
MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT

VÅRE STØTTESPILLERE



Velkommen!

Generell info om Kjenn MEG

• Arbeidet med prosjektet har pågått i 5 år

• Vært på markedet i 2 år

• Leverer i dag til alle Hjelpemiddelsentraler og over 100 brukere

• Betaprogrammet viktig for brukertilbakemeldinger

• Arbeidet med en nye Kjenn MEG er i gang. Lanseres i 2020



FILM: Limer inn i endelig versjon



Funksjon

• Digital uttrykksbank 

• Utrykk og aktiviteter filmes eller tas bilder av 

• Observasjonene lagres digitalt, analyseres og tolkes 

• Ferdige beskrivelser og tolkninger av uttrykk, rutiner og 

aktiviteter lagres i en skyløsning og utgjør personens 

uttrykksbank, «språkprotese»

• Hjelperen/nærpersonen bruker kommunikasjonssystemet i 

samspill med eieren



Mål 

• Sikre kommunikasjonen – for livet 



Hvorfor Kjenn MEG?
• Bli forstått når uttrykkene er viktige

• Nettverket rundt blir mer bevisst og fremstår mer forutsigbare 

for bruker

• Øker sannsynligheten for at personen vil kommunisere mer

• Forebygger passivitet eller resignasjon

• Forebygger utfordrende atferd

• Forenkler overgangssituasjoner



Brukerfordeler 

• Krever ikke at brukeren tilegner seg nye ferdigheter eller kunnskap

• Protesefunksjon - brukeren får sin egen «stemme»

• Øker trygghet og forutsigbarhet fordi nærpersoner fremstår 

enhetlige i sine responser

• Sikrer uttrykkene, og bevarer disse gjennom livet

• Økt livskvalitet!



Brukerhistorie
«Vi er veldig glade for endelig å ha funnet et digitalt 

kommunikasjonsverktøy som virkelig innfrir forventningene og 

som vi kan skreddersy akkurat sånn som vi trenger til vår datter 

Amalie.

Du aner ikke hvor mange forskjellige systemer vi har prøvd, og 

hvor mange timer vi har brukt på ting som ikke funket likevel, 

siden Amalie ikke "passer" inn i det, eller ikke "får det til".

Nå føler jeg at all tiden vi bruker på appen er meningsfull og at 

dette er noe som virkelig kommer til nytte på alle måter!

Kjenn MEG har på en måte gjort at vi snudde hele tankegangen 

vår på hodet. For Amalie kommuniserer en hel masse, men på 

sin egen måte. Nå kan hun få lov til å fortsette med dette og få 

bekreftelse fra de rundt seg, noe som igjen forsterker hennes 

egne uttrykk.

Og det er så godt som foreldre å endelig kunne senke skuldrene 

litt og få lov til å akseptere sitt eget barns måte å snakke på og 

forsterke det, istedenfor hele tiden å prøve å presse barnet inn i 

en slags universell mal»



Kjenn MEG som nøkkel i et samarbeid

• Opprett en nærgruppe bestående av de som kjenner bruker 

best

• Skap entusiasme og eierskap i hele nettverket, og understrek 

viktigheten av arbeidet

• Utnevn en ansvarlig for arbeidsprosessen – ADMIN

• Begynn med de uttrykk dere kjenner best

• Tenk kvalitet fremfor kvantitet 


