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Sérfræðiteymi um sérhæfð tjáskiptatæki
Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands hefur sett á laggirnar teymi sérfræðinga til
ráðgjafar vegna umsókna um sérhæfð tjáskiptahjálpartæki.
Sérfræðingateymið samanstendur af iðjuþjálfum, talmeinafræðingum, sjúkraþjálfara og
heilbrigðisverkfræðingi. Þessi hópur hefur sérhæft sig í sérhæfðum tjáskiptalausnum fyrir
mismunandi einstaklinga og veitir óháða og hlutlausa ráðgjöf.
Undir sérhæfð tjáskiptahjálpartæki flokkast flóknari tæki til að auðvelda tjáskipti s.s. tölvubúnaður
(þar með talin sérstakur hugbúnaður) með sérstakri stýringu eins og sérútbúnum rofum eða
augnstýribúnaði.

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir
Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir er samheiti yfir þær tjáskiptaleiðir sem þróaðar hafa verið á síðustu 50
árum fyrir þá sem af einhverjum ástæðum eiga í erfiðleikum með tal og er þeim ýmist ætlað að styðja
við eða koma í staðinn fyrir talmál. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lögð
rík áhersla á að allir eigi þess kost að tjá sig og þannig sé stuðlað að sjálfstæðu lífi, tjáningarfrelsi,
félagslegri þátttöku og menntun.

Tjáskiptalausnir
Það eru til ýmiss konar tæknilausnir til að auðvelda tjáskipti. Þar má nefna einfaldar lausnir svo sem
skriffæri, samskiptabækur og myndaspjöld. Sérhæfðari tjáskiptatæki geta verið tölvur, talgervlar,
sérútbúnir rofar og augnstýribúnaður. Val á sérhæfðum tjáskiptalausnum krefst sérþekkingar, auk
þess sem umhverfið þarf að styðja vel við notandann svo hann nái að tileinka sér slíka tjáskiptaleið.
Mikilvægt er að velja réttu tæknina og rétta tækið fyrir einstaklinginn hverju sinni.

Umsóknarferli
Ef óskað er eftir aðkomu sérfræðiteymisins (hjálpartækjanúmer ISO 211295) þarf að senda inn
umsókn á umsóknareyðublaði um hjálpartæki sem má nálgast á rafrænt í gegnum gagnagátt SÍ eða
Sögu sjúkraskrá. Umsókninni skal fylgja útfylltur gátlisti; „Ráðgjöf tjáskipta og umhverfisstjórnunar“
sem er á vef SÍ.

Þjónustuferli
Sérfræðiteymi veitir ráðgjöf til notenda, heilbrigðisstarfsfólks, meðferðaraðila, aðstoðarfólks og
aðstandenda vegna umsókna um sérhæfð tjáskiptahjálpartæki, auk þess að annast aðstoð og
eftirfylgd vegna sérhæfðra lausna. Teymið veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf og lítur á hvert mál
sérstaklega. Niðurstaða á vali á tjáskiptatæki getur verið mjög mismunandi og er aðlöguð að hverjum
og einum. Framkvæmdaáætlun er ákveðin þegar þörf hefur verið skilgreind. Þegar þörf hefur verið
metin er nauðsynlegum upplýsingum safnað saman og ákvörðun er tekin um lausn á tjáskiptaleið.
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Þjónustuferli

*Aðlagað frá : Fearing, Law & Clark (1977). Canadian Journal of Occupational therapy 64,p ll.
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