
Kommunikationspas



Kommunikationspas

 Ideen med kommunikations pas kommer fra den skotske logopæd Sally 

Millar. 

 https://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-

funktionsnedsaettelser/metoder/kommunikationspas



Hvad er et kommunikationspas?

 Ikke en kommunikationsbog!

 Et hjælpemiddel til den, der møder et menneske med 

kommunikationsvanskeligheder



Hvad er et kommunikationspas

 KommunikationsPas er et lille hæfte med oplysninger om personens måde 

at kommunikere. 

 Hæftet kan sikre, at vigtige informationer bevares og videregives, hvis 

personen skal gennemgå miljøskift og andre overgange i dagligdagen.



Hvad er ideen med et kommunikationspas?

 Hurtigt at kunne præsentere sig selv for nye mennesker.

 At kunne præsentere sig selv på en personlig måde.

 At give information om sine kommunikationsmåder 

 Især vigtigt i forbindelse med en hverdag med mange miljøskift (fx 

hjemmet, skole, fritidstilbud, aflastning, botilbud, dagtilbud, fysiologisk 

behandling) eller ved overgange fx fra børnehave til skole eller skole til 

dagtilbud/botilbud - eller, hvis man er i en sammenhæng med stor 

personaleudskiftning.



Hvad er et kommunikationspas?

 Et lille hæfte eller side med vigtige oplysninger om barnets, den unge eller 

voksnes kommunikation.

 •Skrevet i 1. person, fx "Jeg kan ikke tale, men forstår næsten alt hvad du 

siger"

 •Skrevet i et lettilgængeligt og uformelt sprog, som alle kan forstå.

 •Følger personen rundt i hverdagen, så det altid er tilgængeligt og synligt -

fx placeret på kørestolen.

 •Laves i samarbejde mellem dem, der kender personen bedst, fx i 

forbindelse med Social Networks interview, Pragmatisk profil og lignende og 

sammen med personen selv, når det er muligt.



Hvad er målet med et 

kommunikationspas?

 At gøre det første møde lettere og vellykket

 At gøre det lettere at tage kontakt med mennesker med 

kommunikationsvanskeligheder

 Forebygge usikkerhed både for ASK brugeren og samtalepartneren

 At ASK brugeren får kontakt med og kommunikerer med andre end de helt 

nære

 At andre mennesker ser mennesket bag ved 

kommunikationsvanskelighederne



Hvad kan et kommunikationspas 

indeholde?

 Om mig…

 Sådan kommunikerer jeg… / Sådan fortæller jeg dig noget…

 Sådan siger jeg ja og nej

 Vigtigt at vide om mig, når vi skal tale sammen…

 Du kan hjælpe mig ved at…

 Vigtige personer i mit liv…

 Jeg kan godt lide…

 Jeg kan ikke lide…

 Sådan fungere min udpegningstavle / talemaskine…

 •Vigtig at vide (fx om medicinering, spisning eller andet)???????



Gode råd

 Udform kommunikationspasset således, at det er tydeligt hvad det er, og så 

folk får lyst til at kigge i det.

 Lav evt. en lille indholdsfortegnelse eller faner, hvis passet indeholder 

mange oplysninger.

 Lav kommunikationspasset sammen forældre og andre nærpersoner og 

gerne med barnet eller den unge/voksne. 

 Indsæt revideringsdato og ansvarlig derfor

 Vær obs på at det er et kommunikationspas og ikke en manual til personen



Kommunikationspas 

 I papir format

















Elektronisk kommunikationspas

 I det kommunikationsprogram ASK brugeren kommunikerer med

 Ny app

 Det digitale kommunikationspas er udviklet i et samarbejde mellem 
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), Specialbørnehjemmene
og Sødisbakke, som alle er en del af specialsektoren i Region 
Nordjylland. 

 Den digitale version giver bl.a. mulighed for at bruge videoeksempler 
til at illustrere kommunikationen, ligesom det øger brugervenligheden 
væsentlig. Både for dem der udfylder kommunikationspasset, og for 
dem som skal bruge det.

 OBS!! Kommunikationspasset er lavet til brug på private enheder, og 
må ikke bruges på institutioners iPads eller på andre offentligt ejede 
tablets. 



Elektronisk kommunikationspas

 PC. I det kommunikationsprogram ASK brugeren benytter

 App til iPad:  Brug scener i GotalkNow

 App til iPad: Scene and Heard


