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INNLEDNING

At man når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted,
først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.
Søren Kierkegaard (1859)
”Logopedisk stemmetrening – praktiske øvelser” tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming
til stemmevanskefeltet. Dette innebærer at tilnærmingen ved stemmevansker tar for seg
både stemme, symptomer og brukerens egen opplevelse. Stemme, kropp og følelser henger
nøye sammen. Det å bygge opp en god talestemme innebærer dialog og deltakelse fra
brukeren, samt direkte stemmearbeid. Målet er en stemme som er godt forankret i kroppen.
Hensikten med dette produktet er å gi logopeder og logopedstudenter inspirasjon og
innsikt i stemmetrening. Filmklippene som følger med dette heftet er praktisk lagt opp med
filmsekvenser av stemme- og kroppsøvelser. Klikk på dette symbolet for å spille filmklipp:
Dette heftet er delt i to hoveddeler:
Teori
- Stemmeapparatet og påvirkningsfaktorer
- Stemmekvaliteter
- Stemmevansker og diagnoser
- Logopedens arbeid med stemme
Tilleggsinformasjon om øvelsene. Denne delen består av:
- Stemmeøvelser
- Øvelser for kroppen
- Tilleggsteknikker
”Logopedisk stemmetrening – praktiske øvelser” er ikke ment å være en oppskriftsbok, men
derimot en inspirasjonskilde som vi håper kan gi nye ideer slik at du kan videreutvikle din
kompetanse. Øvelsene som presenteres er i hovedsak kjente for erfarne logopeder. De fleste
er velprøvde, men samtidig har vi tatt med noen nye tilnærminger som kan inspirere deg til å
eksperimentere og åpne opp for alternative tilnærminger med god effekt.
Husk at øvelsene alltid må tilpasses den enkelte brukers behov og funksjonsnivå.
Lykke til!
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STEMMEAPPARATET

Stemmeapparatet kan deles inn i tre deler; åndedrettet, strupehodet og
artikulasjonsapparatet. Følgende framstilling er hentet fra Lone Rørbechs Stemmebrugslære
(1991).

Åndedrettet
Åndedrettets primære funksjon er å oppta oksygen til organismen via lungene og avgi
kulldioksid fra lungene. Kulldioksid er et avfallsstoff som utskilles i blodet etter forbrenning i
cellene og som transporteres ut av kroppen ved utånding. Åndedrettets sekundære funksjon
er å gi energi til lydproduksjonen ved at luftstrømmen som passerer stemmespalten (glottis)
setter stemmeleppene i vibrasjon.
Lungene
Lungene (pulmones) er formet som to store kjegler med spissene vendt oppover. De fyller
nesten hele brystkassen (thorax) og hviler i underkant mot den store mellomgulvsmuskelen,
diafragma, som er en stor kuppelformet muskel som skiller brysthulen fra bukhulen.
Lungene ligger i hver sin sekk som består av en elastisk lungehinne, pleura. De to
lungesekkene er dobbelte og den ytre lungehinnen er festet i ribbeina og diafragma, mens
den indre lungehinnen har sitt feste direkte på lungens overflate. I pleurarommet (rommet
mellom de to lungehinnene) er trykket mindre enn luftens eget atmosfæriske trykk. Dette
fører til at lungene alltid vil holdes utspilt. Det maksimale åndedrettsvolumet hos et voksent
menneske varierer, men hos en ung mann er det ca. 7 liter og hos en kvinne litt mindre. På
grunn av undertrykket i pleurarommet vil det selv ved kraftig utånding alltid være restluft i
lungene. Denne luften tilsvarer ca. 1-2 liter og omtales gjerne som residualluft. Forskjellen
mellom det maksimale åndedrettsvolumet og residualluften utgjør gjennomsnittlig 4-5 liter
og kalles vitalkapasiteten.
Luftrøret
Luftrøret (trachea) består av 20 små ringer som er formet som små hestesko. Disse ringene
består av hyalinbrusk og er bundet sammen av elastisk bindevev og glatt muskulatur. Ved
den fjerde brystvirvelen deler luftrøret seg i to store grener, den høyre og den venstre
hovedbronkie. Disse to hovedbronkiene deler seg i stadig finere grener som igjen fører ut til
de små luftblærene, alveolene.
Brystkassen
Brystkassen (thorax) er et bevegelig skjelett eller rammeverk rundt lungene og består av 12
ribbein. Når brystkassen utvides, skjer dette ved hjelp av innpustmusklene.
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Innpust
Innpusten kommer i stand ved at nerveimpulser fra hjernen setter de primære
innpustmusklene diafragma og mellomribbemusklene (musculi intercostales externi) i
bevegelse. De sekundære innpustmusklene støtter opp om dette arbeidet. Idet diafragma
kontraherer, flates det litt ut og beveger seg som et stempel nedover og litt fremover.
Dermed vil volumet i brysthulen øke på bekostning av bukhulen, og bukinnholdet vil bli
skjøvet utover samtidig som bukmusklene slappes.
Utpust
Utpusten skjer idet diafragma og de ytre intercostalmusklene slappes av og går tilbake til
sine utgangsstillinger. Dermed trekker lungene seg sammen og dette sammenfallet av
brystkassen fører til at luften strømmer ut. De viktigste utpustmusklene er likevel
bukmusklene som består av flere lag med muskulatur (musculus rectus abdominis, musculus
obliquus externus, musculus obliquus internus og musculus transversus abdominis). Utpust
kan kreve muskelarbeid og da bruker vi bukmusklene til å presse bukveggen inn, f.eks ved
hosting, nysing, stemmebruk. Diafragma og bukmusklene er antagonister som betyr at de
jobber i et motsetningsforhold, samtidig som de er avhengige av hverandre.
Pusterytmen varierer ut fra om pusten er passiv, som ved hvile eller søvn, eller om den er
mer aktiv, som under stemmeproduksjon. Ved et passivt hvileåndedrett er inspirasjonen
forholdsvis langvarig og utpusten forholdsvis kortvarig. Ved aktiv bruk av pusten endres
denne rytmen og utpusten forlenges, mens innpusten blir kort. På denne måten forstyrres
ikke talen av for lange pauser.
Pusten kan deles inn i tre hovedformer alt etter hvilke muskler som trer i kraft når vi puster
inn eller ut. Disse er den abdominale pusten som aktiverer brystkassens nedre del og som
fører til en utvidelse av buken. Det costale åndedrettet som aktiverer brystkassens midtre
del og den claviculære pusten som aktiverer brystkassens øvre del. Den abdominale pusten
regnes for å være mest hensiktsmessig med tanke på stemmedanning og kroppen forøvrig.
Musklene som her er involvert, er store og sterke og tåler belastning. De er derfor godt
egnet til å foreta pustebevegelsen. Ved bruk av de såkalt høye pustemønstrene, og da særlig
den claviculære pusten, kan det lett oppstå spenninger i hals- og nakkemuskulatur. Dette
kan føre til spenninger i strupen som igjen kan ha negativ innvirkning på
strupemuskulaturens bevegelse.

Strupen
Strupen (larynks) består av fire hoveddeler; skjelett, indre- og ytre strupemuskler og
slimhinne (Sataloff, 1991). Den forbinder luftrøret med svelget og har tre viktige oppgaver:
For det første er den et gjennomgangsledd for livspusten. Det andre er at stemmeleppenes
åpne- og lukkemekanisme forhindrer at fremmedlegemer trenger ned i luftveiene. I tillegg til
dette blir den et stemmeorgan, i det luften fra lungene får stemmeleppene til å vibrere.
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Strupens skjelett
Strupens skjelett består av fem brusker: Skjoldbrusken (cartilago thyroidea) som er den
største av strupebruskene og som med sin karakteristiske skjoldform beskytter luftveiene og
strupens indre område. Ringbrusken (cartilago cricoidea) som er formet som en signet-ring
og som har sitt feste direkte på den øverste delen av luftrøret (trachea). Strupelokket
(cartilago epiglottica) som ligger som et beskyttende lokk over strupen, og forhindrer at mat
og lignende går ned i luftveiene i det vi svelger. Og til slutt de to pyramidebruskene (cartilago
arytenoidea) som er formet som to små pyramider og som hviler på ringbrusken bak
skjoldbrusken. De fem bruskene holdes sammen av ytre og indre bindevevshinner
(membraner).
Den indre strupemuskulaturen
Den indre strupemuskulaturen har innvirkning på strupebruskenes bevegelser.
Stemmeleppene er spent mellom strupebruskene og blir påvirket av bruskenes bevegelser.
Det er den indre strupemuskulaturen som sørger for at stemmeleppene åpner og lukker seg.
De ulike musklene har fått navnet sitt etter hvilke brusker de er festet til.
Cricoaryteniodeus posterior (den bakre ring- og pyramidebruskmuskel) er en todelt muskel
som i det den trekker seg sammen åpner spalten mellom de to stemmeleppene. Den er
strupens eneste abduktor. Antagonistene til denne muskelen er cricoarytenoideus lateralis,
eller lateralis (den fremre ring- og pyramidebruskmuskel) og cricoarytenoideus transversus,
eller transversus (den tverrgående ring- og pyramidebruskmuskel). Disse vil i det de
kontraherer lukke stemmespalten. Lateralis lukker de første to tredjedelene av
stemmespalten, og transversus lukker den siste tredjedelen, eller hviskespalten som den
også blir kalt. Arytenoideus obliquus (den skrå pyramidebruskmuskel) danner et kryss over
transversus og støtter denne muskelens arbeid.
Cricothyreoideus (ringbrusk-skjoldbruskmuskel), eller lengdespenneren, vil i det den
kontraherer gjøre avstanden mellom skjoldbrusken og ringbrusken mindre og avstanden
mellom skjoldbrusken og pyramidebruskene større. Dermed blir stemmeleppene lengre og
slankere og vibrerer hurtigere i luftstrømmen fra lungene. Grunntonefrekvensen i stemmen
blir lysere, og denne frekvensen måles i Hz.
Thyreoarytenoideus (skjoldbrusk-pyramidebruskmuskel) er selve stemmebåndsmuskelen.
Den er antagonist til lengdespenneren, og er en todelt muskel som består av to deler,
externus og internus. Internus blir også kalt for vocalismuskelen, eller den indre spenner,
fordi den utgjør den muskuløse delen av stemmeleppene. Denne muskelen har rik
nervetilførsel og kan derfor kontrolleres både hurtig og nøyaktig. Idet muskelen kontraherer,
vil den bli kortere og tykkere og fordi stemmeleppene på denne måten vibrerer saktere, vil
grunntonefrekvensen i stemmen blir lavere.
Stemmeleppenes muskuløse del (thyreoarytenoideus) er overtrukket av fire ulike
slimhinnelag. Det ytterste epitellaget kan sammenlignes med en tynn hinne som holder
stemmeleppene på plass. Det andre slimhinnelaget (superficial layer) er det øverste laget i
lamina propria og består av en gelantinlignende masse. Dette laget blir også kalt for Reinkes
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rom. Det mellomste slimhinnelaget i lamina propria (intermediate layer) består for det
meste av elastiske fibre, og det dypeste slimhinnelaget i lamina propria (deep layer) består
hovedsakelig av kollagen.
Den ytre strupemuskulaturen
Den ytre strupemuskulaturen støtter opp om strupen og er med på å bestemme strupens
plass i svelget. Musklene som ligger ovenfor tungebenet, er de suprahyoide musklene, og de
som ligger nedenfor tungebenet kalles de infrahyoide musklene. Musklene kan bevege
strupen vertikalt på to måter; oppover og nedover, slik at strupen blir høytstående eller
lavtstående. Tungebein og skjoldbrusk kan beveges i forhold til hverandre slik at strupen blir
utstrakt eller klemt. Ved stemmeproduksjonen forsøker en å få strupen utstrakt og
lavtstående. Dette gir bevegelsesfrihet til de indre strupemusklene og mulighet for god klang
(resonans).
Nervebaner
Strupemuskulaturen styres av den 10. hjernenerve, nervus vagus. Nerven løper ut fra kraniet
og går nedover på begge sider av halsen og forgrener seg til strupens to hovednerver, nervus
laryngeus superior og nervus laryngeus inferior. Nervus laryngeus superior deler seg i to
utenfor skjoldbrusken og gir bl.a. impulser til lengdespenneren (crico-thyreoideus) som har
direkte innvirkning på stemmens tonehøyde. Nervus laryngeus inferior har et
tilbakevendende løp, nervus recurrens, som påvirker alle strupemusklene unntatt
lengdespenneren. Denne nerveimpulsen er dermed blant annet med på å styre åpningen og
lukkingen av stemmespalten
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ARTIKULASJONSAPPARATET

Artikulasjonsapparatet er betegnelsen på de taleorganer og hulrom som befinner seg over
stemmeleppene. Hulrommene strekker seg som et sammenhengende rør fra
stemmeleppene til munn- og/eller neseåpningen, og det er i disse rommene klangen eller
resonansen oppstår. Dette røret blir kalt for ansatsrøret og består av strupehodet, svelget,
munnhulen og nesehulen.
Den normale lydproduksjonen starter idet hjernen sender beskjed til den indre
strupemuskulaturen om ønsket tonehøyde og kvalitet slik at stemmeleppene inntar riktig
stilling. Idet luftstrømmen passerer stemmespalten vil den øke sin hastighet, mens trykket
her blir mindre. På denne måten dannes det et undertrykk mellom stemmeleppene slik at de
suges sammen. Når glottis er helt lukket, vil det oppstå et subglottisk trykk som sprenger
stemmeleppene fra hverandre igjen (Bernoulli-effekten).
Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at det oppstår små luftstøt som igjen vil fremkalle
lydsvingninger i luften like over stemmespalten. På denne måten oppstår primærtonen.
Primærtonen vil som alle andre lydbølger inneholde overtoner og etter hvert som
overtonene når de forskjellige resonansrommene oppover i ansatsrøret, vil noen forsterkes,
mens andre vil svekkes. De forsterkede overtonene kalles formanter og vil oppfattes av øret
som lyd. Det er hulrommenes egenfrekvens som avgjør hvilke overtoner som forsterkes, og
hvor mye de forsterkes. På bakgrunn av dette kan man si at hulrommenes form og størrelse
spiller vesentlig inn på stemmeklangen hos en person.

Strupehodet
I strupehodet finnes fire små resonansrom som vil kunne utvides noe i det strupen er
utstrakt og står lavt. Dette vil igjen på en positiv måte kunne påvirke stemmens resonans.
Disse er Morgagnis lommer, to små hulrom som befinner seg i sideveggene mellom de ekte
og de falske stemmeleppene, og Sinus pyriformes, to små hulrom som befinner seg i den
øverste delen av struperommet like bak og på siden av strupelokket.

Svelget
Svelget kan deles inn i tre; strupesvelget, munnsvelget og nesesvelget. Hulrommet i
strupesvelget kan utvides ved at strupehodet er lavtstilt. Tungens stilling har stor betydning
for åpningen i svelget, og selve tungeroten danner forveggen i munnsvelget. Dersom det er
spenninger i tungeroten, kan dette føre til en innsnevring av svelget slik at resonansen blir
dårligere.
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Munnhulen
Munnhulen påvirkes av både lepper, underkjeve, tunge og ganeseil og kan endre form raskt.
Variasjonsmulighetene for resonansen er derfor meget stor. I tillegg til at munnhulen er et
viktig resonansrom, er både munnens og munnsvelgets form avgjørende for artikulasjonen.

Nesehulen
Nesehulen består av to hulrom som er atskilt av en knokkelplate. Disse hulrommene har
forbindelser til nesesvelget via de indre neseborene. Nesehulrommenes overflate er ujevn,
kjøttfull og rik på blodkar, og dette gjør at nesehulen ikke gir så mye resonans. Fra nesehulen
går det forbindelse til bihulene. Det er i dag delte meninger om hvorvidt bihulene fungerer
som resonansrom eller ikke.
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STEMMEKVALITETER

Stemmekvalitet står for det hørbare uttrykket eller det akustiske fingeravtrykket som hver
stemme har. Hver enkelt stemme er unik, og når vi har hørt ”tre ord på telefonen”, vet vi
hvem det er (Boone 1991). Hver enkelt stemme former seg etter personlighet, følelser og
kroppen (helse, form osv) og er som en bro til den ytre verden (Shewell 2009). Stemmen kan
si noe om hvordan vi har det, om vi er glade, triste eller sinte. Stemmekvaliteten vil også
variere etter ulike krav som stilles til stemmen, f.eks. om vi snakker med et lite barn eller skal
ha forelesning i en stor sal. Stemmekvaliteten vil også forandre seg hvis vi roper mye på en
fotballkamp eller får en langvarig forkjølelse.
Stemmekvalitet er nært knyttet til begrepet stemmevansker, fordi det er de ulike
stemmekvalitetene vi lytter etter og beskriver når vi vurderer og arbeider med en stemme.
Et avvik i stemmekvalitet er antagelig det første en person registrerer når stemmen ikke
oppleves som god å bruke. Stemmen kan bli hes og grov, den kan briste og bli skurrete, eller
den kan bli monoton og energiløs. Det å sette ord på hvordan stemmen oppleves og høres
ut, kan være en viktig start på den bevisstgjøringsprosessen som kreves for å oppnå varige
endringer og gode resultater av et behandlingsforløp hos logopeden. Enhver person vil alltid
sitte med et akustisk inntrykk av sin opprinnelige stemmekvalitet og vurdere denne opp mot
stemmekvaliteten slik den har utviklet seg.
Obs!
Det er viktig å minne om at heshet som ikke går over, bør sjekkes av ønh-lege. Kreft kan
oppstå i strupe og stemmebånd slik som ellers i kroppen, og halsen er utsatt for mye
forurensing gjennom livet fra f.eks. sigarettrøyk og eksos. Heshet som er en vanlig
stemmekvalitet, bør derfor undersøkes hvis den varer utover to uker uten at det er noen
forklarlig grunn, og særlig hvis det utvikler seg i negativ retning.

De ulike stemmekvalitetene
Stemmekvalitetene beskriver det vi hører i en stemme, subjektivt og perseptuelt.
Stemmekvalitet kan i tillegg vurderes via databaserte analyseprogram, objektivt og akustisk.
Sistnevnte metode krever noe utstyr og innsikt i teknologi, men det er et godt supplement til
den subjektive vurderingen som av og til kan virke noe tilfeldig.
NB: Skjema for perseptuell analyse av stemmevansker finnes bak i dette heftet.
Stemmeleie
En persons gjennomsnittlige grunntonefrekvens, dvs. antall ganger stemmebåndene svinger
mot hverandre pr. sekund (Hz). Menn ca. 100-130 Hz. Kvinner ca. 180-220 Hz.
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Presset (hyperfunksjon)
På grunn av for store spenninger i strupemuskulaturen presses stemmebåndene for hardt
sammen under fonasjon.
Slapp/underkomprimert (hypofunksjon)
På grunn av for lite spenning i strupemuskulaturen svinger stemmebåndene for løst mot
hverandre. Stemmen får et luftfylt preg.

Lekkasje
Hørbart luftutslipp. Stemmebåndene har nedsatt eller ingen kontakt langs midtlinjen og det
siver luft ut gjennom glottis. Stemmen blir svak og lekkasjepreget.
Knirk
Vårt dypeste register. Lavfrekvente, periodiske vibrasjoner/svingninger av en del av
stemmeleppene (ca. 40-60 Hz). Stemmebåndene er i nær kontakt med hverandre. Det
subglottiske trykket er meget lavt og luften passerer glottis i korte, periodiske utslipp. Høres
ut som når en kjepp blir dratt langs et stakittgjerde (Laver 1980).
Afoni
Helt eller delvis bortfall av stemmelyden. Stemmebåndene møtes ikke i midtlinjen.
Støy/skurr
Uregelmessige svingninger av stemmebåndene fører til hes og uren stemme. Støy/skurr kan
være både høyfrekvent og lavfrekvent.
Monoton
Liten variasjon av grunntonefrekvensen. Stemmen har et snevert omfang.
Klangfattig
Liten energi i stemmens spektrum. Stemmen er fattig på overtoner.
Klangfull
Stor energi i stemmens spektrum. Stemmen er rik på overtoner.
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STEMMEVANSKER OG DIAGNOSER

Når vi arbeider med stemmevansker, er det viktig å reflektere over hvordan en stemme uten
stemmevansker høres ut. Det er vanskelig å definere hva som kan betegnes som en normal
stemme. Dette vil variere i forhold til eksempelvis alder, kjønn og kultur. Boone m.fl (2005)
har likevel trukket fram fem viktige egenskaper som sier noe generelt om dette.
Passe styrke
Uanstrengt å produsere
God stemmekvalitet
Fleksibel (kan uttrykke følelser)
Representativ for personen (alder og kjønn)
Dette er fem egenskaper som kan være nyttige å tenke på når vi sammen med brukeren
vurderer hvilke mål vi skal sette for stemmebehandlingen.

Hva er stemmevansker?
Stemmevansker kan defineres ut fra både kulturelle og sosiale forhold. En stemme som
oppleves som normal i et land, vil faktisk i en annen kultur kunne anses som en
stemmevanske.
”A voice disorder exists when quality, pitch, loudness, or flexibility differs from the voices of
others of similar age, sex and cultural group” (Aronson, 1990, s.6).
Stemmevansker kan beskrives som en funksjonsforstyrrelse i stemmeapparatet som går ut
over stemmens kvalitet og stabilitet. Stemmevansker kan i tillegg medføre følgende:
Ubehag og smerte i strupe og hals
Redusert sosial deltakelse
Sykemelding fra arbeidsliv
Alle kan få stemmevansker, og både barn, unge og voksne kan oppleve at stemmen svikter i
perioder. De fleste opplever at stemmen blir bra igjen etter litt hvile, men for noen skjer ikke
dette uten hjelp. En stemmevanske gjør det vanskelig å kommunisere med andre
mennesker. Det blir ofte slitsomt å snakke og dermed vanskeligere å delta i sosiale
sammenhenger.
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Klassifisering av ulike stemmevansker
Boone m.fl. (2005) deler stemmevanskene inn i følgende hovedkategorier:
Funksjonelle stemmevansker
Organiske stemmevansker
Nevrologiske stemmevansker
Aronson (1990) opererer i tillegg med en fjerde kategori:
Blandingsårsaker
Dette er en betegnelse på stemmevansker der man er usikker på årsaken, eller der
mange faktorer ser ut til å virke sammen.

Årsaker til stemmevansker
Årsakene til stemmevansker er mange. Ut fra klassifiseringen forstår vi at stemmevansker i
utgangspunktet kan skyldes både organiske, nevrologiske og funksjonelle/psykogene
årsaker. Organiske og nevrologiske vansker skyldes sykdom eller skade i deler av kroppen
som påvirker stemmeproduksjonen. Det kan dreie seg om medfødte eller ervervede skader
slik som:
Allergi/infeksjon
Kreft
Skade/ulykke
Overbelastning
Funksjonelt betingede stemmevansker oppstår på grunn av feil bruk eller overforbruk av
stemmen. Det er gjerne aktiviteter som krever mye stemmebruk som skaper de største
problemene.
Roping/skriking
Snakke lenge uten pauser
Snakke i et for lyst stemmeleie
Snakking i støyfulle omgivelser
Snakke med for mye press på stemmen
Emosjonelle faktorer/psykiske faktorer
Spenninger, feilstillinger i kroppen eller holdt pust som påvirker stemmeapparatet
Funksjonelle stemmevansker kan gi strukturelle forandringer/vevsreaksjoner i strupen. Det
kan derfor være vanskelig å definere om en stemmevanske har et funksjonelt eller organisk
opphav. Det er likevel viktig å forsøke å kartlegge hovedårsaken til stemmevansken fordi
dette danner grunnlag for den behandlingsmåten som velges, og de resultatene som
oppnås.
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Hyperfunksjon
Hyperfunksjon i stemmen kjennetegnes av forhøyet press og for hard bruk av musklene i
strupen (stemmebånd) hals eller kjeve. I tillegg kan dette også observeres i annen
muskulatur i bryst og kroppen forøvrig. Noe hyperfunksjon vil forekomme for de fleste i det
daglige. I forhold til stemmevansker vil imidlertid mye og langvarig hyperfunksjon være
skadelig for stemmeapparatet.
Statisk muskelarbeid
Parallelt med hyperfunksjon har vi begrepet statisk muskelarbeid som betyr at musklene
brukes med mye spenning over tid. Muskulaturen får da ikke den naturlige vekslingen
mellom spenning og hvile. Etter mye statisk muskelarbeid vil muskulaturen trettes og gi
symptomer på ømhet og smerte.
Hva ser vi etter?
Noen ganger er det mulig å se at muskelbruken er anstrengt, eller å høre at stemmen har
harde ansatser og mye press. Mengden og mønsteret av uhensiktsmessig muskelarbeid kan
manifestere seg i hele stemmeapparatet, men er vanskelig å måle objektivt. Stemmen blir
lite fleksibel og mister klang. Ved forsiktig palpering av området rundt tungebein og
strupehode, vil det ofte være trykkømt og sårt. Hvis en forsøker å skyve strupehodet ned
eller til siden, kan det virke stivt og med liten mulighet til bevegelse. Et høystilt strupehode
er en indikasjon på at det er for mye spenning i ytre halsmuskler.
De små indre strupemusklene skal kunne skifte mellom spenning og hvile og utføre et
presisjonsarbeid (Rørbech 1991). Hvis den ytre halsmuskulaturen får for mye spenning, kan
det ødelegge for det fine muskelsamspillet i stemmebåndsmuskulaturen. Muskelspenninger
i et område har lett for å spre seg. Estill hevder at stemmebåndene har en tendens til å
overkomprimere ved nesten enhver forandring ellers i kroppen (1995). Derfor er bevissthet
og øvelser for å spenne av i strupen viktig i stemmebehandling.
Hvor og når kan hyperfunksjonen oppstå:
På stemmebåndsnivå ved at stemmebåndene presses for hardt sammen ved fonasjon
(f.eks harde ansatser)
I ytre halsmuskulatur, der indre muskulatur har ”gitt opp” og den ytre har overtatt
Ved sammenpressing av de falske stemmebåndene (ventrikulær stemme)
Ved sammensnøring av stemmespalten i lengderetningen
Ved press/innsnevring i resonansrommet ved strupelokk og svelg
Når tunga presses for langt bak eller opp mot ganeseglet
Ved anspent kjeve
Ved stramninger i lepper/munn
Når strupehodet er høyt fiksert i halsen
Ved anspent overkropp som gir costal pust
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Hypofunksjon
Hypofunksjon betegner det motsatte av hyperfunksjon. Flere stemmeforskere forklarer
hypofunksjon med at dette er en følgetilstand etter hyperfunksjon ved at musklene har hatt
for mye spenning over tid. Muskler som skal arbeide dynamisk, vil ved langvarig statisk
muskelarbeid etter hvert slutte å fungere godt og bli slappere enn normalt. Hvis dette
rammer stemmebåndene og det fine muskelsampillet her, vil stemmen kunne bli svak og
luftfylt.
Ved hypofunksjon i stemmebåndsmuskulatur vil det også lett oppstå kompensering fra de
ytre halsmusklene. Det kan da være for hypotont i den indre muskulaturen, mens det er en
hyperfunksjon i den ytre støttemuskulaturen. Dette vil ofte resultere i stemmetretthet og
fonasteni. Muskulaturen som må gjøre et annet arbeid enn den er vant til, vil gi beskjed om
dette ved å sende signaler gjennom ømhet og smerter.
Hypofunksjon kan også være en følge av helsetilstanden i hele kroppen, f. eks ved hjerte- og
lungelidelser eller nevrologiske vansker. Hvis pust og støtte fra utpustmuskulatur blir for
svak, vil dette resultere i en svak og kraftløs stemme.
Hva ser vi etter?
Det er ønh-undersøkelse med stroboskopi som kan avdekke hypofunksjon i
stemmebåndene. Det vil være ulike larynksbilder slik som mangelfullt lukke ved at
stemmebåndene ikke møtes i midtlinjen, eller at det blir dårlig lukke i bakre del av
stemmespalten (bruskspalten). Ulike kompensasjoner for det dårlige lukket kan vise seg som
en forsnevring fra bak til foran i hele stemmespalten, eller at de falske stemmebåndene
legger seg over de sanne stemmebåndene og ødelegger for stemmen.
Hvor kan hypofunksjonen oppstå:
Stemmebåndsnivå
Alle deler av ansatsrøret, slik som ganesegl, kjeve, tunge osv.
Sammensunket kroppsholdning som ødelegger for pusten
Skjev, fremskutt eller nedsenket hodestilling som ødelegger for resonans

Funksjonelle stemmevansker
Funksjonelle stemmevansker er en fellesbetegnelse på stemmevansker som har oppstått på
grunn av uhensiktsmessig bruk av de musklene som styrer stemmeproduksjonen.
Stemmevanskene kan ha fysiske og/eller psykiske årsaker. Det kan skyldes hyper- eller
hypofunksjonell bruk av musklene som styrer stemmedanningen.
Ved ønh-undersøkelsen ser man ingen tegn til patologiske forandringer i strupen. Subjektive
plager er vanlige ved funksjonelle stemmevansker, for eksempel at man blir fort sliten i
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stemmen, får klump-i-halsen følelse, tørrhet i munn og svelg osv. Stemmekvaliteten kan som
ved organiske vansker være preget av kraftløshet, skurr, knirk, ustabilitet eller heshet.
Aronson (1990) definerer alle funksjonelle stemmevansker som psykogene stemmevansker.
Butcher m.fl. (1993, s. 20) støtter Aronsons syn og sier blant annet:
”The larynx is a highly complex organ sensitive to emotional changes in the individual. It is
affected by thoughts and feelings, our relationship with others and with our environment. In
this way, the human voice acts rather like an emotional barometer”.

De funksjonelle stemmevanskene blir i engelsk faglitteratur omtalt som:
o
o
o
o

functional voice disorders
muscle misuse voice disorders
behavioural voice disorders
musculoskeletal tension disorders

Fonasteni
Fonasteni defineres som en kronisk tiltagende tretthetsfornemmelse ved stemmebruk,
stemmetretthet (fonasteni; lyd-svakhet/svekkelse). Forchhammer la vekt på at diagnosen
bygger på ”en subjektiv oplevelse hos pasienten, oplevelse av ubehag,
træthedsfornemmelse, smerter, klumpfølelse under stemmebrugen” (1974). De vanligste
symptomene er at man lett blir sliten i stemmen, får ”klump-i-halsen” følelse, kremtetrang
eller stikkende smerter i strupe/muskulatur. Stemmen kan også bli kraftløs og/eller hes etter
mye bruk. Stemmesymptomene er verst mot slutten av dagen eller uka, men stemmen vil
som oftest bli bedre igjen etter stemmehvile. Ved ønh-undersøkelse er det vanligvis normale
forhold i strupen, men en kan se forandringer i glottisbølgene hos noen (stivhet eller mindre
utslag).
Årsakene er sammensatte og alvorlighetsgraden vil variere. Det er ofte mennesker i
stemmekrevende yrker som får dette, og stemmebelastning og stress virker inn. Hvis en
person fortsetter å bruke stemmen mye i forbindelse med halsinfeksjon eller forkjølelse, kan
dette være en utløsende faktor. Man forsøker å kompensere for hesheten som oppstår ved å
ta i bruk de ytre strupemusklene. Det kan også komme som følge av nakkeskade eller andre
stramninger i hode/nakke der kropp- og hodestillingen blir endret. I starten kan det dreie seg
om en hyperfunksjon der de ytre strupemusklene arbeider statisk for å få til bedre lukke av
stemmebåndene. Slike muskelspenninger vil over tid føre til ubehag og smerter og etter
hvert dårligere stemmefunksjon. Ved langvarig hyperfunksjon vil det skje en opphopning av
avfallsstoffer, musklene trettes, og stemmen får dårligere styrke og kvalitet (Rørbech 1991).
Fonasteni er en vanlig diagnosebetegnelse i Skandinavia/Europa, mens det i USA og andre
land er vocal fatigue eller tensjonsdysfoni (muscle tension disorder) som brukes.
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Behandling ved fonasteni
Det er viktig med en grundig diagnose med ønh-undersøkelse da stemmetretthet også kan
oppstå ved andre tilstander slik som lavt stoffskifte eller andre sykdommer i kroppen.
Behandlingen for fonasteni er i hovedsak logopedisk der en drøfter årsakssammenheng,
arbeider med bevisstgjøring av stemmebruk og søker å bedre stemmeteknikken. Det er
mulig å bli kvitt fonasteni ved å endre stemmeatferd, samt andre faktorer som virker
negativt inn på stemmen.
Stemmebåndsknuter
Stemmebåndsknuter er hevelser på stemmebåndene. De er plassert på fremre tredjedel av
stemmebåndene og er alltid symmetriske og omtrent like store. Ved ønh-undersøkelsen ser
man fortykkelser (”knuter”) som ofte er myke og bredbaset tidlig i forløpet, mens de senere
blir mer harde, fibrøse og avgrenset. Knutene oppstår fordi stemmebåndene er blitt utsatt
for stor belastning over tid, gjerne ved roping eller sang/tale i for høyt stemmeleie og med
mye volum.
Unge kvinner som synger og bruker stemmen hardt, samt unge gutter som roper og
misbruker stemmen mye ser ut til å være mest utsatt. På grunn av knutene blir det
ufullstendig stemmebåndslukke. Stemmekvaliteten blir først og fremst luftfylt da det lekker
luft foran og bak knutene. Stemmen vil være presset og ligge i et noe lavere stemmeleie
fordi stemmebåndene svinger saktere på grunn av forøket masse. Det blir vanskelig å bruke
stemmen med svak styrke. Ved sterk stemme vil stemmekvaliteten bedres, fordi
stemmebåndene presses hardere sammen og lekkasjen minskes. Men, dette er igjen uheldig
fordi dette presset kan være med å opprettholde knutene. Det er sjelden noe smerte
forbundet med knuter, men hvis personen presser stemmen vil dette kunne gi
fonastenisymptomer.
Behandling ved stemmebåndsknuter
Behandlingen er i første omgang logopedisk og går særlig inn på å bevisstgjøre uheldige
stemmevaner og overbelastning av stemmen. En forsøker å finne gode strategier for å legge
om på stemmebruk, samt innlæring av øvelser som gjør at personen kan bruke stemmen
lettere og bedre i daglig tale (f.eks myk stemme der en kun bruker svak stemmestyrke). I
starten kan stemmehvile over noen dager være riktig og klienten oppfordres til å være
forsiktig med sang. Ved langvarige knuter som er blitt harde og fibrøse, kan kirurgisk fjerning
være en løsning. Stemmebåndsknuter er en godartet tilstand. Øre-nese-hals-undersøkelse
med stroboskop er viktig for å utelukke at det dreier seg om en cyste på det ene
stemmebåndet, med en reaktiv hevelse på motsatt side.
Barneheshet
Barneheshet kan minne mye om stemmebåndsknuter fordi stemmen blir hes. Forskjellen er
at denne type heshet går over når barnet hviler stemmen eller trapper ned på
stemmeaktiviteten. Man kan si at barneheshet antagelig er forstadiet til
stemmebåndsknuter. Dersom aktiviteten som utløser barneheshet ikke opphører, vil trolig
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stemmebåndsknuter dannes fordi den belastende stemmebruken gir bilaterale hevelser på
stemmebåndene. Barn er i utgangspunktet mer utsatt for å få hes stemme enn voksne, både
på grunn av anatomiske forhold, men også på grunn av måten de bruker stemmen på ved
roping eller skriking. Hvert stemmebånd er bygd opp med en muskel innerst og et epitellag
ytterst. I mellom disse ligger lamina propria. Hos voksne består lamina propria av tre
slimhinnelag, mens barn bare har ett lag. De mangler med andre ord de ”støtdemperne”
som voksne har og utvikler derfor lettere hevelser og stemmebåndsknuter når stemmen
utsettes for hard belastning.
Behandling ved barneheshet
Som ved stemmebåndsknuter vil barn med denne diagnosen dra god nytte av logopedisk
veiledning. Det er viktig å forklare hva hesheten skyldes, hva som opprettholder den og at
stemmeatferden på sikt eventuelt kan føre til stemmebåndsknuter (som er vanskeligere å bli
kvitt). Barnet kan lære å bruke ”innestemme” og oppfordres til å snakke ”mykere” om det
kommer hjem fra skole eller trening og er hes i stemmen. Ved en ønh-undersøkelse vil
stemmebåndene generelt være mer hovne og ødematøse enn ved stemmebåndsknuter. Det
er altså ikke tydelige, avgrensede hevelser som man ser ved stemmebåndsknuter.
Fistelstemme
Fistelstemme blir også kalt puberfoni eller mutasjonsstemme. Termen brukes vanligvis for å
beskrive vansker som oppstår i forbindelse med stemmeskiftet hos unge gutter. Selv om de
anatomiske forholdene i strupehodet ligger til rette for en normal mannsstemme, bruker
ungdommen sin lyse guttestemme. Fistelstemmen er ofte ustabil med innslag av
registerbrudd. Stemmen vil knekke ned mot fullregisteret fordi det fysiologisk ligger til rette
for den dype stemmen. Stemmekvaliteten er ofte luftfylt, monoton og med et ”glassaktig”
preg. Stemmens frekvens vil variere, men ligger gjerne i gutt/kvinneregister (200-250 Hz)
eller i et noe lavere mellomregister. Stemmen vil mangle kraft og evne til projeksjon.
Strupehodet er høytstilt og ved ønh-undersøkelse vil en ofte se stramme stemmebånd som
viser at lengdespenningen er aktivert.
Årsaker til vansken kan skyldes psykososiale forhold som forventninger og usikkerhet knyttet
til det å bli voksen og det å være først ute i klassen med dyp stemme. Fistelstemmen kan
også opprettholdes fordi det blir en vane å bruke stemmen på den lyse måten. Unge jenter
kan også få fistelstemme. Stemmen blir da liggende i et altfor høyt stemmeleie og årsaken
kan være knyttet til emosjonelle forhold.
Behandling ved fistelstemme
Behandlingen er logopedisk der rådgiving/samtale og arbeid på å få fram den naturlige dype
stemmen inngår. En bør prøve ut hosting og knirk, der hostelyden/knirkelyden dras over til
stemme, kraftig latter, eller forsøke hard ansats rett i vokallyd for å få til et godt lukke i
stemmebåndene. Blokking, strupesenkende øvelser og massasje for å senke strupehodet bør
også prøves ut. I starten vil den dype stemmen føles ny og uvant og det vil ofte bli
registerbrudd på stemmen. Det er viktig å starte trening med enkeltord og fraser. Videre
rådgiving og støtte fra logoped og foreldre er viktig for å få den nye stemmen stabil i
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spontantale. Dersom de emosjonelle faktorene eller muskulære spenningsmønstre er svært
fastholdte, kan det være nødvendig å henvise til psykolog eller fysioterapeut.
Afoni
Ved afoni har klienten mistet stemmen helt eller får kun fram hviskestemme eller svært
luftfylt stemme. Det kan også være innslag av stemmelyd, men da gjerne i et presset
stemmeleie. Ved host og latter kan stemmen få korte gjennomslag. Afoni kan oppstå gradvis
eller akutt. Ved ønh-undersøkelse er det normale forhold i strupen bortsett fra at
stemmebåndene ikke legger seg inntil hverandre og vibrerer. Det kan være mye ytre
spenninger i strupe- halsmuskulatur og ømt ved palpering rundt strupehode/tungebein. Ved
enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved fonasjon.
Generelt er det forøket spenning i larynks.
Årsakene til afoni kan være psykososiale forhold som stress, psykisk traume, konflikter,
fortrengte følelser og muskulære spenninger. Opprettholdelse av afoni kan skyldes
emosjonelle faktorer eller at stemmen har kommet inn i et feil mønster. Når musklene
tilvennes feil bruk, kan det ta lang tid å få dette til å slippe slik at stemmebruken igjen
kommer tilbake i det riktige sporet. Øvre luftveisinfeksjoner og feilbruk/misbruk av stemmen
kan også føre til afoni.
Behandling ved afoni
Behandlingen er i hovedsak logopedisk, men psykomotorisk fysioterapi og akupunktur kan
også prøves ut. Samtale og rådgiving rundt årsaksfaktorer vil være helt sentralt. Når det
gjelder den direkte behandlingen, vil denne være utprøvende med ulike teknikker for
igangsetting av stemme. Fonasjon i rør kan gi gode resultater ved at motstanden i rør og
vann gjør at det blir lettere å få stemmen i gang, og en får kontakt med utpusten. Bruk av
balansebrett, stor ball og andre øvelser der bevegelser er med, kan også lette igangsetting av
stemmen. Som ved fistelstemme kan det i enkelte saker være naturlig å henvise til psykolog.
Vocal cord dysfunction (VCD)
De siste årene har vi fått mer erfaring med en lidelse som kalles VCD (vocal cord
dysfunction). I faglitteraturen også nevnt som PVFM, paradoxical vocal fold movement,
paradoksal stemmebåndsbevegelighet. Dette er en pustevanske som ofte blir utløst ved
hard trening og/eller psykisk stress. Noen får VCD kun når de blir fysisk slitne (hard
trening/høy puls). Andre lever med tilstanden og merker at intensiteten øker på og avtar ut
fra dagsform, stress, fysiske og psykiske påkjenninger.
Under et VCD-anfall beveger stemmebåndene seg motsatt av hva de skal. De lukker seg ved
innpust og åpner seg ved utpust. Dette gir stridor og kvelningsfornemmelse og oppleves
naturligvis som svært truende for personen. VCD blir ofte mistolket for å være astma. Mange
med VCD blir også medisinert som om de har astma, uten at medisinen hjelper. Tilstanden
oppstår først og fremst blant unge, voksne kvinner (7:3) i 20-40 års alderen, men kan også
forekomme hos yngre og eldre.
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Det er vanskelig å si noe konkret om hva som utløser VCD. Man antar at det er mange
forhold som spiller inn (medfødt, biologisk sårbarhet, følelser, gjentagende kroppslig
reaksjonsmønster). I faglitteraturen er refluks (sure oppstøt) og psykogene årsaker nevnt
som mulig disponerende faktorer.
Behandling ved VCD
VCD er en godartet tilstand og prognosen med tanke på bedring er god. Både
fysioterapeuter (psykomotorisk fysioterapi), logopeder, psykologer og psykiatere behandler
VCD. Fokus for behandlingen er å lære å mestre vansken ved hjelp av økt kunnskap, endrede
tankemønstre og nyttige puste- og avspenningsteknikker.

Organiske stemmevansker
Organiske stemmevansker skyldes sykdom eller skade, utvekster eller sykdom i strupen som
påvirker fonasjonen. Vanskene kan være medfødte eller ervervede. Ved ønh-undersøkelse
vil man se forandringer i struktur som utvekster, ødem eller forandringer i stemmebåndenes
bevegelser. Stemmekvaliteten kan bli preget av heshet, skurr, ustabilitet og kraftløshet.
Ved organiske forandringer på stemmebåndene er behandlingen ofte medisinsk, men i
mange tilfeller vil klienten ha nytte av preoperativ informasjon og logopedisk oppfølging
etter et kirurgisk inngrep. En skiller mellom godartete (benigne) eller ondartete (maligne)
tilstander. Hvis nervesystemet og nervebanene til strupen er skadet, klassifiseres dette som
nevrologiske stemmevansker.

Reinkes ødem
Reinkes ødem er forårsaket av mye røyking og det er som oftest kvinner i 50-60 års alder
som får dette; sjelden hos menn. Ønh-undersøkelsen viser oppsvulmede, ”pløsete”
stemmebånd som kommer av væskeansamling i slimhinnens andre lag (Reinkes rom).
Væskeansamlingen fører til uregelmessige svingninger av stemmebåndene.
Stemmebåndslukket kan være ufullstendig og stemmen blir ofte dyp, grov, ru, hes og
skurrete.
Behandling ved Reinkes ødem
Logopedisk behandling ser ikke ut til å ha noen effekt på selve ødemet, og dermed selve
stemmen. Klienten anbefales å slutte å røyke før et eventuelt kirurgisk inngrep. Ved fortsatt
røyking, vil det lett komme gjenvekst av ødemet (recidiv). Det kan være nyttig med en
innføring i riktig stemmebruk etter operasjonen da klienten kan trenge hjelp for å bruke
stemmen riktig igjen.
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Polypp
Polypp opptrer som oftest unilateralt og er en væskefylt utvekst. Den sitter på randen av
stemmebåndets fremre eller midtre tredjedel og kan variere i størrelse. Den er gjerne større
og mer ”glassaktig” enn en knute. Polyppen kan være bredbaset og sitte nær slimhinnen
eller være festet til en stilk. En vet ikke sikkert årsaken til at polypper oppstår, men en antar
at det henger sammen med forkjølelse (mye hosting), etter langvarig feilbruk/misbruk av
stemmen eller røyking/luftforurensing. Stemmekvaliteten kan variere ut fra størrelse og
hvor polyppen sitter, men stemmen vil ofte bli skurrete, hes eller luftfylt. Det kan også bli
støyfylt innpust og nedsatt pustekapasitet.
Behandling ved polypper
Vanligvis vil en anbefale å fjerne polyppen kirurgisk, men det kan også være viktig å gi
stemmeråd/hygiene for å unngå eventuell feil bruk og overbelastning av stemmen.

Cyste
Ved ønh-undersøkelse ser man en hvitlig/grålig og avgrenset fortykkelse på det ene
stemmebåndet som kan minne om en unilateral knute. I motsetning til en
stemmebåndsknute eller en polypp, som alltid ligger ytterst i randen på stemmebåndet,
ligger cysten dypere i stemmebåndet. Glottisbølgen blir nedsatt og stivere på det
stemmebåndet der cysten sitter. Det er to typer cyster, retensjonscyste som skyldes at
sirkulasjonen i vevet er blokkert og epidermoid (overhud) cyste som er mindre og ligner på
cyster som dannes ute på huden. En regner med at anlegget for cyste kan være medfødt,
men feilbruk/mye bruk av stemmen kan spille inn. Det er flest unge kvinner som får denne
diagnosen (Colton & Casper 1995).
Stemmekvaliteten er preget av støy/skurr (heshet) og grunntonefrekvensen går litt ned.
Brukere med cyste kan fortelle at de blir fort slitne i stemmen. Det kan noen ganger være
vanskelig å skille mellom bilaterale stemmebåndsknuter og cyste, da en cyste kan forårsake
at det blir en hevelse på motsatt stemmebånd.
Behandling ved cyster
Det anbefales som oftest å fjerne cysten kirurgisk, hvis stemmekvaliteten er dårlig. Det kan
være nyttig med stemmebehandling både før og etter operasjonen for å bruke stemmen på
en god måte.

Sulcus glottidis
Ved ønh-undersøkelse vil man kunne se en langsgående fure eller ”grøft” langs kanten av
det ene eller begge stemmebåndene. Slimhinnelaget blir dermed mindre og ofte stivere.
Sulcus er en sjelden stemmevanske og etiologien er usikker. Noen mener at det kan være
medfødt, at en cyste har sprukket og utviklet seg til sulcus, at det skyldes traume eller at det
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har oppstått som følge av misbruk av stemmen (Colton & Casper 1995). Stemmekvaliteten
blir luftfylt med innslag av støy/skurr (heshet). Grunntonefrekvensen i stemmen går ned, og
det blir vanskeligere å sette kraft på stemmen.
Behandling ved sulcus glottidis
Det er prøvd ut ulike kirurgiske teknikker for å behandle sulcus glottidis, men en operasjon
vil ikke nødvendigvis kunne gi normal stemme. En kirurgisk teknikk går ut på å forsøke å
løsne på furen, slik at slimhinnen på stemmebåndet blir løsere og dermed får økte
glottisbølger. Logopedisk blir det viktig å få klienten til å bruke stemme, pust og resonans så
godt som mulig.
Papillomer
Ved ønh-undersøkelse ser man små, knudrete og vortelignende utvekster som kan opptre
både på, over og under stemmebåndene. Man antar at årsaken til papillomer skyldes virus
og de opptrer både hos voksne og barn. Tilstanden vil ofte forverre seg ved at papillomene
vokser, og pusten blir dårligere. Det er viktig å skille ut denne tilstanden ved en ønhundersøkelse, da stemmekvaliteten kan minne mye om hesheten man kan høre ved
stemmebåndsknuter.
Behandling ved papillomer
Papillomer må alltid fjernes kirurgisk fordi de spre seg og dermed blokkere luftveiene. En del
pasienter må opereres flere ganger, og dette fører ofte til hesere semmekvalitet.
Stemmebehandling kan bevisstgjøre for hensiktsmessig stemmebruk.

Kontaktsår
Kontaktsår utvikles oftest bakerst i bruskspalten og kan være uni- eller bilaterale. Det kan bli
et sårkrater på den ene siden og oppdriving/utvekst på motsatt side (granulom). Årsakene til
dette er vanligvis refluks (sure oppstøt), men feil bruk av stemmen, mye røyk og alkohol og
irritasjon fra mye kremting og hosting kan spille inn. Stemmekvaliteten er gjerne dyp, ru og
med innslag av støy/skurr.
Behandling ved kontaktsår
Den viktigste behandlingen er å få eventuell refluks under kontroll, ved medisiner,
kostholdsråd og heving av hodet under søvn og eventuelt råd for stemmehygiene.
Granulom
Ved ønh-undersøkelse ser man en hvitlig utvekst helt baktil i bruskspalten ved
pyramidebruskene. Granulomet kan variere i størrelse. Årsakene til granulom er vanligvis en
følge av intubasjon der det har blitt et sår hvor epitellaget danner vev, men kan også
forekomme ved kontaktsår og refluks eller ved feil bruk av stemmen. Granulomvekst har
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ofte sammenheng med hvor lenge personen har vært intubert. I de fleste tilfeller blir det
spontanbedring etter noen uker. Stemmekvaliteten er gjerne luftfylt med innslag av
støy/skurr.
Behandling ved granulomer
Ønh-legene vil være svært restriktive med operasjon da dette vil gå tilbake av seg selv.
Logopedisk er det viktig å tenke myk stemmebruk og følge råd for stemmehygiene.

Nevrologiske stemmevansker
Nevrologiske stemmevansker kan være medfødt eller oppstå som følge av skade, sykdom
eller svulster i det sentrale- eller perifere nervesystemet. Muskelkontroll og innervasjon av
musklene som styrer pust, fonasjon, resonans og artikulasjon blir berørt. For stemmen kan
dette gi seg utslag i nasalitet, svak stemme, lekkasjepreget stemme, presset stemme eller
andre avvik i stemmekvalitet.
De fleste nevrologiske stemmevanskene kan ikke kureres, men logopedisk trening og
rådgivning kan i mange tilfeller bedre tale- og stemmefunksjonen og gjøre at klienten takler
vanskene bedre. De vanligste diagnosene er recurrensparese, dysartri (dysartrofoni),
spastisk dysfoni og tremor.

Recurrensparese
Recurrensparese oppstår oftest ved at nervus recurrens blir skadet. Det kan skyldes skade
etter kirurgiske inngrep på halsen/brystet (iatrogen), virusinfeksjoner, hjerneslag, svulster
som trykker på nerven eller etter traumer som f.eks trafikkulykke. Recurrensparese kan også
oppstå uten kjent årsak (idiopatisk). Som følge av skaden stopper nerveimpulsen helt eller
delvis opp og et av stemmebåndene (i sjeldne tilfeller begge) blir stående ubevegelig.
Stemmebåndslukket blir dårlig og resultatet kan bli en stemmekvalitet med mye luftlekkasje,
støy/skurr (heshet), press, afoni og diplofoni. På grunn av det dårlige stemmebåndslukket vil
stemmen bli svak, og det er vanskelig å få noe særlig modulasjon på stemmen.
Behandling ved recurrensparese
Behandlingen vil variere ut fra hvor alvorlig paresen er. Flere operasjonsteknikker er
tilgjengelige i forhold til denne diagnosen. Stort sett må det gå minst et halvt til ett år før en
vil gjøre noe kirurgisk inngrep, f.eks thyroplastikk eller injeksjon av hyaluronsyre eller
hydroksylapatitt. Ved skade på nervus superior som styrer lengdespenningen, vil det også
være aktuelt å undersøke med elektromyografi for å se om det er noen nerveaktivitet igjen.
Både ved recurrens- og superiorskader vil nerveaktiviteten i mange tilfeller komme gradvis
tilbake, og stemmen får igjen god kraft.
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Spastisk dysfoni
Spastisk dysfoni arter seg som en ”krampelignende” tilstand i stemmebåndsmuskulaturen.
Årsaken til vansken er omdiskutert. Noen mener at årsaken er en signalforstyrrelse fra
basalgangliene i hjernen som fører til at musklene opptrer spasmelignende. Andre mener at
årsaken er mer kompleks og at også psykiske faktorer kan være utslagsgivende.
Det er to hovedtyper av spastisk dysfoni:
Adduktortype
Dette er den vanligste formen for spastisk dysfoni. Ønh-undersøkelsen viser upåfallende
forhold i larynks. Stemmekvaliteten har varierende grad av krampaktig, presset fonasjon
og det oppstår korte fonasjonsstopp. Oftest er det også kortere innslag av normal
stemmekvalitet.
Abduktortype
Ved ønh-undersøkelsen kan man se at stemmebåndene har vansker med å addusere
under fonasjon. Stemmekvaliteten er stakkatopreget med innslag av afoni,
fonasjonsstopp, press og luftfylt stemmekvalitet.
Vi kan også finne blandingstilstander, gjerne med innslag av tremor.

Behandling ved spastisk dysfoni
I de fleste tilfeller vil personer med spastisk dysfoni få god effekt av behandling med
botulinumtoxin (Botox). Noen vil også ha nytte av logopedi og psykomotorisk fysioterapi. Ved
abduktortypen er botoxbehandling mer usikker. Vi har også erfaring med at spastisk og presset
stemme kan være av funksjonell art, og i disse tilfellene vil ikke behandling med Botox ha noe
effekt. Det blir da viktig å arbeide med avspent og myk stemmebruk, der en forsøker å få et
stemmefokus langt framme i munn- og neseområdet.
Tremor
Tremor kan betegnes som ufrivillig skjelving i ulike muskelgrupper, og denne vansken er
nevrologisk betinget. Tilstanden kan opptre isolert i en muskelgruppe eller være mer
generell i flere kroppsdeler som hode og hender (sentral eller perifer tremor). Ved ønhundersøkelsen kan man se skjelvende bevegelser i f.eks ganesegl, strupelokk eller tunge.
Stemmen høres skjelvende ut fordi grunntonefrekvensen er ustabil. Tremor høres best på
utholdt vokalfonasjon ved at tonen blir ujevn. Stemmen kan også få innslag av press,
fonasjonsbrudd og heshet. Det er viktig å kunne skille tremor fra spastisk dysfoni.
Behandling ved tremor
Det er foreløpig ikke noen kjent (god) medisinsk eller logopedisk behandling for tremor.
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IRRITASJON I STRUPEN

Ved stemmevansker vil irritasjoner i strupen ofte forekomme. Vi vil gjennomgå de vanligste
årsakene og komme med enkelte råd som kan ha god effekt, og som dermed er verdt å
prøve ut.
Irritasjoner i strupen som sårhet, svie, klumpfølelse, tretthet og heshet kan ha mange ulike
årsaker. En grundig anamnese og øre-nese-halsundersøkelse kan i mange tilfeller klarlegge
hva dette skyldes. Røde og hovne slimhinner eller hevelser kan komme som følge av
infeksjoner, betennelser, allergier eller refluks (sure oppstøt). Det kan også ha sammenheng
med inhalering av forurenset luft, røyking eller medisinbruk.
Når det oppstår forandringer i slimhinnene i hals og stemmebånd, skal en alltid forsøke å
skåne stemmen i størst mulig grad. Dette er viktig fordi irriterte stemmebånd alltid er
sårbare for skader og ikke tåler så mye som ”friske” stemmebånd. Mye stemmebruk vil
kunne opprettholde hevelsene på stemmebåndene.
Halsbetennelser
Øvre luftveisinfeksjoner skyldes enten bakterier eller virus og gir gjerne heshet og dårlig
stemme i en til to uker. Ved halsbetennelse og forkjølelse er det sjelden at stemmen blir helt
borte (afonisk) mer enn noen få dager. Ved bakterielle infeksjoner brukes antibiotika, mens
kroppens eget immunapparat må takle virusangrep. Når stemmebåndene er angrepet, vil
det være økt slimproduksjon, og stemmebåndene blir røde og hovne (ødematøse).
Stemmebåndene er da mer sårbare for at små blodkar kan sprenges. Dette gjør at en må
hvile stemmen mest mulig. Hvisking må også frarådes, da dette vil irritere slimhinnene.
Ved halsbetennelser og forkjølelser anbefales det å drikke mer vann. Økt væsketilførsel gjør
at slimet blir mer tyntflytende, og slimhinnene kan restitueres raskere. Hostesaft og
sugetabletter kan også virke lindrende i den første tiden. Ved en forkjølelse der det bare er
slim og økt sekret fra nesa (neseforkjølelse), kan en bruke stemmen mer normalt. Dersom
infeksjonen har satt seg på stemmebåndsnivå, bør stemmen få hvile mest mulig.
Hvis hesheten vedvarer etter at forkjølelsen er over, kan det skyldes at en i løpet av
sykdomsperioden har begynt å bruke stemmen uhensiktsmessig og kompensert den dårlige
stemmen med økt muskelaktivitet fra ytre strupemuskulaur. En halsbetennelse kan derfor
være den utløsende faktoren for en stemmevanske. Dette kan videreutvikles til
stemmetretthet som er et tegn på at stemmen brukes feil.
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Refluks
Stadige plager med heshet og halsbrann kan skyldes refluks (sure oppstøt), som betyr at litt
magesyre kommer opp fra spiserøret og glir over i strupen. Refluks kan også gi klumpfølelse
uten at en merker sure oppstøt. Denne syren gjør at vev og celler i bakre del av
pyramidebruskene og stemmebåndene blir røde og irriterte. Syren kan også føre til at det
dannes granulomer i bruskspalten (den bakre delen av stemmebåndene).
Faktorer vi vet kan føre til refluks, er røyking, fet og krydret mat, juice, brus, overvekt, seine
kveldsmåltider og mye stress. Når stemmebåndene blir irritert av syre, fører dette gjerne til
mye kremting med påfølgende heshet. Noen får kronisk hosting. Barn kan også ha refluks, og
derfor er ønh-undersøkelse alltid viktig. Det er normalt at de fleste har noe refluks etter
måltider, uten at dette gir noe skade på stemmebåndene.
Råd ved refluks:
Forsøk syrenøytraliserende midler fra apoteket. Dersom plagene vedvarer, bør du
oppsøke fastlegen din. Du vil kunne få reseptbelagte medisiner som gir god effekt.
Økt stressnivå fremkaller ofte halsbrann og sure oppstøt. Forsøk om du klarer å mestre
stress på en bedre måte (ro ned aktivitetsnivået, avspenning, yoga osv)
Overvekt gir økt risiko for halsbrann og sure oppstøt. Vektreduksjon vil kunne bedre
plagene.
Mat med høyt fett- og sukkerinnhold, samt drikke som kaffe, brus og juice, kan gi økt
syreproduksjon. Det samme gjelder mat som er sterkt krydret. Unngå å spise og drikke
seint på kvelden (etter kl. 19). For å hindre at magesyre kommer opp i spiserøret når du
sover, kan du bygge opp hodehøyden på senga di (for eksempel ved at du legger en 5 cm
tykk bok under hver sengestolpe). Forsøk også om du kan venne deg til å ligge på venstre
side, når du skal sove. Magesekken ligger på venstre side og ved å ligge slik, får du hjelp
av tyngdekraften slik at magesyren ikke så lett kommer opp i spiserøret.

Medisinbruk
Steroider og bruk av antihistaminer brukes noen ganger som akuttbehandling for sangere,
slik at de kan gjennomføre en konsert. Disse medisinene gir en rask forbedring av
irritasjonstilstanden, men anbefales sjelden i forhold til stemmevansker. Disse medisinene
kan ”kamuflere” stemmevansken og gjøre at stemmen belastes hardere enn det kroppen
egentlig vil tillate.
Ved bruk av inhalasjonsmedisiner for astma får ca. 35 % av pasientene heshet (Ihre m.fl.
2004). Dette kommer som en bivirkning av medisinen og trolig skyldes det en uttørring av
slimhinnene som gir en stivere og dårligere stemmebåndsvibrasjon (Lindestad 2008).
Inhalering av ulike preparater vil også kunne føre til ødematøse stemmebånd som gir
heshet.
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Astma og allergi
Dersom du har mistanke om at du er allergisk eller har astma, er det viktig med en utredning
hos fastlege og eventuelt lungespesialist (allergi prikktest, astma tester). Ved astma og
allergi er medisiner helt nødvendig for å holde plagene i sjakk.
Allergier kan i perioder gi mer hovne slimhinner, nesetetthet og slim som renner ned på
stemmebåndene. Dette kan føre til mye kremting, som i neste omgang gir heshet på
stemmen. Da personer reagerer individuelt på ulike medisiner, er det viktig å prøve ut
forskjellige medikamenter.
I samråd med fastlegen er det viktig at du tilpasser eventuell medisinbruk slik at du unngår
unødige plager. Medisin er spesielt viktig i perioder når du blir utsatt for det som provoserer
fram allergi og/eller astma (for eksempel pollensesong, kontakt med dyr osv). Et godt råd er
at du generelt unngår det som provoserer fram allergi og/eller astma.
Dersom du ikke går fast på allergimedisin, er det lurt å begynne med medisin noen uker før
pollensesongen starter. På internett (www.pollenvarslingen.no) og på apoteket får du en
oversikt over pollensesongen i landsdelen der du bor og kan se hvordan spredningen er.
Er du plaget med allergi og/eller astma, har du krav på å få dekket dine utgifter hos NAV
etter at egenandelskortet er fylt opp. Dette gjelder også behandling hos fysioterapeut og
trening på treningsinstitutt dersom du har astma.

Bruk av astmamedisin
Har du fått påvist astma, er det viktig at du bruker medisiner som kan hjelpe deg til å få en
bedre og mer uanstrengt pust. Det fins mange ulike typer astmamedisin og dersom du får
stemmeproblemer av å bruke medisinen du blir satt på, kan du drøfte med fastlegen om du
kan bytte medisin. Trolig gir Symbicort, Serevent og Ventoline mindre hes og skurrete
stemme enn Seretide og Pulmicort. Husk at det er viktig å skylle og gurgle munnen etter at
du har tatt astmamedisin. Da unngår du sopp i munn og svelg.
Dersom du er plaget med mye sliming, kan du prøve ut det slimløsende middelet Bisolvon
(piller eller mikstur som selges på apoteket).
Inhalering av vanndamp kan for noen virke positivt inn på stemmen fordi dampen ”vasker”
stemmebåndene mer rene for det pulveret som er i astmamedisinen, og som setter seg på
stemmebåndene når du bruker medisinen. Dersom vanndampen provoserer luftveiene slik
at du får mer hoste og heshet, skal du ikke bruke dette.
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Råd i pollensesongen
Øyedråper som virker mot kløe i øynene, for eksempel Livostin og Zaditen
Nesespray som hjelper mot nesetetthet (for eksempel Nasonex, Becotide og Lomudal).
Bruk neseskyllehorn flere ganger om dagen (kjøpes på apoteket).
Unngå utlufting av soverom før du legger deg (bruk eventuelt pollennetting på
vinduene).
Dusj før du legger deg, for å få bort pollen fra hår og kropp.
Vær klar over mulige kryssallergier i pollensesongen. Apoteket har mer informasjon.

Alkohol
Bruk av alkohol gjør at blodårene utvider seg. Dette kan over tid gi forandringer i
slimhinnelaget og gjøre stemmebåndene mer sårbare for ødem eller blødning.
Kombinasjonen av røyking og alkohol er kjent for å øke risikoen for utvikling av munnhuleog strupekreft. I noen tilfeller kan alkohol også utløse milde allergiplager med hosting og
kremting (Lindestad 2008).
Røyking
Røyking gir økt risiko for kreft og fører også til uttørring av slimhinnene i halsen. Der røyking
er årsak til stemmevanskene, vil stemmetrening/behandling som regel ha liten effekt hvis
røykingen opprettholdes for eksempel ved Reinkes ødem. Derfor er det viktig å motivere for
røykeslutt.
Kronisk hosting
Mye hosting uten at en er forkjølet, bør undersøkes av lege. Det kan ha sammenheng med
røyking, eller at en er eksponert for annen forurensing. Hosting kan også skyldes en utvekst i
luftveiene som irriterer slimhinnene. Hvis det kommer blod i slimet, skal en alltid få det
undersøkt.
Kronisk hosting eller irritasjonshoste kan også være funksjonelt betinget. Ved stadig hosting
vil slimhinnene i halsen og stemmebåndene bli irriterte, røde og hovne, og det blir en uvane
som er vanskelig å bryte. Muskulaturen i halsen slik som svelgsnørerne, vil strammes og bli
mer aktive. Dette kan igjen aktivere hoste- og kremtetrangen og på sikt ødelegge for god
stemmebruk.
Kremting
Kremting og hosting har som hovedfunksjon å holde luftveiene rene og få opp slim. Mange
opplever at det er en klump i halsen eller slim som må renskes bort. Men i forhold til
stemmebruk, kan hyppig kremting utvikle seg til et nærmest kronisk problem som gir heshet
og økende sårhet og irritasjon i halsen. Kremtingen kan ”leve sitt eget liv”, uten at det er
fremmedlegemer i halsen.
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Mye kremting kan føre til røde og hovne stemmebånd. Det kan også virke inn på det fine
muskelsamspillet og således føre til stemmetretthet og dysfoni. Det er viktig å understreke
at alle må undersøkes av øre-nese-halslege, da kremting også kan ha organiske årsaker. Det
viktigste tiltaket mot kremting synes å være svelging. Svelging smører systemet, får bort
eventuelt slim og er ikke skadelig for slimhinnene i halsen. Normalt svelger vi ca. 600 ganger
pr døgn. Det er derfor ingen fare med å øke dette antallet. Kunnskap om at dette vil skåne
stemmebåndene er viktig for klienten.
Råd mot kremting (beskrevet bl.a. av Stemple 2000):
Hver gang en merker at en skal til å kremte, skal en svelge. En slik tørr svelging kan være
vanskelig å få til, men det er viktig ikke å gi opp.
Ha alltid en vannflaske i nærheten og svelg små slurker vann i stedet for å kremte.
En lett hosting uten å sette på stemme, etterfulgt av svelging kan også prøves.
Fonasjon i rør, nynning og m_M teknikken (Cooper 1983) kan få fokus bort fra halsen slik
at stemme og klang kommer fram mot lepper og nese.
Stemmemisbruk og roping
Roping og hard bruk av stemmen bør i størst mulig grad unngås. Sterke, kraftige skrik kan
forårsake rifter i slimhinnene i stemmebåndene som kan utvikle seg til ødem, knuter og
polypper. Et råd som mange har hatt nytte av, er å bruke en ørepropp i et av ørene når en
oppholder seg i støyfylte omgivelser som f.eks restauranter, fester, kor og ulike samlinger
(Verdonlini, 2008). Det å stenge ute hørselen fra et øre gjør at noe av støyen blir filtrert bort,
og en får bedre kontakt med hvor høyt en selv snakker.
Tørr luft
Svært tørr luft kan føre til uttørring av slimhinnene i strupen. Ved tørre slimhinner vil
stemmebåndene bli stivere og vibrere dårligere. Dette kan ødelegge for god stemmebruk.
Det viktigste tiltaket er å øke luftfuktigheten. Dette kan gjøres ved bruk av ekstra luftfukting
og grønne planter som vannes ofte. Samtidig bør personen som er utsatt for tørr luft, drikke
mer vann og gjerne bruke inhalasjon av vanndamp. Økt vanntilførsel gjenoppretter
væskebalansen i slimhinnene.
Andre råd ved tørr luft:
Tygg mykt med lukket munn slik at du setter i gang mer spyttsekresjon.
Tygg mykt på tunga og beveg tungespissen nede i munnen fra tungerot til tennene.
Bruk tyggegummi
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ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE

Når en bruker søker hjelp for stemmevansker, er det viktig at det blir foretatt en ønhundersøkelse av forholdene i strupen. Undersøkelsen tar sikte på å avklare om det er
patologiske årsaker til stemmeforandringen. Dette er bestemmende for om et kirurgisk
inngrep må utføres eller ei.
Undersøkelsen munner ut i en epikrise hvor ønh-legen beskriver det som avdekkes.
Logopeden bør etterspørre en kopi av epikrisen hvis den ikke foreligger. Det er viktig at
logopeden er klar over hvordan forholdene i strupen er. Det er viktig for brukeren å få
avklart om stemmeforandringene skyldes alvorlig sykdom eller om det skyldes funksjonelle
forhold som f.eks uhensiktsmessig stemmebruk.
Ønh-us danner et viktig utgangspunkt for det logopediske rehabiliteringsarbeidet. Dette er
retningsgivende for den logopediske tilnærmingen, og behandlingen tilpasses de medisinske
funnene ønh-legen gjør. Brukere er ofte engstelige for at noe er alvorlig galt, og dette
medfører ofte et forhøyet spenningsnivå i kroppen som kan forverre stemmevanskene.
Undersøkelsen kan derfor dempe engstelsen og i seg selv medføre en bedring. Ønh-legen tar
også opp en kort anamnese (sykdomshistorie) for å danne seg et bilde av hvordan
stemmevansken har utviklet seg.
Ønh-legen har ulikt utstyr til rådighet for å undersøke stemmebåndene:
Videostroboskopi (rigid endoskopi)
Fleksibel nasolaryngoskopi (fleksibel nasoendoskopi)
Stroboskopisk lys
Tungespatel og speil

Videostroboskop (Rigid endoskop)
Video=film, strobos=glimtvis, skopi=betrakte
Et videostroboskop er et rørformet instrument som føres inn gjennom munnen. Tykkelsen
varierer fra ca. 3-10 mm i diameter. Instrumentet har optikk ytterst i røret som gjør det
mulig å se i vinkel ned i strupen. Røret stikkes med andre ord ikke ned i halsen, men legges
på tunga og føres tilbake i nivå med drøvelen. Instrumentet kan utnytte stroboskopisk lys
som muliggjør opptak av glottisbølger (stemmebåndenes bølgebevegelse). Vanligvis kobles
instrumentet til et kamera som fanger bildene til film. Instrumentet blir også kalt rigid
endoskop eller laryngostroboskop.
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Fleksibel nasolaryngoskopi (fleksibel nasoendoskopi)
Naso=nese, larynks=strupe, skopi=betrakte.
Nasoendoskop er en tynn og fleksibel slange med lys som brukes til å undersøke forholdene i
nese, gane, svelg og strupe. Apparatet føres inn gjennom nesen, derav navnet.
Nasoendoskopet kobles vanligvis til et kamera som fanger opptaket på film. Stroboskopisk
lys er en tilleggsfunksjon som gjør at glottisbølgene kan studeres.
Stroboskopisk lys
Strobos=glimtvis, skop=betrakte
Stroboskopisk lys er lysglimt som sendes ut i et raskt tempo. Når kameraet fanger
lysglimtene, eller glimt av stemmebåndene i ulike posisjoner, og disse spilles av etter
hverandre (film), blir den visuelle effekten at stemmebåndene ser ut til å svinge
langsommere. Dette gjør det mulig å avdekke detaljerte forhold i/på stemmebåndene som
påvirker glottisbølgene. Uten stroboskopisk lys er det umulig å studere disse bevegelsene
visuelt i sanntid. Stroboskopisk lys er en tilleggsfunksjon som kan benyttes både sammen
med stivt endoskop og nasoendoskop
Tungespatel og speil
Tungespatel i kombinasjon med et ”tannlegespeil” er en vanlig undersøkelsesmetode, men
ikke tilfredsstillende i forhold til dagens standard. Med spatel holdes tunga unna slik at det
blir fri sikt ned til strupen ved å se i vinkel med speilet. Utstyret har begrensede funksjoner
da innsynet til strupen blir dårligere, og en ikke kan koble til kamera eller benytte
stroboskopisk lys til å undersøke glottisbølger. Detaljoversikten i strupen blir derfor dårligere
enn ved bruk av videostroboskopi eller fleksibel nasolaryngoskopi.
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LOGOPEDENS ARBEID MED STEMME

Team for stemmevansker ved Bredtvet kompetansesenter har en helhetlig tilnærming til
stemmevanskefeltet. Dette innebærer at stemmevansken ikke studeres isolert, men at vi
sammen med brukerne forsøker å kartlegge hvilke faktorer som virker inn på
stemmevansken. Forhold i kroppen og tilværelsen for øvrig tas derfor med i betraktningen.
Logoped, fysioterapeut og øre-nese-halslege jobber tett sammen i forhold til ulike saker.
Stemmevanskefeltet kan være komplekst og sammensatt, og det er derfor sjelden
logopeden har noen klar fasit å gå etter. Det legges stor vekt på at personen skal utforske og
bli kjent med egen pust, kropp og stemme, samt øke forståelsen for hvilke faktorer som
påvirker stemmen. Gjennom øvelser med bevegelse kan både pust og stemme frigjøres. Vi
mener det er viktig å være åpen for at det er mange veier til en bedret stemmefunksjon.
Derfor er det nyttig å være kreativ og prøve ut nye øvelser og tilnærminger der tradisjonelle
metoder ikke fører fram til et tilfredsstillende resultat.

Målsetninger
Arbeidet har som overordnet siktemål å gjenopprette balansen i stemmeapparatet slik at
stemmen fungerer godt i samtale og kommunikasjon med andre. Å komme i mål med
arbeidet krever at logopeden har god innsikt i hvilke mekanismer som er til stede under
stemmedanning, og hvilke faktorer som kan bringe dette apparatet ut av balanse.
Ferdighetene i øvelser benyttes både for å opparbeide en trygghet på et mentalt plan i
forhold til egen stemmeatferd, men like viktig på et kinestetisk plan hvor vi forsøker å få
klienten selv til å kjenne hva som er god og hensiktsmessig stemmebruk.
Arbeidet vil som regel ta utgangspunkt i å avdekke om stemmen benyttes feil eller
uhensiktsmessig. Hva som fører til feilbruk vil variere fra person til person, men det direkte
stemmerelaterte arbeidet vil ta for seg det vi ser og hører på et praktisk og konkret plan. Her
blir det logopedens oppgave å ta tak i personens stemmebruk og veilede til bedre
stemmevaner. Det er viktig å få han/henne til å forstå hvordan uheldig stemmebruk kan
ødelegge for stemmen, og hva arbeidet tar sikte på å endre/bedre. Når stemmebruk og
øvelser settes inn i en forståelig sammenheng, vil prosessen oppleves som meningsfylt. Hvis
arbeidet kan foregå på et bevisst og tydelig plan for begge parter, øker sannsynligheten for å
få til en god prosess og dermed oppnå bedre stemmevaner.
Tre hovedmål
Vi har i de tre punktene under forsøkt å sammenfatte målsetningene i logopedisk arbeid
med stemme:
Balansert spenning i kropp og stemmeapparat. Dette er en forutsetning for god
stemmebruk. Muskulaturen vil alltid ha en viss spenning. For stemmen er en avspent
kjeve og et hode som balanserer på toppen av ryggsøylen viktig. Kjeven skal kunne gjøre
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myke tyggebevegelser opp og ned, og hodet skal kunne dreie seg lett fra side til side og
nikke mykt framover. Ytre hals- og nakkemuskulatur skal være så avspent som mulig.
Hvis det er ømt og stramt ved palpering, tyder dette på forøket spenning i muskulaturen
noe som kan ødelegge for god stemme.
En fri pust. Dette er et viktig grunnlag for stemmen. Det betyr at lungene fylles
automatisk etter utpust og stemmebruk. Skuldrene holdes i ro, og innpusten skal helst
være lydløs. Pusten skal kjennes rundt buk/midje og flanker (abdominal pust).
Pustemuskler og lunger er fleksible og tilpasser seg de ulike krav som stilles til stemmen.
Stemmemessig ønsker vi å komme ned i fullregister og arbeide fram en smidighet
mellom rand- og fullregister. For å oppnå dette må det skapes en god kompresjon i
stemmebåndene, god flytende pust og en balansert oral og nasal resonans. Klangfokuset
skal ligge i fremre del av munn- og nesehule. En slik stemme vil bære godt (god
projeksjon) og tåle belastning over tid.

Målsetningen styrer valg av øvelse/tilnærming
Når en bruker ledes gjennom en behandlingsprosess, er det viktig at metodene velges med
bakgrunn i klare målsetninger. En forutsetning for å lykkes med dette er derfor god
kjennskap til øvelsenes/tilnærmingenes hensikter og virkemåter. Det kan være lurt å
formidle hensikten med øvelsene slik at brukeren kan forstå hvorfor den utføres. Det
reduserer brukerens skepsis, og er dermed viktig for at utførelsen skal bli bra. Tenk for øvrig
at prinsippene skal være enkle og lettfattelige. Hvis logopeden kan bruke eksempler fra
klientens egen hverdag og sammenligne med andre motoriske aktiviteter, kan dette også
hjelpe klientens forståelse. Å sykle med for tunge gir kan sammenlignes med å bruke for mye
muskelkraft ved tale, noe som gjør stemmebruken uøkonomisk.
Stemmearbeid er en utforskende prosess der ulike innfallsvinkler velges på bakgrunn av det
logopeden til en hver tid ser og hører. Lytt og se nøye etter forandringer hos brukeren
underveis i arbeidet og varier eller juster tilnærmingen i tråd med denne utviklingen.
En enkelt øvelse er et virkemiddel for å nå et mål. Stemmearbeidet handler ikke om å ta seg
sammen og bruke mer kraft, men sikter mot å utforske og legge merke til hvordan øvelser
som blokkingsøvelser, friksjonsøvelser, fonasjon i rør eller tyggeøvelser kan hjelpe deg å
utvikle egen stemmefunksjon og stemmebruk videre.

Stemmeundersøkelse (logopedisk)
En stemmeundersøkelse utføres for å forsøke å danne seg et godt bilde av brukerens
stemmefunksjon og stemmevaner. Hvilken behandling som velges og hvordan den legges
opp, bestemmes og begrunnes i stor grad ut fra funn i denne undersøkelsen.
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Ved å avdekke faktorer som påvirker stemmen, kan behandlingen bygges på konkrete
forhold.
Skriv ned funnene du gjør. Disse utgjør en viktig dokumentasjon for behandlingen og gjør det
lettere å vurdere resultatet av behandlingen. Det er fort gjort å glemme viktige detaljer når
behandlingen har pågått en stund.
Når stemmeundersøkelsen er gjort, vil stemmeevaluering videre være en kontinuerlig
prosess. Logopeden må hele tiden være oppmerksom på å vurdere om behandlingen som er
valgt, fører fram eller ikke. Diagnosen kan også være feil eller ha forandret seg. Ikke hold fast
på en plan som fungerer dårlig over for lang tid. Det kan ta tid å endre på fastlåste
stemmevaner, men vurder om noe bør justeres på bakgrunn av de undersøkelsene du gjør
underveis.
Benytt undersøkelsene til å gjøre brukeren oppmerksom på de konkrete forhold som du
vurderer. Fortell og forklar hvorfor du gjør det du gjør. Dette er en god kilde til innsikt som
øker oppmerksomheten og gjør brukeren bevisst i større grad. Det er viktig at brukeren selv
vurderer og kjenner hvordan stemmen påvirkes av ulike faktorer i og utenfor
logopedkontoret. Dette gir brukeren mulighet til å endre uheldige stemmevaner i
hverdagen.
Stemmeundersøkelsens formål
Kartlegge stemmens funksjonsnivå, styrker og svakheter
Danne et grunnlag for samtale om stemme (bevisstgjøring)
Legge grunnlag for en behandlingsplan
Dokumentere utgangspunktet for og resultatet av behandlingen (før og etter)
Stemmeundersøkelsens funksjonsprøver har til hensikt å kartlegge
stemmeleie (grunntonefrekvens - F0)
stemmens kvalitet (støy, skurr, lekkasje, press, osv.)
stemmens omfang (register)
stemmens smidighet (variasjonsevne og kontroll)
stemmens styrkevariasjon
Stemmeundersøkelsens elementer
Her følger en gjennomgang av delene i en stemmeundersøkelse. Ikke vær redd for å gjøre
undersøkelsen detaljert hvis du føler det er hensiktsmessig. Mange detaljer kan gi et bedre
bilde av stemmen. Husk samtidig på at ikke alle undersøkelser må gjøres første gang du
møter brukeren. Det er viktig at du er trygg i situasjonen, slik at bruker slapper av og dermed
kan følge dine instruksjoner.
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Anamnese
I løpet av det første møtet er det viktig å ta opp en anamnese (sykdomshistorie). Anamnesen
skal gi en innsikt i sykdomsforløpet. I logopedisk sammenheng ønsker vi å få en bredest
mulig oversikt over stemmevanskens utvikling, faktorer som påvirker stemmen og
konsekvenser stemmevansker gir for vedkommende. Til sammen gir dette en
forståelsesbakgrunn som arbeidet bygges på. Forståelsen er nødvendig for å kunne tilpasse
stemmebehandlingen til den enkelte. Anamnesen tas opp gjennom samtale og spørsmål.
Anamnesens formål
Kartlegge når og hvordan stemmevansken oppsto
Kartlegge brukers krav til stemmebruk
Kartlegge brukers bevissthet om egen stemmebruk
Kartlegge hvilke forhold i miljøet som påvirker brukerens stemmebruk
Danne grunnlag for å finne mulige årsakssammenhenger
Anamnesens indirekte formål
Gjøre brukeren bevisst på forhold i hverdagen som kan påvirke stemmen
Skape tillit/god relasjon mellom bruker og logoped
Sette i gang brukerens bevissthet omkring stemme og stemmebruk

Egenvurdering av stemmen
Voice Handicap Index (VHI) er et egenevalueringsskjema utviklet i USA som er standardisert.
Brukeren krysser av på graderte utsagn om hvordan stemmevanskene virker inn funksjonelt,
sosialt og emosjonelt. Ved siden av spørsmål som vi stiller, vil VHI på en ganske rask og enkel
måte gi et inntrykk av hvordan han/hun oppfatter sin egen stemmefunksjon. Logopeden vil
gjennom å bruke VHI-protokollen få bedre innsikt og forståelse for hvor alvorlig brukeren
oppfatter sine stemmevansker. Det er ikke alltid at graden av heshet stemmer med hvordan
brukeren ser på sin vanske.
Egenvurderingens formål
Skjemaet vil gi en indikasjon på hvor alvorlig stemmevanskene oppleves
Innsikten i funksjonelle, sosiale og emosjonelle forhold øker

Funksjonsprøver
Funksjonsprøver benyttes for å avdekke stemmefunksjonens styrker og svakheter. F.eks. bør
fonasjonstid for stemt og ustemt lyd og gliding opp/ned i stemmeleiet prøves ut for å
vurdere adduksjonen i stemmebåndene og hvor fleksibel stemmen er. Det er viktig å ha en
dokumentasjon fra undersøkelsen, en ”baseline”, slik at vi på et senere tidspunkt kan
vurdere om stemmekvaliteten har forbedret seg. Vi anbefaler at det tas stemmeopptak av
alle brukerne.
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Opptaket bør bestå av noen enkle funksjonsprøver som til sammen gir et bilde av
stemmefunksjonen ved undersøkelsen. Stemmen lagres dermed for fremtiden. Dette gjør
det mulig å sammenligne oppnådd resultat med behandlingens utgangspunkt.
Funksjonsprøven kan bestå av:
Testing/vurdering av stemmefunksjonen.
Innebærer å finne stemmens styrker, svakheter og potensial (den beste stemmen).
Vurdere generelle kroppslige forhold som kan virke inn på stemmen.
Innebærer en vurdering av spenninger i strupe, kjeve, hals, nakke, skuldre og pust.
Vurdering av pustemønsteret i hvile og ved aktiv tale.
Vurdering av hodestilling og kroppsholdning for øvrig.
Perseptuell/auditiv stemmeanalyse
Innebærer vurdering av stemmens kvalitet, register/registeromfang, smidighet,
klangplassering.
Akustisk stemmeanalyse (hvis mulig, krever egnet opptaksutstyr)
Innebærer en digital analyse av støy, skurr, luftlekkasje, stemmeleie m.m.

Rådgivning
Rådgivning utgjør et viktig element i arbeidet med stemmevansker. Gjennom samtale og
refleksjon kan bruker få økt bevissthet rundt sin situasjon og bli klar over mulighetene og
forutsetningene for bedring/endring.
Fokuspunkter for rådgivningen:
Få innsikt i hvordan brukeren ser og vurderer sitt problem. Vær lyttende og utforsk det
som brukeren forteller. La brukeren være hovedpersonen.
Forklar og gi kunnskap om stemmevansken, generell stemmeanatomi og fysiologi.
Motiver brukeren til å ta ansvar for egen læring ved at brukeren blir mer bevisst egen
stemmebruk (for mye spenning, for høyt stemmeleie, kremting osv?)
Auditiv/visuell tilbakemelding (videostroboskopi, akustisk analyse, stemmeopptak).
Bevisst bruk av slikt utstyr kan gi bedre feedback.
Forklar meningen med øvelsene og at de er et middel på veien mot en bedre
spontantale.
Informer og se om brukeren kan forbedre ytre faktorer, miljø, støy, luftforurensing osv.
Gi konstruktiv feedback og tilbakemelding underveis i behandlingen.
Bruk tid til egen refleksjon, vurder eventuelle egne ambisjoner på vegne av bruker,
samtal med andre logopeder/fagpersoner.
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Tilpasning av behandlingen
Ethvert rådgivningsforhold og behandlingsforløp vil utvikle seg ulikt. Metoder og øvelser som
benyttes må derfor tilpasses den enkelte. Da må brukerens behov og forutsetninger danne
utgangspunktet for valg av tilnærming. Dette er viktig for å bygge opp en god tillit og
trygghet med brukeren. Det er fundamentet for gode resultater av behandlingsprosessen.
Det er en fordel hvis arbeidet er utforskende og eklektisk. Da søker logopeden etter en god
tilnærming for den enkelte, og utviklingen blir bestemmende for neste behandlingstrinn.
Logopeden er sjelden til stede i brukerens hverdagsliv, og kan dermed ikke gi direkte råd og
veiledning på den aktuelle arenaen. Etter hvert som brukerens innsikt og mestring øker, blir
det derfor viktig å overlate mer ansvar til brukeren. Da må vi ha sørget for at personen har
fått de rette verktøyene med seg slik hun/han kan gjøre jobben selv. Kvaliteten på
opplæringen brukeren har fått på logopedkontoret, vil vise om tilpasningen har vært i tråd
med brukerens forutsetninger. Resultatet på lang sikt hviler på dette.
”Fire h-modellen”
Til slutt i dette kapitlet har vi sammenfattet stemmelogopedens arbeid i fire punkter som vi
har kalt ”Fire H-modellen”. Tankegangen kan være med på å kvalitetssikre det arbeidet som
utføres. Reflekter derfor over disse punktene før nye brukersaker gripes an og underveis i
arbeidet. Hvordan vi vurderer spørsmålene, kan endre seg i løpet av behandlingsprosessen.
Hvem er brukeren?
Hva hører vi i stemmen?
Hvor vil vi med stemmen?
Hvordan kommer vi dit?
Hvem
Hvem brukeren er, gir oss som logopeder en rik mulighet til å utforske brukeren. Hvorfor har
brukeren bedt om henvisning, hvordan opplever hun/han stemmevansken sin, hva tenker de
om sin egen situasjon, hvordan er livssituasjonen, motivasjon, stressfaktorer osv.? Ved å
bruke gode rådgivningsteknikker som åpne spørsmål, oppfølgende spørsmål, speiling og
oppsummering, kan vi hente ut mye informasjon som vil kunne komme til nytte i
behandlingen. Skaper vi en trygg ramme, får vi tillit, og brukeren vil kunne slappe av og føle
seg møtt på en god måte. Viktige stikkord blir her å være lyttende, empatisk og tålmodig.
Hva
Hva vi hører i stemmen vil være basert på logopedens subjektive tolkning av den enkelte
stemme, og/eller et resultat av akustisk analyse, for eksempel i MDVP (Multidimentional
Voice Program). Team for stemmevansker bruker et perseptuelt analyseskjema som gjør det
enklere å analysere stemmen og bedømme graden av det vi hører. Dette øker også
logopedens bevissthet i forhold til det å lytte på stemmer, samt prøve å skille ut det som er
mest iørefallende (se avsnitt om Stemmekvaliteter).
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Hvor
Hvor vi vil med stemmen, er ment som et overordnet mål for hva vi ønsker å oppnå i forhold
til brukerens stemmevanske. Er det viktigste målet at brukeren skal arbeide bort sårhet og
smerte i halsen, at stemmen skal høres bedre ut, eller at den skal kunne fungere så godt at
brukeren kan gå tilbake i arbeid? En ting er hva logopeden tenker, noe annet er hva
brukeren ønsker. Det fins ikke noen klar definisjon på hva som er en ”perfekt” stemme, og
egenopplevelsen og brukerens synspunkter er viktig å lytte til. I enkelte tilfeller kan det vise
seg at det ikke er selve stemmevansken som gir mest utfordringer og bekymringer i
hverdagen. Kanskje har klienten mer behov for samtaleterapi hos psykolog eller
fysioterapeutisk oppfølging og trenger henvisning videre.
Hvordan
Hvordan vi vil prøve å nå målet er sammensatt av mange faktorer. Klarer vi å få i gang en
prosess der brukeren får større innsikt i hvilke faktorer som virker inn på stemmevansken, og
at han/hun er motivert til å legge om til en ny atferd, er vi kommet godt i gang. For å få til
dette må det skapes en god dialog mellom bruker og logoped. Et nøkkelord her er å skape
trygghet slik at den gode samtalen kommer i gang, og slik at brukeren tør å prøve ut ulike
øvelser og utforske stemmen sammen med logopeden. En annen viktig forutsetning er at
brukerens egen motivasjon og læringsinnsats stimuleres, slik at brukeren tar ansvar for egen
læring og utvikling. Som rådgivere er vi tydelige på at vi tror brukerne vil klare denne
”snuoperasjonen” ut fra den forutsetning de har, og at vi ser på opplæringen som hjelp til
selvhjelp. Det er viktig å støtte brukerne i å ha tro på egen mestringsevne.

God stemmebruk
I utgangspunktet er de fleste mennesker født med gode stemmer og trenger ikke
stemmetrening. De færreste tenker nok over egen stemmebruk/teknikk til daglig. Det er
først når det oppstår problemer med stemmen at mange innser viktigheten av god
stemmebruk.
Stemmeøvelser velges ut fra de vanskene den enkelte sliter med. Øvelsene bygger på en
forståelse av både anatomi og hvordan stemmeapparatet virker. Kroppen må være i balanse
og både pust, fonasjon, resonans og artikulasjon må spille sammen. I stemmetrening bruker
vi både hørsel, syn og kinestetisk sans for å få til øvelsene. Ofte er noen få basisøvelser nok.
Målet er at den gode stemmebruken blir automatisert. Mange kan ha nytte av å minne seg
selv på at stemmeleiet bør være hensiktsmessig, kjeven skal være løs, pusten dyp og
stemmeklangen framme i munnen. Samtidig vet vi at hvis en er kommet ut av det gode
sporet, kan det ta tid å innøve en ny måte å snakke på slik at det føles naturlig. En må
bevisstgjøre den uhensiktsmessige stemmeatferden, kontrollere og etter hvert få tak i den
gode stemmebruken. ”Hukommelsen i musklene” skal gi tilbakemelding når noe blir for
anstrengt eller feil utført. Den tekniske ferdigheten blir integrert i kroppen og lagres i den
implisitte hukommelsen (Verdolini 1997).
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Musklene i strupe og stemmebånd skal trenes for å bli utholdende og fleksible. Jevnlig
trening og hyppig repetisjon må til for å lære inn nye og bedre nevromuskulære mønstre.
Alle de øvelsene vi bruker, sikter mot å forbedre eller utvikle spesielle ferdigheter.
Noen av prinsippene i treningslære gjelder også for stemmen (Saxon et al 1995).
For å bli sterkere må en også belaste mer, det vil si at en må trene oftere og gradvis øke
belastningen, f.eks. i forhold til stemmestyrke og registerfunksjon. Men en må passe på
ikke å presse for hardt på stemmebåndene.
Et annet prinsipp går på spesifikk trening, det vil si at øvelsen skal treffe den gjeldende
muskelgruppe eller bevegelsesmønster. Hvis en skal arbeide en stemme ned i register,
bør en bruke øvelser med blokking, strupesenking eller friksjonslyd.
Et tredje prinsipp er at treningen må legges opp individuelt. Det kan være stor forskjell
på en ungdom på 16 år og en pensjonist.

Veksling av aktiviteter
Vi skiller mellom det efferente nervesystem der nerveimpulsene kommer fra hjernen, og det
afferente system der impulsene kommer fra den enkelte muskel. Fonasteni er et eksempel
på en stemmevanske der personen får økende tretthet i stemmen ved stemmebruk. Denne
tretthetsfølelsen kommer fra muskelgrupper som arbeider uhensiktsmessig. Tretthet kan
også oppstå som følge av en sentral tretthet i hjerneområdet på grunn av langvarig stress og
mye ensidig muskelbruk.
Hva kan vi gjøre med dette? Det mest grunnleggende er å arbeide med stressmestring og
stemmebruk, der en lærer å bruke stemmen uten å presse fra halsen. På det muskulære plan
kan det være viktig å veksle mellom ulike aktiviteter. En muskel som har arbeidet statisk over
lang tid, vil få en opphopning av melkesyre. Ved å ta i bruk andre muskelgrupper kan
slaggstoffene transporteres bort. Derfor er en variasjon i stemmetreningen viktig der ulike
øvelser som avspenning, oppvarming, tøyninger, stemmegliding osv. inngår. Samtidig må en
passe på at en gir øvelsen en sjanse til å virke. For å få effekt av f.eks blokking, må en gjøre
øvelsen mange ganger.

Brukeren bør ha en aktiv rolle i prosessen
«Hjelp til selvhjelp» er et mye brukt uttrykk. Uttrykket er passende for å beskrive mye av
stemmebehandlingens vesen. Det er viktig at personen tar aktivt del i sin egen behandling.
Stemmearbeid er ikke en medisin vi gir til brukeren en gang for alle. Stemmebehandling
ligner mye på en vanlig læringssituasjon der brukeren skal lære en ferdighet, med andre ord
lære seg å bruke stemmen bedre. I alle læringsaktiviteter må individet være aktivt
utforskende for å få tak i stoffet, så også her.
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Å sette i gang et forandringsarbeid avhenger av både motivasjon og tålmodighet. Det er
lettere å greie dette arbeidet hvis forandringsarbeidet er meningsfullt. En positiv innstilling
og tro på at en kan mestre dette har en stor verdi i seg selv. Tenk at øvelsene skal gjøres i
takt med deg selv uten å presse eller forsere. Barbara Houseman beskriver nettopp dette:
”Working with an attitude of patience, of tolerance, of kindness and generosity towards
yourself, as I have already suggested, all help to bring about mental and, therefore, physical
and vocal ease” (Finding Your Voice s.7, Houseman 2002).

Stemme og stress
Stemmen blir i faglitteraturen ofte benevnt som vårt følelsesmessige barometer: ”The larynx
is a highly complex organ sensitive to emotional changes in the individual. It is affected by
thoughts and feelings, our relationship with others and with our environment. In this way,
the human voice acts rather like an “emotional barometer” (Butcher m.fl., 1993, s. 20). I
følge Aronson (1990) er de ytre og indre strupemusklene svært sensitive for følelsesmessige
påkjenninger, og han sier videre at muskelspenningene som oppstår her, er fellesnevneren i
de fleste funksjonelle stemmevansker.
Stress er et begrep de fleste kjenner til, og ulike negative stressfaktorer kan påvirke kropp,
pust og stemme. Stress kan oppstå i forbindelse med akutte situasjoner i livet, det kan være
en tilstand som må mestres over en viss periode eller det kan være en daglig utfordring som
for mange oppleves som svært krevende.
Berit Bunkan (1985) presenterer i boken Kropp, respirasjon og kroppsbilde,
”Nøkkelhullmodellen”, som illustrerer samspillet mellom kropp, sjel, mellommenneskelige
forhold, samfunn og miljø. Modellen er et bilde på hvordan kroppen kan bli en
”oppbevaringsboks” for ubevisste og fortrengte følelser og konflikter. Hvis stressnivået blir
for høyt, vil belastningen og ubehaget lett kunne fortrenges fra bevisst opplevelse. Dette vil
kunne føre til forstyrrelse i kroppens ulike organsystem og for eksempel gi seg utslag i økt
stivhetsgrad i muskulaturen og en mer hemmet respirasjon (motorisk system), en
forstyrrelse av binyrebarken som fører til økt hormonproduksjon, blant annet adrenalin
(endokrine system), tendens til magesår (autonome system) og tendens til atrofi av blant
annet lever og lymfekjertler (immune system). Hun sier videre at det er i det motoriske
systemet at smertetilstander oppstår, for eksempel hodepine og såkalte belastningslidelser
(fibromyalgi). Autonome og hormonelle forstyrrelser kan gi seg utslag i magesår, høyt
blodtrykk, astma osv. Mens det til det immune systemet er knyttet infeksjonssykdommer,
som for eksempel forkjølelse. Bunkan understreker at denne modellen bare skjematisk
fremstiller meget kompliserte sammenhenger, og at virkeligheten er langt fra så avgrenset
og oversiktlig.
Sett i forhold til denne modellen vil særlig forstyrrelser i kroppens motoriske og immune
system kunne ha en negativ innvirkning på selve stemmeproduksjonen. En hemmet
respirasjon kan blant annet føre til at pustemønsteret blir i øverste del av brystkassen.
Dermed vil det lett oppstå spenninger i hals- og nakkemuskulatur, noe som igjen kan ha
negativ innvirkning på strupemuskulaturens frie bevegelse. Hyppige øvre luftveisinfeksjoner
kan føre til at stemmeapparatet blir mer sårbart i forbindelse med stemmeproduksjon fordi
slimhinnene i svelg og strupe blir ødematøse.
43

Logopediske råd ved kirurgiske inngrep på stemmebåndene
Før logopedisk stemmebehandling settes i gang, må brukeren ha gjennomgått en grundig
øre-nese-halsundersøkelse. I en del tilfeller vil logopedisk stemmebehandling være
tilstrekkelig for å bedre stemmen, men ikke alltid. Ødem og vevsforandringer på
stemmebåndene kan være årsak til at stemmen fungerer dårlig. Enkelte ganger kan det være
nødvendig med kirurgiske inngrep, før stemmen igjen kan fungere godt.
Kirurgisk behandling av vevsforandringer som cyster, polypper, ødem m.m. bør være i
kombinasjon med logopedi. Kirurgen fjerner det som er på stemmebåndene, mens
logopeden tar seg av videre råd og opptrening av stemmen. Ved å arbeide med et
forebyggende og helsefremmende perspektiv, kan en unngå at problemet vender tilbake.
Det logopediske arbeidet ved kirurgiske inngrep kan deles i to – tiden før og etter
operasjonen. Av og til henvises brukeren til logoped først etter inngrepet er utført, men hvis
det er mulig, bør arbeidet begynne før operasjonen. Nedenfor belyser vi det logopediske
arbeidet i begge fasene. I tillegg vil følgene av et kirurgisk inngrep nevnes i korte trekk.
Logopedisk arbeid før operasjonen
Den preoperative fasen er perioden fra vevsforandringene avdekkes til det kirurgiske
inngrepet gjennomføres. I denne fasen vil/bør logopeden være inne i bildet og starte
arbeidet.
Arbeidet består i:
å skape god kontakt med bruker
å kartlegge stemmeatferd
å gi innsikt og økt bevissthet om egen stemmebruk
å forklare hva et kirurgisk inngrep innebærer
å legge forholdene til rette for restitusjon etter inngrepet
å innarbeide gode stemmevaner
å kjenne etter og korrigere egen stemmeatferd
Logopedisk arbeid etter operasjonen
Anbefalingen om stemmehvile er viktig etter kirurgiske inngrep og bevisst og skånsom
stemmebruk etter hvilen er også sentral. Hovne og såre stemmebånd trenger ro på samme
måte som hevelser og sår andre steder i kroppen. Øre-nese-halsspesialisten vil gi råd for
hver enkelt i forhold til hvor lenge en bør ha total stemmehvile (tre til fem dager).
Tiden etter inngrepet er svært viktig for å gjenvinne en god stemmekvalitet. På mange måter
er den første tiden etter operasjonen like viktig som selve inngrepet. Etter kirurgisk fjerning
av polypper, cyster, ødemer følger en periode der slimhinnen som er berørt er ekstra sårbar
for belastning. Sårflaten skal gro og hevelser skal gå ned.
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Bruk av stemmen like etter operasjonen vil kunne skade stemmebåndene og medføre en
lengre helingsprosess. I tillegg vil stemmebruk kunne føre til irritasjon som gir økt grad av
kremting og hosting. Dette kan gjøre at snittflater gror dårlig og at arrdannelsen blir stivere.
Det vil også oppstå økt slimproduksjon i halsen som følge av operasjonen. Selv om fristelsen
til å kremte/hoste er stor, bør en unngå dette så langt det lar seg gjøre. Viktige faktorer her
er nok stemmehvile og passe på å drikke vann. Når sårene har grodd og hevelsene har gått
ned, ligger forholdene til rette for en god stemme.
Status i strupen og på stemmebåndene etter det kirurgiske inngrepet vil være bestemmende
for de mål vi setter for det logopediske arbeidet. I perioden etter inngrepet er det viktig å
være nøye med å skåne stemmen for all skadelig påvirkning. Det er viktig å fokusere på enkle
prinsipper og trene mye på disse i praksis. Med en gang en kjenner at stemmen blir sliten
eller sår, må en stoppe opp.
Øvelsene som en gjør i starten, skal være myke og med liten stemmestyrke. Forslag på en
tilnærming kan være:
pust – balansere energibruken og spenningsnivået i stemmeapparatet
fonasjon i rør med lite vann – ”massasje” for slimhinnelaget
lette glideøvelser for å tøye/redusere arrdannelser
Eksempel på stemmearbeid i fire steg:
Steg 1
Host på en myk måte for å få kontakt med utpustmusklene. Gå rett på en utpust på /f/
(kjenn at bukmuskulaturen beveger seg innover. Slipp deretter spenningen i
bukmuskulaturen og kjenn at innpusten skjer av seg selv. Gjenta øvelsen noen ganger og
forsøk å være avspent i kroppen.
Steg 2
Nå skal stemmen settes i gang. Fonasjon i rør er en fin stemmeøvelse etter kirurgiske
inngrep. Ett til to minutter av gangen kan være nok. Vibrasjon i kinnene tyder på avspent
muskulatur. Hvis alt kjennes behagelig og lyden styres fra bukmusklene, kan man forsiktig
begynne å trene hele stemmeomfanget med en glissandoøvelse.
Steg 3
Lag en dyp friksjonslyd med støtte fra pusten. Når lyden er ferdig, slippes sammentrekningen
og pusten kommer inn av seg selv. Gjenta øvelsen. Gå over til diftonger og korte ord eller
prøv lette glideøvelser, avspent og med god støtte fra bukmusklene.
Steg 4
Vær observant på klangen. For å få tak i klangen, kan /m/-lyden være fin å bruke. Det er
viktig å plassere lyden fremme i munnhulen. Da vibrerer eller kiler det i leppene. Lyden er
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nasal. Man kan gli ut i vokaler fra m-lyden (f.eks ma-m) og få et godt lukke i
stemmebåndene.
Gjennom de fire stegene kan brukeren bli oppmerksom på seg selv og hvordan han/hun
bruker stemmen på en hensiktsmessig måte. Dette er viktig for overføringen til spontantale.

Når avsluttes behandlingen?
Behandlingen vil ut fra vanskegraden deles inn i kortsiktige eller langsiktige forløp alt etter
hva brukeren har behov for. Det kan være nyttig å avtale et visst antall timer før man går i
gang. Dette gir mulighet til evaluering underveis før man eventuelt avtaler nye timer.
Målet er hjelp til selvhjelp. Når logopeden merker at brukeren har oppnådd gode resultater i
forhold til målsetningen, er det naturlig å forberede brukeren på en avslutning. Det at
brukeren også har mulighet til å ta kontakt ved behov etter endt behandling, gir brukeren
trygghet fordi de føler seg ivaretatt.

”du er født som bærer av ditt instrument
et instrument du må verne om
det gir deg uendelige muligheter
til å uttrykke deg
verbalt, emosjonelt og musiserende
instrumentet – stemmen
er din åpne historiebok
og ditt følelsesbarometer”
Britt Bøyesen
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Lydopptak
Gode lydopptak har flere nyttige sider i forbindelse med stemmearbeid:
Dokumentasjon:
Lydopptak gir dokumentasjon av brukerens stemmekvalitet før, under og etter
stemmebehandlingen. Dette kan gi en indikasjon på resultatet av arbeidet.
Analyse:
Opptak kan benyttes til ulike former for stemmeanalyse. Både digitale og perseptuelt
akustiske analyser kan gjennomføres på bakgrunn av opptakene.
Diskusjon:
Hvis du trenger å diskutere en stemmevanske med brukeren eller en kollega, er det
nyttig å ha et opptak å gå ut i fra.
Auditiv feedback:
I en del sammenhenger er det nyttig for brukeren å høre sin egen stemme. Dette kan
være med på å gjøre brukeren bevisst på ulike forhold ved stemmen, forhold som kan
være vanskelig å beskrive uten tilgjengelige opptak.

Rutine for stemmeopptak/lydopptak
For at lydopptak skal skje smidigst mulig, samtidig som vi skal sikre at vi får med oss den
informasjonen vi ønsker, er det nødvendig å lage en fast rutine for lydopptak. Elementene
som velges bør til sammen gi en god dokumentasjon av brukerens stemme på
undersøkelsestidspunktet. Det er fornuftig at opptaket ikke tar for lang tid å gjennomføre.
Lange lydopptak er unyttige og redigering gjøres av erfaring sjelden. Fordelen med en fast
rutine er muligheten for å sammenligne opptak gjort av personen før og etter behandling.
Dette er med på å dokumentere effekten av logopedens arbeid og er således viktig.
Et eksempel på et slikt oppsett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fortell hvordan du kom hit i dag…(spontantale)
Trekk pusten og si en /a/ så lenge du har pust
Les Nordavinden og sola
Gjenta avsnitt nr. 2 med sterk stemme
Si en lang /a/ igjen
Gli fra en høy tone til en dyp tone på vokalen /a/
Gli fra en dyp tone til en høy tone på vokalen /a/
Trekk pusten og si en /s/ så lenge du har pust.
Trekk pusten og si en /z/ så lenge du har pust
9. Hold en lang /a/ så svakt som mulig
10. Veksle mellom en lang /a/ og en kort, stakkato /a/ på samme pust
11. Snu deg vekk fra mikrofonen og rop /HEI/, /HÅI/ med kraftig stemme
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Tekniske tips
Her følger en oversikt over utstyr som kan benyttes. Fordeler og ulemper er kort beskrevet.
Lydopptak kan bl.a. gjøres med følgende utstyr:
Kassett
Opptakene er analoge og kan ikke analyseres digitalt uten at opptakene spilles over på andre
digitale medier. Kassettspillere har som regel få tilkoblingsalternativer. Dette begrenser
mikrofonutvalget en del. Mikrofonene som benyttes må som regel drives med batteri da
kassettspillere ikke ”mater” mikrofonen med strøm. Kassettspillere produserer ofte opptak
med en del støy.
Minidisk
Minidiskspillere gir god lydgjengivelse, men har få tilkoblingsmuligheter noe som begrenser
mikrofonutvalget. Som regel må du holde deg til mikrofoner med mini-jack. Akustiske
analyser kan først skje etter at opptakene er spilt over til andre digitale medier (med noen få
unntak). En kan ”hoppe raskt” fram og tilbake mellom lydsporene. Lydsporene kan i tillegg
redigeres noe.
Lydkort
De fleste datamaskiner har et integrert lydkort i maskinen. Dette muliggjør opptak og
avspilling av lydfiler. Problemet kan være at disse ikke egner seg så godt til opptak av
stemme. Lyden blir enten for svak, forvrengt (ikke representativ) eller støyfull. I tillegg gir
maskintilkoblingen store begrensninger for hvilken type mikrofon som kan benyttes. Det
finnes unntak, men ofte er integrerte lydkort først og fremst beregnet på å spille av lyd.
Man kan isteden skaffe seg et eksternt lydkort som kobles til datamaskinen via en usb-kabel.
Fordelen med dette er at du får et lydkort som er beregnet til opptak av lyd, du minsker
støyproblematikken og får mange flere tilkoblingsmuligheter når du skal velge mikrofon.
Lydopptak gjort med slikt utstyr kan du i tillegg kjøre digitale analyser på. Det kan være
nyttig i mange sammenhenger.
Mikrofon
Det finnes mange ulike typer mikrofoner på markedet. Spør derfor gjerne i en
musikkforretning som selger mikrofoner for profesjonelle brukere/musikere. Spør etter en
mikrofon som egner seg til nære opptak av stemme. Du vil ikke ha en mikrofon som
forandrer lydbildet i stemmen. Den skal ikke legge til ekstra bassfrekvenser eller andre
polerende effekter. Lyden skal være så naturtro og ren som mulig.
Ulike mikrofoner krever gjerne forskjellige tilkoblingsmuligheter. Sjekk derfor ut hvilken type
mikrofonkontakt du har tilgjengelig på ditt opptaksmedium (PC med eller uten eksternt
lydkort, minidisc eller kassettspiller, e.l.). Mikrofoner har ulike kontakter: XLR, mini-xlr, jack
og mini-jack.
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STEMMEØVELSER

Stemmen er et unikt instrument som hver enkelt av oss skal ta vare på og bruke på best
mulig måte. Ved hjelp av stemmeøvelser arbeider vi med å få fram en best mulig stemme
som kan overføres til den daglige stemmebruken. Det er når stemmen fyller de krav som
arbeid og sosialt liv krever, at vi kan si at stemmen fungerer tilfredsstillende. Det er ikke om
å gjøre å bli en mester i stemmeøvelser.
Det finnes mange ulike tilnærminger, der noen metoder er svært strukturerte og tar med
overføring til tale, f.eks Accentmetoden eller Tyggemetoden. Andre øvelser er mer
enkeltstående teknikker med en bestemt hensikt, som f.eks strupesenking. Men, overgangen
her kan være vanskelig å trekke. Det er ikke gjort nok forskning innen stemmefeltet som
sikkert kan fastslå hva eller hvilken metode eller teknikk som har best effekt.
Alle stemmeøvelsene har til hensikt å trene opp svikt eller mangler i stemmen. Logoped
Henning Karlstad bruker uttrykket ”verktøykasse” om de ulike tilnærmingene og at det alltid
er nyttig å ha gode og allsidige verktøy!
Et middel for å nå målet
Stemmeøvelsene er et middel mot målet om å gjenvinne en best mulig stemmefunksjon. En
kan sammenligne med treningsprinsipper generelt som går på innsats, frekvens og mengde,
men stemmetreningen er likevel spesiell. Her kan du ikke presse kropp og stemme
maksimalt, men hele tiden ha en bevissthet på hva som skjer med pust, muskelbruk og klang
på stemmen. Lytt til stemmen og tren brukeren til å høre og sette ord på det som skjer med
egen stemme.
Hvor villig er klienten til å utforske egen stemme, og hvor åpen er hun/han i forhold til å
prøve ut øvelser? Samspillet med bruker som gir tilbakemelding på øvelsene og hvordan de
oppleves, er også viktig.
I starten er det viktig at logopeden kan forklare hensikten med øvelsen. Brukeren observerer
logopedens utføring av øvelsen for deretter å imitere. Brukeren vil gjøre øvelsen ut fra sine
forutsetninger, men trenger tilbakemelding på hvordan den utføres. Når øvelsen er godt
innlært, kan brukeren øve på egen hånd, og etter hvert kjenne at hun/han har kontroll og at
øvelsen blir riktig utført. Når øvelsen er automatisert, og brukeren får til en overføring til
daglig tale, er mye vunnet.
Hvis vi gjennom vår rådgivning kan inspirere til en aktiv og spørrende holdning, kan dette
føre til en bedre selvinnsikt og økt bevissthet på egen stemmeatferd. Samtale om motivasjon
og vilje til å trene på egen hånd kommer sterkt inn her. En støttende rolle og tro på
brukerens ressurser er avgjørende for å få i gang en god behandlingsprosess.
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Det kan forekomme at brukeren nesten er overmotivert og øver for mye og for hardt. Da må
bruker og logoped sammen vurdere om riktig strategi benyttes, eller om denne bør endres.
Når ferdigheten utvikles, vil en antagelig forlate noen strategier og utvikle andre som blir
mer hensiktsmessige ut fra den funksjonen en da har.
I forhold til stemmeatferd er det endelige målet at god stemmebruk blir automatisert. En
sammenligning kan være hvordan vi lærer å kjøre bil, først med støtte i en kjørelærer,
deretter med større og større selvkontroll. Til slutt nås nivået for selvregulering, der den
tekniske kjøringen er blitt automatisert og all oppmerksomhet kan rettes mot trafikkbildet.
Forslag til hvordan du kan arbeide
Målet er at du som benytter ”Logopedisk stemmetrening- praktiske øvelser”, skal kunne bli
en god instruktør og hjelpe brukere til bedre stemmevaner gjennom ulike tilnærminger.
Unngå å gjøre øvelsen mekanisk. Legg merke til hva som skjer med stemme og pust, hvordan
det kjennes ut og hvordan spenningsforholdet er i kroppen (strupe, hals, kjeve, kinn, bryst og
mage osv.). Det er viktig å være bevisst på hvordan vi selv bruker stemmen, når vi selv skal
korrigere andre personers stemmebruk.
Øvelsene og fremgangsmåtene som presenteres, er ment å danne et utgangspunkt for deg
som arbeider med stemme. Instruksjonene viser ingen fasit, men er et forsøk på å
konkretisere og gi modeller som kan være gode å støtte seg til i en innlæringsfase. Selv om
grunnprinsippene i utførelsen av øvelsene er fastlagt og må være på plass, vil det alltid være
noen individuelle forskjeller i utførelse.
En måte å trene på kan være:
1)
2)
3)
4)
5)

Les hensikten med øvelsen
Les hvordan øvelsen utføres
Herm etter videoen/opptaket
Gjør øvelsen etter instruksjonen
Gjør øvelsen på egen hånd uten støtte

Vi håper at du kan dra nytte av filmklippene, og kjenne at du gjør dette feltet til ditt
eget. Du bygger din undervisning ut fra din egen erfaring og trygghet!
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Blokking
Blokking er inspirert av professor Antti Sovijärvi. Generelt sikter øvelsene mot å løse opp
spenninger i leppe- og kinnmuskulatur, ytre hals- og strupemuskulatur samt de tre
svelgsnørerne. Blokkingen kan gjøre at strupe og muskulatur blir mer bevegelig og klangen i
stemmen bedres. Resonansrommene i munn og svelg utvides og blokkingen gir en god
strupesenking. Ved blokking kan en få tak i støtte fra pusten og et ”slipp” i bukmuskulaturen
når lyden utløses.

Instruksjonsfilmer om blokking:
Grunnøvelse /b/, /d/, /g/
Vokal foran/b/, /d/, /g/
Variasjon med gjentatte blokkinger
Blokking med håndbevegelse
I tillegg vises noen gale måter å utføre blokking på. Av erfaring er det mange som ikke
mestrer denne øvelsen til fulle. Ved å se på disse filmene, kan noen av feilene lukes vekk.
Feilretting 1: falsett
Feilretting 2: mangelfull tøyning
Feilretting 3: nasal

Grunnøvelse /b/,d/, /g/
Hensikten med øvelsen:
Ved å arbeide med denne øvelsen kan taleapparatet bli mer fleksibelt, stemmen kommer
ned i fullregister og en får kontakt med pusten og ”slippet” i pusten.
Hvordan øvelsen utføres:
Sitt eller stå i god balanse
Lukk leppene og kjenn at du slapper av i ansiktsmuskulaturen.
Lag en lang, stemt /b/-lyd med lukket munn, slapp av i kinnene og kjenn at de blåses opp.
Kjenn at strupen senkes i halsen (blokkeeffekt).
Når kinnene er fylt opp, slipper du ut luften.
Gjenta dette noen ganger.
La b-lyden slippe ut, dernest falle ned på en kort vokal i et naturlig mørkt stemmeleie:
’be, ’ba, ’bå, ’bø osv
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Hold på en stund
Lag tilsvarende blokkelyder, men nå på en /d/-lyd og /g/-lyd
Kinnene blåses ikke opp på tilsvarende måte på /d/ og /g/.
På /d/ lukkes det for luftstrømmen med fremre del av tunga.
På /g/ lukkes det ved at tungeryggen løftes opp mot ganen.
Hals og struperom blir utvidet.
Vurdering:
Kan du høre at klangen på stemmen bedres? Kjennes det annerledes ut enn tidligere?

Vokal foran/b/, /d/, /g/
Hensikten med øvelsen:
Hvis grunnøvelsen er vanskelig å få til og øvelsen blir nasal, kan du forsterke ved å sette på
en å-lyd før du lukker sammen leppene og blokker på b-lyden: å’b
Hvordan øvelsen utføres:
La nå b-lyden lande mykt på de runde vokalene og forleng denne lyden:
å’bå: – å’ba: – å’bo: – å’bø:
Gjør det samme med /d/- og /g/-lydene: å’då – å’gå, osv…
Lek med ulike lydkombinasjoner:
Jå’bå, ja’ba, jo’bo, jø’bø eller Jo’bo-mob’o-mo’b med ulike vokallyder osv.
Gå fra blokking til korte ord, f.eks.: ’b-åt, ’b-il, ’b-om osv
Prøv andre ord på /b/ uten blokking, men tenk fortsatt på klang og stemmeleie som i
øvelsen: båten, bilen, bommen osv.
”Motorbåten”- se for deg en motorbåt langt borte og lag svake ’b-b-b-b og etter hvert
sterkere lyd.

Variasjon med gjentatte blokkinger
Hensikten med øvelsen:
Den samme som grunnøvelsen, men her kan en variere mer med både rytme, intonasjon og
fraselengde.
Hvordan øvelsen utføres:
Som beskrevet i grunnøvelsen.
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Blokking med håndbevegelse
Hensikten med øvelsen:
Ved å bruke en samtidig håndbevegelse kan en få kroppen med og få mer trykk på stemme
og pust. Oppmerksomheten ledes bort fra halsen.
Hvordan øvelsen utføres:
En holder fast på blokkelyden med tommelfingeren mot de andre fingrene. Når spenningen
slippes og fingrene spres ut, løsner også stemmen.

Feil 1 – Falsett
Se illustrasjon på filmklippet

Feil 2 – Mangelfull tøyning
Se illustrasjon på filmklippet

Feil 3 – Nasal
Se illustrasjon på filmklippet

Fonasjon i rør
I 1904 oppfant Spieβ (ukjent) rørmetoden. Han blåste og hummet i små glassrør. Antti
Sovijärvi videreutviklet fonasjon i rør på 1960-tallet. Han blåste i og uten vann. I Norge har
røret fått sin renessanse gjennom logoped Ragnhild Skard og bygger nå på forskning gjort av
professorene I. Titze, S. Simberg og M. Laukkanen. Teorien bak metoden er at vi ved
fonasjon i rør får en økning av det supraglottiske trykket (over stemmebåndene), mens det
subglottiske trykket avtar (under stemmebåndene). Dermed oppstår en reduksjon i det
transglottale trykket, det vil si i det feltet der stemmebåndene vibrerer. Dette gir en mykere
glottisbølge, en slags ”puteeffekt”.
Ved fonasjon i rør vil stemmebåndene vibrere mot hverandre på en avspent og uanstrengt
måte, og dette gir gode utslag i glottisbølgen, spesielt i det dype stemmeleiet. Etterpå vil
stemmen ofte høres klarere ut, og mange opplever at det blir lettere å snakke. Når man
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fonerer i vann, møter stemmelyden motstand i vannet fordi vann har et annet trykk enn luft.
Dermed går det et mottrykk tilbake til halsen. Dette mottrykket gjør at den ytre hals- og
strupemuskulatur samt de tre svelgsnørerne får en tøyning. Resultatet blir gjerne at halsen
kjennes mer åpen, særlig hvis brukeren har mye spenninger i halsen.
Ved oppadgående glissando snevres ansatsrøret mer sammen og trykket over og under
stemmebåndene øker. Fonasjon i rør vil da bidra til at ”puteeffekten” blir større, jo høyere
man går opp i tonehøyde. Effekten bidrar til energi i alle overtoner og bedrer
forutsetningene for økt stemmestyrke. Man får mulighet til å opparbeide en forbedret
støttefunksjon gjennom aktivering av abdominale pustemuskler.
Kjeveåpningen blir større fordi røret plasseres mellom tennene. Den senkede kjevestillingen
fører også til at musklene rundt strupen avspennes. Strupen blir dermed mer fleksibel og kan
bevege seg opp og ned.

Instruksjonsfilmer om fonasjon i rør:
Grunnøvelsen
Utvidelse av det lyse registeret
Flaske, rør og vann – en beskrivelse av utstyret

Grunnøvelsen
Hensikten med øvelsen:
Å gi en utblokkende og masserende effekt på muskulatur og resonansrom i strupen.
Hvordan øvelsen utføres:
Enden av røret settes ned i vannet. Den andre enden settes inn i munnen mellom
tennene. Lukk leppene rundt røret. Tunga skal ligge avspent bak tennene nede. Slipp
spenning i kjeve, kinn og kropp. Hold flasken foran brystet på en uanstrengt måte uten å
stramme skuldre, armer og nakke.
Begynn å blåse i røret og sett på en stemme som ligner en /o/. Hold denne lyden i ditt
avspente stemmeleie ca 5-7 sek. Kjenn at kinnene vibrerer lett når du sender lyden ned i
vannet. Gjenta noen ganger.
La så stemmen gli ovenfra og ned i et dypere stemmeleie, men la ikke stemmen bli
presset. Utforsk. Beveg deg deretter oppover som en sirene (glissando).
Kjenn sammentrekningen som skjer i utpustmusklene.
Etter noen minutters fonasjon i rør kan stemmen prøves i hele sitt omfang.
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Utvidelse av det lyse registeret
Hensikten med øvelsen:
Ved å bruke fonasjon i rør vil de fleste merke at stemmen kan gli høyere, uten at en
anstrenger stemmen. Hensikten er ellers den samme som ved grunnøvelsen. I tillegg vil man
kunne utvikle større smidighet i stemmens registre, samt utvide stemmens registeromfang.
Hvordan øvelsen utføres:
Begynn på samme måte som ved grunnøvelsen.
Gjør stemmeøvelsen ved å lage en /o/-lyd i fullregisteret, for så å gli opp og så ned igjen
til fullregisteret.
Gjenta det samme, men nå ved at du stadig utvider omfanget oppover i registeret.
Unngå å presse stemmen ved hjelp av ytre halsmuskulatur. Vær aktiv i buk- og
flankemuskulatur.
Beveg deg så ovenfra og ned i små etapper. Gå så gradvis litt oppover igjen og avslutt
ved at du blåser uanstrengte toner i et avspent fullregister.

Flaske, rør og vann – en beskrivelse av utstyret
Det benyttes plastrør med en lengde på ca. 35 cm. Ytre diameter bør være 10 eller 12 mm.
Fyll en halvliters flaske med 4-5 cm varmt vann (for personer med astma- og andre
luftveisplager kan det være best med romtemperert vann).

Friksjonsøvelser
Friksjonsøvelser bygger på Accentmetoden (Smith og Thyme 1978), og hensikten er å få
brukeren til å opparbeide god abdominal pust/støtte, trening av et hensiktsmessig
stemmeleie og styrking og smidiggjøring av den indre strupemuskulaturen. Stemmebruk i
fullregisteret gjør at stemmebåndene er avspente og lett kontraherte, slik at de kan vibrere i
hele sin bredde, dybde og lengde. Man benytter de trange vokalene og friksjonslydene som
gjør at luften må passere en innsnevring ved leppene, mens svelgrommet over
stemmebåndene er stort. Dette gir også en blokkingseffekt.
Forskjellen i lufttrykk både over og under stemmebåndene og trykket ved leppene gjør at
slimhinner og underliggende muskulatur i stemmebåndene får en luftmassasje som øker
blodgjennomstrømningen (Smith &Thyme 2003). Riktig utført sikter øvelsen mot å øke
stemmens omfang, styrke og klang gjennom bedring av pust og adduksjon mellom
stemmebåndene.
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Instruksjonsfilmer om friksjonøvelser:
Grunnøvelse
Feilretting: Manglende friksjon
NB: Det er en fordel at det er jobbet med pust før denne øvelsen presenteres.

Grunnøvelse - friksjonslydene
Hensikten med øvelsen:
Å få kontakt med abdominal pust gjennom god luftflyt, avspent stemme i fullregister der
adduksjonen bedres og indre strupemuskulatur trenes.
Hvordan øvelsen utføres:
Si en forlenget /f/-lyd og kjenn samtidig at magen beveger seg innover.
Slipp spenningen i magen og legg merke til at luften strømmer inn igjen av seg selv.
Gjenta i rolig tempo. Ansiktet skal hele tiden være avspent.
Gjenta med forlenget /s/- og /sj/-lyd.
Hvordan er kinn, kjeve og lepper? Avspent? Korriger om nødvendig.
Si nå stemte lyder på den samme forlengede måte: /z/, /v/, /sj/
Fortsett på samme måte med trange vokaler /o/, /u/, /y/ og /i/ fortsatt med
innsnevring/friksjon ved leppene.
Bruk mye luft og kjenn med hånden at den strømmer ut av munnen.
Fortsatt avspent i munn og kjeve?
Bruk de samme lydene som over, men start med en myk, ubetont lyd som går over i en
betont lyd: /v-V/, /z-Z/, /i-I/, /u-U/.
Sett inn forskjellige åpne vokallyder mellom friksjonslydene: /våv-VÅV/, /viv-VIV/, /vævVÆV/, /joj-JOJ/, /jæj-JÆJ/, osv
Varighet:
Hold på i flere minutter og bruk gjerne en tromme eller slå rytmen med hendene.
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Glideøvelser
Gliding med stemmen ned og opp i registeret sikter mot å øke fleksibilitet og kontroll av
strupemuskulaturen. Ved å arbeide med disse øvelsene vil en også kunne øke omfanget av
stemmen. Gliding krever et godt antagonistisk samarbeid mellom stemmebåndene
(vokalismusklene) og lengdespennerne (m. cricothyroideus).
Det er viktig at glidetonene opp og ned utføres på en fri og uanstrengt måte. Glideøvelser vil
kunne bidra til å gjenopprette god balanse i strupemuskulaturen. Disse øvelsene er også
nyttige for å tøye ut vev og muskler, f.eks etter operasjoner hvor vevet er blitt stivere
(Colton & Casper, 1996). På denne måten vil strupemuskulaturen fungere bedre både ved
modulasjon og styrkeøkning.

Instruksjonsfilmer om gliding:

-

Tre ulike triller

-

Gliding på /m/ over i vokaler

Gliding med tunge-/lepperulle
Hensikten med øvelsen:
Gjøre stemmen mer smidig og fleksibel. Ved å binde sammen de ulike registrene til et
helhetlig register uten registerbrudd blir stemmen mer egal (lik). Når vi bruker startlyder
som /r/, /tr/ og /br/, bremses stemmen av motstanden som oppstår i lepper, tunge og
tenner. Øvelsen får dermed også en noe strupesenkende effekt som gir mulighet for avspent
strupefunksjon under øvelsen.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå oppreist eller sitt godt på en stol.
Lag en glidetone ovenfra og ned på en /tr/-lyd (husk god støtte fra buk- og
flankemuskulatur).
Gjenta tre ganger.
Gjør så øvelsen ved at du starter med to /tr/-lyder nede for så å gli opp og nedover på
den siste /r/-lyden: /tr-r-rrrrrrr/.
Gjenta dette fire ganger der du for hver gang du gjør øvelsen, blir lysere og lysere i
stemmeleiet på siste /r/-lyden.
Gjenta så hele øvelsen, men nå på en /br/-lyd (lepperulle).
Til slutt kan du lage øvelsen ved hjelp av en tungerulle. La tunga henge løst ut av munnen
og la den vibrere på en stemt lyd.
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m_M teknikken
Morton Cooper (1983) utviklet sin metode: Direct Vocal Rehabilitation med forankring i en
fysiologisk forklaringsmodell. Stemmeapparatet er bygd opp som en megafon, der
resonansrøret nederst i svelget er trangt. Deretter blir resonansrommet gradvis større opp
mot munn- og nesehule som utgjør 2/3 av resonansrommet. Stemmeklangen skal i hovedsak
ligge i munn- og nesehulen. Det legges vekt på at en ved stemmebruk skal kjenne vibrasjoner
i lepper og nesevinger. Med et slikt tonefokus vil stemmen være klar, fleksibel og ha god
resonans. I tillegg vil en avspent m_M lyd kunne ligge nær det mest optimale stemmeleiet til
klienten.
Hvis stemmen ligger for høyt, kan en variere teknikken ved å la m-lyden gli litt ned isteden.

Instruksjonsfilmer om m_M teknikken:
-

Grunnøvelse
Overføring til ord og fraser

Grunnøvelse
Hensikten med øvelsen:
Ved å arbeide med m_M teknikken kan en finne et avspent stemmeleie og få tonefokus godt
fram i munn- og nesehule.
Hvordan øvelsen utføres:
Begynn med å si m_M som når du sier deg enig i et utsagn, så spontant som mulig. La
stemmen gli litt opp på M-lyden, men lett og naturlig uten press.
Bruk litt nynning på m-lyden slik at klangen kjennes som en vibrasjon i lepper, nese og
nesevinger. Legg en finger på siden av nesa for å kjenne vibrasjonen. Nynn melodien
”Happy Birthday to You” uten å presse stemmen.
Gå tilbake til den bekreftende m_M_lyden. Gjør dette flere ganger. Få energi inn slik at
du virkelig kjenner at stemmen klinger godt foran i ansiktet.
Gli fra m-lyden over i telling: m_M-en, m_M-to (opp til 20)
La m-lyden gli over i enkeltord: m_M-ja, m_M-nei, m_M_neida, m_M_joda, osv.
Prøv og gli over i korte fraser: eks. m_M_det er bra, m_M_så fint da! Kjenn at du drar
den gode klangen over i ordene.
Arbeid med overføring fra stemmeøvelse til spontantale.
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Overføring til ord og fraser
Hensikten med øvelsen:
Hensikten er som nevnt over, der avspent stemmeleie og klang skal vedlikeholdes i ord og
fraser.
Hvordan øvelsen utføres:
Bruk m_M teknikken i starten av ord/fraser behold en avspent og klangfull stemme videre.

Pust
Pusten utgjør energikilden i stemmen, og er derfor en viktig del av stemmearbeidet.
Pustefunksjonen skal være så naturlig som mulig. En god pust forutsetter en kropp i balanse
hvor forholdene ligger til rette for at pusten kan flyte fritt. Dette betyr at arbeidet med pust
først bør settes i gang når vi har etablert en fleksibel og godt oppreist kroppsholdning. Dette
kan blant annet skje gjennom god kontakt med underlaget og å arbeide med kroppens
midtlinje (jfr. kropp og bevegelse).
Pust er et sentralt tema, men det er viktig å vurdere i hvor stor grad dette skal være med i
behandlingsforløpet. En grunnregel bør være å fokusere på de enkleste prinsippene og få til
en fri pust. Stopp gjerne der. Personer flest har ikke behov for kompliserte pusteteknikker
for å skaffe seg et godt fundament for stemmen. I alt arbeid med pust er målet (noe
forenklet) at diafragma får arbeide fritt og at skuldrene holdes avspent og i ro. Slik kan vi
unngå en høykostal pust som opprettholder et for høyt spenningsnivå. Mage/buk beveger
seg ut og inn som et resultat av diafragmas arbeid og ikke fordi vi aktivt utvider og puster
med magen. Når diafragma kontraherer og går ned, presses nedre del av magen utover. Den
naturlige spenningen som oppstår i bukveggen, trekker deretter magen tilbake til sitt
utgangspunkt (null-punkt). Vi trenger som regel ikke å få til mer enn dette.

Instruksjonsfilmer om pust:
Grunnøvelse ”tøm-slipp”
/p/t/k/
Blåse ut lys
Liggende på benk – bok på magen
Liggende på benk – hvilepust
Liggende på benk – talepust
Host
Snapp – en dårlig pusteteknikk
Kroppsstøtte – en god pusteteknikk
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Grunnøvelse “tøm–slipp”
Hensikten med øvelsen:
Øvelse for å øve opp en aktiv talepust (refleksiv innpust). Denne pusteteknikken aktiverer
den abdominale støtten som vi kan overføre til ulike stemmeøvelser og stemmebruk. Ved
aktiv bruk av abdominal støtte kan vi unngå støttespenninger i ytre halsmuskulatur. Vi
henter støtten fra kroppen og større muskelgrupper (utpustmusklene).
Hvordan øvelsen utføres:
Unngå å ta en ”snappust”/innpust før øvelsen gjøres. Fokuset i denne øvelsen er hele
tiden på å ”tømme” seg for luft. Ikke tenk at du skal ta en aktiv innpust.
Stå oppreist på gulvet, eller sitt i en stol.
Hold gjerne ei hånd på nedre del av buken/magen.
Begynn med at du tømmer deg for luft ved at magen/buken trekkes aktivt innover.
Når du er tom for luft, stopp litt opp før du slipper magen/buken ut igjen.
I det slippet som oppstår, blir ny luft ”sugd” inn igjen. Du trenger dermed ikke å tenke på en
aktiv innpust. Vi kaller dette for en refleksiv innpust. På grunn av undertrykket som oppstår i
lungene, siver ny luft inn i lungene helt av seg selv.

/p/t/k/
Hensikten med øvelsen:
Å få kontakt med abdominal pust og kjenne ”slippet” i pusten, refleksiv pust.
Hvordan øvelsen utføres:
Lukke vekselvis med leppene /p/, tungespissen /t/ og baktunga /k/ og kjenn at du bygger
opp trykk i mage/bukområdet, slipp den ustemte lyden men med bra trykk. Varier med å si
/p/t/k i serie.
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Blåse ut lys
Hensikten med øvelsen:
Å få kontakt med abdominal pust og kjenne ”slippet” i pusten, refleksiv pust.
Hvordan øvelsen utføres:
Se for deg at du har et lys i hånda, pust inn, form munnen ved å skyve leppene fram og blås
presist mot det punktet der lyset er.

Bok på magen
Hensikten med øvelsen:
Å spenne av og få kontakt med dyp pust ved å kjenne og se at boka går opp og ned.
Hvordan øvelsen utføres:
Legg deg ned på gulvet og legg en bok på buk/mage. Slapp av i hele kroppen og pust rolig ut
og inn.

Ligge på benk – hvilepust
Hensikten med øvelsen:
Avspenning og kontakt med pusten.
Hvordan øvelsen utføres:
Legg deg ned og søk kontakt med pusten. La tankene på andre ting etter hvert slippe taket.

Ligge på benk – talepust
Hensikten med øvelsen:
Kontakt med pusten liggende og kjenne forbindelsen mellom pust og lett stemmelyd.
Hvordan øvelsen utføres:
Legg deg ned og søk kontakt med pusten. Lag myke m-lyder som klinger mot nese og lepper.
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Host
Hensikten med øvelsen:
Å få kontakt med dyp pust, og kunne ”sjokkstarte” en stemme
Hvordan øvelsen utføres:
Stram musklene i buk/mageregionen og host slik at du får satt på stemmelyd. La hosten
etter hvert gli over i vokallyder.

Snapp – en dårlig pusteteknikk
NB: Dette er ingen øvelse for bedre stemmebruk!
Hensikten med øvelsen:
Hensikten med øvelsen er kun å bli bevisst på hva som skjer når pusten skjer med en aktiv
innpust (også kalt snappust). Problemet med denne formen for innpust er at den lett kan
resultere i et høycostalt pustemønster, samt føre til at stemmeleiet blir for lyst. Fordi
kroppsstøtten mangler (den abdominale støtten), vil man hente kraften fra ytre
halsmuskulatur og dette vil kunne føre til at stemmen blir presset (hyperfunksjon).
Hvordan øvelsen utføres:
Stå oppreist på gulvet.
Ta en god innpust og begynn å snakke, for eksempel til en ”forsamling”.
Hver gang du trenger påfyll av ny luft, henter du det fra en ny ”snapp”.
Forsøk å legge merke til om stemmeleiet ditt stiger? Kan du også legge merke til hvor du
henter kraften fra når du snakker?

Kroppsstøtte – en god pusteteknikk
Hensikten med øvelsen:
Å få kontakt med utpustmusklene når du snakker, slik at musklene i halsen avlastes.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå og legg en hånd på buk/mage. Si noen korte fraser der du kjenner et lett trykk innover i
buk/mageområdet når du snakker.

62

Strupesenking
Opphavsmann for strupesenkende øvelser var professor Antti Sovijärvi. Øvelsene sikter mot
at brukeren skal få stemmen ned i et godt taleregister. Strupehodet beveger seg ned og
resonansrøret blir forlenget. Stemmen skal ikke presses, men komme naturlig ned i et
avspent og dypt stemmeleie. Det er viktig ikke å presse på, men tenke åpning og utvidelse i
halsen.
Øvelsene vil kunne løsne på en anstrengt og holdt strupe der ytre strupemuskulatur og
svelgsnørere er for mye aktivert. Se i speilet eller palper strupehodet slik at du både kjenner
og ser at strupehodet senkes. Den nedadgående bevegelsen kan minne om en liten
eksplosjon, men skal likevel foregå mykt og uten press. Øvelsene er fine å bruke for
”opphengte” stemmer som ligger for høyt og presset. Stemmens klang og tonehøyde blir
utvidet. Et lavtstilt strupehode er gunstig for stemmeklangen og gir en mer avspent
stemmebruk.

Instruksjonsfilmer om strupesenking:
Grunnøvelse
Strupesenking med vokalforlengelse

Grunnøvelse
Hensikten med øvelsen:
Ved denne øvelsen arbeider en med å forlenge resonansrommet slik at stemmen blir passe
dyp og avspent.
Hvordan øvelsen utføres:
Si /ji/, lukk munnen til en b-lyd hvor strupen senkes, og slipp ut en dyp /m/-lyd: /Ji’bm:/
La den dype /m/-lyden gå videre over i en vokallyd: /ji’bm:_å:/ /ji’bm:_ø:/ osv
Prøv også med /Ji’gn/ (kjenn at tungebeinet skyves fram)
Prøv videre med /Ji’dn/ (kjenn at munnbunnen tøyes og utvides)
Prøv ulike kombinasjoner:
/Ji’bm_ ja’bm_ jå’bm/, /ji’gn_ ja’gn_ jå’gn/, /ji’dn_ ja’dn_ jå’dn/
Tips:
Hold to fingre løst på strupen og kjenn hvordan den beveger seg. Nedover?
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Strupesenking med vokalforlengelse
Hensikten med øvelsen:
Dette er en utvidelse av forrige øvelse og gjøres først når grunnøvelsen mestres. Ved å
forlenge de strupesenkende øvelsene med en vokallyd vil stemmen lettere kunne etableres i
et passe dypt og uanstrengt fullregister. Det er viktig at strupen holdes lavt under
vokalforlengelsen.
Hvordan øvelsen utføres:
Begynn med kombinasjonen /ji’bm-aaaa / der du holder en lang a –lyd til slutt.
Fortsett med /ji’bm-åååå/ der du holder en lang å-lyd til slutt.
Forsøk så med kombinasjonen der du forlenger /a/-lydene med ulike betoninger:
/ji’bm-a-a/, /ji’bm-a-a-aaaa /, /ji’bm-å-å-å-åååå /, /ji’tm-ååå/, /ji’tm-å-å-ååå/, /ji’tm-aaa/,
/ji’tm-a-a-aaa/, /ji’tm-a-a-a-a-aaa/.

Tunge/leppe/kjeve
Tunge, lepper og kjeve er deler av stemme- og taleapparatet. Hos mange brukere er disse
musklene stive og anspente. En stiv kjeve og spent tunge virker negativt inn på strupen ved
at den blir klemt eller høytstilt. Dette kan være ødeleggende for stemmens resonans. En slik
stemme vil lett kunne bli sliten/trettbar. Ved stemmevansker er det fint å gjøre disse
øvelsene som en del av den daglige rutinen.
Instruksjonsfilmer om tunge/leppe/kjeve:
10 øvelser i en sekvens

10 øvelser i en sekvens
Hensikten med øvelsen:
Disse øvelsene vil være med på å holde taleapparatet mykt og smidig. Det er av betydning
for en god strupefunksjon og dermed en god stemme. Tunge-leppe-kjeveøvelser er fine
oppvarmingsøvelser før du går i gang med stemmeøvelser. Det er ganske vanlig at
stemmeklienter har spenninger i kjevemuskulatur og tungerot. Ved å varme opp
”snakketøyet” før man begynner med selve stemmetreningen, blir det økt
blodgjennomstrømning til musklene i ansikt og hals. Blodet fører oksygen til muskulaturen
og transporterer bort slaggstoffer. Dette vil virke gunstig inn på stemmen fordi deler av
artikulasjonsapparatet også har en forbindelse med strupehodet (for eksempel tungerot,
tungebein, strupehode). Artikulasjonsapparatet vil dessuten kunne ha en stor innvirkning på
klangen og projeksjonen av stemmen.
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Hvordan øvelsen utføres:
1. Begynn med å massere deg i ansiktet med begge hender. Gjør store sirkelbevegelser
med hendene.
2. Masser munnbunnen (under haka). Sirkelbevegelser også her. Plasser gjerne
pekefingrene på haka med du masserer munnbunnen med tommeltottene.
3. Beveg kjeven som om du tygger mat. ”Tygg” med store og rolige bevegelser. Tygg så litt
til hver side med lukket munn.
4. Lag trut- og smilemunn. Kjenn at du overdriver litt. Hold hver ytterposisjon noen
sekunder. Gjenta fem ganger.
5. Lag trutmunn og beveg trutmunnen i sirkel. Store utslag. Fem ganger til hver side.
6. La tunga gå i sirkel mellom tennene og leppene. Store og rolige bevegelser (evt. øk
hastigheten om du ønsker det). Sju ganger til hver side.
7. Press tunga ut mot kinnet og lag ”kul” på kinnet. Ta litt i. Hold ”kulen” noen sekunder.
Gjenta sju ganger på hver side.
8. Strekk tunga langt ut av munnen (mot haka) og hold noen sekunder. Strekk så tunga opp
mot nesa og hold noen sekunder. Gjenta hver vei tre ganger.
9. Hvelv tunga ut av munnen. Fest tungespissen nede bak undertennene og ”hvelv”
tungeryggen ut av munnen. Gjerne i en tretakt der du får en ekstra god ”hvelv” på siste
takten.
10. Kjeveøvelser. Gap opp og lukk munnen noen ganger. Store og rolige bevegelser. Skyv
haka fram og bli underbitt noen ganger. Beveg kjeven i sirkel noen ganger til hver side.
Bruk fingrene og skyv haka nedover noen ganger.
NB: Øvelsene gjøres i et rolig tempo. Hold på i noen minutter.

Funksjonell stemmebruk
Med funksjonellstemmebruk menes trening der stemmen brukes på en naturlig og praktisk
måte. Her er det ikke snakk om å produsere enkeltlyder eller nonsensord slik som i mange
stemmeøvelser. I funksjonell stemmebruk benyttes meningsfylte enkeltord, utsagn,
spørsmål, svar og fraser på en naturlig måte. Treningen egner seg godt til å eksemplifisere
det vi ønsker å oppnå med stemmetreningen, men kan også fungere som en test på hva
brukeren får til i praksis, for eksempel hvordan sette kraft på stemmen uten å presse fra
halsen. Hensikten er å overføre detaljer fra stemmetreningen over til dagligtalen, og det vil
gjerne vise om brukeren får til å bedre stemmevanene. Gjennom dette bygges en økt
bevissthet rundt egen stemmefunksjon.
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Rammene for stemmebrukstrening
Ta utgangspunkt i brukerens hverdag og yrke. Det er viktig å skape naturlige situasjoner og
eksempler der brukeren føler seg bekvem og kjenner seg igjen. Da blir stemmebrukstimer
lærerike. Vanlige eksempler er høytlesning, utdrag fra foredrag, en velkomsthilsen til et
foreldremøte eller liknende.
Arbeid innenfor virkelighetsnære rammer når det er mulig. Bruk fantasien og skap gode
situasjoner. Trening under forhold brukeren til daglig utsettes for, øker bevisstheten og gir
de mest varige og gode resultatene. Rom har forskjellig størrelse, utforming og
klangegenskaper og stiller således ulike krav til stemmen. Bruk for eksempel større rom når
du fokuserer på høytlesning og økt stemmekraft. Da kan du som instruktør stå lenger unna.
Målet med stemmebrukstrening er å oppnå gode stemmevaner i praksis. Det vil si
ferdigheter som gjør at stemmen bærer og klinger godt. Variasjon i uttrykk og dynamikk står
sentralt.
Fokuser på følgende:
God kroppsholdning
Stå godt eller sitt godt
Aktiv og god talepust
Få klangen fram i ansiktet og kjenn vibrasjon i lepper, nesevinger osv
Hold stemmeleiet nede når styrken økes
Varier styrken
Blikkontakt med mottakerne
Naturlig og god artikulasjon
Tempovariasjon/rytme
Naturlige talepauser (punktum også i talen)
Engasjement
Forsøk å unngå følgende:
å snappe etter luft (aktiv innpust)
å stige for mye i stemmeleiet (snakke i et uhensiktsmessig lyst stemmeleie)
å presse fram stemmen
å kremte
å stresse
å snakke for fort
å snakke med for lange setninger
Personer med stemmevansker vil ofte benytte for mye muskelkraft i øvre del av kroppen når
stemmestyrken økes. Dermed bygges det opp store spenninger i halsen og øvre del av
brystkassen. Dette mønsteret ønsker vi å bryte ned og endre. Det er nettopp derfor det er
viktig å trene på god stemmebruk i praksis. Vis hvordan stemmen kan forankres i kropp og
pust og hvordan stemmeleiet kan holdes der det er minst anstrengende.
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Brukere som får tak i disse prinsippene, opplever at de etter måneder med stemmetretthet,
kan stå og snakke lenge uten at det blir ubehag i halsen. Positive opplevelser gir håp og
motivasjon om at stemmevansken ikke er kronisk, og at brukeren selv er i stand til å mestre
sin egen vanske.
Instruksjonsfilmer:
TAL-teknikken – “for store rom”
Myk stemmebruk
Talestøtte

TAL-teknikken – for store rom:
Hensikten med øvelsen:
Tempo, artikulasjon og stemmeleie er viktige aspekter å bli mer bevisst på.
T-en står for TEMPO, A-en for bedre ARTIKULASJON og L-en for LEIE (stemmeleie). Ved å
senke taletempoet, snakke med tydeligere artikulasjon og prøve å holde stemmeleiet i et
uanstrengt og passe dypt fullregister, bærer stemmen bedre, og man unngår de
spenningene man får ved å presse stemmen i et lysere register. Stikkord her er også god
støtte fra buk- og flankemuskulatur.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå på gulvet og øv deg på å sette mer kraft på stemmen ved hjelp av TAL-teknikken.
Forsøk om du kan hente god støtte fra buk- og flankemuskulatur, for på denne måten
kan du avlaste muskulaturen oppe i indre og ytre halsmuskulatur.
Hold gjerne en hånd på buk/mage.
Unngå snappust (se eget punkt om dette).
Begynn å snakke ved at buk/mage går inn, og på denne måten gir støtte til de ytringene
du sier.

Myk stemmebruk
Hensikten med øvelsen:
Dette er en bevisstgjøringsøvelse på det å snakke på en myk måte som ikke vil være
belastende for stemmebåndene. Den er særlig godt egnet for klienter som har foretatt
operasjoner på stemmebåndene eller klienter som skal prøve å bli kvitt
stemmebåndsknuter. Ved å snakke på en myk og litt luftfylt måte er åpnefasen i
glottisbølgesekvensen lengre enn lukkefasen. Dette må ikke forveksles med hviskestemme
som innebærer at hele hviskespalten er åpen.
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Hvordan øvelsen utføres:
Forsøk å lage en myk og ganske svak stemme.
Prøv det ut i småord eller spontantale.
Stikkordet er at stemmen skal bli mer ”luftig”, altså ha mindre ”kjerne” enn det den
vanligvis har.
Er du i tvil, kan du forsøke å komprimere stemmen slik at du får mer ”kjerne” (press), for
så å gå tilbake til å snakke på en mer myk og luftig måte.

Øvingssekvenser
Tanken bak disse programmene er å vise hvordan en kan kombinere ulike øvelser i en
sekvens. Ved å variere treningen der ulike komponenter inngår som f.eks. friksjonslyd,
tygging, gliding eller styrkeøvelser vil hele stemmen kunne heles og styrkes. NB: Antall
øvelser i en sekvens tilpasses hver enkelt bruker.

Instruksjonsfilmer:
”joggetur”
”tøy og bøy”
”opp og ned”

Joggetur
Hensikten med øvelsen:
Å varme stemmen godt opp i fullregisteret før man går i gang med litt mer varierte
stemmeøvelser, blir nesten som å ta en liten joggetur før man skal gå i gang med andre
sportslige aktiviteter som krever at man er god og varm i kroppen. Ved å gjøre
stemmeøvelser i et passe dypt og uanstrengt fullregister vil stemmebåndene trekke seg noe
sammen og bli kortere og tykkere. Dermed øker utslaget (amplituden) i stemmebåndene når
lyd settes på og de kan svinge i hele sin bredde, dybde og lengde. Dette øker
blodsirkulasjonen til selve stemmebåndsmuskulaturen og slagstoffer blir transportert bort.
Muskulaturen får tilført oksygen, den blir godt oppvarmet og dette øker igjen smidigheten i
stemmebåndene.
Hvordan øvelsen utføres:
Begynn gjerne med noen stemte friksjonslyder på /v/, /skj/, /o/, /skj-skj/, /v-v/, og /o-o/.
Fortsett med myke tyggelyder på /mmm/, /mmm/, /mmm-nam/, /mmm/, /mmm-nåm/,
/mmm-nam-nam/. Varier gjerne med /h/ foran /m/-lyden: /Håm/, /hem/, /hym/, /hom/,
/hmmm/, /håmmelihåm/ og /hommelihom/.
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Tøy og bøy
Hensikten med øvelsen:
Blokking og strupesenkende øvelser er først og fremst tøyningsøvelser. Ved å tøye
muskulaturen får vi løst opp spenninger i ytre halsmuskulatur, svelgsnørere, munnhule og
svelgrom. Dermed vil strupehodets plassering kunne senkes, og forholdene for
stemmeproduksjonen bedres fordi halsrommet utvides. Stemmen får dermed mer ”bunn”
og klang. Når spenninger i ytre strupemuskulatur slipper, vil indre strupemuskulatur jobbe
mer effektivt. Stemmebåndslukket kan dermed bli tettere.
Hvordan øvelsen utføres:
Lukk leppene. Stable opp luft på en /b/-lyd, kjenn hvordan munnhule og svelgrom tøyes og
slipp lyden løst ut. Gjenta to ganger. Du kan også forsøke å sette en vokal foran
blokkingslyden /åb/-/åb/-/åb/. Å sette en vokal foran en blokkingslyd gjør det lettere å få til
øvelsen på en måte som gir god tøyningseffekt. Teknikken brukes spesielt hvis
blokkingslyden blir nasal, noe som betyr at ganeseilet ikke er lukket. Da høres lyden ut som
en /m/-lyd. Lag tilsvarende blokkingslyder på /d/ og /g/. Forsøk også her å sette på vokallyd
foran blokkingslyden.

Opp og ned
Hensikten med øvelsen:
Dette er en fin oppvarmingsøvelse som gir god oppvarming av fullregisteret og som også er
med på å utvide registeromfanget i stemmen. Fordi stemmelyden møter motstand oppe i
tunge eller lepper, vil dette føre til en avspent og uanstrengt stemmebåndsvibrasjon.
Hvordan øvelsen utføres:
Begynn gjerne med tungerulle på en /tr/-lyd ovenfra og ned (ikke for lyst i starten). Gjenta
dette. Gå så videre med en lepperulle på /br/ ovenfra og ned. Gjenta også dette. Forsøk så
med en ny variant av tungerulle der tunga henger litt ut av munnen /br/ ovenfra og ned.
Gjenta en gang. Gå så gradvis nedenfra og opp på /tr/-lyden. Her er det den siste /r/-lyden
som stiger i stemmeleie: /tr-r-rrrrrr/, /tr-r-rrrrrr/, /tr-r-rrrrrr/ eller /tr-r-r-r-rrrrrr/. Prøv også
de to andre lydkombinasjonene.
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KROPP OG BEVEGELSE

Stemmen er avhengig av kroppen og pusten. Mye spenninger i muskulaturen som blir
stående mer eller mindre konstant, hemmer pusten. Kroppens evne til å regulere
spenning/avspenning er derfor av stor betydning i stemmearbeid. Musklene har evne til å
nyansere samspillet mellom spenning og avspenning, og tilpasse seg den aktuelle
situasjonen på en måte som gjør at pusten kan slippe til. Vi tenker oss at vi alle har en slags
”spenningsregulator” i kroppen som styrer oss både bevisst og ubevisst og påvirker både
muskulatur og pust. Vårt spenningsmønster er resultat av mange forskjellige faktorer, både
fysiske og psykiske belastninger og tidligere erfaringer. Sensitiviteten, hvordan og hvor i
kroppen vi reagerer, er forskjellig. Noen får spenninger i hals- og nakkemuskler, mens andre
kan kjenne det i ryggen, bena eller andre steder. Belastninger og spenninger kan også vise
seg i form av f. eks mage- og tarmplager, hodepine eller andre psykosomatiske plager.
Målsetningen med disse øvelsene for kropp og pust er å sette i gang en bevisstgjøring om
hvordan du er i kroppen din, hvordan du bruker den, og hvordan du selv kan påvirke den.
Ved å arbeide med dette vil du kunne sette i gang nye prosesser som kan gjøre at du får mer
kontakt med deg selv, lærer å kjenne dine egne grenser, noe som igjen fører til at du står
sterkere i møtet med alle de ytre faktorene og kravene som møter oss.
Øvelsene som presenteres i dette kapittelet forbereder kroppen for stemmebruk.

Sentrale holdepunkter i øvelsene
Det er noen holdepunkter som går igjen i øvelsene, fordi de er med på å fremme en fri pust.
Kontakten med underlaget handler om å kunne slippe kroppstyngden ned når en ligger,
står og sitter. Hvile i underlaget hjelper en til å balansere spenningene høyere opp i
kroppen som i bena, bekken, rygg, mage, skuldre, nakke, hals og hode.
Kontakt med midtlinjen i kroppen. Forestill deg en midtlinje som kan hjelpe deg til å
finne en funksjonell kroppsholdning. Ved å søke etter midtlinjen og kontakten med
underlaget blir vi mer klar over hvordan vi står, sitter og ligger.
Kontakt med sentrum av kroppen. Sentrum for pusten er ved mellomgulvet, rett under
brystbenet. Vi kan tenke oss at ” pusten er som et ildsted midt i huset. For å få god
varme må vi ha god trekk i pipa” (Gudrun Øvreberg). Det vil si at pusten får flyte fritt og
uanstrengt for å gi ny oksygen til alle cellene i kroppen.
Et gjennomgående prinsipp i øvelsene er å ha oppmerksomheten rettet innover,
samtidig som man er til stede i det som skjer i rommet eller omgivelsene rundt.
Oppmerksomhet og tilstedeværelse i kropp og sinn fremmer fri flyt i pusten.
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Kroppsholdning
Kroppsholdning stående
Kroppsholdningen bygger på både skjelett og muskulatur. Skjelettet er reisverket, mens
muskulaturen stabiliserer, beveger og skaper styrke og spenning. Ved stående stilling søker
en at føttene skal få god kontakt med underlaget. Kroppsbygning, vekt og fottøy som du har
på, vil påvirke hvordan vektfordelingen blir. Forsøk å forskyve vekten både forover og
bakover, rundt og til sidene og finn den posisjonen der du får mest kontakt med foten langs
ytre fotrand og fra hælen til tærne og stortåa. Ved å søke god kontakt, forankring med
underlaget, kan du kjenne at du blir mer stødig. Å stå godt på beina gir balanse og stabilitet
til kroppen. Det å være sentrert i kroppen (dvs. ha kontakt med midtlinjen) har betydning for
både muskulatur og pust. Det er de indre, stabiliserende musklene som ideelt sett skal holde
oss oppreist. Dermed kan de ytre, perifere musklene bli frigjort til bevegelse.
Den tenkte loddlinjen sett forfra, og sett fra siden gjennom ankler, knær, hofter, skulder og
hode/øre kan være en slags rettesnor for å se hvor skjevheter og eventuelle feilstillinger
oppstår. Det er viktig å være klar over at vi alle er forskjellig med bakgrunn i ulike årsaker.
Vær derfor varsom med å korrigere andre. Prinsippet i Psykomotorisk fysioterapi og Basal
kroppskjennskap er at en gjennom egen bevisstgjøring og utforsking i kroppen, søker å få
tilgang til balansert holdning og dermed også friere pust og bevegelser. Hjelp klienten til å
lære å hjelpe seg selv.
Øvelser stående
Strekk knærne, stram muskulaturen i bena, hold og slipp… gjenta flere ganger, kjenn
etter på forskjellen i å spenne og avspenne, hva skjer i kroppen, med pusten? Se om du
kan stå med knærne avspent (uten overstrekk)
Stussing med strake, men frie, avspente knær, gå mykt litt opp på tærne så hælene
frigjøres fra gulvet og så tilbake slik at hælene på nytt tar gulvet.
Rotasjonsøvelsen, vri deg fra høyre til venstre, bevegelsen skjer gjennom hele kroppen
fra hode til føtter.
Øvelser for bryst og armer for å oppnå bevegelighet i overkropp og brystkasse
Strekk deg ut fra sentrum/mellomgulvet og slipp. Strekk og slipp flere ganger. Bevege,
lirke litt med kjeven og slipp til gjespen når den kommer.

Kroppsholdning sittende
Ytterpunktene i sittende stilling kan være at en blir for oppstrammet eller for sammensunket
i kroppen. En begynner med å kjenne at en kan slippe tyngden av kroppen ned i underlaget
og søke kontakt med baken og sitteknutene. Beina er avspente og føttene hviler i gulvet.
Gjennom en aktiv bevegelse i nedre del av ryggen kan en rulle fram og tilbake over
sitteknutene og etter hvert finne midtpunktet, der du sitter midt over sitteknutene.
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Overkroppen kan da hvile ned i bekkenet og underlaget med like mye tyngde på både høyre
og venstre side.
Når tyngden er nede, blir det lettere å slippe spenninger i rygg, skuldre, nakke og hode. Ved
en ”ideell” sittestilling er føttene parallelle og knær og hofter har 90 graders bøyning.
Kroppsvekten hviler på sitteknutene og baken, og stillingen er oppreist, uten å være
oppstrammet.
Øvelser sittende
Tyngdeoverføring fra side til side, for å innbalansere kroppen så en sitter med like mye
tyngde på høyre og venstre rumpeball.
Bevege bekkenet forover og bakover, over sitteknutene ved å svaie/stramme i korsrygg
og får tyngden foran sitteknutene. Ruller tilbake over sitteknutene og synker/gir etter i
korsrygg og får tyngden bak sitteknutene. For så å finne punktet hvor tyngden er midt
over sitteknutene.
Sitte på balansepute og bevege frem og tilbake, side til side og rundt kan være en hjelp
til å bevege bekken og korsrygg når man er veldig stiv i området.
Skulderheving, trekk skulderbladene sammen bak, holde sammen mens du senker
skuldrene sakte ned, slipp spenningen og la skuldrene hvile
Strekk deg i alle retninger ved behov.

Hodestilling
Hodet og nakken er en naturlig forlengelse av ryggen. Stillingen som hodet og nakken har, er
et resultat av kontakten med underlaget, sentreringen og spenningen i musklene.
Det er ganske vanlig å sitte med fremskutt hode og en knekk i nakken. Denne hodestillingen
er et dårlig utgangspunkt for stemmebruk. Mange personer har også tendens til å holde
hodet litt på skjeve. Dette fører til en ubalanse i muskulaturen i halsen og nakken som
påvirker strupen og stemmebåndene. Pusten blir også berørt av dette. Derfor er prinsippet
om å søke midtlinjen og sentrering en god hjelp for å tilrettelegge for god stemmetrening.
Øvelser sittende
Senk hode og nakke, slipp til tyngdekraften og gi etter i øvre del av brystet. Se om du kan
slippe/slappe av i magen. Bli sittende en stund i denne stillingen, og kjenn om det skjer
noe i kroppen og pusten din. Rull rolig opp med minst mulig kraft – hodet kommer på
plass til sist.
Senk hode og nakke og gi etter i øvre del av brystet som ovenfor, bøy så i resten av
ryggen og hoftene, slik at du henger forover. Løft baken fra stolen, mens du fortsatt
henger forover og med bøy i knærne. La bena ta tyngden, slipp til tyngdekraften, gyng i
knærne, strekk knærne ut mens du fortsatt henger forover, pust ut, se om du kan gi etter
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der det strammer. Bøy knærne litt igjen, la knærne gli frem så du ikke ser tærne, og rull
opp, med ”halen mellom bena”, og opp i stående. Lett oppmerksomhet på midtlinje og
kontakt med underlaget.
Rist på hele kroppen og med rotasjon, sett på lyd/stemme

Generelt om kropp og bevegelse
Lytt og legg merke til din egen rytme i kropp og pust når du sitter, står, går, ligger og beveger
deg, tillat deg å følge din egen rytme.
Kjenn etter i kroppen din hva som gjør at du spenner deg, og hva som gjør at du eventuelt
ikke klarer å spenne av igjen. Legg merke til hva som skjer med pusten din når du spenner
deg og er anspent. I hvilke situasjoner blir du anspent og hvorfor? Det er greit å være
anspent og vi skal kunne spenne oss, reagere spontant og bruke oss selv, men det er også
bra å gi slipp på spenningen og slippe pusten til når ”arbeidet” er gjort. «Tanker, følelser og
pust er uløselig knyttet til hverandre. Vi kan kalle pusten vår viktigste følelsesregulator»
(Merete Sparre: Balansenøkler).
Stemme og kropp er uløselig knyttet til hverandre. Ubalanse i kroppen kan være til hinder
for en fri og god stemmefunksjon. Pusten, selve drivkraften i stemmen, er et godt eksempel
på dette. Den hemmes av feilstillinger, låsninger og uhensiktsmessige spenninger.
“Kropp og bevegelse” er ikke et tradisjonelt logopedisk område, men vi mener det likevel er
avgjørende for brukerne at logopeden kan noe om dette også. Øvelsene som presenteres
på denne filmklippene er grunnleggende og gir eksempler på hvordan tilnærmingen kan
være. Logopeden må likevel vurdere om brukeren trenger veiledning fra andre fagpersoner
på dette området. Arbeid med kroppslige spenninger og bevegelsesmønstre kan for noen
oppleves som inngripende, og dette må logopeden være klar over og ta hensyn til.
Spenninger kan være kroppens forsvar.
Sentrale stikkord er: Kontakten med underlaget, sentrum, midtlinjen og god kroppsholdning.
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Øvelser som presenteres på video
Instruksjonsfilmer om kropp og bevegelse:
Kroppens midtlinje
kontakt med underlaget
Kroppens loddlinje
Skuldrenes og nakkens posisjon
Ulike kroppsholdninger
Rotasjonsøvelse
Stussing
Bedre sittestilling
Bedre nakkens posisjon
Bedre skuldrenes posisjon
Strekk fra sentrum

Kroppens midtlinje
Hensikten med illustrasjonen:
Ordet midtlinje er brukt for å kunne forestille seg en linje som går gjennom kroppen fra
hodet til midt mellom føttene. Dette kan være til hjelp for å balansere kroppen f.eks som et
tre med røtter og stamme.

Kontakt med underlaget
For å oppnå god kontakt med underlaget kan en rette oppmerksomheten mot de delene av
foten som er i kontakt med underlaget. Legg merke til hvordan foten kan ”gi etter” for
underlaget, om foten f.eks oppleves som myk, hard, stiv, stor, liten, varm, kald osv.
Hensikten med øvelsen:
Dette er en bevisstgjøringsøvelse på hvordan du står på gulvet med kroppen din. Øvelsen
danner et godt grunnlag for arbeid med kropp og stemme.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå oppreist på gulvet slik du pleier å stå (vanestilling). Legg merke til om du strammer
kroppen og om du har mer tyngde på den ene eller den andre siden. Kjenn etter at føttene
dine har god kontakt med gulvet (tærne, ytre fotrand og hælen). Prøv å variere tyngden litt
fra den ene foten til den andre. Finn så en posisjon der det er godt å stå og kjenn etter at du
har lik tyngde på begge ben. Legg så merke til om du har for store spenninger i knærne.
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Forsøk å stramme knærne (overstrekk) og legg merke til hva dette gjør med pusten din. Den
minste spenning gir et hold i pusten! Gjenta øvelsen. Slipp så spenningen i knærne og legg
merke til at du dermed også slipper pusten. Det å kunne stå oppreist uten å stramme bena
gir god kontakt med gulvet og underlaget. Dermed kan man slippe mer oppe i hode, nakke
og overkropp, noe som igjen vil gjøre at pusten kan flyte friere.

Kroppens loddlinje
Hensikten med øvelsen:
Observer hvordan akseforholdene gjennom kroppen er, forfra og fra siden.

Sittestilling
Hensikten med øvelsen:
Bevisstgjøre det å kunne sitte avspent og oppreist.
Hvordan øvelsen utføres:
Vi følger de sammen prinsippene som i stående stilling med å ha oppmerksomheten til
kontakten med underlaget, og i sittende stilling betyr det setet og føttene. Det er viktig at
overkroppen hviler ned i bekkenet og på begge sitteknutene og rumpeballene. Overkroppen
er oppreist uten å være oppstrammet eller sammensunket.

Skuldrenes og nakkens posisjon
Slipp skuldrene ned, lave skuldre. Legg merke til om de er trukket opp, framover eller
bakover. Nakken har det best i forlengelsen av ryggen, som en del av midtlinjen.
Hensikten med øvelsen:
Dette er en bevisstgjøringsøvelse på hvordan nakkens posisjon virker inn på pusten og
strupen. Øvelsen danner et godt grunnlag for arbeid med kropp og stemme. Når vi får
beskjed om å slappe av i kroppen, er det lett å gå inn i en kroppsstilling der skuldrene
”detter” fram. Dermed blir også nakkens og hodets posisjon også mer framskutt, noe som
igjen kan føre til en ”knekk” i nakken. Denne kroppsstillingen vil virke negativt inn på
forholdene i strupen. Den vil også virke negativt inn på pusten fordi brystkassen blir
sammensunket.
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Hvordan øvelsen utføres:
Stå oppreist på gulvet. La skuldrene ”dette” fram og kjenn at du får en litt framskutt hodeog nakkeposisjon (knekk i nakken). Forsøk så å rette deg opp og finn en god kroppsstilling.
Pass på at du ikke blir overstrukket.
Ulike kroppsholdninger
Hensikten med øvelsen:
Bevisstgjøre hvordan ulike kroppsholdninger kan være med på å låse pusten. Ved å bli klar
over egne og andre personers spenninger kan man løse opp disse spenningene og få mer
kontakt med midtlinjen og underlaget. Her er det viktig å ikke korrigere og gå for fort fram,
men heller hjelpe brukerne til å finne en naturlig kroppsholdning.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå på gulvet. Prøv ut ulike måter å stramme kroppen på. For eksempel: Den oppstrammede:
Stram ryggen og stram magen. Kjenn etter hvordan stramningene gjør at pusten
holdes/låses. Den sammensunkede (særlig i brystkassen). Også her vil du kjenne at
stramningene fører til at pusten blir låst og kommer i et hold. En lut og sammensunket
kroppsholdning vil etter hvert føre til en stramhet i muskulaturen som gjør at lungene ikke
får nok plass til å fylle seg. Dermed reduseres lungevolumet, noe som blant annet vil kunne
virke negativt inn på stemmeproduksjonen. Noen henger på hoftene og er sammensunket,
mens andre personer hever skuldrene for mye (holder på hele kroppen).
Rotasjonsøvelse
Hensikten med øvelsen:
Koordinere bevegelse i bekken, brystkasse og hode i samme retning rundt midtaksen.
Ryggradens alle leddforbindelser og alle ribbeinspar deltar i bevegelsen, og dermed er
bevegelsen med på å frigjøre brystkassen og pusten. Gjennom øvelsen kan en kjenne på
grenser og nyansere på kreftene – stimulere kontakten med midtlinjen.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå med like mye tyngde på begge bein. La pusten finne sin plass og sin rytme. Vri deretter
fra venstre til høyre og tilbake rundt midtlinjen. Bevegelsen starter innenfra og engasjerer
hele kroppen fra hodet til føtter. Alle deler starter og slutter samtidig. Armene er avspente.
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Stussing
Hensikten med øvelsen:
Finne midtlinjen og en mer stabil balanseakse. Stimulere indre stabilitet, rytme og dermed
kunne slippe armene.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå i midtlinjen med frie og ikke låste knær. La armene henge av seg selv langs kroppen. Gå
mykt opp på tå slik at hælene frigjøres fra gulvet og så tilbake, slik at hælene på nytt tar i
gulvet. Fortsett uten opphold med denne raske vekslingen. Prøv å finne en lett og fjærende
rytme.

Bedre sittestillingen
Hensikten med øvelsen:
Dette er en illustrasjon på hvordan måten du sitter på har innvirkning på pusten og kroppen.
Øvelsen danner et godt grunnlag for arbeid med kropp og stemme.
Hvordan øvelsen utføres:
Sitt litt framme på en stol. Gyng litt fra side til side på rumpeballene. Stopp bevegelsen og
sitt med lik tyngde på begge sider. Kjenn etter ”sitteknutene” dine. Forsøk å gjøre deg svai i
ryggen og kjenn at tyngden da blir plassert foran sitteknutene dine. Kom så langsomt tilbake
og synk sammen. Kjenn etter hvordan du da kommer bak sitteknutene dine. Repeter dette.
Vipp med bekkenet fram og tilbake og finn punktet hvor du sitter midt over sitteknutene
dine. På denne måten blir du mer sentrert og kroppen kommer i balanse slik at pusten kan
slippe til på en naturlig måte. Dersom du sitter med tyngden foran sitteknutene dine, er det
lett at pusten blir ”holdt” og at du strammer magen.

Bedre nakkens posisjon
Hensikten med øvelsen:
Dette er en bevisstgjøringsøvelse på hvordan nakkens posisjon virker inn på pusten og
strupen. Øvelsen danner et godt grunnlag for arbeid med kropp og stemme.
Hvordan øvelsen utføres:
Sitt på en stol og kjenn at du merker sitteknutene dine. Bøy hode, nakke og øvre del av
ryggen rolig forover. Gi etter i brystkassen og la hodet henge forover. Kjenn at kroppen
gradvis gir etter. Ta deg tid. Rull rolig opp igjen, virvel for virvel. Bruk minst mulig krefter og
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la pusten hjelpe deg opp. La nakke og hode komme til slutt. Kjenn at du sitter godt på
sitteknutene, og kjenn at nakken er lang. Kjenn etter hvordan pusten fyller brystkassen, og
hvordan pusten kommer mer ned i magen. Repeter øvelsen.

Strekk fra sentrum
Hensikten med øvelsen:
En strekk med utgangspunkt i sentrum i kroppen (mellomgulvet) gir en naturlig avspenning i
kroppen og gjør at pusten slipper til helt av seg selv.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå på gulvet. La strekken starte fra mellomgulvet og ut i hele overkroppen, la armene være
med i ulike retninger; over hodet, ut til siden, i kryss, en arm av gangen, to armer osv. La
brystkassen få en god strekk. Du får da en strekk i bena, ryggen, nakken, hodet og armene.
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TILLEGGSTEKNIKKER

Her presenteres teknikker som har spesifikke mål. Flere av disse er til bruk i forhold til
avgrensede diagnoser.
Instruksjonsfilmer om tilleggsteknikker:
Fonasjon på innpust
Fremre lyder
Hodedreining
Hoppeball
Host
Klikk
Knirk
Lukkeøvelse
Magic button
Manipulasjon
Risting
Risting fremoverbøyd
Snakke i rør

Fonasjon på innpust
Hensikten med øvelsen:
Sette i gang stemmen på en uventet måte ved å lage lyd på innpust. På denne måten kan
stemmen ”lures” i gang ved afoni. OBS! Denne øvelsen benyttes kun ved afoni.
Hvordan øvelsen utføres:
Forsøk å få til en stemmelyd når du trekker luften inn. Når du får til dette, vender du
luftstrømmen og setter en bestemt lyd på utpusten.
Fremre lyder
Hensikten med øvelsen:
”Lokke” fram stemmen ved afoni. Ved å innstille artikulasjonsapparatet på ulike lyder før
lyden sies, vil stemmen kunne lokkes fram når man forsøker å si lyden. Fungerer best på
fremre lyder som ”bremses” oppe i munnen ved hjelp av lepper og tunge: /b/, /d/, /t/.
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Hvordan øvelsen utføres:
Innstill artikulasjonsapparatet på en /b/-lyd. Hold litt igjen på denne innstilte
artikulasjonsstillingen og forsøk så å si /b/-lyden. Gjenta noen ganger. Gjør så det samme på
en /d/-lyd og så på en /t/-lyd. Forsøk så å si noen raske /b-b-b-b-b/-lyder. Der skal du ikke
forsøke å sette stemmen på før siste b-lyden. Gjenta det samme på /d/- og /t/-lyden. Gå så
videre å si med lyd: /bø-bø-bø/, /bø-bø-bø/, /de-de-de/, /te-te-te/.

Hodedreining
Hensikten med øvelsen:
Stimulere til et bedre stemmebåndslukke ved recurrensparese. Ved å dreie hodet mot den
siden paresen er, vil en i noen tilfeller oppnå et bedre stemmebåndslukke.

Hvordan øvelsen utføres:
Drei hodet mot høyre eller venstre side på andre stavelse av følgende lyder: /hå-å/, /hå-å/,
/hø-ø/, /hø-ø/, /hæ-æ/, hæ-æ/, /hy-y/. Gå så videre på mer tradisjonelle strupesenkende
øvelser. Også her skal hodet beveges til siden først på andre stavelse: /Ji-bm/, /jå-bm/, /jabm/. Gå så tilbake til /hå-å/, /ha-a/, hø-ø/ og /hå-å/.

Hoppeball
Hensikten med øvelsen:
Ved å sitte på en stor gymball å ”humpe” opp og ned får vi hjelp av tyngdekraften til å hente
fram en fullregisterstemme med god ”bunn” og klang.
Hvordan øvelsen utføres:
Sitt på en stor gymball. La armene henge ned langs siden. ”Hump” opp og ned. Sett på
stemmelyd på nedadgående ”humpebevegelse”: /A-a-a/, /å-å-å/, /o-o-o/, /æ-æ-æ/, /ø-ø-ø/,
/o-o-o/, /æ-æ-æ/, /Ellinga-vellinga-Vatlandsguten. Slo-til-kjerringa-midt-på-truten. Den-skaldu-ha-ditt-stygge-troll. Fordi-du-ikke-kunne-telle-til-tolv. En-to-tre-fire-fem-seks-sju-åtte-niti-elleve-tolv/.
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Host med lydforlengelse
Hensikten med øvelsen:
”Lokke” fram stemmen ved afoni. Hosting er en naturlig refleks. Hosterefleksen fører
vanligvis stemmebåndene sammen slik at det blir lyd på hostingen, selv om klienten er
afonisk. På denne måten kan man aktivere stemmen og bruke hostingen som en liten
startmotor for andre lyder og etter hvert tale.
Hvordan øvelsen utføres:
Host noen ganger. Forsøk etter hvert å sette en liten /eh/ lyd etter primærhostelyden. Varier
så med å sette på en /håh/-lyd etter den primære hostelyden. Fortsett med /hom/, /håh/,
/hm/, /håh/, /høh/, /eh-en/, /eh-to/, /eh-tre/, /eh/, /eh-åh, ja/ og /håh/.

Klikk
Hensikten med øvelsen:
”Lokke fram” stemmen ved afoni. De fleste som har mistet stemmen, klarer å lage
stemmebåndsklikk. Ved stemmebåndsklikk vil stemmespalten lukke seg og dette kan derfor
være et godt utgangspunkt for å prøve å få stemmen i gang igjen.
Hvordan øvelsen utføres:
Åpne munnen. La tunga ligge flatt nede ved tennene. La stemmebåndene gå sammen og si
et tilnærmet lydløst stemmebåndsklikk på en /a/. Gjenta dette noen ganger. Forsøk så å si
en /a/-lyd. Gå så tilbake til det lydløse stemmebåndsklikket, for så å forsøke å si en /a/-lyd,
osv. Gjør det samme på en /æ/: Først lydløst stemmebåndsklikk, så med litt stemme og så
tilbake til et lydløst stemmebåndsklikk. Forsøk så å si noen vokaler med stemmelyd: /a/, /e/,
/å/. Til slutt kan du prøve ut ulike vokaler, først bare et lydløst stemmebåndklikk og så med
lyd: /a/, /e/, /æ/, /o/.

Knirk over i fullregister
Hensikten med øvelsen:
Øvelsen brukes først og fremst ved trening av fistelstemmer. Ved å gjøre øvelser i knirkeleiet
får man lett kontakt med en dypere stemme, og dette kan så overføres til øvelser som kan
styrke fullregisterfunksjonen i stemmen.
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Hvordan øvelsen utføres:
Stå oppreist eller sitt godt i en stol. Åpne opp munnen og si en avspent knirkelyd. Gjenta
denne lyden noen ganger. La så denne knirkelyden gradvis forandre seg ved at du setter på
en /h/-lyd foran knirkelyden. /H/-lydene gjøres nå kortere og kortere og til slutt setter du på
andre vokaler og lyder : /hæ/-/hæ/-/hæ/-/hæ/-/hæ/,/he/- /ha/-/hå/-/ho/, /en/-/to/- /tre/,
/hm/- /hm/, /håi/, /huff/- /huff/ -/huff/.

Lukkeøvelse
Hensikten med øvelsen:
Lukkeøvelsen er beregnet for opptrening av stemmebåndslukket ved recurrensparese. Ved
en enkeltsidig parese er nerveimpulsene til stemmebåndet svekket, og dermed blir
stemmebåndet ubevegelig (lammet). Glottis blir stående mer eller mindre åpen ved forsøk
på fonasjon. Posisjonen det paretiske stemmebåndet står i, er avgjørende for om det er
mulig å kompensere for den nedsatte strupefunksjonen. Står stemmebåndet i ytterste
posisjon (helt åpen), vil øvelser sannsynligvis ikke føre fram. Med stemmebåndet i en
paramedian stilling er målet mer innen rekkevidde.
Målet er å øke bevegeligheten til det friske stemmebåndet slik at stemmebåndene får
kontakt. Det er slitsomt å prate når stemmebåndene må arbeide hardt for å opprettholde et
noenlunde godt lukke. Ytre strupemuskulatur blir raskt veldig aktiv. Tegn på stemmetretthet
kan oppstå og blir da en tilleggsproblematikk. Avspenning for strupen er derfor viktig å
utføre. Det kan være behov for kirurgi for å bedre stemmefunksjonen ved recurrensparese.
Ved operasjonen forandres posisjonen til det paretiske stemmebåndet slik at det nærmer
seg midtlinjen. Da vil det friske stemmebåndet lettere klare å skape et godt lukke ved
fonasjon. Denne lukkeøvelsen benyttes som regel ikke når begge stemmebåndene fungerer.
Hvordan øvelsen utføres:
Med god støtte fra pusten arbeider du med en motstandsfornemmelse og forsøker å sette
kraft på stemmen via en lett opptakt: /’a_A/, /’å_Å/, /’æ_Æ/ osv. Stram gjerne litt til i
overkropp og bruk en nedadgående håndbevegelse for å understøtte stemmen.

Magic button
Hensikten med øvelsen:
En forsøker å få fram stemmen i et naturlig fullregister.
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Hvordan øvelsen utføres:
Ved å trykke rytmisk i det myke området rett under brystbeinet ”settes” stemmen i gang
(kontakt med diafragma). Dette tar fokus bort fra halsen, og stemmen blir forankret i
kroppen. Pass på at kjeven er avspent og at munnen er lett åpen under øvelsen.

Manipulasjon
Hensikten med øvelsen:
Stimulere til et bedre stemmebåndslukke ved recurrensparese. Ved å trykke lett mot
strupehodet på den siden paresen er, vil vanligvis et noe bedre stemmebåndslukke oppnås.
Man kan også prøve på motsatt side.
Hvordan øvelsen utføres:
Se rett fram. Trykk tre fingre mot strupehodet i det du sier: /Mandag/, /tirsdag/, /hei/,
/hallo/, /god dag/. Forsøk også med et lite vers og trykk fingrene passe hardt inn ved hver
frase:
”Det bor en gammel baker, på en bitte liten øy. Han er så lei av kaker, og krem og syltetøy.
Men han må sitte likevel, å spise sine kaker selv. For han bor helt alene, på en bitte liten øy.”

Risting
Hensikten med øvelsen:
Frigjøre kropp og pust og utnytte kroppsreflekser i tonedanningen.
Ved å riste på overkroppen mens man lager en /a/-lyd vil dette stimulere produksjonen av
avspent lyd.
Hvordan øvelsen utføres:
Stå på gulvet med lett bøyde knær. La armene henge ned. Begynn å riste overkroppen og
baken mens du sier en /å/-, /æ/- og /e/-lyd. Bøy deg så forover. Strekk armene litt framover
med håndflatene mot hverandre. Begynn å riste armene og overkroppen på en /å/-, /æ/- og
/e/-lyd.
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Risting fremoverbøyd
Hensikten med øvelsen:
Som punktet over (risting).

Snakke i rør
Hensikten med øvelsen:
Dette er en øvelse man kan bruke for å lokke fram stemmen ved afoni. Brukere som har
afoni, kan noen ganger få til å lage stemmelyd i rør. Stemmen i røret representerer ikke dem
selv, det har ikke noe med dem å gjøre og da kan det også være lettere at stemmen kommer
tilbake på en slik øvelse.
Hvordan øvelsen utføres:
Ha røret i munnen forfra eller ute ved munnviken. Forsøk å lage tullelyder i røret, snakk med
vanlig stemme, si ord og regler, synge osv. Klarer klienten å lage stemmelyd i røret, kan
neste steg være å ta ut røret innimellom for å se om stemmen kan overføres til spontantale.

84

Skjema for perseptuell analyse av stemmekvalitet
(Stockholm Voice Evaluation- SVEA)

Stemmekvalitet

Fravær av

Høy grad av

Afoni

____________________________________________________

Lekkasje

____________________________________________________

presset (hyperfunksjonell)

____________________________________________________

slapp (hypofunksjonell)

____________________________________________________

Knirk

____________________________________________________

Harde ansatser

____________________________________________________

Støy/skurr

____________________________________________________

Ustabilt stemmeleie

____________________________________________________

Diplofon

____________________________________________________

Klangfattig

____________________________________________________

Monoton

____________________________________________________

Register

Full

____ Rand ____

Annet ________________

Stemmeleie

Dypt

____ Normalt ____

Lyst ____

Stemmestyrke

Svak

____ Normal ____

Sterk ____

Annet _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Skjema for stemmeundersøkelse
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