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ORAL PLACEMENT THERAPY: ASSESSMENT AND 
PROGRAM PLAN DEVELOPMENT 

TALKTOOLS - KURS NIVÅ 2 

Lær hvordan du kan utføre omfattende evalueringer av klienter som har store utfordringer med spising, sikling og 
talespråk. Det arbeides etter metoden OPT utviklet av Sara Rosenfeld-Johnson - en trinnvis, hieratisk tilnærming 
for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter som legger fundamentet for spising og taleproduksjon 

Dette kurset vil lede deg, trinnvis gjennom evalueringsprosessen som brukes, via eksempler som viser klienter av 
varierende alder og ferdighetsnivåer. Det vil vises film av to komplette evalueringsprosesser og i tillegg, oppfølging 
og behandling av klienter fra barn til voksen. Du vil lære å identifisere munnmotoriske mangler som påvirker 
taleproduksjon.  

Vi tar også for oss utvikling av terapeutiske behandlingsopplegg utformet til hver enkelt klients behov. En live 
evaluering vil bli utført på dag 2, slik at deltakerne kan observere klientens ferdigheter, registrere observasjoner på 
et vurderingsskjema og utvikle en behandlingsplan ut i fra dette. 

Etter dette kurset sitter du igjen med meget god kompetanse til å gi  vurdering og utvikle en behandlingsplan for 
dine klienter med munn-motoriske utfordringer. 

Dette lærer du på kurset:

1. Identifisere munnmotoriske, sensoriske, spise- og talefeil ved ulike klienter og diagnoser
2. Vurdere munnmotorisk funksjon av kjeve, tunge og lepper. 
3. Utvikle et trinnvis behandlingsopplegg basert på evalueringsresultatene av klienters 

munnmotoriske-, spise- og taleferdigheter.
4. Benytte systematisk munnmotorisk trening ved behov....

Dag 1 - første halvdel
A. Identifisere din målgruppe
B. Dissosiasjon og gradering
C. Gjennomgang av OPT hierarkier
D. OPT aktiviteter (kjeve, tunge, lepper)
Dag 1 - andre halvdel
A. Studie 1-  evalueringsprosess
B. Sensoriske ferdigheter
C. Munnmotoriske ferdigheter
D. Spiseferdighet
E. Taleferdighet
F. Sammendrag. Lage rapport og forklare 

resultater.

Dag 2 - første halvdel
A. Studie 2 - komplett OPT evaluering
B. Sensoriske ferdigheter
C. Munnmotoriske ferdigheter
D. Spiseferdighet
E. Taleferdighet
F. Sammendrag. Lage rapport og forklare 

resultater.
Dag 2 - andre halvdel
A. Studie 3 - Live evaluering
B. Sensoriske ferdigheter
C. Munnmotoriske ferdigheter
D. Spiseferdighet
E. Taleferdighet
F. Sammendrag. Lage rapport og forklare 

resultater.



 
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/

