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A THREE-PART TREATMENT PLAN FOR 
ORAL PLACEMENT THERAPY (OPT)- Nivå 1 

TALKTOOLS - KURS NIVÅ 1

TalkTools’ innovative taktil-sensoriske tilnærming til logopedisk arbeid bruker verktøy («tools») for å trene og 
overføre muskelbevegelser nødvendige for taleproduksjon og spising. Lær hvordan 40 motiverende motoriske 
aktiviteter kan brukes for å bedre lyddannelse og taletydelighet/artikulasjon. Det fokuseres på interaktive, konkrete 
demonstrasjoner (og video, kasus) som viser hvordan man gjennom ulike teknikker kan utvikle oral-motoriske 
bevegelser for økt taletydelighet. Musklene nødvendige for taleproduksjon i abdomen, kjeve, leppe og tunge vil bli 
diskutert. Kurset tar for seg hvordan man gjennom spesifikke teknikker kan jobbe med utviklingsmessig adekvate 
talebevegelser for både barn og voksne.  

Kurset holdes av logoped og faglig leder ved Barnas Språksenter - Line Avers. Hun har bred erfaring fra arbeid 
med barn gjennom habilitering, spesialskole samt Kommuniksjonsteamet ved Rikshospitalet. Line har logoped 
eksamen fra UIO, og Master i spesialpedagogikk fra Penn State University der hun studerte og jobbet som 
forskningsassistent for Ph.D. Janice Light. 

Dette lærer du på kurset:

1. Kartlegge oral placement/spise/talevansker basert på muskel systemer. 
2. Integrere hierarkier for motorisk «dissociation» og gradering (kjeve-leppe-tunge). 
3.Planlegge treningsprogram for å adressere fysiologiske og motorisk-baserte talevansker. 
4. Anvende minimum 10 nye terapeutiske teknikker. 
5. Lære å bruke «oral placement» teknikker for å bedre taletydelighet/artikulasjon og produksjon. 

Dag 1 - første halvdel 
A. Teori- Oral Placement (Muskelbasert) Therapy 

B. Oral Placement Therapy: “hvorfor”, “når” og 
“hvem.”  

Dag 1 - andre halvdel 
A. Muskelbevegelser nødvendige for tale og god 

artikulasjon. 
B. Oralmotoriske vaner: Forlenget suging på 

tommel, bruk av smokk, gnissing av tenner og 
sikling  

C. Oralmotoriske vaner: Har de noe til felles og 
hvordan eliminere dem  

D. Oversikt over spiseferdigheter og hvordan de 
påvirker taletydelighet 

Dag 2 - første halvdel
A. Behandling, behandling, behandling: Muskelbaserte 

øvelser for bedre taletydelighet
B. Aktiviteter for å bedre kontroll i abdomen og pust: 

«It’s not the horn; it’s the hierarchy of movement!»
C. Bedre velo-pharyngeal funksjon gjennom å bruke 

muskelbaserte, oral placement intervensjoner. 

Dag 2 - andre halvdel
A. Kjeveøvelser: Stabilitet i kjeven nødvendig for 

mobilitet i leppe og tunge
B. Leppebevegelser nødvendig for tale
C. Tungebevegelser nødvendig for tale
D. Program Planning: Hvordan sette sammen et 

treningsprogram



 
Artilleriverkstedet hvor kurset holdes, er 
et gammelt industrilokale som ligger på 
historiske Karljohansvern - stedet som 
var starten for selve byen Horten. På 
området finner man museum, gallerier og 
nydelig natur. Mer om historien og 
området finner du her.
https://www.vestfold.net/karljohansvern/

 
Det er flere alternativ, de to første alternativene er kun et par steinkast unna    kurslokalene.
 
På Gamlehorten Gjestegård  kan man kjenne roen senke seg.Rommene har deilige senger og en 
egen sjarm, ikke hotellstandard, mer som et gjesterom,  men også veldig rimelige på pris. 

OVERNATTING

Adresse: Kommandørkaptein Klincks vei 1, 3183 Horten

KURSLOKALENE

Sjømilitære Samfund noen meter lenger bort er Hortens mest spesielle hotell med en unik 
kombinasjon av stil, eleganse, tradisjon og moderne komfort. Som gjest er du satt i høysetet og du 
kan forvente et opphold utover det vanlige.
Begge stedene ligger i idylliske omgivelse med strand og turområder nesten rett utenfor døren.

Noe lenger unna kurslokalene, men ved havn og sentrum ligger Thon Hotel Horten, som ble 
renovert i 2016, med bar, lounge og flere rom med utsikt mot Oslofjorden. Det vil ta ca 20 minutter å 
gå til kurslokalene herfra.

https://www.vestfold.net/karljohansvern
https://www.gamlehorten.no/
https://www.smshotell.no/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/horten/thon-hotel-horten/


 
 
BIL
Horten ligger 88 kilometer sør for Oslo, det tar ca 1t. og 20 min. med bil derfra. Følg E18 
sørover. Videre tar du enten Rv310 eller Rv306 til Horten. Når du kjører over kanalbrua er du 
på Karljohanssvern hvor kurslokalene og flere overnattingssteder ligger.
 
TOG
Det går tog til Skoppum som er 8 kilometer utenfor sentrum, derfra kan du finne buss inn til 
byen eller ta en taxi.
 
BÅT
Kommer du fra Østfold-siden, tar du Bastøfergen fra Moss. Den er gratis om du går eller sykler, 
har flere avganger i timen og tar ca 30 min.
 
FLY
Torp Flyplass ligger ved Sandefjord ca 35 minutter med bil fra Horten. Gardermoen ligger ca 
1t. og 45 minutter fra Horten med bil. Det er både buss- og togforbindelser fra begge flyplasser.

REISE

Horten har mange fine restauranter, caféer, kjøpesenter, småbutikker, konsertsteder, kino, 
turområder, museér, gallerier mm., det er ingen grunn til å kjede seg. På byens egen portal - 
hortenlove.no finner man aktuell informasjon, oversikt over spisesteder, turområder og en 
kalender, som til en hver tid er oppdatert med det som skjer i byen.
 

OPPLEVELSER

Vi gleder oss til å ta i mot dere 

her i Horten i mai !

i

https://hortenlove.no/

