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KomTil
• Baggrund
• Behovsanalyse i dansk tværsektoriel kontekst
• Samskabelsesprocesser
• Fund og løsninger
• Kompetenceløft og sikring af implementering
• Spørgsmål

BAGGRUND
”Sammenhængende forløb for borgere med afasi”
Udvikling af metode med strategier samt fysiske/analoge og digitale værktøjer til
at understøtte kommunikation med borgere med afasi
En fælles transparent metode gennem hele indlæggelses- og
rehabiliteringsforløbet
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BAGGRUND
Dårligere udbytte af rehabilitering, længere indlæggelsestid, markant flere udskrives til
andre tilbud fremfor til hjemmet
(Gialanella, Bertolinelli, Lissi, & Prometti, 2011; Gialanella & Prometti, 2009)

Forringet patientsikkerhed - tre gange så mange utilsigtede hændelser
(Bartlett, Blais, Tamblyn, Clermont og MacGibbon, 2008)

Medfører omfattende konsekvenser som isolation, ensomhed og depression
(Davison, Howe, Worrall, Hickson, & Togher, 2008; Kauhanen et al., 2000; Wade, Hewer, David, & Enderby, 1986)

Kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og borgere med afasi er asymmetrisk
(Gordon, Ellis-Hill, & Ashburn, 2009;Hedberg, Cederborg, & Johanson, 2007; Isaksen, 2018)

BAGGRUND
Tværsektorielt, ensrettet brug er svært. Særligt ses udfordringer i den akutte fase.
(Simmons-Mackie, N N., Kagan, A, O'Neill Christie , C, Huijbregts, M, McEwen, S, & Willems, J., 2007).

Overføringen af træningen til praksis er yderst kompleks.
(Horton, Lane, & Shiggins, 2016)
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BEHOVSANALYSE - MULIGHEDSRUM
• Kendskab til afasi
• Relationer og adfærd
• Tilgængelige og ensartede kommunikationsstøttematerialer – værktøjskassen
• Adoption og anvendelse af kommunikationsstrategier og -værktøjer
• Faglig videndeling/videndeling på tværs af sektorer
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Ide 1: Digital Platform / App
med login

Ide 4:
Kommunikationspas
/bog

Ide 2:Billedkort/
Lommekort

Ide 5: Organisering af
første møde

Ide 3: Værktøjskasse og
database af værktøjer

Ide 6: En klinisk
retningslinje for
samtalestøtte

Ide 7:Analogt og digitalt
symbol for afasi
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DEN FYSISKE VÆRKTØJSKASSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsflyer
Huskekort med statements til god kommunikation
Notathæfte
Ja/nej-kort
Smerteskala
Kropskort
Landkort - DK
Taltavle
Oversigtskalender/"fødselsdagskalender"
Uge- og tidsoversigt
Bogstavkort
Bogstavtavle
Billeder – 32 stk.
Lommekort
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DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE
• Information om afasi til patient/borger og pårørende (to spor) + infovideo til pårørende
• Information om samtalestøtte (strategierne og værktøjerne) til pårørende og personale
• Billeder fra det analoge materiale i kategorier
• Muligheder for at uploade egne fotos og kategorisere dem

•Færdiggørelse af train-the-trainer-forløb (TTT) + basisprogrammet
Feb. 19

Marts 19 Maj 19

Maj. 19

•Afvikling af TTT

•1. testmodul af uddannelsesprogrammet afprøves på testgruppe (20 deltagere) – 3 timers varighed
•Testgruppen afprøver i praksis
•2. testmodul af uddannelsesprogrammet afprøves på testgruppe (20 deltagere) – 3 timers varighed

Opsamling og kalibrering – undervisningsprogrammet (TTT + basisprogram) + pilotværktøjskasserne
Juni-aug. 19

•Trænerne underviser deres kolleger i basisprogrammet med introduktion af de færdige værktøjskasser
Sept. 19
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Hvad er mit udbytte som fagprofessionel, hvis jeg deltager i et kommende trænerkursus?
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