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Introduktion 
Verktyget Mina kommunikationshjälpmedel 
har tagits fram inom arvsfondsprojektet  
Mitt liv, mina ord, i samarbete med 
projektdeltagare som själva använder 
hjälpmedel för att kommunicera och med 
deras assistenter.  
Det bygger på insikten att kommunikations-
hjälpmedel behöver kunna förändras så att de 
alltid är aktuella och att användarna själva vill 
vara delaktiga i detta arbete. 

Materialet är skrivet i jag-form, utifrån 
hjälpmedelsanvändarnas perspektiv och är 

tänkt att ge en översikt som är användbar 
både för användarna och för dem som 
assisterar dem i vardagen. Det är vanligt att 
ha flera kommunikationshjälpmedel som 
kompletterar varandra och översikten kan 
visa på vilket sätt.  

När hjälpmedelsanvändaren och en assistent 
eller annan stödperson arbetar med 
materialet tillsammans, kan de få syn på både 
vad som fungerar bra och på sådant som kan 
behöva förändras. Den färdiga översikten kan 
också vara till stöd för ny personal. 

Materialet består av tre delar: 
A. Mina kommunikationshjälpmedel (detta dokument)
Här beskrivs materialet och de frågor som ska besvaras om de olika 
kommunikationshjälpmedlen.
Här finns också blanketter som kan fyllas i, så man får en översikt på en 
sida över varje hjälpmedel. Dokumentet går att fylla i genom att skriva 
text i datorn (tänk då på att spara dokumentet när det är ifyllt). Det går 
också att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

B. Frågor om mina kommunikationshjälpmedel
Ett frågeformulär med alternativsvar som gör det
möjligt att svara på frågorna om hjälpmedlen på
olika sätt. Där det finns alternativsvar kan
användaren peka eller svara med en siffra.

C. Översikt - Mina kommunikationshjälpmedel
Denna blankett fylls i sist och ger en översikt över svaren om de olika 
kommunikationshjälpmedel som en person har. Precis som de andra 
dokumenten går det att fylla i genom att skriva text i datorn. Det går 
också att spara och skriva ut.
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A. Mina kommunikationshjälpmedel
Mina kommunikationshjälpmedel ger en översikt över de hjälpmedel jag använder i vardagen för 
att kommunicera och mina önskemål om stöd för att anpassningarna ska vara aktuella. 

Sammanställningen ska för varje hjälpmedel svara på följande frågor: 

• Vilket hjälpmedel? (Namn på hjälpmedlet, + t ex programvara och upplägg/vokabulär)
• Varifrån kommer det? (förskrivet av NN, köpt själv, köpt av NN, tillverkat av NN, annat)
• Vem ansvarar för uppföljning? (Namn, yrke och arbetsplats om hjälpmedlet är förskrivet)
• Vem ger support? (Namn på ev. hjälpmedelstekniker eller annan supportperson)
• Var finns det? (Följer mig, hemma (ev. specifik plats), i skolan, på arbetet, annan plats)
• Vem ansvarar/samordnar i vardagen? (Jag själv, assistent NN, anhörig NN, annan person)
• Vem lägger in nya ord, uttryck eller funktioner? (Jag själv, assistent NN, anhörig NN, annan

person).
• Hur ofta? (Varje vecka, varje månad, när det ska hända något nytt, när jag säger till, annat)
• Hur styr jag mitt hjälpmedel? (Med handen, mus, joystick, huvudmus, brytare, ögonpekning,

eller på annat sätt).
• Hur visar jag att jag vill ha ett nytt ord eller uttryck (eller kanske en ny funktion i hjälpmedlet)?
• Finns det någon särskild rutin för att fånga upp behovet av nya ord och uttryck?
• Vad kan jag lägga till och ändra själv?
• Hur ofta laddas hjälpmedlet? Av vem?
• Hur ofta rengörs hjälpmedlet? Av vem?

För varje hjälpmedel finns det en tabell att fylla i för att svara på de här frågorna. 

Vissa av frågorna har ett givet svar, som bara behöver skrivas in. Andra frågor vill jag vara med och 
svara på. Om det behövs kan man då använda en frågeguide med alternativsvar (Dokument B. 
Frågor om mina kommunikationshjälpmedel). 

Det finns också en separat översiktstabell där man kan samla svaren om alla mina hjälpmedel, både 
papperskartor, särskilda samtalsapparater och hjälpmedel som finns i dator, surfplatta eller mobil 
(Dokument C. Översikt – Mina kommunikationshjälpmedel). För att det ska få plats i översikten 
finns bara det viktigaste som rör vardagen med i översikten. För mer detaljer får man läsa 
dokumentet över det enskilda hjälpmedlet. Översiktsbladet har plats för tre hjälpmedel. Vill man 
skriva om fler får man fylla i ett översiktsblad till. OBS! Tänk på att spara dokumentet med ett nytt 
namn om du fyller i det i datorn. 
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Exempel:  
Rutiner och ansvar för  
kommunikationshjälpmedel 
 Fråga Svar 

 
Vilket hjälpmedel? Svenska Avaz för iPad 

 
Varifrån kommer det? Förskrivet av vuxenhabiliteringen 

 
Ansvar för uppföljning: Logoped Beata Bengtsson, vuxenhab i X-stad 

 
Vem ger support? Hjälpmedelscentralen i X-stad. 

Hjälpmedelstekniker Calle Carlsson 

 
Var finns det? Följer med mig 

 
Vem samordnar i vardagen? Min assistent Lotta Larsson 

 
Vem lägger in nya ord, uttryck 
eller funktioner? Assistenterna Lotta och Martin 

 
Hur ofta? Första måndagen i varje månad lägger de in nya 

ord + när jag ska göra något nytt 

 Hur styr jag mitt hjälpmedel? Med handen 

 
Hur visar jag att jag vill ha ett 
nytt ord, uttryck eller funktion? 

Berättar med mitt hjälpmedel. Tittar mot 
anteckningsboken där vi skriver in nya ord 

 
Finns det någon särskild rutin 
för nya ord och uttryck? 

Varje söndag när vi går igenom veckans schema 
tänker vi efter om jag har de ord jag behöver för 
veckans aktiviteter 

 
Vad kan jag lägga till och ändra 
själv? Ingenting just nu 

 
Hur ofta laddas hjälpmedlet? iPaden laddas under natten 

 
Av vem? Den assistent som jobbar kväll 

 
Hur ofta rengörs hjälpmedlet? Så snart det ser smutsigt ut 

 
Av vem? Den assistent som jobbar då 
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Rutiner och ansvar för  
kommunikationshjälpmedel 1 
 
 Fråga Svar 

 
Vilket hjälpmedel?  

 
Varifrån kommer det?  

 
Ansvar för uppföljning:  

 
Vem ger support?  

 
Var finns det?  

 
Vem samordnar i vardagen?  

 
Vem lägger in nya ord, uttryck 
eller funktioner?  

 
Hur ofta?  

 Hur styr jag mitt hjälpmedel?  

 
Hur visar jag att jag vill ha ett 
nytt ord, uttryck eller funktion?  

 
Finns det någon särskild rutin 
för nya ord och uttryck?  

 
Vad kan jag lägga till och ändra 
själv?  

 
Hur ofta laddas hjälpmedlet?  

 
Av vem?  

 
Hur ofta rengörs hjälpmedlet?  

 
Av vem?  
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Rutiner och ansvar för  
kommunikationshjälpmedel 2 
 
 Fråga Svar 

 
Vilket hjälpmedel?  

 
Varifrån kommer det?  

 
Ansvar för uppföljning:  

 
Vem ger support?  

 
Var finns det?  

 
Vem samordnar i vardagen?  

 
Vem lägger in nya ord, uttryck 
eller funktioner?  

 
Hur ofta?  

 Hur styr jag mitt hjälpmedel?  

 
Hur visar jag att jag vill ha ett 
nytt ord, uttryck eller funktion?  

 
Finns det någon särskild rutin 
för nya ord och uttryck?  

 
Vad kan jag lägga till och ändra 
själv?  

 
Hur ofta laddas hjälpmedlet?  

 
Av vem?  

 
Hur ofta rengörs hjälpmedlet?  

 
Av vem?  
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Rutiner och ansvar för  
kommunikationshjälpmedel 3 
 
 Fråga Svar 

 
Vilket hjälpmedel?  

 
Varifrån kommer det?  

 
Ansvar för uppföljning:  

 
Vem ger support?  

 
Var finns det?  

 
Vem samordnar i vardagen?  

 
Vem lägger in nya ord, uttryck 
eller funktioner?  

 
Hur ofta?  

 Hur styr jag mitt hjälpmedel?  

 
Hur visar jag att jag vill ha ett 
nytt ord, uttryck eller funktion?  

 
Finns det någon särskild rutin 
för nya ord och uttryck?  

 
Vad kan jag lägga till och ändra 
själv?  

 
Hur ofta laddas hjälpmedlet?  

 
Av vem?  

 
Hur ofta rengörs hjälpmedlet?  

 
Av vem?  
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