
Intensiv språktrening i gruppe (CIST)

Logopedtjenesten



Nordlandssykehuset HF, Bodø tilbyr nå intensiv språktrening CIST
(Constraint Induced Språk Terapi) til personer med nedsatt språk/taleevne
etter hjerneslag.

Metoden baserer seg på nevrovitenskapelig perspektiv på rehabilitering og
læring: hjernens plastisitet til å gjenopprette og nyopprette nevrale nettverk.
Metoden har vært brukt på Sunnaas fra 2009. Kirmess (2011) har gjort en
studie på bruk av CIST i forhold til pasienter med hjerneslag, med gode
resultater. CIST treningen ved NSS er basert på erfaringer fra Sunnaas. Dette
tilbudet gis også på St. Olavs og UNN.

Hva er spesielt med CIST?
Bruk av visuelle hinder for å fremme bruk av verbale ytringer for å
formidle et budskap. Det benyttes språkspill, spill med billedkort, hvor det er
om og “samle par”. Dette gjøres ved å beskrive bildet man er ute etter, som
andre deltakere muligens sitter inne med. Det er ulike vanskelighetsgrader til
ønsket responsform.

Det kan være enklere å bruke håndbevegelser, skrift eller gi opp når man ikke
får sagt det man ønsker. CIST metoden utfordrer pasienten til å uttrykke seg
verbalt. Spill med bildekort og gruppedynamikk gir stimulerende impulser for
gjenhenting av ord.

Hovedmålet med treningen er å bedre taleproduksjon!

Hvordan er tilbudet organisert?
Treningen foregår i to grupper med 3-4 afasirammede og en logoped i hver
gruppe
Vårt tilbud innebærer 3 timer trening pr. dag over to uker med én ukes pause
mellom. Deler av første dag i uke 1 og siste dag i uke 2 går med til testing/
veiledning/samtale
Pårørende kan delta på siste dag i siste uke
Rapport sendes i etterkant til afasirammede og lokale logopeder
Det gis tre oppfølgingsdager etter ca. 3 måneder
Nærmere informasjon fås ved påmelding eller ved kontakt
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Prinsipp og ramme for CIST
Intensiv
Shaping - gradvis forandring til ønsket formål- uttale av ord/setninger
Feedback basert på positive tilbakemeldinger til deltakererne
Repetisjon - mange gjentakelser innenfor samme struktur
Relevans for dagliglivet
Fokus på en spesifikk funksjon: her talespråk
Ulike vanskelighetsgrader - tilpasset de enkelte deltakere
Kortspill «samle par»
Bruk av visuelle hinder - deltaker ser ikke bildet, men må beskrive ord å
stimulere talespråk spesifikt
3 timer DAGLIG trening

Hvem kan delta?
Personer som har språkvansker på grunn av ervervet hjerneskade
Problemer med talespråket. Deltakere må i utgangspunktet kunne si noen
ord og ytringer, samt kunne gjenta ord og noen korte setninger
De afasirammede må være motivert selv for denne krevende treningsformen
og ha utholdenhet og kapasiet til å gjennomføre et daglig program på ca. 3
timer trening
Deltakere som har stort hjelpebehov, bør ha med ledsager. Dette må tas opp
og avtales på forhånd med kursholder

Gjennomføring av kursene
Dette avhenger av antall henvisninger/påmeldte
Gjennomføres siste ukene i april og oktober - dette kan endres

Hvordan søke plass?
Det er nødvendig med henvisning fra lege. Henvisningen må inneholde
informasjon om språknivå, diagnose og annen relevant informasjon. Dette kan
være familieforhold og eventuelt yrke.
Henvisningen sendes til (kan også sendes elektronisk):
Nordlandssykehuset, KSF ved logopedene
Parkveien 95, boks 52
8092 Bodø
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Logopedtjenesten
Parkveien 95, 8005 Bodø
Vi holder til i Fløy N4 - gå inn hovedinngangen og følg skilting.
Telefon: 75 57 05 29/75 57 16 83
E-post: britt-tove.bakken@nordlandssykehuset.no

nordlandssykehuset.no
Facebook.com/nordlandssykehuset


