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Fonationens neurologi
Af ,\se Orsted

sporgsmdl:
Enhver form for nyorientering eller revurdering
begynder med undren,
Ndr man - som jeg - i en
1nakke har arbejdet med
stemmelidelser og dysartri,
finder man nok at undres
overl f,eks.:
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Hvorfor skelnes der sA skarpt
mellem organiske og funktionelle stemmelidelser? Det drejer
sig jo ikke om egentlige diagnoser, men blot om observerbare
overfladefrenomener i larynx.
Reelt drejer det sig formentlig
om et kontinuum, hvor de organiske skader opst6r og forvarres som folge af den forkerte funktion.
Hvori bestAr den forkerte
funktion? Er der for meget eller
for lidt spanding i strubens
muskler i forbindelse med for
meget eller for lidt subglottalt
tryk? Oghvad er Arsagen til de
unormale sprendings mgnstr e?
Kunne drsagerne findes andre
steder i kroppen? I hjernen
f.eks. som ved dysartrofonierne? Den tyske foniater Panconcelli-Calzias har i 7952 udtalt,
at alt, hvad der henger sammen med stemmen, meget mindre afhrenger af organet i sig
selv, dets organiske struktur og
ffsiologiske funktion, end af
centralsteder i hjernen, hvorfra
der udgAr impulser til funktion.
Kan vi vare sikre ph, at de
sAkaldt psykogene stemmelidelser har en rent psykisk baggrund? Spastisk dysfoni blev
indtil for fA Ar siden misfortolket som en psykogen stemmelidelse, men er nu almindeligt
anerkendt som en dysartrofoni

med oprindelse i det ekstrapyramidale nervesystem.
Min undren eller nysgerrighed reffer sig pA den anden side
ogsA mod den logopadiske terapi. Ved gruppeterapi med
stemmeklienter, hvor stemmeovelser kombineres med
grovmotorik, kontakt-og berarings-ovelser har jeg ofte opnAet anderledes og bedre resultater end ved eneundervisning.
Ligeledes hander det, at ffsioterapeuten fungerer som >noddeknrekker< og problemlaser,
ndr den logoprediske eneundervisning er nAet til et dadt
punkt. Hvorfor?

Arbejdsgrundlag.
Overfladefrenomener i larynx
Vi arbejder pA usikre pramisser, hvor vi farst og fremmest
statter os til vores egen trrenede
auditive perception, kreative
lytten ogindfolen samt halslregernes beskrivelser.

Fonopatiernes multifaktorielle Arsagssammenhrenge er traditionelt blevet reduceret til en
simpel prresentation af overfladefenomener.
Gennem mere end et halvt
Arhundrede har vi her i landet
stattet os til Egil Forchhammers
antagonismeteori, der har fungeret som en vrerdifuld arbejdshypotese. Han mente, atlarynx'
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Tavle 1.
Egfl

I Forchhammers antagonismeteori.

Internusinsulliciens

Transnersusinstrllicie ns

Lengdespendingsinsufllciens
muskler parvist afbalancerer
hinanden, sdledes atder best6r
et antagonistisk forhold mellem
m. internus og m.crico-thyreoideus, mellem m. transversus og
m. externus og mellem m. cricoarytenoideus lateralis og m.crico-arytenoideus posterior. En
svakkelse af den ene muskelguppe ville medfgre overvagt
af antagonisten, hvorved de karakteristiske mangellukker opstod. (Tavle 1)
Med den nyere tids mere avancerede undersogelsesteknikker
kan Egil Forchhammers teori
desvrerre n@ppe opretholdes.
Den fyske foniater Eberhard
Kruse giver i 1989 sit bud pi
funktionelle stemmelidelsers
differentialdiagnostik. (T avle 2)
Hans laryngoskopiske billede
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Lateralisinsuf flciens

en internusspalte (1) svarer til
Forchhammers internusinsufficiens. Hvis den supplerende stroboskopi viser fuldstandigt lukke, tolker han internusspalten som tegn pA en hypofunktionel forstyrrelse. Er der
derimod vedvarende mangellukke, fyder det pA atrofi af vokalismuskl erne. tflndringer i
stemmelabernes grundtonus
afslgres ligeledes ved den stroboskopiske undersogelse i form
af store, urolige amplitudeudsving ved svag muskeltonus og
lille amplitude ved forhaj muskeltonus.
En kort, linear spalte fortil i
commisuren, som E.K. kalder
en )Anticusspalte< (2), tolkes
som funktionssvaghed af m.
crico-thyreoideus, et billede, der
ikke lignerForchhammers lrengdespandingsinsufficiens. Iflg.

f--*tlKJ-l

egne erfaringer mener jeg, at
dette mangellukke medfarer tab
af de overste toner i stemmeomfanget hos sangere.
E.K. finder, at transversusspalten (3) alt for ofte bliver
kategoriseret som en patologisk

kvalitet, som >transversusinsufficiens<, >mutations- trekantu eller >adduktionssvaghed<. For det meste drejer det
sig om normale fund hos bgrn
og kvinder. Kun hvis der samtidigt ses misfarvede slimhinder
og et unormalt svingningsmanster, kan transversusspalten tillagges nogen diagnostisk betydning.
Ved det timeglasformede
mangellukke (4), som Forchhammer beskrev som en kombineret internus-transversusinsufficiens, betragler EK de prominerende processus vocales
som en medfodthypoplasi med
ringe prognose for logopredisk
indflydelse pA den hypofunktionelle symptomatik.
Billede 5 viser en sekundrer
hyperfunktionel symptomatik
med aget aktivitet af de falske
stemmeleber. Amplituden vil
vrere kort, men under de falske
stemmelreber ses en internusspalte som tegn pA nedsat tonus
i de regte stemmelaber. Stemmen vil vrere blandet luftf,zldt
og skurrende. Nir problemet
med de falske stemmelaber er
skaffet afvejen, opstAr nye problemer med eW. stemmeforvarring, idet den primere hypofunktion nu kommer til syne.

I det nye, store vark af Rubin,
Sataloff, Korovin, Gould: >Diagnosis and Treatment of Voice
Disorders< omtales fire unor-
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male monstre af glottisk og su-

ses bAde med og uden lresioner,

praglottisk muskelspanding:
Muskelsprendingsmonstre
(MSM) I-N. (Tavle 5);

som f.eks. noduli, ulcers, granulomer og ved konversions

MSM I, der ser ud som Forchhammers lateralisinsufficiens,
tolkes her som laryngeal isometrisk, idet der er for meget
sprending samtidigl i m. cricoary[enoideus lateralis og m.crico-arytenoideus posterior. Ved
stroboskopi ses nedsat amplitude som tegn pA hypertension i
stemmeleberne. Stemmen er
presset, luftffldt og skurrende.
Dette sprendingsmonster kan

(psykogen) afoni/dysfoni.
MSM II svarer fuldstandigt til
Eberhard Kruses billede 5 og
forklares ligeledes som en kompensatorisk ventrikulrer hyperfunktion, der hyppigst er forbundet med organiske lidelser.
Det kan siledes forekomme
som et habituelt monster efter
en viruslaryngit eller efter operation i larynx. Det lader sig relativt let normalisere med en
undervisning, der benytter biofeed-back gennem fiberoptik.

Tavle 2.

Dr. Eberhard Krrrse:

Funhtionelle stemmelldelsers differentialdiagnostlk

1)

A
A
A

\n

/'

Internusspalte

3) Ttansnersusspalte

5) Internusspalte med

plica ventriculares
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4) Internus-transversusspalte

MSM III er det hyppigst fore-

kommende unormale monster
og omtales som >Bogart/Bacall
syndromet<. Der er sket en partiel antero-posterior forkortning, idet arybruskene er trukket forover. De er meget prominerende i billedet og dakker for
den bageste tredjedel af stemmeridsen. Stemmen er presset
ned i et for mgrkt leje, enten
bevidst tilvrennet, eller som
kompensation i forbindelse med
noduli og smertefuld fonation
(odynofoni) eller reflux laryngitis.
MSM IV er det mindst almindelige monster. Her er der sket
en komplet antero-posterior
kontraktion, hvor strubelAget
og tudbruskene lukker totalt
sammen over stemmelaberne.
Det ligner meget Estill's rwangmonster, men stemmen beskrives her som alvorligt dysfonisk,
idet stemmeleberne er sat ud af
spillet, sA at vibrationerne opstar supraglottisk mellem tudbruskene og strubelaget. Dette
manster kan findes ved konversiondysfoni, spastisk dysfoni
og reflux laryngitis.
For at planlregge et logopredisk behandlingsprogram mA
man udover overfladetegn -og
symptomer ogsA beskreftige sig
med mulige dybereliggende Arsagssammenhrenge, som neurofysiologiske, endokrine og
psykiske komplikationer. Som
baggrund folger derfor en summarisk oversigl over nervesystemet. (Tavle 4):

Nervesystemerne:
Centralnervesystemet (CNS)
kontrollerer i samarbejde med
den somatiske del af det perife-
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Det autonome nervesystem
forsyner den indre glatte muskulatur og arb ejder uaftrangigt
af detbevidste sind. Det reagerer pA emotionel pAvirkning.
Det inddeles i det sympatiske
og det parasympatiske nervesystem.
I det sympatiske nervesystem
udgAr nervetrAdene fra sidehornene i brystdelen af rygraden.
Det fungerer som >speeder< og
oger kroppens prastationsevne,
idet blodkarrene trakker sig
sammen, blodtrykket stiger, og
musklerne i luftrgret udvides i
en situation, der opleves som
stressende eller farefuld.
Det parasympatiske nervesystem, hvis nervetrAde udgAr fra
hjernestammen og den nederste
del af rygmarven, fungerer
modsat som >bremse( og domi-

Tavle 3.

Rubin, Sataloff, Korovin, Gould: Unormale mgnstre af glotttsk/
supraglottisk muskelspendin$, MSM 1 - 4.

MSM 2

MSM 3
re nervesystem (PNS) kroppens
fvrerstribede muskulatur og
styres viljesmassigt af det be-

vidste sind.
CNS deles i det pyramidale eller direkte nervesystem og det
ekstrapyramidale eller indirekte
nervesystem. Det pyramidale
system har atgarc med den bevidste, viljesmassige kontrol af
finmotorikken i taleorganerne,
hrender og fadder. Efterhdnden
som nye frerdigheder lreres og
automatiseres overlades kontrollen dog til det ekstra- pyramidale systems dybereliggende
centre. Det ekstrapyramidale
system styrer holdning, kroptonus og mekaniske bevegelser,
som gang oglob.
PNS omfatter nervebanerne,
der udgir fra den forlrengede
rygmaw (de tolv kranienerver)
og fra rygmarven. Herunder
harer det sensoriske nervesystem, der omfatter nerveforsyningen i forbindelse med sanse-
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MSM 4

organerne, og det autonome eller vegetative nervesystem.
Tavle 4.

Neilesrystemerne.

cNs

PNS

,/r
/\

/\
/\
/\
Pyramidaf

Ekstrapyramidal

viljesmassige holdning
bevidste
tonus
bevagelser mekaniske

-

bevagelser

GNS

Autonome
Sndedrat

blodcirkulation

Somatiske
motorisk
sensorisk

ford0jelse

/\
/\
/\
sympatlske
aktiverer
"speeder"

(brystdelen)

parasJrmpatiske
afspander
"bremse"

(de 12 kranienerver)
(lendedelen)
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nerer under sovnen, idet det fAr
kroppen til at slappe af, blodtrykket til at falde, sanker hjerterytmen, trakker bronkierne
sammen og indsnavrer luftraret.
Nervesystemerne har kontakt
med hinanden og opretholder
en balance og koordination med
hinanden i den tilstand, der
kaldes sundhed.
Parallelt med rygso)len findes
sympatiske/parasympatiske
ganglier, dvs. klynger af nerveceller, der fungerer som relrestationer. Her koordineres for-

bindelsen mellem nervesystemerne ved den elektrokemiske
transmission af impulser i synapserne. (Tavle 5 og 6):

len.
Der findes endvidere endokrine celler i nyre-, hjerte-og lungevrev samt i mave-tarmkanalen, der er kroppens starste

Det endokrine system:

hormonproducerende organ. Siden 7975 har man ogsi fundet
mave-tarmhormoner andre steder i kroppen, bl.a. i hjernen,
hvor de dannes af nerveceller.
Substanserne breres til synapserne i ganglierne af lymfoc)ttter, siiledes at kommunikationen mellem nervesystemerne
kan finde sted.
De endokrine kirtler representerer et system af fritflydende intelligens i kroppen. De kan
kommunikere med hinanden
via blodstrammen, med hjernen
ved hjalp af de kemiske stoffer,
de udskiller, og via synapserne
benytte sig af nervebanernes
netvrerk.

De kemiske stoffer, neurotrans-

mitterne, dannes i det endokrine system, der producerer hormoner og andre stoffer, der frigives direkte til blod eller vavsvesker ved intern sekretion. De
vigtigste endokrine kirtler er
hypo$rsen, skjoldbruskkirtlerne, ovarier, testikler samt de
langerhanske aer i bugspytkirt-

Tavle 5.
/.

)/
(<_

F<
/

)\

I
ganglier

,/

ganglier

Tavle 6

En nenrecelle

sjmapser

myelinskeder
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\ervetrArte

Sindets indflydelse
- psykosomatiske sygdomme:
Stressforskeren Hans Selye
identificerede i 1936 >kamp eller flugt refleksen<. NAr vi kommer i en truende situation, dannes der rigeligt adrenalin i det
sympatiske system. Kroppen
forbereder sig automatisk pa
handling, sA vi kan sti op og
kempe eller lsbe bort. Som civiliserede mennesker gar vi
sjreldent nogen af delene.
Ved stress, frygt eller andre
starke emotioner overskylles
ganglierne, og ndr opladningen
ikke udnyttes til kraftig handling, kan der ske en beskadigelse af nervesystemet med efterfalgende oversvommelse af impulser, unormal cirkulation af
blodkredslsb I for dajelse og med
psykosomatiske lidelser, som
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mavesar, reflux laryngitis og

muligvis ogsii andre fonopatier
til falge.
I anamnesen er det vel vrerd
at bemerke, om der foruden
stemmelidelsen ogsi findes
psykosomatiske symptomer,
som astma / aller gi, nerv a st hjer te, forhojet blodtryk, maves6r,
fordojelses- og sovnbesvrer.
Prognosen for logopadisk indsats er mindre god, hvis klienten ikke samtidigt reducerer
stressfaktorerne i sit liv.
En hjerneforsker i USA, dr.
Candace Pert, har pApeget, at
det er fuldstandig vilkilrligt, om
man vrelger at henfare kemiske
stoffer, som DNA eller neurotransmittere, til kroppen eller
sindet, da de i ligehaj grad er
ren information og stof.
Ved multiple personligheder
har det vist sig, at hver subpersonlighed bebor kroppen pA
forskellig mdde, ikke blot i form
af forskelligt tonefald, mimik,
gestik, holdning og bevregemonster, men evt. ved forskelligt EEG. Den ene subpersonlighed kan have epilepsi, den anden ikke. Den ene kan have allergi, den anden ikke. Den ene
kan vrere svrert narsynet og
bruge sterke briller, den anden
ikke.
Det kunne sAledes se ud, som
om kroppen og dens neurokemiske funktion i sidste ende er
under sindets kontrol. Hvis der
sker en dramatisk forandring i
sindet, sker der et tilsvarende
skift i kroppens udseende og
funktion, sddan som det i
sjreldne tilfalde ses ved spontan remission af alvorlige lidelser. Hvor opmuntrende dette
end kan lyde, er det sjaeldent

l2

6

s@4s

@+ 6 @4

&€*e

€ s @€ s Ee

+s6 ss s s s6 ss

6 4@4 d @4 6

a6 *

*9s *a

muligt at afstedkomme en
sAdan forvandling. Detbar derfor ikke benytes som argument
over for syge mennesker.
Tale-stemmemetoder:
Hvilke metoder har vi til disposition, nAr vi arbejder med
stemme-talelidelser? I folge
Egon Aderhold, tysk skuespillerlrerer og godt funderet i fysk
foniatri, findes der tre grupper
af stemmemetoder: De passive,
de mekaniske og de psykoterapeutiske, hvortil jeg selv gerne
vil faje en lerde gruppe: De
psyko- neuro-Szsiologiske.
De passtve metoder er karak-

teriseret ved brugen af hjrelpemidler, sAledes at CNS pdvirkes,
n6r den perifere mekanik bearbejdes med hjrelpemidler. Det
kan dreje sig om hjalpemidler i
mundhulen, som forskellige
former for proteser eller prop
mellem trendeillaber. Af hjrelpemidler pd kroppen nevnes
respirationsregulering ved at
lade klienten ligge medbager
pd maven, generel massage,
elektrisk eller manuel pAvirkning af struben, tungetrrek. Endelig navnes de absolut anbefalelsesvrerdige hjalpemidler
uden for kroppen, som spejl og
bAndoptager. Aderhold betragter ogsA enhver form for imitation efter larerens forbillede
som en passiv trrening, som i
det lange lsb kan virke begrrensende pd elevens egen udvikling.
Den mekanis ke arbeJ dsmdde
betegner Aderhold som frerdighedstrrening. En opdeling af
den kombinerede vejr[rakning i
isolerede typer: bug-, flanke-og
brystandedrat er mekanisk i
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modsatning til den overvejende
ubevidste vejrtrakning, der
indstiller sig af sig selv ved god
stemmeskoling. Som eksempel
pd mekanisk trrening anfarer
han
forgen Forchhammers stemmedannelsesmetode, der ligesom Viggo Forchhammers pA
reduktionistisk vis er splittet op
i del-ovelser, sdsom: Almindelige kropsovelser, ovelser for artikulationsorganerne, stemmelabegvelser, hndedrets- og
styrkelsesovelser, ovelser til afslapning af stemme-og taleorganerne.
Typisk for den mekaniske
frerdighedstraning er brugen af
meningslose stavelser eller
konstruerede meningslgse satninger.
De mekaniske metoder anklages for stivhed med f.eks.
manglende differentier ing af
labeindstilling, nasten ingen
forandring i munden ved lyddannelse og ansatsraret holdt i
fastfrossen form ved artikulationen. Ved overgangen fra 6n
lyd til den folgende skulle alle
falles elementer bibeholdes.
Typisk for ensidigheden er
ogsA tendensen til athenfare
alle processer, der stAr i sammenhang med talen, ja ofte
med hele kroppen til en Arsag.
Psy ko terap eutis ke meto der:
Ved primrere og sekundrert psykogene sdvel som psykosomatiske stemmelidelser er der behov
for en psykologisk pAvirkning.
Dog advarer Aderhold mod at
overdrive det psykologiske p6
bekostning af teknisk beherskelse af talefunktionerne.
Krech har i 1959 beskrevet
>Den kombinerede psykotera-
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peutiske metode(, som kombinerer psykoterapi med en sarlig
slags stemmeskoling og almindelig afsprendingsterapi. Den
psykoterapeutiske del - sddan
som jeg har forstiet den - er
nrermest adfardsterapi med
trrening af den auditive skelneevne ved bindoptagelser, afsprendings-terapien foregdr
bl.a. ved Schultzes autogene
traning, medens selve taletraningen i sin kerne bygger pd
Frcischels >Kaumethode<. Metoden skulle vare holistisk, men
falder klart i tre dele, og )gumledelen< forekommer mig 6nsidigt mekanisk. Konstruktionen
minder en del om Pahns nasaleringsmetode.
Med fonorytmik, >biblio- og
musikterapk og Coblenzerc rytmisk/intentionelle metode: VRF
(vej trrekningsrytmisk fonation) beveger vi os efter min mening ind ph det psyko-neurolysiologtske omrdde, idet disse
metoder ikke blot beskreftiger
sig med viljesmressig beherskelse af taleorganerne via den
pyramidale cortex, men ogsA
pdvirker halvautomatismerne
via dybereliggende vegetative
og emotionelle centre.
Den beromte amerikanske
stemmelerer Oren L.Brown anbefaler, at man finder sin oprindelige, primale stemme ved
emotionelle udbrud, som suk,
latter og grdd, og med afsret i
disse oprindelige funktioner gdr
over i bevidste stemmeovelser,
sA der bygges bro mellem de
dybereliggende emotionelle
centre og den motoriske cortex.
De fonorytmiske svelser forudsatter, at talen er en bevregelsesform, som ikke for-
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laber uafhangigt af andre
kropsbevagelser. Det er velkendt, at extrapyramidale lidelser, som Parkinson's Sygdom,
ledsages af forstyrrelser i holdning, muskeltonus og bevegelser. Den tyske foniater, Horst
Gundermann, henviser i denne
sammenhreng til stemmeklienters notoriske manglende evne
til at ledsage sproglyden med en
passende bevagelse, det vare
sig med hAnd, hoved eller krop.
Hrils e o g Panco nc elli- Calzias
har i 7944 beskrevet en avelses-behandling, der inddrager
betonede kropsbevregelser og
danse. Den rytmiske styring af
bevregelsen medvirker ogsd til,
at sjalelige spandinger kan afreageres.

Ved biblioterapi forstAs sdmand blot, at man udvrelger
nogle gode menings$ddte tekster, som kan motivere klienterne, og alt efter det aktuelle
ovelsesformAl tekster, der fremmer en rolig dybdevejtrekning,
eller tekster med spandt hhv.
uspandt tale.
Krech indbygger ogsi musik i
sin metode, da musik har en di-

rekte indflydelse pA nervesystemet, bl.a. pA kroppens tonus.
Dog er det ikke ligegzldigt,
hvilken slags musik man vdger. Musik, hvor melodi og takt
er forbundet, virker mere stimulerende end jazz og det meste moderne musik. En analyserende lytten sprender, hvorimod en frit oplevetlyten afspander.
Ved vejrtrakningsrytmisk fonation, (Schlafftrorst/Andersen,
Coblenzer m.fl.), hvor afspandingsmomentet ved frasens
slutning medfaru et automatisk

luftsupplement, tilpasses fonationen den vegetative vejrtrrekningsfunktion. Med stotte i flere tysktalende foniatere afviser
Coblenzer, at mellemgulvet pd
nogen mAde skulle adskille sig
fra den ovrige tvrerstribede muskulatur ved ikke at have nogen nerve-receptorer. Da det er
koblet sammen med et livsvigtigt reflekssystem, er muskelbevidstheden muligvis slumrende,
men det udelukker ikke, at den
kan vrekkes og optranes ved
hjrelp af fonationen.
Ved intentionelle ovelser,
skrerpet opmrerksomhed pA
sanseindtryk, fantasi og forestillingsevne aktiveres gammanervesystemet (GNS), hvorved
der sker en generel tonusforhojelse i hele kroppen. (Tavle
7)t

Gammaneryesystemet og
eutoni:
Gammanerve systemet blev f ar st
opdaget i 1945 af de skandinaviske neurologer, Granit og
Koda og kom til at danne det
teoretiske grundlag for Gerda
Alexanders afspaendings-og bevagelsessystem, eutoni, og
samtidigt ogsA for Coblenzers
metode, VRF.
GNS fungerer overvejende
under det ekstrapyramidale system med centrum i Hypothalamus og forbindelser til cortex
og har at gare med kroppens
tonusregulering.
Skeletmuskulaturens store
arbejdsmuskler innerveres af
alfamotorneuronerne, der fungerer efter >alt eller intet< princippet, ligesom ndr man tander
eller slukker pA en kontakt.
Indlejret i de store muskler er

kations-beredskab.
Vi er nu ndet til en slutning i
beskrivelsen af stemme-taleundervisningsmetoder. Visse passive og mekaniske ovelser har
deres plads i et stemmeterapiforlab. Med gennemgAende intentionelt arbejde sikrer man
arbejdsglade og en selvstrendig, indlevende tilegnelse af
larestoffet med god langtidseffekt. (Tavle B)r

Tavle 7
GNS

muskelten

skeletmuskel
muskeltene eller nervereceptorer, der tjener til fiksering af bevageapparatet (tonus, holdning, statte og brerefunktion).
De har deres eget intrafusale
muskelsystem, der innerveres
trinlast og statisk af gammamotorneuroner. Niir den store muskel bliver passiw udstrakt,
strrekkes ogsA muskeltenen.
Via tenens sensoriske afferente
gdr der besked til rygmarvens
forhorn, hvorfra der sendes impulser tilbage ad gammamotorneuronet. Dette medfarer, at
tenpolerne spendes, og der
sker en ogning af muskeltonus,
samtidig med at trersklen og
folsomheden over for muskelstrakning rendres.
Da hvert gammamotorneuron
inneryerer adskillige muskeltene, og omvendt hver muskelten
forsynes fra adskillige gammamotorneuroner, vil aktiveringen af gammanervesystemet
udbrede sig globalt over hele
kroppen.
Strrekkeovelser, stimulering
af hudens overfladesensibilitet
og koncentration pA sanseind-
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tryk forer til reflektorisk aktivering af GNS. Da nogle af nervetrAdene tillige forer op til den
ekstrapyramidale hjernebark,
kan GNS som tidligere nrevnt ligeledes aktiveres ved hjdp af
intentionelle ovelser. Herved
opnds koncentration i terapien,
som fremmer en elastisk kroptonus og et psykisk kommuni-

Logopredens identitet:
Som logopred kan det vare
svrert at orientere sig og finde
sin egen identitet. Vores fagbefinder sig i et omrAde mellem
naturvidenskab og kunst. Fra
den naturvidenskabelige flaj
henter vi den eksakte viden,
evnen til at analysere og stille
diagnoser; men nAr det kommer
til behandling, er det kun sparsomme, tarce og mekaniske
gvelsesforslag af den slags, som
den pyramidale cortex kan fin-

Tavle 8.
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malomrAdet. Det er en udfordring, som kraver livslang vi-

Tavle 9.

Videnskab

Kunst

Lingvistik

Sang

il::,\ /
Fysiologi

LOGOP.IEDI

dere-uddannelse - for de logopader, der kan undres. (Tavle
10):
Ase 4rsted

Logoped
Tale
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Kobenhavns Amt

Psykologi
(Empati)

Litteratur

Neurologi

(Intuition)

Klinisk arb\

(Intentionalitet)

Egil Forchhammer: stemmens fu nktioner og fejlfunktioner. Munksgaard
7974.

Analyse

terapi

Eberhard Kruse: Differentialdiagnostische funktioneller Stimmstcirungen.
Folia Phoniatrica 7989, 41: l-9.
Rubin, Sataloff, Korovin, Gould: Diagnosis and Treatment of Voice Disorders. Igaku-Shoin, NewYork. Tokyo 1996.
Murray Morrison: Pattern Recognition
in Muscle Voice Disorders. How I Do

It. lournal ofVoice, vol. 1 1, nr.
de ud af, der tilbydes. Si er der
mere frodighed pA den kunst-

neriske side, hvor vi finder
ovelser, der appellerer til hele
mennesket, ogsa emotionelt og
intuitiw. En del af dem er absolut anvendelige og hviler fakdsk pe et neurologisk grundlag.
Manbsr naturligvis ikke anvende ovelser, som ikke kan
motiveres udfra professionelle
logoprediske kriterier. (Tavle
q\.

on den, at vi i labet af 10-15,
allerhajst 20lektioner skal hale
patologiske stemmer op i nor-

1,

1997.
Egon Aderhold: Sprecherziehung des
Schauspielers. Heinrichhofen's Verlag, Wilhelmshaven 1983.

Tavle lO.

Sangpedagogik
.tDstetisk talepedagogik

Vi kan lrere meget af sangere og
sangpadagoger, men mi ogsA
erkende, at deres arbejdsvilk6r
er totalt forskellige fra vores. De
arbejder med normale stemmer,
som skal bringes til yderligere
udfoldelse, og har al den tid til
disposition, som kan onskes mAske 6revis. De har aldrig
modt en klient med recurrensparese eller spastisk dysfoni. Til
sammenligning er vores situati-
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Prisopgave
I 1987/88 udskrev Audiologopedisk Forenings bestyrelse en prisopgave,
som aldrig blev besvaret. Opaven lad dengang pA at beskrive
"faget som det praktiseres eller burde praktiseres i 1988".
I anledning af det forestAende jubilaum vil bestyrelsen gerne skue lidt mere fremad,
idet vi dog mener, at man ikke kan have visioner eller forslag til den fremtidige udvikling
uden at kende og erkende fagets nuvarende status og vilkAr.

Derfor lyder prisopgaven, som bestyrelsen herved udskriver i anledning al Audiologopedisk Forenings 75 Ars jubileum:

Audiologopedien i Danmark frem mod dr 2023
Med udgangspunkt i en beskrivelse af audiologopediens status
i dagens Danmark snskes et bud pd, hvordan tale- og horepedagogikken
vil udvikle sig ide kommende 25 dr.
Der er afsat 25.000 kr. til den eller de (max. 3) besvarelser, som findes verdige til at modtage prisen.
Bedommelsesudvalget bestAr af den siddende bestyrelse, redaktoren for Dansk Audiologopedi, den danske redaktsr at
Logopedics, Phoniatrics, Vocology, samt to medlemmer af Fagligt RAd. Medlemmer af Audiologopedisk Forening kan deltage i besvarelsen. Flere forfattere kan ifallesskab indlevei'e en besvarelse. Besvarelserne skal afleveres i 5 (fem) eksemplarer, anonymt, men merket, vedlagt en lukket kuvert merket pA samme mAde som besvarelsen og indeholdende forfal
terens/forfatternes navn(e) og adresse(r). Besvarelserne sendes rekommanderet til Audiologop@disk Forening, Kongensgade 66, 5000 Odense C, sA de er foreningen i hande senest den 13. januar 1998.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til fri anvendelse af vinderbesvarelsen(erne). Prisen uddeles pA jubileumsdagen den 5. marts 1998.
Bestyrelsen
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