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1. Introduksjon til Milla Says kommunikasjonspakke

Milla Says Kommunikasjonspakke er et digitalt verktøy som hjelper barn, 
unge og voksne med kommunikasjonsutfordringer og som benytter tegn til 
tale som sin alternative og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Kommunikasjonspakken leveres ferdig installert på en iPad. 

Hovedmålgruppe er barn og voksne med lite eller ingen funksjonell tale. Produktet er også 
aktuelt der fagmiljøet rundt brukeren forventer en form for talespråk på sikt, men der 
behovet vil ha en varighet på mer enn 2 år. 

Milla Says Kommunikasjonspakke er unik i sitt slag som hjelpemiddel for de som har Tegn 
Til Tale som sin ASK form. Dette fordi pakken inneholder en plattform og et miljø for Tegn 
Til Tale der brukeren får stimulert sin språkutvikling. 

Milla Says ble etablert i 2015 og har rundt 1000 aktive brukere i Norge, samt i Sverige og 
Danmark. Milla Says gir mennesker med manglende eller begrenset talespråk, verktøy for 
å skape god kommunikasjon med de viktige nærpersonene. Milla Says har i dag levert 110 
stk «Milla Says Kommunikasjonspakker» via Nav Hjelpemiddelsentralen over hele Norge. 

Personlig engasjert i produktet  
Selskapet ledes av gründer Aleksander Helmersberg. Bakgrunnen for Milla Says er svært 
personlig. Og det gjør at eieren brenner ekstra for at produktene skal være best mulige.  

I desember 2011 fikk de datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med 
forsinket verbal tale og foreldrene fikk tidlig beskjed om at de måtte lære å kommunisere ved hjelp 
av tegn til tale. 

‹‹God kommunikasjon er nøkkelen til et godt liv. Vi brenner for at alle skal bli tatt på alvor 
og bli behandlet likt ut ifra sine forutsetninger. Alle skal ha muligheten til å bli den beste 

versjonen av seg selv.›› Gründer Aleksander Helmersberg 

Milla Says kommunikasjonspakke består av to deler 
Sharing by Milla Says: En egen programvare som er for at nærpersonene (familie, bruker selv og 
operative fagmiljøet som jobber med bruker sitt språk) skal kunne jobbe godt sammen for å 
stimulere språkutviklingen til barnet eller den voksne. Det er i denne programvaren at det tilpasses 
og tilrettelegges for bruker sitt språk. Dette gjøres ved å legge inn nye tegn-filmer bla av bruker 
selv, knyttet til et bilde/ symbol eller PCS. Viktigheten av å legge et bilde/ symbol til tegnfilmen er at 
bruker gjerne ikke kan lese, slik at bildet / symbolet blir deres tekst for selv å kunne navigere seg 
fram til ønsket uttrykk/ behov der tegnfilmen kommer frem. Samt at alle tegn kategoriseres, slik at 
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det er naturlig og enkelt for ASK bruker selv å kunne navigere i sitt eget 
kommunikasjonshjelpemiddel. Communicator by Milla Says. 

Communcator by Milla Says: Dette er en programvare som er koblet mot 
administrasjonstjenesten Sharing by Milla Says, slik at tegn og innhold blir synkronisert over til 
ASK´ bruker sin egen enhet.  
 
Communicator by Milla Says skal være med og tilgjengelig i hjemmet, på skolen, i barnehagen, og 
på trening. Communicator by Milla Says fungerer uten nettilgang, slik at det er mulig å bruke den 
over alt. 
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2. Steg for steg - Sharing by Milla Says

Vår visjon er at det er viktig med gode språkmiljø for å tilrettelegge og stimulere til god 
språkutvikling! For personer med dårlig eller manglende talespråk er det viktig at dette språkmiljøet 
bygges og brukes aktivt for å gi bruker en god språkutvikling. 

MÅLSETNING 
• Gi brukeren bedre forutsetning for å bli forstått med sine håndtegn og sin primære ASK 

som er Tegn til tale 
• Gi mer forutsigbarhet og god kommunikasjons-utvikling for alle rundt bruker, som igjen 

vil gi bruker bedre språkutvikling 
• Sørge for gode overganger og kompetanseoverføring på bruker sin 

kommunikasjonsform 

LØSNINGEN 
Et personlig, digitalt verktøy for å tilrettelegge og tilpasse for din Tegn Til Tale bruker skal bli best 
mulig stimulert i sin språkutvikling. 

Med Sharing by Milla Says bygger og utvikler du Tegn Til Tale brukeren sin kommunikasjon. Du 
kan invitere inn alle som du ønsker skal ta del i det digitale språklige miljøet, som familie, venner, 
ansatte i skole eller barnehage, støttekontakter, assistenter osv. Spesielt viktig er dynamikken og 
tilretteleggingen for at spesialpedagog blir tett på bruker for å få best mulig språkutvikling. 
 
Det enkleste er å starte med å legge til tegn som enten bruker kan, eller 
skal lære, ved hjelp av film. 
- Tegnet kan filmes av en nær-person av bruker (foreldre, 

spesialpedagog eller andre som jobber og kjenner bruker) 
- Film også bruker selv gjøre tegnet for å dokumentere for 

alle hvordan tegnet gjøres av brukeren selv (det kan 
være flere måter å gjøre ett tegn på) 

Sharing by Milla Says er tilgjengelig på mobil, nettbrett og 
PC/Mac, samt at den er tilknyttet Tegn Til Tale brukeren 
sitt eget kommunikasjons-hjelpemiddel Communicator by 
Milla Says 

Milla Says AS 
Telefon: +47 53 21 06 40 • e-post:support@millasays.com • www.millasays.com 

Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5354 Straume  ( ) 4 21



STEG 1 - REGISTRERE NETTVERK 

(I) - Den som som skal eie/ drive et tegn-til-tale nettverk. 
1. Kan gjøres i vår web-app på en PC eller Mac i nettleser (Anbefales) 
• Gå inn på www.millasays.com  
• Trykk Logg inn knappen oppe til høyre på websiden 

2. Eller last ned appen på din mobil/ nettbrett på AppStore eller Google Play 

1. Velg innlogging    
(I) - Første må du velge din foretrukne innloggings-metode 

1. Facebook 
2. Google 
3. SMS 

 
2. Registerer personlig profil  

• Navn 
• E-post 
• Telefonnummer 
• Pin-kode  

 
3. Opprett nettverk 
 1. Navn på nettverk (helst navn på bruker) 
 2. Hensikt med nettverket 
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Fyll inn ALL forespurt data

Gjelder IKKE for de som er 
invitert til et allerede 
eksisterende nettverk!

http://www.millasays.com


STEG 2 - INVITERE MEDLEMMER 

(I) - Hensikten med nettverk i Sharing by Milla Says er å bygge et aktivt og digitalt språkmiljø, 
hvor flest mulig får ta del i din bruker sin kommunikasjon og være med å stimulere brukeren 
sin språkutvikling. 

1. Gå til «members» i menyen 
2. Trykk på «invite members» 
3. Send url-lenken til den du vil invitere inn.  

Fra vår web-app: 

(I) Du kan invitere medlemmer til nettverket ditt via vår web-app Sharing by Milla Says. Da 
logger du inn via www.millasays.com og trykker på logg inn knappen oppe til høyre.  
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NB, hver invitasjons-lenke er unik pr 
invitert! 
Invitasjonen er gyldig i maks 4 dager, 
etter dette må det sendes ut ny!

Send invitasjon direkte på e-post i nettverket

Kopier lenke og send fra din egen e-postkonto

Kopier lenke og send via FB messenger

http://www.millasays.com


Fra vår mobil-app 

  
(I) Du kan også invitere medlemmer til nettverket ditt med mobil-appen Sharing by Milla 
Says. Laste ned appen fra Google Play eller AppStore. 

 

  

STEG 3 - MOTTA INVITASJON 

1. Motta på e-post 
• Åpne på din PC/ Mac i nettleser (Anbefales) 

2. Motta på FB messenger 
• Åpne på din PC/ Mac i nettleser (Anbefales) 

3. Motta på SMS 
• Åpne url på mobil, deretter last ned appen på AppStore/ Google Play 
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Send invitasjon som e-post  Send invitasjon som sms



STEG 4 - AKSEPTERE INVITASJON  

(I) - Samme prosedyre som «Steg 1 - Registrere nettverk», prosess 1 og 2. 

1. Velg innlogging 

2. Fyll inn personlig profildata 

3. Melding går da ut til den som inviterte deg «X har akseptert invitasjon» 

Akseptere invitasjon på PC/ Mac i nettleser: 
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1. Åpne invitasjonen til nettverket 2. Velg din personlige innlogging-måte

3. Fyll inn riktig persondata 4. Du er nå registrert i invitert nettverket

NB! Det betyr at du må vente med å gå videre til 
den som har invitert deg har godkjent deg i 
nettverket.



STEG 5 - GODKJENNE MEDLEM  

(I) Når et medlem du har invitert har akseptert invitasjonen og registrert sin personlige profil, må 
du inn i nettverket og godkjenne de før de får tilgang til nettverket.  

1. Du får en melding om «X har akseptert invitasjon» 
2. Logg inn på nettverket 
3. Gå til Members - Trykk «Godkjenn» om det er riktig person 
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Til deg som har invitert et 
medlem

Godkjenn bruker i mobil-appen Godkjenn bruker i web-appen

Du skal nå som godkjent medlem logge inn i 
nettverket: 

- Med din valgte innlogging, aldri noe annet 
- Du kan logge inn på web via www.millasays.com 
- Eller du kan laste ned mobil-appen og logge inn 

der 

Bruker er blitt godkjent i nettverket

NB, du som invitert medlem skal ikke lage eget nettverk!

http://www.millasays.com
http://www.millasays.com


STEG 6 - REDIGERE MEDLEMMER  

(I) - Du kan som administrator velge medlemmers roller i nettverket. 

1. Gå til Members 
2. Trykk på tannhjulet på den aktuelle medlems-profilen 
3. Gi medlemmet en tittel for at alle i nettverket skal vite hvorfor de er i nettverket 

- Eks, «mor», «bestefar», «lærer», «spesialpedagog», «avlaster» etc 
4. Gi medlemmet en access/ tilgang 

 
 

- Network member 
• Kun tilgang til/ se tegn som ligger i bruker sitt nettverk 
• Kan delta i grupper de er invitert i 

- Network contributor 
• Kan legge til tegn i nettverket 
• Kan delta i grupper de er invitert i 

- Network administrator 
(I) - Fulle rettigheter på samme måte som eier av nettverket. Du kan ha ubegrenset med 

administratorer i et nettverk. 

• Kan lage tegn 
• Kan invitere medlemmer i nettverket 
• Kan opprette dialog/ dagbokgrupper i et nettverk 
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Du som administrator kan 
alltid endre medlemmers 
rolle. 

Du kan også slette 
medlemmer



• Kan redigere medlemmer  
• Kan redigere tegn 

STEG 7 - LAGE TEGN 

(I) - Du kan lage tegn både på mobil-appen og i web-appen (i nettleseren). Det gir deg flere 
muligheter og gjør at du selv bestemmer hva som passer best for deg. 

1. Trykk «Create sign» (plusstegnet +) 
• Via dashboard 
• Via library 

2. Navn på tegn 

3. Legg til film 
• Film direkte i mobilappen eller via PC/ Mac-kamera 
• Last opp film du har liggende på din telefon/ nettbrett (ved bruk av mobil-app) 
• Eller last opp film du har liggende på din PC/Mac (ved bruk av web-app) 

4. Legg til kategori 

(I) - Du må ha kategori for at tegnet du legger inn i bruker sitt nettverk skal synkroniseres  og 
tilpasses brukers eget hjelpemiddel Communicator by Milla Says! 

• Du kan legge til flere kategorier om du mener tegnet tilhører flere 
- Eks, Tegnet for «Fisk» kan ligge under kategoriene: 
• Mat 
• Natur 

5. Legg til bilde/ symbol/ PCS-symbol 

(I) - Du må også ha bilde/ symbol for at tegnet du legger inn i bruker sitt nettverk skal 
synkroniseres og tilpasses brukers eget hjelpemiddel Communicator by Milla Says! 

• Bruk et symbol/ image som vi foreslår og passer  
• Bruk et PCS-symbol 
• Ta et bilde som representerer tegnet direkte i appen via mobilkamera 
• Last opp et bilde fra ditt mobil-galleri (ved bruk av mobil-appen) 
• Last opp et bilde fra din PC/ Mac (ved bruk av web-appen) 

Milla Says AS 
Telefon: +47 53 21 06 40 • e-post:support@millasays.com • www.millasays.com 

Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra 15, 5354 Straume  ( ) 11 21



6. Trykk finish 

7. Tegnet legger seg inn: 
• På dashboard 
• I biblioteket 
• Det går ut en push/ varsling til alle i nettverket at «nytt tegn xxx lagt inn» 
• Det legger seg/ synkroniseres inn i Tegn Til Tale bruker sitt eget kommunikasjons-hjelpemiddel 

Communicator by Milla Says 
•

STEG 8 - FINNE DINE TEGN 

(I) - Du har også her samme muligheter i mobil og web-appen 

1. Dashboard 
• Her finner du siste 10 tegn lagt inn 

2. Biblioteket 
• Her ligger alle tegn i ditt nettverk 
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Du kan selv sortere hvordan du vil se alle tegn 
• Alfabetisk 
• Dato lagt inn 
• Kategorisert 



STEG 9 - REDIGERE TEGN 

(I) - Du kan redigere tegene dine i både mobil og web-appen.  
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1. Åpne tegnet du vil redigere

2. Du kan: 

• Bytte navnet på tegnet 
• Bytte ut tegn-film 
• Fjerne eller legge til kategori 
• Fjerne eller legge til nytt bilde/ 

symbol/PCS-symbol

3. Første steg/ side: 

• Du kan endre navn 
• Du kan endre film 

Trykk «update» for og fullføre endringer 
eller gå videre

4. Andre steg/ side: 

• Du kan endre / legge til kategori 
• Du kan endre / legge til bilde/ PCS 

Trykk «finish» for og fullføre endringer



11 - PUSH VARSLINGER/ MELDINGER 

(I) - Alle i språkmiljøet oppdateres samtidig ved push-varsling/ melding når nye tegn legges til 
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Varsel/Push: 
- Nytt tegn lagt til



3. Steg for steg - Communicator by Milla Says

Visjonen med produktet er at brukere selv skal skal kunne stå mer uavhengig og kunne 
kommunisere med de rundt seg. De som har Tegn Til Tale som ASK skal kunne kommunisere 
selvstendig og få stimulert sin språkutvikling. 

Målsetning 
• De rundt bruker jobber/ tilrettelegger sammen og legger inn tegn i nettverkstjenesten Sharing by 

Milla Says 
• Film av tegnet bruker kan/ jobber med 
• Bilde/ symbol/ PCS som representerer tegnet (blir bruker sin tekst) 
• Kategoriserer og tilpasser tegn som legges inn 

• Bruker får egen app/ tjeneste, Communicator by Milla Says, hvor deres tegn ligger og som de 
selv skal kunne håndtere 

• Skal gi bruker en trygghet på å bli forstått og at deres eget hjelpemiddel blir deres «protese» 

Produktpakken 
Programvaren «Milla Says Communicator» leveres ferdig installert på en iPad 32gb 
wifi. Samt tilbehøret, Targus Rugged case og bærestropp  

Løsningen 
En skreddersydd tjeneste som hjelper barnet å 
kommunisere med dem rundt seg. Barnet navigerer 
selv blant bilder/symboler (pga manglende tekstlig 
leseferdighet) for tegnene de ønsker å 
kommunisere, og gjør det lettere å kommunisere 
og gjøre seg forstått. 
Alle tegn som bruker selv kan kommunisere 
med legges inn av de rundt bruker i den 
digitale administrasjon-plattformen Sharing by 
Milla Says. 
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Milla  Says  Communicator  Start  Guide 

----------  KOMME  IGANG  ---------- 

Før du kan bruke Communicator med dine egne tegn, er det noen skritt du må gjennomføre. 

Først av alt, må en ha en konto hos Milla Says og ha opprettet ens eget nettverk i vår 
administrasjonstjeneste– Sharing by Milla Says. Gå til webapp.millasays.com og registrer deg der 
med en konto og lage et nettverk/ språkmiljø om du ikke alt har gjort det. 

Når dette er gjort må du kontakte oss i Milla Says slik at vi kan oppgradere ditt nettverk. Send 
epost til support@millasays.com som inneholder navn på nettverket og hvilken epost adresse og 
brukernavn din konto er registrert med. 

Når vi har oppgradert ditt nettverk, vil vi sende deg en epost tilbake og informere om at alt nå er 
klart til at du kan koble Communicator by Milla Says til ditt nettverk. 

Når du først starter Communicator by Milla Says kommer du til en startskjerm: 

!  

Her vil du se en app ID. Denne må du taste inn i administrasjonstjenesten Sharing by Milla Says på 
web som vist på neste side, alternativt kan du ringe oss på dagtid så vil vi hjelpe deg steg for steg. 
Support telefon er 53 21 06 40 (08.00-20.00).  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!  

I inntastingsfeltet nederst taster du inn koden fra Communicator by MS og trykker deretter på ’Add’ 
knappen. 

Du vil få beskjed om at Communicator by MS er blitt lagt til i en grønn pop-up oppe i høyre hjørne, 
og du vil se i listen over at Communicator by MS er koblet til nettverket, på hvilken enhet og med 
hvilken App ID. 

Når Communicator by MS er koblet opp, må du på nettbrettet stenge ned appen og starte den på 
ny. Du stenger ned ved å trykke på hjem-knappen to ganger, og deretter drar du Communicator by 
MS vinduet opp inntil det forsvinner. 

Når du starter Communicator by MS på ny, vil serveren klargjøre ditt nettverk for bruk med 
Communicator by MS, og Communicator by MS vil laste ned de tegn og videoer som er i ditt 
nettverk slik at de også kan brukes i offline-modus. 
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----------  KATEGORIER  SKJERM  ---------- 

Ved bruk vil en først bli tatt til kategori oversikts skjermen. 

!  

Trykk på ett av symbolene for å gå videre og se de ordene/tegnene som sorterer under den gitte 
kategorien. 
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----------  ORD  I  KATEGORI  SKJERM  ---------- 

!  

Her kan man gå til en annen kategori ved enten å bla og velge i den øverste delen av skjermen 
eller ved å trykke den gule ’Tilbake’ knappen nederst i skjermen – denne tar man tilbake til forrige 
skjerm for å se og velge kategori. 

Skal man se et tegn for et ord, trykk på symbolet som representerer ordet. 
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----------  SE  TEGN  SKJERM  ---------- 

!  

Her vil video av tegnet spilles av i loop med tydelig uttale av ordet «egg». Man kan velge neste 
eller forrige ord i kategorien ved å trykke på symbolene nederst til høyre eller venstre. Man kan gå 
tilbake til forrige skjerm ved å trykke den gule ’Tilbake’ knappen nederst i midten. 
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4. Drift av Sharing by Milla Says

Sikkerhet og styringssystem 

Milla Says leveres i sin helhet driftet på Microsoft Azure. Denne plattformen er sertifisert iht. ISO 
27001. Ansvarlig for drift er vår underleverandør Innovit AS. 

I tillegg har Innovit sitt eget styringssystem som beskriver sikkerhetspolicy, retningslinjer, rutiner 
og sjekklister. Styringssystemet er bygget på standarden for informasjonssikkerhet, ISO 27001. 
Innovit har imidlertid noen avvik listet under: 

• A.7.1.1 Bakgrunnssjekking – Innovit har som privat aktør begrensede muligheter til å 
gjøre bakgrunnskjekk. Vår bakgrunnssjekk begrenser seg til referansesjekk ifm 
ansettelse. 

• A.18.2.1 Uavhengig gjennomgang av informasjonssikkerhet – Innovit har i flere tilfeller 
kjørt uavhengig sikkerhetstest av våre løsninger, men har valgt å ikke kjøre uavhengig 
ekstern revisjon av interne prosedyrer. Innovit er et lite og ukomplisert selskap, og har 
vurdert slik revisjon til ikke å ha tilstrekkelig verdi. Ny vurdering av dette gjøres som en del 
av regelmessige interne gjennomganger. 

Informasjonssikkerhet og personvern – GDPR 

Milla Says er i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av personopplysninger. 

• Løsningen innfrir forskrift av 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon 
med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften). 

• GDPR - EUs forordning om personvern (General Data Protection Regulation) 
2016/679 

• Videre sikrer løsningen at Kunden kan ivareta krav som må oppfylles med 
grunnlag i lov og forskrift som gjelder håndtering av informasjon. Dette gjelder 
både krav i medhold av personopplysningsloven og krav med grunnlag i 
lovbestemt taushetsplikt. 

5. Support / Åpningstider

Skulle du oppleve problemer ved bruk av appen eller ha behov for kurs/opplæring?  
Ta kontakt med oss mandag til fredag 08.00 - 20.00 

E-post: support@millasays.com  
Support-telefon: 53 21 06 40 
eller på chat på vår webside 
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