Riktad specialistutredning –
Kommunikation
Vid en riktad specialistutredning (RSU) ligger fokus på ett specifikt område, i detta fall
kommunikation. Syftet är att utreda förutsättningar för, och pröva, alternativa
kommunikationssätt (AKK)samt introducera beroende på var i AKK-processen nätverket
befinner sig. Om nätverket redan kommit igång men behöver extra stöd kring ett visst
kommunikationssätt kan utredningen anpassas efter behov.
Utredningen på centret föregås av en kartläggning av kommunikation i samverkan med
nätverket på hemorten samt en introduktion i kommunikation. Bedömningen på centret
genomförs under tre dagar, individuellt eller i grupp. Efter ca fyra månader ges en
återkoppling till nätverket på hemorten av två personer från centret

Utredningen omfattar fyra delar:
1. Introduktion på hemorten.
Så många som möjligt ur nätverket på hemorten samlas för att kartlägga befintlig
kommunikation. Inför utredningen provar nätverket några alternativa kommunikationssätt
baserat på kartläggningen.
2. Utredning på nationellt center
Vistelsen innebär en bedömning av kommunikationen och hur alternativa
kommunikationssätt kan anpassas efter individens behov.
3. Sammanfattning
Veckan efter vistelsen på centret ges en muntlig kortare sammanfattning av utredningen
på telefon till vårdnadshavare/god man. En skriftlig mer komplett sammanfattning skickas
efter cirka tre veckor till remittent och vårdnadshavare/god man.
4. Uppföljning på hemorten
Efter ca fyra månader genomförs en uppföljning på hemorten till aktuellt nätverk av en
eller två personer från centret som medverkat vid utredningen.
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Exempel på schema för riktad specialistutredning (RSU) – Kommunikation

Tid

Dag 1

Dag 2

Dag 3

07.30 Frukost

Frukost

Frukost

08.30 Musiksamling

Musiksamling

Musiksamling

09.00 Rörelse

Kommunikation färg och form

Musik

10.00 Fika

Fika

Fika

10.30 Kommunikation

Anpassa bok/datoranpassning

Rörelse

11.30 Gemensam egen aktivitet

Rörelse

Gemensam egen aktivitet

12.00 Lunch

Lunch

Lunch

13.30 Musik i grupp

Kommunikation

Samtal om fortsättning

14.30 Fika

Fika

Fika

15.00

Grupp

Bildspel

16.00 Bad
17.00

Middag

Middag

Onsdag veckan efter: Kort telefonsammanfattning.
Efter cirka fyra månader: Återkoppling på hemmaplan tis, ons eller tors.

2

