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Ase @rsted: Afg @rend e @jeblikke
De fleste mennesker har oplevet afgorende ojeblikke i livet, hvor nye indsigter pludselig 6benbarede
sig. Mit professionelle liv som logoped p6 Taleinstituttet i Hellerup og Glostrup Hospital udspillede
sig i 6rene 1970 - 2000. Jeg arbejdede med borgere med stemmelidelser og dysartri, og i processen
med at implementere mine nyligt larte VRF-teknikker oplevede jeg s6danne ojeblikke. Dem viljeg
gerne dele med kolleger i h6b om, at ogs6 andre kan blive inspireret og fA en fornemmelse af fast
grund under fsdderne i det vanskelige stemme-taleterapeutiske arbejde.

ASE ORSTED
er uddannet tale-h6re-bevagelsespedagog, cert. VRF terapeut,

diplom. suggestopedi-larer.
Pensioneret fra Taleinstituttet i
Hellerup i 2000, nu privat praktiserende. Ase arbejder isar med
dysartri, stemme og artikulation. Underviste i en 6rrakke pd DLH og KU i logopedi og personlig stemmedannelse. Har afholdt adskillige VFR kurser.
E-mail: aase.orsted@get2net.dk

Mit f6rste indsigtsfulde gjeblik oplevede jeg
med en ung kvinde midt i 20'erne. Hun var h@j
og misundelsesverdigt slank med et bredt laderbalte om livet, og hun var blevet opereret
14 gange for papillomer pd stemmelaberne.
Hendes stemme var hes og naturligvis praget
af stemmelebernes nedsatte evne til at svinge
som f6lge af arstramninger efter de mange
operationer. Da papillomer skyldes virus, anses
prog nosen ved logopedisk i nterventio n no rma lt
for ringe; men jeg resonnerede som s6, at vi
mdske ifremtiden kunne undg6 at provokere
til dannelse af nye papillomer, hvis vi kunne f5
fonationsrespirationen p5 plads og frigjort de
ydre strubemuskler for spendinger. Vi udfArte
Ovelsen "Stdende pendul", dvs. vi stod med lidt
afstand mellem f6dderne og svingede frem pd
forf6dderne, ud til siden, tilbage p6 helene og
ud til den anden side - langsomt og roligt med
ret ryg og loftet hoved, mens vi merkede kontakten mellem fodsSlerne og gulvet og p6 denne
mdde satte sving i mellemgulvet. Dette er ogsii
en velkendt grounding 6velse inden for flere
forskel ige afspendin gssystemer; men n u skete
der noget hojst besynderligt. Hun sank pludselig
gispende sammen p5 en stol og erklarede, at
I
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hendes kontaktlinser duggede, og at det prikkede pd hendes hander og fOdder! Jeg var forblgffet over denne reaktion, som jo mStte skyldes,
at hendes krop ikke var vant til at blive ordentlig
gennemiltet. Fra det Ojeblik fik jeg den dybeste
respekt for denne simple Ovelse, som bor udfores med omhu og nervar.
En anden indsigt fik jeg i arbejdet med en midaldrende borger, som kom til mig med halslagens diagnose: Funktionel dysfoni. Hun gik med
stive skridt og optrukne skuldre og virkede i det
hele taget stiv i alle kropens muskler, sA jeg var
klar over, at det ikke ville vare nogen god id6 at
lave stillesiddende Ovelser med hende. Jeg masserede naturligvis hendes nakke og skuldre, men
ellers foregik alle Ovelser p5 gulvet med svingende og balancerende Ovelser uden og med
fonation. Det gik langsomt fremad, men jeg blev
dybt forblOffet, da hun en skonne d3O OludseliO
udbrpd: "Det vil jeg bare sige dig, Ase, der er
ingen, der har hjulpet mig s6 meget som dig!"
Det kom nu frem, at hun havde store psykiske
problemer. Hun var blevet mobbet pd sit arbejdssted, hendes selvvard var i bund, og hun gik til
samtale en gang om ugen hos en psykiater. Jeg
mSbede. Jeg havde jo bare - uden videre snak
Iavet de @velser med hende, som jeg havde lert
i Schweiz hos professor Coblenzer. Denne oplevelse forsterkede min respekt for de nye gvelser
og gav mig tillid til at arbejde videre med dem.
Jeg forstod bare ikke, hvordan de s6dan kunne
pdvirke psyken, ikke fOr end det langt senere gik
op for mig, at disse grovmotoriske Ovelser pdvirker det autonome nervesystem: det aktiverende
sympatiske nervesystem via musklerne ovenfor
mellemgulvet og det bremsende parasympatiske
nervesystem via m usklerne u nder mel lemgu lvet.
Det er "bottom-up" arbejde, der kan skabe arousal hos den sl6ve og slappe borger og berolige
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den opspandte, nerv@se borger. Det overbeviste
mig om, hvor vigtigt det er at arbejde med hele
mennesket og ikke bare med enkelte symptomer.

Arbejdet med borgere med hypokinetisk dysartri
iforbindelse med Parkinsons Sygdom forekom
mig sarlig vanskeligt, da det er sd svert at tyde
deres ansigtsudtryk. Mange dysartrikere har
"maskeansigt", men det galder i ekstra h6j grad
borgere med Parkinson. Jeg var ved at fortvivle
over en sddan borger, som deltog i en blandet
dysartrigruppe sammen med borgere, der kempede med virkningerne af blodprop i hjernen.
Han virkede aspontan og passiv og s6 ud, som
om han kedede sig. F6rst da holdet sluttede, oprandt det store 0jeblik, da hans kone ringede mig
op og takkede. Han havde veret s5 glad for at
deltage, og nu var han ikke lengere bange for at
besvare telefonopkaldl Nu om dage er alle vist
klar over, at det ikke er nogen god id6 at arbejde
med blandede grupper, og at borgere med Parkinson har langt storre udbytte af at blive undervist i grupper for sig selv.
I en sSdan parkinsongruppe indf@rte jeg forsogsvis "Diktat@velsen", hvor deltagerne efter tur
gdr rundt og fortreller om et forud aftalt emne.
Det er en indbygget spilleregel, at man sgrger for
at tale i korte fraser og mellem fraserne holder
3-4 skridts pause, hvor luften kan komme ind af
sig selv. En erhvervsaktiv forretningsmand gav
mig det afg6rende feed-back. Ved hjelp af denne
struktureringsteknik havde han fSet styr p5 sin talevejrtrekning og kunne nu tale klart og tydeligt
iforsamlinger. Han fortalte endog, at han i situationerne ligefrem kunne hOre min stemme rSbe:
PAUSE PAUSE PAUSEI Jeg blev overbevist om,
at denne teknik er enormt vigtig i arbejdet med
hypokinetisk dysartri, og den leres jo ikke i Lee
Silvermans metode.
Der var ogs6 den eldre lektor, der modstrebende blev slebt hen til mig af sin kone, men lyste
op, da jeg lagde et digt af Benny Andersen foran
ham. Efter en blodprop i hjernen talte han langsomt og tgvende, snublede over ordene og var
afskdret fra at kunne bestride sit arbejde som underviser. [Vlen han elskede god litteratur, og sammen leste vi mange fine tekster h6jt - med skuespil lerdiktion. I begyndelsen korte koncentrerede
digte, senere lengere prosatekster. Han ringede
familie og venner op og deklamerede for dem
over telefonen. I llbet af et halvt 6r blev hans tale
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flydende, og han kunne vende tilbage til sit
job. Det f0rste afgorende tjeblik, der vendte
hans modvilje til motivation, og hele forl@bet
overbeviste mig om verdien af "biblioterapi",
brugen al l6dig litteratut der taler til borgeren
i den livssituation, han netop st6r i. Her har vi
en "top-down" situation, hvor de lOdige - interessante og gribende - tekster hjalper til at
f€r taleorganerne pd gled.
Jeg kunne fortelle endnu flere case histories, der gav mig verdifulde indsigter ved
overraskende hendelser eller verbale tilbagemeldinger fra borgerne. Som nybegynder
famler man i starten i blinde og m6 stole pd
det, man lerte pd sin uddannelse, indtil man
efterhSnden fiSr opbygget sin egen kliniske
erfaring. MSske skyldes det nedskeringer og
for fd personalemessige ressourcer, at der i
dag synes at vere en beklagelig tendens til
at s/ge efter de hurtige og nemme l6sninger.
Jeg oplever f.eks. at Ovelsen "Fonation i r1r"
bliver misbrugt p6 bekostning af mange andre gode og n6dvendige teknikker. Det er en
fin lille Ovelse; men den kan ikke std alene,
og det er vigtigt, at den udfgres korrekt. Jeg
har oplevet kolleger, der erklerede, at de kun
pustede bobler - og sd er Ovelsen jo verdilOs!
Det fungerer heller ikke, hvis man bruger koldt
vand i stedet for varmt, eller hvis man puster/
fonerer alt for lenge og kommer til at trekke
skuldrene op og snappe luft i stedet for at lade
mavemusklerne g6re arbejdet. Det hender,
at jeg f6r mails fra kolleger, der beder om kollegial assistance. Det yder jeg meget gerne;
men det forudsetter rigtignok, at sp6rgeren
pA forh6nd er fortrolig med de lvelser, jeg evt.
anbefaler. Som det fremg6r af ovenstdende,
drejer det sig om "starke sager", som man
ikke skal tage let p6.
@velser skal leres pA kurser i sammenheng med den metode, de er udsprunget
af, og ikke som enkeltst6ende "staldfiduser".
Det er min erfaring, at man ikke f6r et godt og
varigt resultat af stemmeundervisning, uden
at man fOrst har gjort et solidt stykke arbejde
med at f6 fonationsrespirationen p6 plads,
og det tager tid. S5 lad det vare sl6et fast 6n
gang for alle: Hurtige og nemme genveje eksisterer ikkel Kun solidt arbejde, der i afgprende
6jeblikke giver respons, der viser, om man er
p5 rette vejl
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