunikasjon er ikke bare utveksling av ord. Det kan være mye kommunikasjon i et
strålende smil eller det å trekke oppgitt på skuldrene. For mottakeren kan budskapet også
påvirkes av påkledning, dårlig ånde osv. Fysiske forhold (som f.eks. atetotiske bevegelser) kan
påvirke kommunikasjonssituasjonen før bruker har sagt noe i det hele tatt. Mottaker gjør seg
opp en mening om en brukers funksjonsnivå ikke bare ut fra hørbare, men også visuelle
signaler. (En person med alvorlig CP la alltid en bok på rullestolbordet når han var ute på reise)
Artikulasjonsvansker og språkvansker
Brukere med store fysiske funksjonshemninger kan ha vansker med å gjøre seg forstått overfor andre.
Talen kan mangle helt, eller de lager lyder som bare noen av nærpersonene kan forstå betydningen av.

Det er viktig å skille artikulasjonsvansker (uttalevansker/snakkevansker) fra språkvansker.
Artikulasjonsvansker
I noen tilfeller fungerer bruker helt adekvat kognitivt, men fordi tungen er lammet eller
strupehodet skadet, kan vedkommende ikke produsere tale. Slike brukere, som har en helt
normal språkfunksjon, kan vanligvis skrive det de ikke kan si høyt, og dermed få uttrykt det de
vil. Om de også har så store motoriske utfall at de ikke kan skrive for hånd eller bruke vanlig
tastatur, evt med munnpinne/hodepinne, fins løsninger ved bruk av spesialprogram på
datamaskin. Alle "skriveløsninger" forutsetter at bruker kan stave tilnærmet korrekt. (Dette
gjelder også programvare med ordprediksjon, som foreslår ord utfra de første bokstavene som
blir skrevet.)
Språkvansker
Når bruker har en hjerneskade, er ofte språkvanskene det største problemet. Bruker kan ikke
forstå alt som blir sagt til ham, han finner ikke korrekte ord for det han vil uttrykke og ofte
snakker han i korte, ugrammatikalske setninger. Uttalen på det han sier kan være godt
forståelig, men han vil skrive like grammatikalsk og semantisk dårlig som han snakker.
KOMMUNIKASJONSVANSKER
Oftest finner vi en kombinasjon av språkvansker og store artikulasjonsvansker. Noen ganger er
uttalevanskene så omfattende at det nesten er umulig å si noe om selve språkfunksjonen før den
er nærmere undersøkt av spesialist. Også spesialister (logoped/psykolog) kan ha problemer med
å utrede dette hvis de ikke greier å tolke brukers responser. Det er ikke uvanlig at brukernes
ressurser blir feilvurdert. I forhold til valg og tilpasning av kommunikasjons-hjelpemiddel er
det imidlertid meget viktig at det foreligger en god utredning. Både over- og undervurdering er
uheldig i forhold til valg av tiltak.
I dette kapitlet vil vi bruke betegnelsen kommunikasjonsvansker, enten de er av uttalemessig
eller språklig art, - eller begge deler. Vi skal se litt på de ulike typene og sammenhengen med
valg av eventuelt kommunikasjonshjelpemiddel.
Bruk av visuelle symboler (25)
I skåringsheftet er det gitt et eksempel på skåring 2 på skalaen. (Instruktøren holder opp to ting
og venter på at bruker ser på eller strekker seg mot den foretrukne tingen.) Neste steg er å vise
tingene sammen med klare fotografier (3 på skalaen). Etterhvert fjernes tingene og bruker
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velger fra en meny av fotografier (4 på skalaen). Deretter vises en lett gjenkjennelig
strektegning sammen med fotografiet (5 på skalaen). Fotografiene fjernes etterhvert og bruker
velger mellom strektegningene (6 på skalaen). Bildesymboler ligger på et høyere
abstraksjonsnivå og omfatter alle bildesystemer som er kommersielt tilgjengelig (f.eks. MayerJohnson) eller allment godtatt (Bliss-symboler). Bildesymbolene kan innføres gjennom å sette
dem sammen med fotografier eller strektegninger (7 på skalaen). Fotografiene eller
strektegningene fjernes gradvis (8 på skalaen). Når et trykt ord står sammen med et bilde, kan
ordet bli det framtredende i framstillingen (9 på skalaen). ”Tekst” omfatter ordforkortelser, hele
ord og setninger (10 på skalaen).
Pekeplate - pekebok
For en bruker med store kommunikasjonsvansker, kan det være helt nødvendig å ha et
kommunikasjonshjelpemiddel. De fleste kjenner til pekeplater og pekebøker. Hvis man - etter
hvert som ordforrådet øker - samler de platene som benyttes, og setter dem inn i en ringperm,
kan dette være begynnelsen til en pekebok. En slik pekebok vil da naturlig være oppbygd ut i
fra brukers egen utvikling og opplevelser i den rekkefølge de skjedde i hans liv. For eksempel:
fordi han likte så godt tomatsuppen han fikk da han besøkte tante, så står bildet av huset der
tante bor, sammen med bildene av tante, onkel og søskenbarn på samme side som bildet av
tomatsuppe, -og tantes bilmerke. En slik oppbygning av en pekebok har vist seg hensiktsmessig for mange. Den "vokser med brukeren" og blir et system som bruker og nærpersonene
opplever som logisk, og raskt å finne frem i. For en ny miljøarbeider eller pedagog kan
systemet imidlertid virke usystematisk og vanskelig å finne frem i. Ofte ser vi at noen i beste
mening prøver "å rydde opp" og lage systemet "mer logisk", med det resultat at det for brukeren
og nærpersonene blir ulogisk og fremmed, og egentlig en dårligere løsning enn de hadde.
Det må hele tiden vurderes hva som gir brukeren den beste kommunikasjonen. Dersom han er
avhengig av mange hjelpere som ofte skiftes ut, kan det likevel være best å ha ord og uttrykk i
et oppsett som er enklest mulig å finne frem i for de fleste. Dette er særlig viktig hvis han selv
ikke kan bla i boka.
NB - det er viktig at det er skrevet tekst under alle fotografier eller bildesymboler. Det er ikke
sikkert bruker selv lærer å lese det som står, men for en samtalepartner kan det være avgjørende
for å unngå misforståelser.
Inndeling - kategorier
Det er vanlig å lage pekeoppsett med inndeling av bildene/symbolene i kategorier, f eks mat,
familie/venner, aktiviteter osv. Hvis bruker kan mestre det, har et slikt oppsett den store
fordelen at det ved behov kan deles i underkategorier, f eks familie/venner: kjernefamilien,
slektninger, venner på skolen, venner fra fritidsaktiviteter osv. På denne måten kan man også
legge grunnlaget for menyvalg med tanke på bruk av talemaskiner.
Inndeling - scenarier
En annen inndeling kan lages ut fra scenarier, f eks ord/uttrykk som trengs i forbindelse med
opphold i svømmehall, kafeteria, handletur i byen osv. Dette vil resultere i at mange ord/fraser
må settes opp flere ganger, men de er plassert i en sammenheng slik at de er enklere for bruker
å få tak i, når han trenger dem. Fra området ”Kafeteria”, kan det f.eks stå: "Jeg vil ha juice.",
"Kan du hjelpe meg på toalettet?" og "Nå vil jeg hjem.". Det samme vil også stå under
"Drikke", "Personlig stell" og "Aktiviteter".
Enten det gjelder peke-plater eller -bøker er prosessen som nevnt tidligere; at man etter hvert
bytter ut fotografiene og kanskje ender med Bliss eller skrevne ord. Det er ikke sikkert at alle
brukere må innom alle trinnene som står i skalaen til skåring på punkt 25.
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NB - det er alltid viktig å tenke på hva slags kommunikasjon bruker trenger i ulike situasjoner.
Ofte er det en fordel, også for små barn, å ha flere pekeplater. F eks én til bruk hjemme, én i
skoletimer og en annen ute i friminuttene. Mange har gode erfaringer med å lage enkle tavler
for helt spesielle situasjoner f eks et fødselsdags-selskap.
En stor fordel ved at bruker tidlig får erfaring med flere peketavler, er at de danner en naturlig
overgang til talemaskiner med ulike overlegg for ulike situasjoner.
Pekeplater og pekebøker er kommunikasjonshjelpemidler man ofte benytter i en tidlig fase. Det
kan også bli et varig hjelpemiddel for dem som i tillegg til artikulasjonsvanskene har store leseskrivevansker eller store språkvansker. Det er også løsninger som er "sikre" på den måten at de
ikke ”går tom for strøm”, de får ikke tekniske problemer og de er enkle å benytte for
samtalepartnere som er ukjent med brukeren.
Mange tenker at peketavler eller pekebøker bare er for bruk av bilder, evt Blisstegn. Vi ser
imidlertid ofte at slike pekebøker, evt i notatbokstørrelse (A6), også kan være gode
hjelpemidler med bare skrevne ord eller fraser. Dette fordrer selvfølgelig at bruker har god
leseforståelse samt evne til å kategorisere.
Talemaskiner/kommunikasjonshjelpemidler med lyd.
Pekesystemer kan relativt enkelt overføres til "snakkebokser". De enkleste har bare ett overlegg
hvor man ser alle brukers bilder/ord/fraser som er lagt inn på sine respektive felter. Trykker
man på ett felt, avspilles meldingen som er talt inn under det feltet. Man kan selv bestemme
hvilken stemme man vil bruke, gutt/pike, mann/dame avhengig av hvem man velger til å lese
inn teksten. De fleste foretrekker en person av samme kjønn og alder og med dialekt fra
hjemstedet. Det anbefales vanligvis ikke å bruke søsken eller venner fra nærmiljøet fordi de
kan forveksles med ”originalen”. Det må imidlertid være enkelt å få tak i vedkommende, slik at
nye ord/uttrykk kan leses inn når det trengs.
Noen talemaskiner er ferdig inndelt i felter. På andre kan man velge det oppsett/den inndeling
som er mest hensiktsmessig for bruker, og f eks begynne treningen med 2 felter og utvide
etterhvert.
NB! Slike maskiner har begrensede muligheter for hva som kan uttrykkes med dem, da man
bare kan velge blant forhåndsinnleste meldinger eller ord/fraser. Det er ikke mulig å få sagt noe
som ikke er forberedt og allerede lest inn av noen.
Digitalisert og syntetisk tale.
Mange ønsker å få et kommunikasjonshjelpemiddel med stemme. De kalles også for
snakkebokser eller talemaskiner.
Digitalisert tale oppleves av de fleste som mest naturlig. Et bestemt vokabular er innlest og
avspilles med samme kvalitet som et lydbåndopptak. Det er mulig å få koplet på en løs, liten
høyttaler som henges rundt halsen, slik at lyden kommer ut i nærheten av personens munn.
Syntetisk tale er "kunstig stemme", slik en tekst-til-tale-maskin kan lage den. Man skriver
teksten på et tastatur på en spesiell talemaskin eller på en datamaskin med spesialutstyr. Med et
tastetrykk leses teksten opp. Slik tale har den store fordelen at den kan "si alt" som blir skrevet,
og at bruker derfor spontant kan formulere det han vil, og få det lest høyt. Den norske
syntetiske tale blir stadig bedre, men ennå synes noen at den kan være vanskelig å forstå, eller
så spesiell at den tiltrekker seg oppmerksomhet, f eks i en kafeteria.
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Valg av betjeningsutstyr og betjeningsmåte (28-36)
Valg og plassering av brytere og andre betjeningssystemer for hjelpemidler, er et meget sentralt
område i hjelpemiddelformidlingen. Vi har i TK-profil likevel valgt å tone ned dette til fordel
for en bred kartlegging av forhold, som har betydning for de valg som gjøres. Vi har erfaring
med at man ofte setter i gang med utprøving av betjeningsutstyr tidlig i en kartleggingsprosess,
og glemmer å sette fokus på den egentlige hensikten med hjelpemidlet. Man kan lett bli for
opptatt av de muligheter bruker har for å mestre et hjelpemiddel, men glemmer de målene som
hjelpemidlet skal bidra til å oppnå.
Når behovene er identifisert og prioritert, er det imidlertid avgjørende med en god kartlegging
av brukers muligheter for en mest mulig effektiv betjening av hjelpemiddelet. Arbeidet med å
finne en hensiktsmessig betjening kan være omfattende og komplisert. Det er nødvendig med
kompetanse omkring optimalisering av sittestilling/arbeidsstilling, bruk av skinner og annen
ergonomisk tilpassing, sammen med kunnskap om forskjellige typer betjeningssystemer og hva
de krever av bruker. Vi anbefaler bruk av spesialutviklede metoder for kartlegging og utprøving
av betjeningssystemer. Eksempler på slik metodikk er;
«Valg af aktiveringsform», Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet i Danmark,
(www.hmi.dk),
«Physical characteristics assessment (PCA) checklist, Don Johnston Inc.
(www.donjohnston.com)
Carol Goossens` og Sharon Sapp Crain: "Utilizing Switch Interfaces with Children Who Are
Severely Physically Challenged (Forhandles av GEWA AS)

Til slutt, lykke til med bruk av TK-profil!
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TK-profil
Teambasert Kartlegging
for vurdering og planlegging av tiltak
for personer med store og sammensatte
funksjonshemninger.
Utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet,
med utgangspunkt i Lifespace Access Profile.

Skjema for utfylling

”Det tverrfaglige teamet”
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Innholdsfortegnelse
Innledning
Brukers deltakelse i aktiviteter pkt 1-6
1 - 2 Hjemme
3 - 4 Skole/arbeid
5 - 6 Fritid

Generelle opplysninger
Fysiske ressurser pkt 7-14
7 Generell helse
8 Syn
9 Hørsel
10 Følesans
11 Muskeltonus
12 Koordinasjon
13 Forflytning
14 Behov for kroppsstøtte

Kognitive ressurser pkt 15-27
15 Våkenhet (aktivering)
16 Oppmerksomhet
17 Konsentrasjon
18 Frustrasjonstoleranse
19 Evnen til å akseptere forandringer
Pkt 20-27 Kommunikasjon
Pkt 20-22 Impressiv
20 Forståelse av verbal instruksjon
21 Forståelse av gester og mimikk
22 Håndleding/guiding
Pkt 23-26 Ekspressiv
23 Talespråket
24 Tegnspråk og gester
25 Bruk av visuelle symboler for kommunikasjon
26 Alternativ og supplerende kommunikasjon
27 Initiativ til samhandling

Betjening av IT-hjelpemidler pkt 28-36
28 Brytere som er i bruk
29 Forståelse av bryterbruk
Pkt 30–35 Forsterkere
30 Visuelle forsterkere
31 Auditive forsterkere
32 Taktile forsterkere
33 Sosiale forsterkere
34 Smaksforsterkere
35 Bevegelsesforsterkere
36 Forsterkere som kan gjøres tilgjengelig ved hjelp av brytere

Støtteapparatet pkt 37
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TK-profil
Teambasert kartlegging for vurdering og planlegging av tiltak for personer
med store og sammensatte funksjonshemninger.

Utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet, med utgangspunkt i
Lifespace Access Profile.

Det er et omfattende arbeide å utrede behov for tiltak rundt brukere med store og
sammensatte problemstillinger. TK-profil er ment å være en hjelp til bruker og det
tverrfaglige teamet i dette arbeidet. For å kvalitetssikre det videre arbeidet ledes teamet
gjennom en rekke problemstillinger som det i fellesskap bør tas stilling til. Dette er en
tidkrevende prosess. Hvorfor er det viktig å bruke tid på en slik prosess?
 (1) Koordinering av tiltak. En bruker mottar ofte spesialiserte tjenester fra mange hold. Av
nødvendighet eller pga tilfeldigheter, vil disse fagpersonene ofte arbeide alene. De kan hver for
seg ha forskjellige og velbegrunnede meninger om hvilke tiltak brukeren trenger. TK-profilen
fører bruker, familien, og alle som yter tjenester sammen i en gruppe som arbeider med å
klargjøre hvilke tiltak bruker har behov for. Løsninger godkjennes i fellesskap og gjennomføres
systematisk. Med denne dokumentasjonen sikrer man også at informasjon lett kan hentes inn av
nye aktører ved senere vurdering av tiltak. Samtidig synliggjøres hvordan funksjoner og behov
forandres over tid.
 (2) Én person kan ikke alt. Dersom man ikke kan dra nytte av hverandres kompetanse, kan
hjelpemiddelteknologien virke overveldende og prioritering av tiltak blir vanskelig. Det er også
viktig med en felles forståelse for målet med (re)habiliteringsplanen. TK-profil fremmer ideen
om samarbeid i alle faser; vurderingen, planleggingen, gjennomføringen, og evalueringen av
tiltakene.
 (3) Valget av tekniske hjelpemidler bør tilpasses de tilgjengelige ressursene. Mange med
store funksjonshemninger vil ha nytte av tekniske hjelpemidler som for eksempel datamaskiner,
tilpassede leker, omgivelseskontroll, kommunikasjonshjelpemidler og elektriske rullestoler.
Teknisk utstyr er ofte komplisert og krever mye kunnskap og kompetanse hos støtteapparatet.
Midlene til opplæring av bruker, pårørende og støtteapparatet, er som regel begrensede. Det vil
ofte gi et bedre resultat hvis man i fellesskap vurderer tiltak og hjelpemidler i forhold de
eksisterende ressurser, enn at det enkelte team-medlem velger egne "idealløsninger".
Man må vokte seg for å tro at alle problemer kan løses gjennom anskaffelse av nye
hjelpemidler. Mange hjelpemidler ligger ubrukte fordi de ikke tjener sin hensikt, eller fordi
personer omkring brukeren ikke har tid eller opplæring nok til å forstå dem. En av
målsettingene ved bruk av TK-profil er å vise hvordan man kan utnytte begrensede ressurser.
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Bredt sammensatte team
Som nevnt etterspørres kompetanse fra et vidt spekter av fagområder i prosessen med
formidling av hjelpemidler. Fagfeltet ligger i skjæringspunktet mellom (re)habiliteringsmedisin,
pedagogikk og teknologi. Pedagoger, spesialpedagoger, psykologer, leger, ergoterapeuter,
fysioterapeuter og personer med nødvendig teknisk kompetanse, er sentrale for å kunne velge
riktig hjelpemiddel. Aktører vi imidlertid ikke må glemme i det tverrfaglige samarbeidet er
bruker og pårørende. Det er disse som senere skal benytte de aktuelle hjelpemidlene, og som
best kan si noe om behovene. Det vil også være de som best kjenner kravene som må stilles til
hjelpemidlene.
Hvor lite og portabelt hjelpemidlet må være, hvilke situasjoner det skal brukes i osv, vil være
informasjon bruker selv og personer rundt han best kan uttale seg om. Målsettingen må være at
man oppnår enighet om tiltak, prioriteringer og hjelpemidler, fremfor å kjempe for ideelle
løsninger som bruker eller nærmiljøet er uenige i.
Det er også bedre å velge løsninger som man med stor sikkerhet vet at bruker vil mestre,
fremfor løsninger som gir flere muligheter, men som man ikke er sikker på om han vil nyttiggjøre seg. På den måten unngår man at han opplever å mislykkes, og kanskje mister troen på at
noe kan oppnås ved bruk av hjelpemidler.
Bruk av TK-profil
Teamleder presenterer metodikken på et forberedende møte og deler ut skjemaer til utfylling. I
løpet av de neste par ukene har det enkelte team-medlem anledning til å foreta observasjoner og
undersøkelser, samt fylle ut hvert sitt eksemplar av skjemaet etter beste evne. Hele teamet
kommer så sammen i et møte for å fylle ut ett skjema i fellesskap. På dette, eller et senere møte,
må man også sette av tid til diskusjon omkring videre planlegging og prioritering av tiltak, samt
tidspunkt for evaluering av tiltakene.
NB! sett av god tid til disse møtene, minst én dag tilsammen.
Teamleder
Teamleder har ansvar for gjennomføring av prosessen og bør:
 helst ha gått kurs, eller ha satt seg grundig inn i metodikken (TK profil)
 kunne informere resten av teamet og svare på spørsmål underveis i prosessen
 kunne oppmuntre og ta vare på deltakerne
 sørge for at teamet samler seg om forslag til konkrete tiltak og at ansvaret for disse blir
fordelt på team-medlemmene
 sørge for at det blir satt en dato for et evalueringsmøte og innkalle til dette.
Teamet
Teamet bør bestå av bruker, pårørende, (evt andre nærpersoner som søsken, støttekontakt,
personale fra avlastning, dagsenter etc) samt aktuelle fagpersoner fra både helsefaglige og
pedagogiske miljøer som er - har vært - eller vil komme i kontakt med bruker.
Team-medlemmer som påtar seg ansvar i forbindelse med iverksetting av tiltak, bør sørge for at
dette ansvaret blir overdratt til en annen navngitt person, dersom de ikke selv kan fortsette å ha
ansvaret.
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Om utfyllingen
I skjemaet skal teamet plassere kapasitet, ressurser eller evner på en skala fra 0 til 10. Skalaen
er delt i partall - 0,2,4,6,8,10 -. Gruppen kan også velge å plassere bruker på ett av oddetallene 1,3,5,7,9 - for å markere at adferd, ferdighet, eller evner ligger mellom det som er beskrevet i
teksten. Oddetall kan, for eksempel, også antyde at en funksjon er i utvikling. Brukere kan ha
mange ulike ferdigheter og behov. Noen av skalaene i kartleggingen vil derfor ikke være
aktuelle for alle. Hvis gruppen er enig om det, markeres slike poster "I-A" (Ikke Aktuell).

Lykke til! - og husk at ressurser lagt ned i en god kartlegging og et bredt teamarbeid,
sikrer kvaliteten på det arbeidet som utføres. I det lange løp vil disse ressursene spares
inn i form av godt fungerende tiltak.
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TK-Profil
Teambasert kartlegging for vurdering og planlegging av tiltak
for personer med store og sammensatte funksjonshemninger
Norsk oversetting og bearbeiding av "Lifespace Access Profile"

Navn: ______________________________________________ Dato for utfylling av skjema: ____________
Fødselsdato: ________________ Teamleder for kartleggingen:_____________________________________
Bolig: __________________________________________________________________________________
Andre steder bruker tilbringer mye tid:
_______________________________________________________________________________________

 Se håndboken side 2 for ytterligere informasjon om utfylling av skjemaet.
Vurderings- og planleggingsteam: Det er viktig å få med deltakere som kjenner bruker godt og
deltakere som skal arbeide videre med de foreslåtte tiltak. Kryss av for faggrupper og andre som
bidrar til denne vurderingen, og skriv på navn.
 Bruker ____________________________
 Lege ______________________________
 Familie____________________________
 Psykolog __________________________
 Avlastning _________________________
 Sykepleier _________________________
 Støttekontakt _______________________
 Hjelpepleier ________________________
Ergoterapeut ________________________
 Hørselsspesialist ____________________
 Fysioterapeut _______________________
 Synsspesialist ______________________
 Sykepleier _________________________
 Teknologi-spesialist _________________
 Logoped___________________________
 PP Rådgiver________________________
 Lærer _____________________________
 __________________________________
 __________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Skjemadel av TK-profil, Teambasert Kartlegging - utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet, 1999 - med utgangspunkt i Lifespace Access Profile

20

BRUKERS DELTAKELSE I AKTIVITETER (1-6)
Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler begynner vanligvis på skolen eller hjemme og blir gradvis
overført til andre områder. Opplæring i bruk av hjelpemidler tar ofte lang tid. Individuell tilpassing og
oppsett er også en prosess som vanligvis vil pågå over tid. Erfaring, utvikling, gruppearbeid, og stadig
oppmuntring er helt nødvendig for et godt resultat. Når tekniske hjelpemidler er godt integrert i alle
dagliglivets aktiviteter, blir bruker og støttegruppen mer motivert til å bruke dem hjemme, på skolen,
på arbeidet, i nærmiljøet og i fritidsaktiviteter.

 Se håndboken side 5 for ytterligere informasjon om situasjoner hvor hjelpemidler brukes.
1, 3 og 5: Hvor selvstendig deltar bruker i aktiviteter hjemme, skole/arbeid og i fritiden?
2, 4 og 6: Hvor ofte benyttes tekniske hjelpemidler i disse aktiviteter?
HJEM:
0

2

4

6

8

10

deltar sjelden

fysisk tilstede
får mye hjelp

mye hjelp, kommuniserer med hjelper

har kontroll
hvis tilrettelagt

full deltakelse 1 Hjem

2

4

6

8

10

sjelden

av og til

ofte

regelmessig

1
deltar aldri
0

2
aldri

hyppig bruk 2 Hj.m.
hjem

Merknader: ___________________________________________________________________
SKOLE/ARBEID:
0

2

4

6

8

10

deltar sjelden

fysisk tilstede
får mye hjelp

mye hjelp, kommuniserer med hjelper

har kotroll
hvis tilrettelagt

full deltakelse 3 Skole/
arbeid

2

4

6

8

10

sjelden

av og til

ofte

regelmessig

3
deltar aldri
0

4
aldri

hyppig bruk 4 Hj.m.
skole/arb.

Merknader: ___________________________________________________________________
FRITID
0

2

4

6

8

10

deltar sjelden

fysisk tilstede
får mye hjelp

mye hjelp, kommuniserer med hjelper

har kontroll
hvis tilrettelagt

full deltakelse 5 Fritid

2

4

6

8

10

sjelden

av og til

ofte

regelmessig

5
deltar aldri
0

6
aldri

hyppig bruk 6 Hj.m.
fritid
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Merknader: ___________________________________________________________________

GENERELLE OPPLYSNINGER
 Se håndboken side 6 for ytterligere informasjon om hvorfor disse spørsmålene er så viktig å få
diskutert i teamet.
Drøft her de forskjellige team-medlemmenes besvarelser på disse spørsmålene. Ta gjerne med
eksempler og anekdoter. Forsøk å svar så konkret som mulig. Legg eventuelt ved et eget ark.

Personlig beskrivelse
Gi en kort personlig beskrivelse av bruker.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Foretrukket læremåte
Beskriv - basert på dine erfaringer - under hvilke betingelser og ved hvilken type aktiviteter bruker
lærer best.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aktivitets-preferanser
Hva liker bruker å holde på med?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Er det noen aktiviteter man bør unngå ved valg av tiltak? Evt hvorfor?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tjenester og fremgangsmåter
Beskriv brukers nåværende (re)habiliteringsplan.
Notér hva som har fungert bra for bruker, samt fremgangsmåter og strategier som ikke har vært
vellykket.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hva ønsker du/teamet å oppnå med denne kartleggingen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hva forventer du at bruker skal oppnå med hjelpemidler?
NB: Hjelpemiddelbruk er aldri et mål i seg selv. Det er hva hjelpemidlene skal brukes til, som må
utgjøre målsettingen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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FYSISKE RESSURSER (7-14)
Denne delen identifiserer brukers fysiske ferdigheter og behov i forhold til tiltak og tekniske
hjelpemidler. Spørsmålene besvares etter beste skjønn.
I dette avsnittet bør teamet ikke konsentrere seg om motivasjon, men om ferdigheter og behov. For
mange (eks: barn og personer med hjerneskade som ikke umiddelbart forstår hensikten med
kartleggingen) er det imidlertid av stor betydning at en tilrettelegger observasjonssituasjonene slik at de
er motiverende og ikke kjedelige.

7 GENERELL HELSE
Her vurderes hvordan den generelle helse innvirker på brukers kapasitet og mulighet for å
gjennomføre et (re)habiliteringsopplegg.
Meget svak: Trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Kan trenge hyppige sykehusinnleggelser med
derav følgende avbrudd i tiltaksprosessen.
Svak: Dårlig almen helsetilstand, men kan delta i et opplegg uten kontinuerlig tilsyn. Deltakelsen i
(re)habiliteringsopplegget vil ligge under 60% pga helserelatert fravær.
Alvorlig, moderat og lett nedsatt helsetilstand; gjelder brukere som kan delta på heltid i opplegget,
men som i varierende grad har helseproblemer som influerer på læring og utvikling.

Beskriv brukers generelle helsetilstand.
0

2

4

6

8

meget
svak

svak

alvorlig
nedsatt

moderat
nedsatt

lett
nedsatt

10

normal
helse

7 Helse

Hvis bruker har episoder med anfall, fyll ut nedenstående:
 Medisinsk historie med anfall  Nåværende medisinering ________________________
 Betydelige bivirkninger __________________________
Beskrivelse ___________________________________________________________________
(type, hyppighet, varighet, alvorlighetsgrad, konsekvenser, gjenhentingstid etc.)
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8 SYN
Nedsatt syn plasseres på skalaen slik at man markerer synsevnen på det beste øyet.

 Se håndboken side 7 for ytterligere informasjon om dette.
Hvor godt ser bruker (på det beste øyet)?
0

ikke
seende

2

4

6

8

lys/
mørke

meget
svaksynt

svak
synt

korrigerbart
syn

10

normalt
syn

8 Syn

 Briller _________________ Korrigert syn ________________ Sist testet dato___________
 Mistanke om visuelle persepsjonsvansker (visuell agnosi) Se håndeboken s ? : ___________
_____________________________________________________________________________
Visuelle preferanser/behov ______________________________________________________
(farge, kontrast, innskrenking i synsfeltet, dobbeltsyn etc.)

9 HØRSEL
Nedsatt hørsel plasseres på skalaen slik at man markerer høreevnen på det beste øret.
Hvor godt hører brukeren (på beste øre)?
0

2

4

6

8

døv

alvorlig tap

moderat alvorlig tap

moderat tap

lett tap

Sist testet dato ____________________

10

normal
hørsel

9 Hørsel

 Høreapparat______________________________

 Mistanke om auditive persepsjonsvansker_________________________________________
Auditive preferanser/behov ______________________________________________________
(lydstyrke, frekvens, bakgrunnsstøy etc.)

10 FØLESANSEN
På denne skalaen vurderes brukers følesans eller hvordan han reagerer på å bli berørt. Skader i
ryggmargen og i det perifere nervesystemet kan medføre svekkelse av følesansen. Skader i sentralnervesystemet kan medføre svekket, eller overdreven reaksjon på berøring. Hyposensitiv betyr at
personen har mindre enn normal følsomhet for berøring. Hypersensitiv betyr at følsomheten for
berøring er større enn normalt. Stereognostisk sans er evnen til å bearbeide inntrykk fra følesansen
slik at man f eks kan kjenne på og identifisere gjenstander uten synets hjelp.
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Hvordan er følesansen?
0

2

4

6

8

svært avvik

betydelig avvik

moderat avvik

lett avvik

10

 Hypo
 Hyper
ingen følelse

normal 10 Følesans

Er endring av følesansen generelt eller på bestemte deler av kroppen?____________________
Er den stereognostiske sansen intakt?

Ja

Nei _________________________________

Taktile preferanser/behov: ______________________________________________________
(overflate, lett/kraftig trykk etc.)
11 MUSKELTONUS
Atonisk/hypoton betyr ingen- eller ekstrem lav muskelspenning.
Hyperton/Rigid betyr en øket muskelspenning. Musklene gir en motstand mot passiv bevegelse
selv om bruker forsøker å slappe av.
Kryss av i riktig rute om bruker er hypoton (ekstrem svakhet; lavere enn normal muskeltonus),
eller hyperton (ekstrem stivhet; høyere enn normal muskeltonus). Plassé på skalaen i
forhold til hvordan muskeltonus påvirker utførelsen av en aktivitet.
Hvordan er brukers typiske muskeltonus?
0

2

4

6

8

alvorlig

betydelig

moderat

mild

10

 Hypo
 Hyper
atonisk/
rigid

normal
11 Muskeltonus

Merknader ___________________________________________________________________

12 KOORDINASJON
Koordinasjonsproblemer kan ødelegge brukers evne til å kontrollere, styre, gjenta, forandre, eller utføre
jevne bevegelser. Ataksi er støtvise og ustabile bevegelser som gjør det vanskelig å utføre oppgaver
presist, samt opprettholde en stabil posisjon.
Athetose er ukontrollerte ofte vridende bevegelser som fremtrer mest i armene, hendene og føttene.
Personer med athetoide bevegelser har oftest bedre kontroll av lemmene nær kroppen og mindre
kontroll ut mot hender og føtter. Athetoide bevegelser kan forstyrre evnen til å starte, styre, opprettholde, og stabilisere bevegelser og posisjoner.
Beskriv brukers evne til å kontrollere og koordinere kroppsbevegelser.
0

2

4

6

8

10

 Ataktisk
 Athetoid
Ataktisk ingen
kontroll

minimal
kontroll

alvorlige
begrensninger

moderate
begrensninger

milde begrensninger/
inkonsistent kontroll

normal
kontroll 12 Koord.
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Merknader: _________________________________________________________________
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13 FORFLYTNING
”Forflytning” kan bety forflytning over avstand, altså fra sted til sted. På skalaen skåres
denne form for forflytning.
0

ingen
forflytning

2

4

6

8

rullestol kjørt
av hjelper

uavhengig bruk av
rullestol inne

uavhengig bruk av
rullestol, ute

går med krykker,
ev stokk(er)/gåstol
kombinert med gange

10

forfl. uten
hj.midler 13 Forfl.

Merknader: _________________________________________________________________
”Forflytning” kan imidlertid også bety overflytning fra et møbel til et annet, f eks fra seng til stol.
Hvordan en bruker utfører en slik overflytning kan f eks ha stor betydning for valg av type rullestol
og hvordan man monterer evt utstyr.
Beskriv hvordan bruker foretar en slik overflytning med og/eller uten hjelpere_____________
___________________________________________________________________________

14 BEHOV FOR KROPPSSTØTTE
Barn vokser fra utstyr, og brukere i alle aldre kan trenge oppdatering av utstyr for å møte nye fysiske
utfordringer.
Hvor godt samsvarer det nåværende utstyr med behovet?
0

tre eller flere
mangler

2

4

6

8

to mangler

én mangel

dagens behov
tilfredsstilt

ok for minst
6 mnd

10

ok for
minst 1 år 14 Utstyrsbehov

Kryss av for udekkede behov. Skriv ned merkenavnet eller produsenten av det utstyret personen
bruker. Notér eventuelle spesielle trekk ved hver enkelt del av utstyret, og spørsmål og
bekymringer teamet har.

 Rullestol sitte-opplegg:
____________________________________________________________________________
 Annet tilpasset sitte-hjelpemiddel:
____________________________________________________________________________
 Tilpasset stå-hjelpemiddel:
____________________________________________________________________________
 Andre kroppsstøttende hjelpemidler:
____________________________________________________________________________
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KOGNITIVE RESSURSER (15-27)
I denne delen vurderes brukers kognitive og emosjonelle ressurser. Ikke hvor godt eller dårlig han
utnytter disse ressursene.

 Se håndboken side 7 for ytterligere informasjon om dette.
15 VÅKENHET (AKTIVERING)
Angi i hvor stor grad evt problemer med våkenhet (aktivering) hindrer pågående tiltak:
0

2

4

6

8

hindrer helt
0 % deltakelse

alvorlig
deltar 20%

sterkt
deltar 40%

moderat
deltar 60%

litt
deltar 80%

10

normalt
deltar 100% 15 Våkenhet

Beskriv hvordan problemet arter seg_______________________________________________
____________________________________________________________________________

 Er du i tvil se håndboka side 7
16 OPPMERKSOMHET
Hvor lenge greier bruker normalt å være oppmerksom i en instruksjons- eller treningssituasjon?
0

er ikke
oppmerksom

2

4

6

oppmerksom
noen få sekunder

oppmerksom
i 10 sekunder

oppmerksom
i ett minutt

8

10

oppmerksom oppmerksom
i 5 minutter i 15 minutter 16 Oppm.eller mer
somhet

Merknader: ___________________________________________________________________
17 KONSENTRASJON
Hvordan mestrer bruker forstyrrelser i en instruksjons- eller treningssituasjon?
NB ta hensyn til hva som kan forventes av en person i samme alder.
0

følger
ikke med

2

4

6

8

blir meget lett
distrahert

blir lett
distrahert

blir noen ganger
distrahert

distraheres
sjelden

10

vanskelig å
distrahere

17 Kons.
evne

Merknader: ___________________________________________________________________
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18 FRUSTRASJONSTOLERANSE
Hvordan mestrer bruker nederlag i en instruksjons- eller treningssituasjon?
0

ingen
toleranse

2

4

6

8

blir meget
lett frustrert

blir lett
frustrert

blir noen
ganger frustrert

Tåler endel
motgang

10

Tåler mye
motgang 18 Frustr.toleranse

Merknader: ___________________________________________________________________

19 EVNEN TIL Å AKSEPTERE FORANDRINGER
Er evnen til å akseptere forandringer den samme i alle miljøer? Skriv ned eventuelle forskjeller og den
vanligste reaksjonen på forandringer.
Hvordan mestrer bruker forandringer i en instruksjons- eller treningssituasjon?
0

ingen
toleranse

2

4

6

8

betydelig
motvilje

moderat
motvilje

tåler noe
endring

uaffisert

10

liker
forandr. 19 Forandr.

Merknader: ___________________________________________________________________
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Kommunikasjon (20-27)
Impressiv (20-22)
20 FORSTÅELSE AV VERBAL INSTRUKSJON
Gi ikke tilleggsinformasjon med gester, mimikk eller berøring når forståelsen av talespråket
vurderes. NB sjekk at hørselen er intakt.
Vurdering
0
2
4

Eksempler
Ser ikke ut til å reagere på lyden av stemmer.
Blir beroliget av stemmer; ser ut til å gjenkjenne stemmen til en kjent person.
Responderer riktig på enkle talte kommandoer, interaksjoner, eller instruksjoner,
som for eksempel: "stopp", "kom igjen", "vent", "se", "vink".
Responderer riktig på enkle instruksjoner med ett ledd, som for eksempel: "trykk på
knappen", "pek på stolen", "se på dokka", "skyv bilen".
Responderer riktig på enkle instruksjoner med to ledd: ”skyv bilen
og velt tårnet”, ”se først mot vinduet og så på meg”.
Responderer riktig på ukjente flerleddede instruksjoner.

6
8
10

Hva er brukers vanligste reaksjon på verbal instruksjon?
0

ingen reaksjon
på stemme

2

4

6

reagerer på
stemme

reagerer riktig på
enkle kommandoer

riktig på rutineinstruksj. ett ledd

8

10

riktig på rutine- riktig på nye
instruksj. to ledd instrukser 20 Verbal
forståelse

Merknader: ___________________________________________________________________

21 FORSTÅELSE AV GESTER OG MIMIKK
Gi ikke tilleggsinformasjon med tale eller berøring når forståelsen av gester og mimikk
vurderes. NB sjekk at synet er godt nok
Vurdering
0
2
4
6
8
10

Eksempler
Ser ikke ut til å respondere på gester og mimikk.
Er oppmerksom på gester og mimikk; ser på gestene, men oppfatter
sannsynligvis ikke intensjonen og forandrer ikke adferden.
Responderer riktig på enkle gester og tegn, som for eksempel, "stopp", "vent",
"vink", "se".
Responderer riktig på enkle instruksjoner med ett ledd, som for eksempel, "dytt ballen".
Responderer riktig på enkle instruksjoner med to ledd: ”krøll papiret og kast det”.
Responderer riktig på nye og uvante instruksjoner.

Skjemadel av TK-profil, Teambasert Kartlegging - utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet, 1999 - med utgangspunkt i Lifespace Access Profile

31

Hvordan er personens typiske reaksjon på instruksjoner
som blir vist med gester eller mimikk?
0

ingen respons

2

4

6

8

reagerer på
gester

reagerer riktig på
gester

riktig på rutineinstruksj., ett ledd

riktig på rutineinstruksj., to ledd

10

riktig på nye
instrukser 21 Gester
og mimikk

Merknader: ___________________________________________________________________

22 HÅNDLEDNING/GUIDING?
Vurdering
0
2

Eksempler
Ser ikke ut til å respondere på fysisk berøring noen steder på kroppen.
Er konsekvent oppmerksom på berøring. Bruker ser ut til å forandre adferd når
han blir berørt eller flyttet.
Godtar omfattende fysisk hjelp og godtar å bli ledet gjennom en bevegelse.
(Eks: et barn godtar uten motstand at en voksen plasserer en skje i barnets hånd og
beveger den fra tallerknen til munnen).
Samarbeider om en bevegelse igangsatt av en annen, og kan til en viss grad hjelpe til.
Fortsetter selv en bevegelse igangsatt av en annen.
Reagerer på anvisninger som berøring av håndbaken eller albuen med å
fullføre bevegelsen eller aktiviteten.

4

6
8
10

Hvordan er brukers typiske reaksjon på berøring og guiding?
0

2

4

6

ingen respons

oppmerksom på
berøring

godtar omfattende
fysisk hjelp

deltar med
omfattende hjelp

8

10

fortsetter en utfører bev.
igangsatt bev. etter lett berør.22 Guiding

Merknader: ___________________________________________________________________
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Ekspressiv (23-27)
23 TALESPRÅK
Setningslengden speiler ofte språkutviklingen. Hvis bruker bare har enkeltord, telles antall ord
som benyttes spontant og funksjonelt. Hvis bruker snakker i setninger, skrives det ned et utvalg
på 20 setninger som er produsert spontant. Enkelte som er i ferd med å lære seg å snakke gjentar
det de hører; slike gjentakelser bør ikke tas med i utvalget. Tell antall ord i utvalget. Del på antall
setninger for å få den gjennomsnittlige setningslengden.

 Se håndboken side 8 for ytterligere informasjon om artikulasjons- og språkvansker.
Vurdér brukers verbale ferdigheter.
0

udifferensierte
lyder

2

4

6

bruker 1 til 10
ord riktig

bruker 25 til 50
ord riktig,
eller komb. to ord

gjennomsnittlig
setningslengde på
tre ord

8

10

gjennomsn.
gjennomsn.
setningsl.
setningsl. på
23 Tale
på seks ord mer enn seks ord

Talens tydelighet må ikke blandes sammen med vurderingen av den språklige funksjon. Brukere
helt uten tale kan ha evne til å uttrykke seg normalt skriftlig. Se håndboka for mer om dette.
Talens tydelighet Kjent tilhører
Ukjent tilhører

 Dårlig
 Dårlig

 Marginal
 Marginal

 Tilfredsstillende
 Tilfredsstillende

Merknader: ___________________________________________________________________

24 TEGNSPRÅK OG GESTER
"Tegnspråk" henviser vanligvis til mange forskjellige kommunikasjonsmetoder; noen følger
talespråkets struktur, andre gjør det ikke. Det er derfor vanskelig å lage en skala som korrekt
vurderer de brukere som benytter gester, tegnspråk eller fingerstaving. Denne skalaen er likevel
et forsøk på en slik vurdering.
Vurdér brukers tegnspråk og gester
0

udifferensierte
bevegelser

2

4

6

bruker 1 til 10
tegn, signaler eller
enkle gester

bruker 25 til 50
tegn, eller
kombinerer to tegn

kombinerer
tre tegn

8

10

komb.
komb. tegn
fire tegn og håndstaving 24 Gester
og tegn

Merknader: ___________________________________________________________________
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25 BRUK AV VISUELLE SYMBOLER FOR KOMMUNIKASJON
Hva slags symboler benytter bruker? Hvor mange slike symboler kjenner brukeren? Hvor store er
symbolene? Benyttes kategorier for utvelgelse (eks: mat, aktiviteter, skolearbeid, venner, familie,
klær, følelser etc). Skalaen for visuelle symboler begynner med tingene selv. Dette kan observeres
ved å vise bruker kjente, men klart forskjellige ting. Man kan, for eksempel, holde opp en kopp og
en kjeks og vente på at bruker ser på eller strekker seg mot den foretrukne tingen (plassering: 2 på
skalaen).

 Se håndboken side 9 for ytterligere informasjon om utredning av forståelse av symboler.
Hvilke symboler benytter bruker for å velge mellom to eller flere muligheter?
0

ingen

2

4

6

8

reelle objekter

fotografier

strek-tegninger

”bildesymboler”

10

tekst
25 Symbolbruk

Antall
Størrelse
Kategorier

Merknader: __________________________________________________________________
26 ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

 Se håndboken side 8 for ytterligere informasjon om kommunikasjonsvansker.
Vurdering
0
2

4
6

8
10

Eksempler

Velger blant gjenstander ved å se på, ta på eller strekke seg etter dem.
Bruker en kommunikasjonstavle eller talemaskin (ett overlegg) med bilder, ord,
eller symboler.
Spør eller svarer ved å bruke ett symbol (=1 beskjed) om gangen og velger ennå ikke to
symboler for å sette sammen en beskjed.
Bruker mer enn ett overlegg/én meny, f eks ett hjemme og et annet på kafé. Må ha
hjelp til å skifte overlegg v/behov.
Bruker flere menyer eller nivåer uten hjelp. Har for eksempel, en kommunikasjonsbok
som inneholder flere sider med beskjeder, organisert etter områder eller kategorier. Finner
selv riktig side for å komme med en anmodning. Bruker av talemaskin går til riktig nivå.
Initierer interaksjoner eller svarer ved å sette sammen bilder, symboler, ord, eller setninger.
Bruker hjelpemidlet til interaktiv kommunikasjon.
Initierer interaksjoner eller svarer ved å bruke abstrakte referansesystemer som for eksempel
staving; morsekode sammensetting av symboler, eller ved å kombinere systemer.
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Hvor kompleks er den alternative eller supplerende kommunikasjonen
som personen bruker?
0

2

4

6

8

reelle
objekter

faste beskjeder,
én meny

faste beskjeder,
flere menyer
med hjelp

faste beskjeder,
flere menyer
uten hjelp

nye beskj. ved
bruk av lagrede
ord

10

staving
med mer 26 Alt. og
suppl. komm

 Talemaskin: ________________________________________________________________
 Annet system (f eks kommunikasjonsbok eller -tavle): ______________________________
 Annen tilrettelagt kommunikasjon: ______________________________________________
 Merknader:_________________________________________________________________

27 INITIATIV TIL SAMHANDLING
Vurdér personens evne til å initiere kommunikasjon eller samhandling med andre ved hjelp av tale
eller alternativ kommunikasjon. Brukere med medfødte kommunikasjonsvansker kan bli så vant til
at andre bestandig tar initiativ til kommunikasjon og samhandling at de fortsatt vil være avventende,
selv om de får et kommunikasjonshjelpemiddel (2 på skalaen).
Enkel initiering opptrer vanligvis før kompliserte interaksjoner. De første beskjedene er ofte
forespørsler om ting en ønsker, mennesker, og aktiviteter. Når personen spontant tar initiativ til
forespørsler som stemmer med situasjonen, markeres vurderingen som 4 på skalaen. Når denne
evnen er utviklet i minst tre forskjellige miljøer, blir vurderingen 6 på skalaen.
Opplæring i interaksjoner kan arte seg som en form for tur-taking i løpet av en aktivitet. Personen
lærer seg hvordan man skifter på å ta initiativet i en interaksjon (8 på skalaen). Når interaksjoner og
deling av initiativet er integrert med andre aktiviteter i minst tre forskjellige miljøer, blir vurderingen
10 på skalaen.

Hvor ofte initierer bruker interaksjoner med andre?
0

aldri

2

en gang i mellom
med kjente mennesker

4

regelmessig initiativ
med kj. mennesker

6

initierer vanligvis i
kjente omgivelser

8

10

initierer regelmessig initierer interi kjente omgivelser aksjon i nye 27 Init.
omgivelser.

Merknader: ___________________________________________________________________
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BETJENING AV IT HJELPEMIDLER (28-36)
28 BRYTERE SOM ER I BRUK
Hvor mange brytere klarer bruker å forholde seg til samtidig?
0

ingen

2

4

6

8

én bryter

to brytere

fire brytere

fem eller flere,
evt trykkeplate med
mer enn fem felt

10

tastatur
28 Brytere
i bruk

Brytertyper og
størrelse
Bevegelse som utføres

Plassering av bryter i
forhold til bruker
Berøringspunkt på
kroppen ved
betjening av brytere

 Se håndboken side 11 for ytterligere informasjon om valg av betjeningsform og betjeningsutstyr.
29 FORSTÅELSEN AV BRYTERBRUK
0
2
4
6
8

10

Ingen reaksjon på respons, betyr at bruker ikke retter oppmerksomheten mot responsen, når
det trykkes på bryteren.
Reagerer på respons, betyr at bruker reagerer på det som skjer, selv om han ikke ser
sammenhengen med sitt trykk på bryteren.
Forståelse av årsak/virkning, betyr at bruker oppfatter forholdet mellom trykk og respons.
Forståelse av sammenheng, betyr at bruker skjønner at han må vente på ”tur” før han trykker
på bryteren.
To brytere, betyr her evnen til å velge mellom to brytere. Dette kan observeres gjennom å
presentere to brytere på følgende måte; en merket bryter aktiverer en kjent forsterker, en
annen umerket bryter aktiverer ingenting. Når treffene på forsterkeren konsekvent overstiger
treffene på avlederen i forholdet 2:1 eller mer, kan man anta at personen er i stand til å
skjelne mellom de to bryterne. Hvis begge bryterne er forbundet med kjente forsterkere er
det vanskelig å avgjøre om personen virkelig skjelner mellom dem, ettersom et trykk på hver
av dem fører til noe "godt".
Fire og flere valg, betyr at personen enten kan velge riktig mellom enkeltbrytere, bruke en
styrespak målbevisst i fire posisjoner, eller gjøre fire eller flere korrekte valg på
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tastatur/trykkeplate.
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Brukers forståelse av bryternes virkning.
0

ingen reaksjon
på respons

2

4

6

8

reagerer
på respons

enkel bryter
årsak/virkning

forståelse
av sammenheng

to brytere

10

4 + valg
29 Bryterforståelse

Merknader: ___________________________________________________________________

Forsterkere (30-36)
30-35 FORSKJELLIGE TYPER FORSTERKERE
En forsterker er en stimulering som bruker anser som positiv og gjerne vil ha mer av. Skalaene
under viser brukers respons på ulike stimuli, slik at hjelpemidlene og opplæring kan tilpasses dette.
En bruker kan f eks ha en positiv reaksjon ved lysblink og elsker høy musikk, men vil absolutt
unngå vibrasjoner (10 på visuelle og auditive stimuli, men 0 på taktile).
Som respons på en vibrerende pute - en taktil forsterker - kan noen brukere roe seg, mens andre
blir aktive. Som respons på country og western musikk - en auditiv forsterker - vil kanskje noen bli
stille, mens andre begynner å prate. Som respons på en fargerik bevegelse på en dataskjerm - en
visuell forsterker - vil kanskje noen brukere smile, mens andre blir mer alvorlige. Hver av disse
reaksjonene kan være positive og få plassering 8 på skalaen.
Vurdér også responsen på sosiale forsterkere (andre personer), smak (mat og drikke), og bevegelse
(”råkjøring” med rullestol og liknende). En bruker kan for eksempel bruke et supplerende eller
alternativt system for å be om "huske" eller "kjøpe pommes frites" eller "besøke min venn".
Skriv ned ting og aktiviteter som bruker reagerer positivt på.
Presentér forsterkere, én om gangen, og observér brukers reaksjon.
Vurdér brukers reaksjon på hver type stimulus.
0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

Visuell
30 Visuell
Auditi
vv
31 Auditiv
Taktil
32 Taktil
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0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

unngår
stimuli

ingen
reaksjon

registrerer
stimuli

følger med
på stimuli

reagerer
positivt

Sosial
33 Sosial
Smak
34 Smak
Bevegelse
sterk positiv
reaksjon

35 Bev.

36 FORSTERKERE SOM KAN GJØRES TILGJENGELIGE VED HJELP AV BRYTERE
Ovenstående utredning av forsterkere kan være til stor nytte både ved utredning av den fysiske og
den kognitive evnen til å benytte brytere. En forsterker som er tilgjengelig ved hjelp av brytere kan
være nesten hva som helst som drives av elektrisitet eller batterier; musikk, video, vifter, lys,
dataspill, leker mm. Ved å trykke på en bryter kan bruker også sette i gang en aktivitet sammen
med en annen person.
Ved skåring på nedenstående skala må team-medlemmene bruke sin fantasi for å finne fram til
flest mulige forsterkere som bruker kan aktivere ved hjelp av brytere.
Hvor mange slike forsterkere har bruker?
0

ingen

2

4

6

8

én

to til tre

fire til fem

seks til ti

10

flere enn ti
36 Forsterk.

Merknader: ___________________________________________________________________
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STØTTEAPPARATET (37)

Med ”støtteapparatet” menes de personer/miljøer rundt bruker som:
1. deltar i brukers dagligliv og derfor har behov for å vite hvordan man benytter
hjelpemidlet i samhandling med bruker og som
2. påtar seg ansvar for at utstyret fungerer, og lærer både bruker og ovennevnte
personer hvordan de skal få best mulig nytte av hjelpemidlet i dagliglivet.

For at avanserte tekniske hjelpemidler skal være til hjelp og ikke til frustrasjon for brukere og
støttepersoner i punkt 1, kreves følgende kompetanse fra fagpersoner under punkt 2:

 ergonomisk kompetanse (a) for å sikre at bruker ikke bare kan betjene hjelpemidlet, men at
arbeidsstilling gir minst mulig belastning og best mulig kontroll over de bevegelsene som
benyttes. Fagpersoner med denne kompetansen bør kontinuerlig være oppmerksomme på
både positive og negative endringer i brukers fysiske funksjoner. Slike endringer kan være
en følge av hans betjening av hjelpemidler, slik at man må ta hensyn til dette i det videre
arbeidet.

 Pedagogisk kompetanse for å gi bruker og støttepersoner under punkt 1 opplæring i bruken
av hjelpemidlet.
- Dette gjelder både det tekniske hjelpemidlet og betjeningen av det (b),
- som metodikk for å kunne ta hjelpemidlet i bruk i daglige aktiviteter (hjemme, skolen,
jobb og hvor bruker ellers kan ha nytte av det) (c).
Fagpersoner med denne kompetansen bør kontinuerlig være oppmerksomme på behovet for
endringer, f eks i oppsett på talemaskiner. Det kan være en utvidelse av innholdet, eller
ting som ikke benyttes og som bør fjernes.

 Teknisk kompetanse på både maskinene, betjeningsutstyret (d) og programvaren (e).
Fagpersoner med denne kompetansen må kunne tilkalles raskt og yte hjelp når utstyret svikter.
De må også kunne samarbeide med de andre i støtteapparatet under punkt 2 når disse ser
behov for endringer i utstyr eller oppsett.

Hvor mange av de nevnte typer kompetanse (a-e) finnes det hos bruker og i støtteapparatet?
0

ingen

2

4

6

8

én type

to typer

tre typer

fire typer

10

alle typene
37 Støtteapp.

Merknader: ___________________________________________________________________
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Navn og telefonnummer til fagperson (både i forhold til bruker og til andre støttepersoner
nevnt i punkt 1) som påtar seg ansvar for kompetanse type:

a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________

e. _____________________________________________________________________

Erfaringen viser at det ofte vil skje en utskifting av ovennevnte fagpersoner, enten fordi de
slutter eller fordi bruker flytter fra én institusjon til en annen. For å sikre kontinuitet for bruker,
er det behov for at det utførte arbeidet dokumenteres, og at den som har påtatt seg ansvaret
overfører dette til en annen aktuell fagperson.

Skjemadel av TK-profil, Teambasert Kartlegging - utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet, 1999 - med utgangspunkt i Lifespace Access Profile

41

NOTATER
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Hjelpemiddelbruk er aldri et mål i seg selv.
Det er hva hjelpemidlene skal brukes til, som må utgjøre målsettingen.

Skjemadel av TK-profil, Teambasert Kartlegging - utarbeidet ved SUITE, Sunnaas IT-enhet, 1999 - med utgangspunkt i Lifespace Access Profile

0

Statisk
Score

2

4

6

8

10

22
Håndledning/guiding

21
Forståelse av gester og mimikk

20
Verbal forståelse

19
Akseptere forandringer

18
Frustrasjonstoleranse

17
Konsentrasjon

16
Oppmerksomhet

15
Våkenhet

14
Behov for kroppsstøtte

13
Forflytning

12

Koordinasjon

11

Muskeltonus

10

Følesans

9

Hørsel

8

Syn

7

Generell helse

Fritid - teknologibruk

Fritid - deltakelse

Skole/arbeid - teknologibruk

Skole/arbeid - deltakelse

Hjem - teknologibruk

Hjem - deltakelse

Ansvarlig for å gi
nødvendig støtte

Nytt møte for evaluering av tiltak:________________________________________________

Helse-faktorer av betydning for deltakelse i planlagte tiltak:___________________________________________________________________________________________

Tiltak

Målsetting med tiltaket (konkretisert)

23
Talespråk

Område/ressurs som teamet og brukeren
ønsker å prioritere

24
Tegnspråk og gester

Støttebehov

25
Bruk av visueelle symboler

Tiltak og prioriteringer

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26
Alternativ og suppl komm.

6

STØTTEAPP.

Initiativ til samhandling

5

BETJENING AV IT-HJELPEMIDLER

Brytere som er i bruk

4

KOGNITIVE

Omgivelser

Ansvarlig for kartleggingen:____________________________

Forståelse av bryterbruk

3

RESSURSER

Dato for kartleggingen: __________

Visuelle forsterkere

2

FYSISKE

Fødselsdato:_______________

Auditive forsterkere

1

AKTIVITETER

DELTAKELSE I

Navn:________________________________

Skole/arbeid

TK-Profil Oppsummeringsprotokoll
Teambasert kartlegging av behov for tiltak og tekniske hjelpemidler

Taktile forsterkere

Utstyr

Sosiale forsterkere

Trening

Smaksforsterkere

Støtteapp

Bevegelseforsterkere

Hjem

Forsterkere tilgj.med bryter

Fritid

Støtteapparat

