
Sig ”iiiiaaaaa”, opfordrer talepædagog Lene Poulsen Nick Vejle. 
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Nu kan Nick tale igen 

Af Birgitte Bové
birgitte.bove@nordjyske.dk

Prøv at gabe højt op. Prøv så at synke. 
Nej, vel? De fleste har prøvet det hos 
tandlægen med munden proppet af 

tandlægeudstyr: den ubehagelige fornem-
melse af ikke at kunne synke frit.
 Mange svækkede ældre, samt mennesker 
ramt af en blodprop, hjerneblødninger eller 

andre sygdomme kender alt for godt til den 
fornemmelse. Hvis musklerne i ansigtet, 
munden eller svælget er svækkede og ukoor-
dinerede - for eksempel fordi de ramt af lam-
melser eller føleforstyrrelser - bliver det 
svært at synke, svært at spise og drikke. Ta-
len kan også blive ramt.

Den slags patienter har talepædagog Lene 
Poulsen arbejdet med i mange år. Ikke 
mindst, da hun i en årrække var udlånt af 

Taleinstituttet i Aalborg til Regionshospita-
let Nordjyllands neurologiske afdeling i Fre-
derikshavn. Ofte kunne hun ikke gøre den 
store forskel, men det ændrede sig, da en  
fysioterapeut på afdelingen gjorde hende 
opmærksom på erfaringer fra udlandet med 
elektrisk stimulation af musklerne på  
halsen. Selv arbejdede han meget med  
elektrisk stimulation af arme og ben.

- Han havde set på nettet, at man var be-

gyndt at sætte elektroder på halsen - især til 
synkevanskeligheder, mindes Lene Poulsen.

Inspireret begyndte hun at bruge metoden 
på hospitalets patienter. 

 Den var så effektiv, at flere blev fri af de-
res sonder. Nu kunne de selv synke maden - 
og deres eget mundvand. 

- Lige pludselig følte jeg, at jeg kunne gøre 
noget for de her mennesker, hvor vi før kørte 
lidt i ring. Det med ikke at kunne spise er vir-

Patienter slap for sondemad
Elektricitet på halsen kan både støtte evnen til at synke og tale

Lene Poulsen er den første talepædagog i 
Danmark, der bruger strøm til genoptræning
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Dysfagi

Af Birgitte Bové 
og Mette Nielsen (foto)
birgitte.bove@nordjyske.dk 

Jeg kan ikke tage det seriøst. 
Nick Vejle fra Frederikshavn flytter 

uroligt på sig i stolen og ser appellerende 
over på talepædagog Lene Poulsen. Han har 
lige fået et af den slags spørgsmål, som jour-
nalister kan blive nødt til at stille, selv om 
svaret er indlysende. Nødt til, fordi man ikke 
bare må lægge folk ordene i munden, og så 
indlysende, at svaret står at læse rundt om 
på Nick Vejles krop. På højre håndryg: ”Fa-
mily first”, og hen over halsen: ”William” og 
”Christian” - Nicks to sønner på henholdsvis 
fire og to år.

Det dumme spørgsmål, Nick lige har fået 
stillet er, hvad det betyder for ham at kunne 
kommunikere med sønnerne.

Nick Vejle er manden, der 4. august 2014 
resolut sprang ned i lasten på en fiskekutter 
i Strandby Havn, da han hørte nødråb fra 
kutteren. Rådne skidtfisk havde udviklet 
svovlbrinte, og to fiskere var faldet om. Også 
Nick Vejle mistede bevidstheden. 

De to fiskere døde, mens Nick Vejle fik en 
svær hjerneskade. Den gav lammelser og ta-
lebesvær, som han siden har trænet målret-
tet på at slippe af med. Fra at have stort be-
svær med at udtale enkle ord, kan den 
28-årige nordjyde i dag gøre sig forståelig i 
hele sætninger såsom ”jeg kan ikke tage det 
seriøst”.  Eller sætninger som ”Alt. Det bety-
der alt”, da han i anden omgang vælger at 
svare på betydningen af at kunne tale med 
sine børn. 

Da talepædagog Lene Poulsen mødte ham 
første gang for tre år siden, havde han store 
problemer med sin stemme.

- Han blev sur på mig, fordi jeg ville finde 
en ny, smart iPhone, som han kunne skrive 
på. Han så bare på mig og skrev: ”Jeg vil læ-
re at snakke. Slut”. Ellers skulle han ikke væ-
re der, mindes Lene Poulsen.

Så talepædagogen tilbød ham at træne 
med elektrisk stimulation af halsmusklerne 
som støtte. Nick Vejle var så glad for den 
metode, at han siden har skubbet på, for at 
Lene Poulsen skulle bruge den på flere. 

- Fordi det virker. Det har fået gang i mine 
muskler igen, uddyber han.

Af samme grund lægger Nick Vejle denne 
formiddag krop til en demonstration af, 
hvordan et el-apparat, specielt designet til 
træning af halsens muskler, fungerer. Med 
sin faglige baggrund og et certificeringskur-
sus i at bruge apparatet ved Lene Poulsen 
nøjagtigt, hvor på Nicks hals elektroderne 
skal anbringes, og hvilke stemmeøvelser de 
kan understøtte. Man kan ikke se det, men 
en svag strøm får nu bestemte muskler i 
Nicks hals til at trække sig sammen. Dermed 
aktiveres det område i hjernen, der styrer 
præcis de muskler. 

- Sig ”iiiaaa”, instruerer talepædagogen 
Nick, og forklarer, hvad der sker. 

- Hjernen kan glemme, hvor musklerne er, 
og hvordan, de fungerer. Her kan strømmen 
prikke til, så hjernen forstår, at ”Ok, her er 
det. Det er det her område, jeg skal koncen-
trere mig om.”

Vi er i lånte lokaler hos Aalborg Fysiotera-
pi på Grønlands Torv i Aalborg, hvorfra  
Lene Poulsen driver privat klinik på ugentlig 
basis. Hun har et fast job ved siden af som 
talepædagog i en kommunal PPR (Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning), men opfor-
dringer både fra producenten af el-appara-
tet og fra patienter har fået hende til at fort-
sætte arbejdet med elektrisk stimulation i 
genoptræning af muskler - når det gælder 
både synke- og talevanskeligheder. 

- Jeg håber, at flere får øjnene op for det 
her, for jeg tror, at det kan hjælpe rigtig 
mange mennesker. Det handler ikke bare 
om strøm, men om bevidstheden om dine 
muskler. Det er en helt ny måde at tænke ta-
le- og synkevanskeligheder på. Førhen hav-
de vi ikke så mange muligheder for at gøre 
noget, fordi de muskler er svære at få fat i. Vi 
kan ikke sige: ”Prøv lige at bevæg den mu-
skel”. 

Tilbage til Nick, der lige får endnu et dumt 
spørgsmål at svare på, lidt i stil med det før-
ste:

- Hvad betyder det for dig at kunne tale?
Efter en kort pause har han svaret med et 

spørgsmål.
- Ja, hvad betyder det for dig?

Tegninger er udgangspunktet for at øve sætninger, og Nick Vejle er nået langt.  

 � Svækkede eller lammede muskler gør det svært 
eller umuligt at synke.

 � Der lukkes ikke ordentligt af til luftvejene.

 � Det giver risiko for, at vand, mad og sekreter kom-
mer i luftvejene og giver lungebetændelse.

 � Gentagne lungebetændelser kan medføre døden.

 � Ved dysfagi er evnen til at bruge stemmen ofte 
også påvirket.

 � I udlandet varetages behandlingen udelukkende af 
talepædagoger, mens den i Danmark traditionelt 
er delt mellem ergoterapeuter og talepædagoger, 
alt efter om der er tale om synke- eller taleproble-
mer. 

En lille rød kuffert med ting, som patienterne skal sætte ord på, er traditionelt udstyr for en talepæda-
gog. Det specielle er, at Lene Poulsen kombinerer øvelserne med strøm. 

kelig tortur for mange mennesker.
Som en uventet sideeffekt begyndte der 

også at ske noget med patienternes stem-
mer. 

- Da jeg satte strøm til, regnede jeg med, 
at de ville blive gode til at synke. Men så be-
gyndte de også at sige noget.

Lene Poulsen husker tydeligt kvinden, der 
pludselig udbrød: ”Vintergæk”. Oplevelsen 
fik talepædagogen til at udforske, præcis 

hvilke muskler på halsen der skulle stimule-
res elektrisk i samspil med traditionelle 
stemmeøvelser.

Resultaterne var opmuntrende. Som hos 
patienten Erik Andersen, der næsten havde 
mistet stemmen, men i dag har sin tales ful-
de brug og i øvrigt, som han selv siger, spiser 
”godt og rigeligt”.

- Det var kæmpestort for os. For hele grup-
pen omkring ham. 

Da et el-apparat, der er specielt udformet 
til at stimulere halsens muskler, kom til 
Danmark for to år siden, blev Lene Poulsen 
som den første talepædagog i Danmark  cer-
tificeret i at bruge det. 

Traditionelt har løsningen på synkepro-
blemer været, at gøre det nemmere for pati-
enterne at synke. For eksempel ved at give 
dem blød mad. Det svækker til gengæld 
musklerne og starter en ond cirkel med fejl-

Faglig leder af Hammel Neurocenters kompeten-
cecenter for øvre dysfagi Annette Kjærsgaard: 
Man kan ikke bare sætte en patient hen i et hjør-
ne med elektroder på.  Privatfoto

 ... fortsættes næstes side ...



For 10 år siden opfandt en amerikansk talepædagog den første version af det el-apparat, der kan støtte genoptræning af evnen til at synke og tale. 

... Sundhed

6 / weekend 21. april 2018

Apparatet

synk, hvor maden ryger i luftvejene og kan 
give livstruende lungebetændelser. Næste 
step er sondemad, hvor halsmusklerne så 
svækkes endnu mere.

- Patienterne kan få svært ved at synke  
deres eget mundvand, så de fejlsynker og 
får lungebetændelser. Mange dør, for du 
kan ikke blive ved med at give penicillin,  
pointerer Lene Poulsen.

På Sjælland kender ergoterapeut Bettina 
Aller alt til problematikken. Hun har i 15 år 
arbejdet på Rigshospitalets klinik for ryg-
marvsskader i Hornbæk og blev også certifi-
ceret, så snart apparatet specielt til hals-
muskler kom til Danmark. I dag certificerer 
hun andre i apparatet og driver i øvrigt en 
privat praksis, hvor hun behandler menne-
sker, der har problemer med at spise, drikke 
og synke.

- Mange pårørende fandt ud af på nettet, 
at behandlingsformen eksisterer. Så jeg  
tager rundt til sygehuse, kommuner og også 

hjem hos folk, uddyber hun.
Bettina Aller bruger apparatet ved at sætte 

elektroder på de kranienerver, der løber fra 
hjernen ud i ansigtet og halsen. 

- Der, hvor nerven løber ud, kan vi skabe 
en sammentrækning af musklen, forklarer 
Bettina Aller.

Nogle kranienerver forsyner også vejr-
trækning og stemmebånd. 

- Derfor ser vi, at når patienterne bliver 
styrket i at synke og spise, ser vi også en bed-
ring af vejrtrækning og lyd.

På Hammel Neurocenter ved Aarhus har 
man tre af de elektrisk stimulerende appa-
rater og lægger hus til kurser i at anvende 
dem. 

- Det er et vigtigt redskab at have med i 
rygsækken. Men man kan ikke bare sætte en 
patient hen i et hjørne med elektroder på. 
Den elektriske stimulation kan aldrig stå 
alene. Man skal kombinere behandlingen 
med en standardterapi. Halsen er et vold-

somt område at sætte elektroder på, så det 
er vigtigt, at terapeuter er uddannet til at 
bruge apparatet, understreger centrets 
forskningsansvarlige specialergoterapeut 
Annette Kjærsgaard. 

Hun har skrevet en Ph.d. indenfor emnet 
dysfagi - altså synkebesvær - og er funkti-
onsleder på Hammel Neurocenters kompe-
tencecenter for øvre dysfagi. 

Special-ergoterapeuten kan fortælle, at 
der findes international forskning i elektrisk 
stimulation af halsens muskler og evidens 
for, at det virker for både synke- og talepro-
blemer. Nu håber hun bare, at Hammel 
Neurocenter får mulighed for at bidrage 
med dansk forskning.

- Vi vil gerne udvikle noget, der passer i en 
dansk kontekst. Hvilken standardterapi skal 
metoden sættes sammen med, og hvilke pa-
tienter kan profitere af det? Problemet er at 
få penge til området. 

 � Apparatet VitalStim er udelukkende designet til 
at stimulere halsens muskler. Strømfrekvens og 
elektrodernes størrelse er afpasset netop disse 
muskler.

 � Apparatet bruges blandt andet på Hammel 
Neurocenter, på Rigshospitalets klinik for ryg-
marvsskader i Hornbæk, på et stigende antal 
kommunale genoptræningscentre og i nogle få 
private klinikker.

 � Apparatet kan få udvalgte muskler til at trække sig 
sammen, så de sender en impuls via nerverne til 
hjernen, der så sender en elektrisk impuls ud til 
musklerne. 

 � Derved støttes genskabelsen af forbindelsen 
mellem musklerne og de tilhørende områder af 
hjernen.

 � Kroppens eget kredsløb mellem hjerne og muskler 
fungerer ved, at elektriske impulser fra hjernen får 
vores muskler til at bevæge sig.

 � Målgruppen er mennesker med traumatiske hjer-
neskader, blodpropper, hjerneblødninger, samt 
cancerpatienter og muskelsvækkede ældre.

 � Producenten er det amerikanske firma DJO Global 
A/S - en global leverandør af blandt andet produk-
ter til rehabilitering.

 � I en årrække har firmaet produceret el-apparater 
til genoptræning af kroppens muskler. 

 � En forgænger til VitalStim kunne bruges på flere 
steder af kroppen.

 � VitalStim kom på markedet i Danmark for godt to 
år siden. 

 � Siden har producenten certificeret cirka 170 her-
hjemme i at anvende dem.

 � Hovedparten er ergoterapeuter, mens en lille 
håndfuld er talepædagoger.

 � Lene Poulsen blev certificeret som den første tale-
pædagog i Danmark.

... Patienter slap for sondemad
 » Det er et vigtigt redskab at have 
med i rygsækken. Men man 
kan ikke bare sætte en patient 
hen i et hjørne med elektroder 
på. Den elektriske stimulation 
kan aldrig stå alene. Man skal 
kombinere behandlingen med 
en standardterapi. Halsen er et 
voldsomt område at sætte 
elektroder på, så det er vigtigt, 
at terapeuter er uddannet til at 
bruge apparatet
ANNETTE KJÆRSGAARD, specialergoterapeut


