Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpe-

IKT–hjælpemidler
Informations- og KommunikationsTeknologiske hjælpemidler

midler mv.

Et tilbud til borgere i Faxe, Vordingborg og
Næstved kommuner

ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik
Hovedadresse
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900
www.visp.dk
Følg os på Facebook
ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik
Rev 0118

IKT–hjælpemidler (informations- og
kommunikations-teknologiske hjælpemidler)
En aktiv kommunikation er en forudsætning for kontakt med vores
omgivelser.
Det gælder såvel verbal som skriftsproglig kommunikation.
Hvis man som borger oplever at have kommunikative vanskeligheder som følge af et medfødt handicap, opstået sygdom eller andet,
kan man kontakte IKT-teamet, som kan være behjælpelige med at
finde frem til mulige løsninger/hjælpemidler.
Ud over de kommunikative hjælpemidler findes der også en række
kognitive hjælpemidler, som kan være anvendelige ved
hukommelsesbesvær, manglende tidsfornemmelse eller ved behov
for struktur.

Målgrupper
IKT-teamet henvender sig bl.a. til følgende målgrupper:
 Borgere med generelle læse- og skrivevanskeligheder
 Ordblindhed

Cerebral Parese
 ADHD
 Autisme Spektrum Forstyrrelser
 Funktionsnedsættelser som følge af medfødt eller erhvervet
hjerneskade (både børn og voksne):
o Kognitive vanskeligheder (opmærksomhed, hukommelse,
problemløsning erkendelse mv.)
o Sproglige vanskeligheder (afasi, kognitive kommunikationsvanskeligheder)
o Talevanskeligheder (dysartri)
 Progredierende sygdomme som f.eks. ALS, Parkinson, sclerose og muskelsvind
 Psykisk og fysisk udviklingshæmning
 Motoriske vanskeligheder som vanskeliggør almindelig
skrivefunktion

IKT–hjælpemidler kan være:








udpegningsmateriale (individuelle kommunikationstavler)
enkle talemaskiner
avancerede kommunikationsløsninger til PC og tablets
alternativt betjeningsudstyr til computer
kognitive hjælpemidler til mobiltelefoner og tablets
læse/skrivestøtte til mobil og tablets
andre individuelt baserede løsninger

IKT–teamets opgaver
IKT–teamet udreder, afprøver og anbefaler personlige hjælpemidler i forhold til Lov om social service §§112-113. Der kan tilbydes:
 udredning af behovet for kompenserende IKT-hjælpemidler
 udlån af IKT-hjælpemidler i forbindelse med udredningen
 støtte og vejledning til ansøgningen om IKT-hjælpemidler
 undervisning i brugen af bevilgede IKT-hjælpemidler
 råd og vejledning i form af information, kurser m.v. til deltagere, pårørende og fagpersoner og andre.

Undervisningen
Udredning og undervisning kan finde sted dér, hvor det er mest
hensigtsmæssigt, det vil sige i hjemmet, på en institution, en virksomhed eller på én af ViSP´s adresser.
Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes behov.

Geografisk dækningsområde
IKT–teamet på ViSP servicerer som udgangspunkt borgere i
Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner.

IKT-teamet består af:
IKT-konsulent:
IKT-konsulent:

Ida Juul Hansen
Anne Holse

