NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 5, 2019
Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så
kallad hemlig grupp. Det innebär att den inte är tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen
och bara för medlemmar. Hör av er på e-post till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill
vara med! Tidigare nyhetsbrev hittar du här: http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/

Dysartri
Dysartri är talsvårigheter som orsakats av en skada i hjärnan eller nervsystemet, till exempel Stroke,
Ataxi, Parkinsons sjukdom, ALS och MS. Talet blir svårt att uppfatta och det kan vara mödosamt att
tala, vilket påverkar kommunikationen med andra. Dysartri påverkar vardagen för såväl individen
som för omgivning och kan leda till socialt utanförskap.
Det som kan upplevas som påfrestande är att personen med dysartri själv uppfattar vad hen avser att
säga, och omgivningen förstår inte vad som sägs. Detta kan orsaka irritation och besvikelse, från både
talare och åhörare.
Dysartier finns i flera olika typer, 2 tydliga grupper är:



Plötsliga/icke progredierande (förvärras INTE över tid) vid exempelvis stroke
Långsamma och progredierande (förvärras över tid) vid exempelvis MS eller många ataxier

En logoped kan inkopplas om patienten upplever dysarti eller om detta noteras av neurolog, under
förutsättning att patienten själv är öppen för detta. Logopeden kan hjälpa patienten att använda sina
talresurser och sin kommunikativa förmåga så effektivt som möjligt. Dessutom är det viktigt att
medvetandegöra för patienten hur förändringar i talbeteendet inverkar på förståeligheten, tex
genom påverkan av talhastighet och artikulation eller uppmärksamhet från den man talar till.
Om man förlorar sitt tal eller behöver förstärkning av sin kommunikation finns flera
kommunikationsstöd. Tala med din logoped. Nedan omnämns några möjligheter.
Bliss-tavla
Blissanvändaren kommunicerar med sin omgivning genom att peka på en symbolkarta. Man pekar då
med handen, en pannpinne, en lampa eller använder en dator med andra styrsätt.
Egna tavlor/pek-kartor
Vissa väljer att också utforma egna kartor/tavlor eller listor, med egna frågor/fraser, bilder och
bokstäver. Allt efter användarens önskemål, uttryckssätt och uppfinningsrikedom.
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Message banking - inspelade egna fraser som lagras
Boston Children's Hospital och Tobii Dynavox har tillsammans skapat en tjänst som kallas Message
Banking. Message Banking är en lösning för personer som är diagnostiserade med sjukdomar som
påverkar talet (exv SCA3), där den drabbade personen riskerar att förlora sin talförmåga. Detta ger
en möjlighet att bevara sin egen röst genom inspelade personliga meddelanden för att kunna
använda den om det behövs. Mer information finns här:
https://www.tobiidynavox.com/sv/software/webbaserade-losningar/message-banking-2/
Voice Banking
Voice Banking kallar man den process där man spelar in givna fraser, för att skapa en syntetisk
dataröst. De fraser man spelar in är konstruerade för att få olika ljud flera olika kombinationer, och
resultatet blir en röst som är skapad av en dator, och där grunddatan är de meningarna man själv läst
in. Den syntetiska rösten kan sedan användas i en taldator, med ögonstyrning eller styrning med tex
tangentbord. Detta kan göras på tex https://mov.acapela-group.com/. MOV står där för My Own
Voice.
Alternativet till Voice banking är att man väljer ut en röst ur en databank och använder på
motsvarande sätt. Det går naturligtvis att kombinera Message Banking och Voice Banking.

Tack för inkomna gåvor!
Tack för flera inkomna gåvor och nya medlemskap! Det är pengar och samlad gemenskap som gör
skillnad!
På Karolinska Institutet hölls i oktober en Ataxi-kurs, i regi av The International Parkinson and
Movement Disorder Society (MDS). SCA Network fick 1000 kr i bidrag som tack för Sofie Trellmans
deltagande.
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Företagssponsorer
Denna gång har vi inga nya sponsorer att presentera, tyvärr, men vi fortsätter att hålla ögonen öppna
för nya möjligheter! OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT
KONTAKTA OSS på info@sca-network.com!
Nedan följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. Deras
bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som medlemmar i första
hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på logotypen så kommer
man till företagets hemsida eller kontakt. De finns också på http://www.scanetwork.com/medlemskap/foretagssponsorer/
Sponsor: Mellan

Sponsor: Liten

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag! GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Det var allt för denna gång! På återhörande. /Styrelsen för SCA Network
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Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/
Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det
också välkommet.
Det går också att bli företagssponsor. Kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt företag
önskar bli företagssponsor. Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas
in i föreningen går till forskning. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos
Danske bank.
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