ØGET BRUGERINDDRAGELSE
MED SYMBOLSTØTTET SPØRGEKIT

(november 2016)

Arbejder du med mennesker, som har
svært ved at huske, overskue, tale og forstå?
Kommunikationscentret i Hillerød har udviklet Symbolstøttet
Spørgekit til dig, der arbejder med borgere, der har brug for
støtte til daglige aktiviteter, pleje og omsorg. Spørgekittet
kan gøre det lettere for dig at få viden om borgeren fra borgeren selv.
Spørgekittet giver en struktureret ramme for samtalen. Borgeren får bedre muligheder for at udtrykke sig, for at huske

Symbolstøttet Spørgekit

og forstå det, der tales om. Fagfolk får et værktøj til at ind-

indeholder:

drage borgerens synspunkter, hvad gælder aktiviteter, behov,

 En vejledning

følelser, ønsker, sundhed, rettigheder, kost, trivsel, oplevet

 En samtalemåtte

funktionsniveau og meget mere.

 25 symboler til interview om
emnet ”Interesser”

Symbolstøttet spørgekit kan bruges som visuelt
støttemateriale til...
 Udarbejdelse af handleplaner

 8 forskellige vurderingsskalaer,
heraf 3 til udførelse af en COPM

 2 temapakker efter eget valg

 Brugerundersøgelser
 Evalueringer

Pris:

 Samtaler om vigtige emner i dagligdagen

3.000,- kr. ekskl. moms og forsendelse. Tilkøb af temapakker kan

Anerkendt samtalemetode for brugerinddragelse

gøres for 750,- kr. stk.

Spørgekittet bygger på interview– og samtalemetoden
Talking Mats, der er særlig egnet til mennesker med tale-/
sprogvanskeligheder eller vanskeligheder med hukommelse
og struktur.
Den som interviewes med Talking Mats:
-

får bedre muligheder for at forstå og forholde sig til et
givent spørgsmål.

-

får lettere ved at fastholde fokus på det, der tales om.
bliver mindre afhængig af sin evne til at formulere sig
mundtligt, og kan lettere gøre sig forstået.

Du stiller spørgsmålene ved hjælp af billedsymbolkort.

Kommunika onscentret i Hillerød er et specialpædagogisk center på tale‐, høre‐ og synsområdet samt området for kogni ve vanskeligheder.
Vi har stor viden om kommunika on og kommunika onsudvikling. Vi varetager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand,
ligesom vi rådgiver om kompenserende ikt‐udstyr l børn og voksne med kommunika onshandicap.

Den der bliver spurgt, svarer ved at placere symbolkortene på
en måtte under en simpel vurderingsskala. Vurderingsskalaen

Kursus i Talking Mats

går fx fra ’synes godt om’ til ’synes ikke om’. Efter samtalen

Køb og brug spørgekittet som

kan man tage et billede af måtten med alle besvarelser. Den-

det er, eller supplér med et

ne dokumentation giver et godt udgangspunkt for fremtidige

kursus i interviewmetoden

samtaler om samme emne.

Talking Mats for at styrke dine
kompetencer som interviewer.

Spørgekittet gør det nemt at komme i gang med
Talking Mats
Spørgekittet hjælper fagfolk med at tilrettelægge en samtale, der støtter borgeren på borgerens præmisser. Materialet

Se Kommunikationscentrets
kurser i Talking Mats på:
www.kc-hil.dk/TM-kursus

er tænkt som inspiration til dig, der ønsker at møde borgeren
i øjenhøjde, men som synes, det kan være svært at komme i
gang med at arbejde struktureret med billedsymboler. Med
et spørgekit er du godt på vej.

Temapakker
Med standardmaterialet får du to temapakker efter eget
valg. Der kan vælges mellem følgende:
Fritidsaktiviteter og huslige gøremål - Personlig omsorg og
samfund - Arbejde og skole - Trivsel - Krop og sundhed Tab og sorg - Kommunikation - IPPA (Individually Prioritised
Problems Assessment).
Læs mere om pakkerne på: www.kc-hil.dk/sporgekit
Temapakker kan også tilkøbes for 750,- kr. stk.

Bestil spørgekit
Send din bestilling til:
kc-hil@hillerod.dk

Forudsætninger for anvendelse
Et interview med Symbolstøttet Spørgekit forudsætter, at
den person, du interviewer:

 skal have tilstrækkeligt syn til at kunne se symbolerne
 skal i nogen grad kunne tilkendegive og bekræfte sine synspunkter

Vi udvikler løbende flere temapakker og spørgeark.
Du er velkommen til at kontakte
os, hvis du har spørgsmål eller

 skal have forståelse for, hvad symbolerne repræsenterer

har ønsker til nye emner.

 skal være motiveret og emnet relevant
For mere information - kontakt:

Kristine Pedersen, Kommunikationscentret i Hillerød
krip@hillerod.dk. tlf. 72 32 38 00

Kommunika onscentret i Hillerød er et specialpædagogisk center på tale‐, høre‐ og synsområdet samt området for kogni ve vanskeligheder.
Vi har stor viden om kommunika on og kommunika onsudvikling. Vi varetager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand,
ligesom vi rådgiver om kompenserende ikt‐udstyr l børn og voksne med kommunika onshandicap.

