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Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT 
i barnsjukvård och specialisttandvård –
utveckling och utvärdering av en nationell 
resurs
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KomHIT  
- en utvecklingsdel 
finansierad av Arvsfonden
- en forskningsdel finansierad 
av andra fonder

• Syfte
- tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt 

Barnkonventionen och Funktionshinderkonventionen och 
öka barnets aktivitet och delaktighet under 
sjukhusvistelse och tandvård genom att erbjuda 
kommunikationsstöd främst i form av bilder och IT

• Kommunikativ och kognitiv tillgänglighet genom 
Universell design!

Universell design som möjliggörare för att 
uppfylla nya patientlagen
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A
Alla 
barn& 
föräldrar

Andra barn & föräldrar med 
språksvårigheter

Hela 
verksamheten
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Samarbetsparter

• DART kommunikations- och dataresurscenter –
Projektledare Gunilla Thunberg

• Olika enheter inom barnsjukvård; Göteborg & Borås

• Olika enheter inom tandvård

• Intresseorganisationer:
- FUB Lerum (utvecklingsstörning)
- DHB Västra (språkstörning)
- AAF Göteborg (autismspektrum

• Göteborgs Universitet

• Högskolan Borås

Fritt tillgängliga webb-resurser

www.kom-hit.se
Information, exempel, 
undervisningsfilm

www.bildstod.se
Resurs för att tillverka,                                       
lagra och dela bildstöd 
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KomHIT forskning och 
utvärdering
• Dagkirurgi Göteborg, barn med 
kommunikationssvårigheter 

- Lägre stress (salivcortisol) och oro (mätinstrument)

- Ingen premedicinering!

- Färre utblivanden och familjer som skickas hem (fel förberedda). 

• NPH särskilt BNK
- Barnen medverkar bättre, är fokuserade, gladare och 

kommunicerar mer, föräldrar mycket positiva!

• Operation 7, sjukvårdsrädda barn (enkätundersökning)
- Bättre medverkan, föräldrar positiva, barnen kissar snabbare
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KomHIT utvärdering
• BUP Göteborg

- Barn/ungdomar, föräldrar och personal mycket nöjd

• Barnkliniken Borås – lustgas under                         
nålsättning (Merja Vantaa-Benjaminsson)

- 100 barn i åldrarna 5-15 år jämfördes

- Hälften fick bildschema före besök (hemsänt) och under besök

- Barnen var signifikant mindre oroliga och skattade smärta lägre

• Tandvården:
- Förstagångsbesök vid 1 år: vanlig text-kallelse: 50% kommer, med 

bildkallelse 70% kommer

- Bättre kooperation, färre besök och uteblivanden – ekonomi!
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KomHIT till SkaS – Skaraborgs sjukhus

Utvärdering inom en 
rad procedurer i 
barn och 
kvinnosjukvård
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Förankring & framtid
• KomHIT Flykting – stöd från VG-regionen

• Del av Mänskliga Rättigheter-planen

Elaine och HSO/FUB viktiga som påtryckare

I rådet!
- Ska användas/implementeras fr a i primärvård och 

allmäntandvården

- ALLTSÅ: Kräv att få bildstöd!  Fråga – säg till på er vårdcentral! 
Det blir bättre för alla patienter då!

KomHIT - FUB Vann 2017                                    


