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Leppe-/ganespalteforeningen ble konstituert på Bredtvet senter for logopedi i Oslo, 11. juni 1988.
Foreningen er en ideell og upolitisk forening, som skal være en interesseforening for barn, ungdom
og voksne med leppe-/gane- spalte. Enhver med interesse for foreningen kan være medlem.

Kjære leser
Den fine fargerike høsten er over oss
og inviterer til aktivitet, om det er det
samme gamle eller kanskje noe helt
nytt. For Leppe-gane-spalteforeningen
er det litt av begge deler. Vi skal opprettholde de vanlige aktivitetene, men
det har skjedd og skjer også nye ting i
foreningslivet. I september var styret
samlet i Bergen, for å fordele roller og
oppgaver i henhold til handlingsplanen.
Til nå har høsten vært preget av mye
aktivitet og i dette bladet kan dere lese
om og se bilder fra to spennende ungdomssamlinger. I august var vi med å
arrangere gruppeutvekslingen ”Be
prepared – be active” i Tblisi, Georgia.
Et uforglemmelig møte med ungdommer fra seks andre nasjoner, andre
kulturer, tradisjoner, annen mat og mye
mer. Nå har vi levert inn en ny søknad
til Aktiv Ungdom – om støtte til en
ny gruppeutveksling med de samme
organisasjonene fra de samme nasjonene, men denne gangen i Norge.
3 ungdommer deltok på ungdomsweekend i Billund sammen med
20 danske ungdommer. Nye venner,
masse aktiviteter og nye erfaringer
også for disse deltakerne. En stor takk
til våre danske venner for et flott samarbeid. Verdien av slike samlinger
kan ikke måles, men jeg er ikke i tvil
om at disse møtene mellom men-

nesker betyr mye. Rammene er trygge
og aktivitetene varierte. Det gir rom
for erfaringsutvekslinger og nettverksbygging. Dette ser vi også på familiesamlingene. Store, små og de midt
imellom får mulighet til å møtes og
dele erfaringer, fortelle, spørre og dele
opplevelser. Nettopp på grunn av
dette og alle gode tilbakemeldinger fra
medlemmene vedtok vi på styremøtet
i Bergen og endre tradisjonen vi har
hatt med familiesamling annen hvert
år – til familiesamling hvert år. Vi ønsker å legge til rette for nettverksbygging for våre medlemmer. Vi har ikke
kommet så veldig langt i planleggingen
men vi ser for oss en veksling mellom
øst og vestlandet, aktiviteter knyttet til
fornøyelsespark og folkehøgskole annet hvert år. Foredrag fra teamene vil
vi holde fast på.
Vi vil utover høsten følge opp ”Behandlingslinje for barn- og ungdom med
leppe-kjeve-ganespalte”, rapporten
utarbeidet av en arbeidsgruppe satt
sammen av Helsedirektoratet, på
opp-drag fra Helse-og omsorgsdepartementet. Denne rapporten gir
som kjent sykehusene klare retningslinjer om hva som er gjeldende og
forsvarlige tidsfrister for de ulike behandlingene i forløpet. Når disse tidsfristene overskrides skal dette komme
frem i rapportene til Norsk Pasient-

register. Spørsmålet nå er jo hva som
skjer videre med disse avvikene som
rapporteres inn. En annen side er
også hvordan sykehusene prioriterer
internt i foretaket, de prioriteringene
de er nødt til å gjøre i avdelingene og
i sykehuset, og hvordan dette måles.
Kort sagt kampen om knappe ressurser. Dette er et viktig og spennende
arbeid som vil ha betydning for de prioriteringer som gjøres i behandlingsforløpet av lkg. Og for oss handler det
om å synliggjøre konsekvensene av et
behandlingsforløp med ventelister, for
den enkelte og for gruppen av ungdommer.
Vi har vært så heldig å få trykke en
av de mange artiklene som ble presentert på verdenskongressen i Orlando i mai. Vi håper å kunne få trykke
flere av disse i de neste numrene av
Dialog. Takk til teamene for bidrag i
bladet vårt. Foreningen ønsker innspill
og tilbakemeldinger på dette og hint,
så ta kontakt med oss på leppeganespalteforeningen@gmail.com
Ønsker alle leserne av Dialog en fortsatt god høst.
Gabriella Jurisic Ottesen
Lederx-
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Gruppeutvekslingen ”BE PREPARED – BE ACTIVE”,
12. August, Tblisi, Georgia. En internasjonal utveksling
med økonomisk støtte fra Aktiv Ungdom.
Pernille og Marthe forteller:
Da vi ankom Georgia tidlig på morgen ble vi møtt
av varme, kuer og råkjøring, tuting og non-setebelte.
Resten av deltakerne fra de andre nasjonene skulle
ikke komme før iløpet av natten, så vi brukte fritiden
på å gå rundt å se hva hovedstaden Tblisi hadde å by
på.
Vi skulle bo på International Scout Center Rustavi
(ISCR). Vi var 28 deltagere, 4 fra hvert land. Guttene
måtte sove på 10 mannsrom, mens vi var heldigere å
fikk sove på 6 mannsrom. Vi delte rom med to jenter
på Slovenia. Det ga oss en god mulighet til å utveksle
erfaringer om språk, skole, mat, musikk og generelt om
landet vi kom fra. Dette var også noe vi gjorde sammen med de andre deltagerne. På noen områder var
landene veldig ulike, for eksempel homofiles rettigheter, lønninger, velferdsordninger og materiell velstand.
Men vi fant mange likheter også, for eksempel klær,
utdanning, musikk, framtidsplaner, sport og familiestruktur.
På scoutsenteret spiste vi alle måltidene, lokal mat som
ikke var helt etter alle sin smak, på grunn et eller annet
krydder som de hadde i enhver rett de laget (nesten.)
Dagen derpå var alle nasjonene ankommet så vi var
tilsammen 7 nasjoner: Norge, Armenia, Belarus, Germany, Georgia, Slovenia og Hviterussland. Første dagen brukte vi på å bli kjent, gjøre aktiviteter og av-ruste
engelsken vår .
De neste dagene hadde vi aktiviteter som varte fra
morgen til kveld, det var city game, National game
(skiløp, egg- springing og sekkeløp), vi hadde Olympic
leker; der vi lagde dans og kostyme og konkurrerte
mot hverandre. Marthe ble litt sjokkert over at hun
og Eva Annie kom på 3.plass “bronsjé” av alle jentene,
Go Girls.
Så pakket vi i sekker og dro fra Rustavi til en camp
(scout-leir) der vi sov i telt i 2 netter. Vi fikk også sett
litt av Georgia, siden vi på tur både til og fra campen
stoppet ved kirker og kloster og andre severdigheter,
Georgia er et fint land!
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Dagen etter vi ankom campen gikk vi 1.6 mil til en foss
i Lagodekhi protected area. Fantastisk fint
På kveldene samlet vi oss for å høre på alt gossip vi
hadde skrevet i løp av dagen. Vi hadde ”Night games”,
noe som var litt skummelt fordi du ikke så noe.
Etter to dager med camping (telt, regn, tur, leker i
mørket, grilling og mye annet gøy) dro vi tilbake til
Rustavi. Der ble de siste dagene brukte til ulike aktiviteter. Alle deltakerne presenterte landene sine på en
”national evening”. Det var interessant å lære om så
mange forskjellige land. Og litt skummelt å smake på så
mye fremmed mat, men artig også.Vi fikk smaksprøver
på skinke, kaker, brød, ost, juice, tørka frukt, nøtter og
masse annet.
Vi lagde quiz, hadde workshops og lagde debatt om
human rights. På norges national evening viste vi en
film om det som er typisk norsk. Og så hadde vi tatt
med oss typisk norsk mat (melkesjokolade, tørrfisk,
flatbrød, skinke, brunost og kornmokjeks) og bilder.
Den siste dagen var veldig tung, fordi det nærmet seg
avskjed.Vi hadde vært så heldig å få lov til å oppleve en
herlig gjeng med så mye positivitet i seg. Det var ingen
som gikk alene eller kjedet seg.
Vi brukte siste dagen sammen med våre nye georgiske
venner i vakre Tbilisi. Vi dro vi til en gate med bare butikker, der ble det litt shopping. På kvelden ble vi hentet
i taxi og kjørt til en restaurant der det ble servert
utrolig mye mat, det var rene skjære julemiddagen. I
Rustavi camp var det et basseng som vi aldri fikk tiden
til å bruke. Men siste dagen måtte vi bare ta et nattbad,
timer før vi skulle dra .
Flyturen hjem ble ikke så smooth som vi hadde trodd,
fordi flyet fra Georgia var 3 timer forsinket. Noe som
igjen gjorde at vi ikke rakk flyet fra Amsterdam. Men
Amsterdam var en svær flyplass, og vi kan ikke si at vi
led noen nød av at vi måtte vente der. Da vi kom til
Oslo om kvelden og ankom hotellet, ble vi møtt med
det fine rommet. Det var stort, nesten som en suite.
Takk for en utrolig fin og minnerikt tur!
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HERLIG UKE!
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IT`S A SMALL WORLD
Nina Helen Pedersen, Statped vest
Fra Norge reiste 30 delegater på 12th International Congress on Cleft Lip/Palate and Related
Craniofacial Anomalies. www.cleft2013.org i Orlando, Florida 5.-10. mai 2013.
Konferansen samlet 1500 delegater fra 69 ulike land med 70 vitenskapelige sessions, 563 muntlige
presentasjoner og 477 elektroniske presentasjoner.
Hovedfokus for denne konferansen var: Å promotere og tilrettelegge for behandling av leppekjeve-ganespalte og andre relaterte kraniofaciale misdannelser over hele verden.
Fagpersoner fra Oslo- og Bergensteamet fikk muligheter for faglig innputt og sosiale aktiviteter.
Logopeder og psykologer fra Statped stilte med egne presentasjoner og presentasjoner i samarbeid
med andre team.
Articulation and nasality in four-year-old children born with cleft lip and palate
(CLP) in Norway. Nina Helen Pedersen, Lillian Kjøll, Inger Beate Tørdal, Jorid Tangstad, Jorunn
Lemvik, Marianne Moe, Therese Rasmussen, Ragnhild Aukner, Tone Særvold, Øydis Hide
Seminar for parents and 2 year-old-children born with cleft-lip-palate (CLP) in
Norway. Tona Kaasa, Jorid Tangstad
Child and parent perspectives: Emotional and psychosocial adjustment in 10-yearold children with a cleft. Kristin Billaud Ferangen, Marte Brenne Nordstoga
Coping with a visible difference – a workshop for children born with cleft lip and
palate (CLP). Marte Brenne Nordstoga, Ruth Hypher, Kristin Billaud Feragen.
Language, reading and psychososial adjustment in 10-year-old children born with
cleft palate. Ragnhild Aukner, Tone Særvold, Kristin Feragen.
Do patients with 22q11.2 deletion syndrome have a different velopharyngeal
anatomy? Charles Filip, Ingegerd Aagenæs, Hans Erik Høgevold, Michael Matzen, Tone Særvold,
Ragnhild Aukner, Kim Tønseth, Kari Lima, Tore Abrahamsen.
Autologous fat transplantation to the velopharynx for treating persistent
velopharyngeal insufficiency of mild degree secondary to overt or submucous cleft
palate. Charles Filip, Michael Matzen, Ingegerd Aagenæs, Ragnhild Aukner, Lillian Kjøll, Hans Erik
Høgevold, Kim Tønseth.
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Programmet på konferansen innbefattet også en tur til Disneyland.
Her er det logopedene fra Bergen;Therese Rasmussen og Jorid Tangstad som får møte Langbein.

The Scandcleft randomized trials: Consonant errors in 5-year-olds with UCLP.
Elisabeth Willadsen, Anette Lohmander, agnhild Aukner, Julie Davies, Christina Havstam, Inger Lundeborg
Hammarstrøm, Jill Nyberg, Therese Rasmussen, helene Soegaard Andersen, Christina Persson.
The Scandcleft randomized trials: Hypernasality in 5-year-olds with UCLP. Christina Persson, Elisabeth Willadsen, Christina havstam, Julie Davies, Mia Kisling-Møller, Lillian Kjøll, Maria
Lundeberg, Nina Helen Pedersen, Antje Schøps, Elisabeth Willadsen.
Scandcleft randomized trials: Overall speech outcomes in 5-year-olds with UCLP.
Anette Lohmander, Christina person, Suvi Alaluusua, Christine hayden, Lillian Kjøll, Jill Nyberg, Inger
Lundeborg Hammarstrøm, Nina Helen Pedersen, Antje Schøps, Elisabeth Willadsen.
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EN STUDIE AV SPRÅK, LESING OG
PSYKOSOSIAL TILPASNING HOS BARN
FØDT MED GANESPALTE
Av Ragnhild Aukner, Tone Særvold, Kristin B. Feragen, Statped sørøst
I 2004 startet 2 av Osloteamets logopeder en studie av språklige ferdigheter hos
4-åringer født med ganespalte. De samme
barna ble igjen testet da de var både 6
og 10 år. Ved 10 års-undersøkelsen gjennomgikk de også tester i forhold til skriftspråk, samt en undersøkelse hos psykolog.
Logopeder som jobber i spalteteam
rundt om i verden undersøker vanligvis
barnas tale, først og fremst artikulasjon
og nasalitet, da det er disse forholdene som antas å kunne påvirkes av den
medfødte spalten. Logopedisk forskning
støtter opp om dette. Med tale mener vi
det barna sier rent lydlig, mens språket
handler om hva de forstår og hvordan de
uttrykker seg.
Noen studier har funnet at barn født
med ganespalte har noe svakere utvikling av ordforråd enn andre barn, og
flere anerkjente forskere har pekt på
viktigheten av et godt ordforråd når man
skal utvikle skriftspråk. Dette gjorde oss
nysgjerrige på språkutviklingen hos barna
vi møter i vår jobbhverdag. I teamet jobber logopedene tett sammen med flere
andre fagfolk, bl.a. psykologer. Når barnet
er 10 år inkluderer rutineundersøkelsen
et møte både med logoped og psykolog.
Vi kan dermed se etter mulige sammenhenger mellom språk, lesing og psykososial tilpasning i denne gruppen.
Deltagere
Vi testet ett årskull da barna var 4, 6 og
10 år. Senere ønsket vi å se nærmere
på 10-årsgruppen, og inkluderte et nytt
10-årskull. Til sammen deltok 122 barn
i studien, men alle fullførte ikke alle tester og undersøkelser. Alle var født med
spalte i ganen, med eller uten leppekjevespalte.
Materiell – Språk og lesing
Barna ble testet med norske standardis-

erte og normerte språk- og leseprøver
som tester bl.a. forståelse, hukommelse,
begreper/vokabular og fonologisk bevissthet (Reynell Developmental Language
Scales og British Picture Vocabulary Scale
II ved 4 år, og Språk 6-16 ved 6 og 10 år).
Ved 10 år brukte vi i tillegg en amerikansk
test, TROG (test for reception of grammar), som tester grammatisk forståelse,
samt to norske leseprøver; Ordkjedetesten, som sier noe om teknisk lesing,
og Setningsleseprøven som tester leseforståelsen.
Materiell –
Psykologisk tilpasning
Psykologene på teamet bruker skjemaet
SDQ (The Strengths and Difficulties
Questionnaire) for å få et bilde av barnets styrker og svakheter i forhold til
eventuelt generelt stress, følelser, atferd,
oppmerksomhet og/eller hyperaktivitet,
og sosiale vansker. Skjemaet blir fylt ut av
en av de foresatte og barnet selv.
Psykologene er også opptatt av å få et
bilde av barnets sosiale erfaringer, både
positive og negative. Spesielt viktig er
eventuell opplevd erting eller andre sosiale erfaringer som kan påvirke barnet
negativt.
Resultater – Språk og lesing
Det var ingen forskjeller å finne mellom gruppen født med spalte i det første
årskullet (utvalget) og de normerte
skårene på de ulike testene tatt ved 4 års
alder. Utvalget skåret innenfor normalen
på alle testene. De skåret noe svakere
på ordforråd/begreper, men ikke så mye
at det ble en signifikant forskjell. Jentene
hadde noe bedre resultater enn guttene.
Da vi så på barnas resultater over tid fant
vi at barn med god språkforståelse ved
4 år hadde bedre språkferdigheter ved 6
år og bedre leseforståelse ved 10 år enn
barn med svakere språkforståelse ved 4
9
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år. Vi fant også at de som hadde bedre
ordforråd ved 6 år hadde også bedre
ordforråd ved 10 år. Dette stemmer med
forskning innen språk og lesing, uansett
om barnet har spalte eller ikke.
Da vi så på hele utvalget ved 10 år fant
vi også at barn med spalte uten andre tilleggsvansker skåret gjennomsnittlig som
normgruppen på språktestene. Barn med
tilleggsvansker hadde imidlertid signifikant lavere resultater på språktestene.
(Med tilleggsvansker menes for eksempel
syndromer, ADHD, autisme, lærevansker
med mer.)
Resultater –
Psykososial tilpasning
Da vi så på hele utvalget ved 10 år fant
vi også her at barn med spalte, uten andre tilleggsvansker, skåret gjennomsnittlig
som normgruppen på de psykologiske
testene. Barn med tilleggsvansker hadde
imidlertid signifikant høyere risiko for
psykososiale vansker, noe andre studier
også peker på enten barnet har en spalte
eller ikke.
Sammenheng mellom språklige
ferdigheter og psykososial tilpasning
SDQ fylles ut av både barnet og en av
foreldrene hver for seg.
Både foreldre og barn rapporterte en
sammenheng mellom språk- og leseferdigheter og følelsesmessig stress og/eller
oppmerksomhetsvansker/hyperaktivitet.
Foreldrerapportering viste også at flere
deltester innen språk samvarierte med
eventuelle sosiale vansker. Ifølge foreldrenes rapportering fant vi også signifikant sammenheng mellom følelsesmessig
stress og barnets leseforståelse.
Også barnets egen rapportering kan
tyde på at leseforståelse samvarierer
med følelsesmessig stress og opplevde
oppmerksomhetsvansker.
Tilleggsvariabler
Hørsel: Ca. 30 % av barna hadde eller
hadde hatt hørselsvansker, men vi fant
ingen sammenheng mellom skårer på
språktestene og hørselsvariabelen.
Nasalitet og forståelighet: Vi fant heller
ingen sammenheng mellom nasalitet og
forståelighet (hvor lett barnets tale blir
forstått av andre) sett opp mot verken
språk eller psykososial tilpasning.
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Oppsummering
Studien viser, ikke overraskende, at det
er sammenhenger mellom språk, lesing
og psykososial tilpasning. Flere språktester samvarierte med oppmerksomhetsvansker og/eller hyperaktivitet. Vi fant
også en sammenheng mellom følelsesmessig stress og leseforståelse, noe som
kan si noe om at leseforståelse er viktig
for barnets egen mestringsfølelse. I tillegg ser det ut til å være en sammenheng
mellom lave skårer på språkferdigheter
og psykologisk sårbarhet. Eventuelle vansker knyttet til språkutvikling bør derfor
følges opp også av psykolog, slik at barnet
kan styrkes best mulig til å mestre eventuelle utfordringer.
Videre forskning
Mer forskning på både språk, lesing og
psykologisk tilpasning er nødvendig for
å få et bedre bilde av utvikling og behov hos barn født med spalte. Vi ser at
de fleste klarer seg veldig fint uten noen
spesiell oppfølging, mens andre trenger
hjelp innen et eller flere områder. Vi ønsker å finne de med behov for spesiell
oppfølging så tidlig som mulig, slik at vi
kan komme inn med nødvendig hjelp og
forebygge senere vansker.
Forebygging av språkvansker må skje
lenge før barn er 10 år, men dette er
en fin alder for å få et bilde av barnas
styrker, svakheter og behov, noe som kan
gi oss kunnskap om hva vi eventuelt bør
endre i våre rutiner for yngre barn.
Desto flere barn vi kan inkludere i studien, jo sikrere blir resultatene. Vi fortsetter derfor å undersøke årets 10-åringer.
Alle som har vært, eller kommer på,
10-årsundersøkelse i 2013 gjennomgår
de samme undersøkelser som ble brukt
tidligere, og foreldrene får spørsmål om
vi får lov til å telle dem med i studien. Vi
møter mange positive barn og foreldre,
og vi er svært takknemlige for at alle er
så velvillige til undersøkelsen.
Resultatene så langt ble presentert på en
verdenskongress innen spaltebehandling
i Orlando, USA, i mai 2013. Videre resultater vil presenteres på senere kongresser, samt publiseres i et internasjonalt
tidsskrift for behandling av spalte.
Har du spørsmål til denne artikkelen kan
du kontakte logoped Ragnhild Aukner på
ragnhild.aukner@statped.no
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UNGDOMSWEEKEND
BILLUND
Gabriella Jurisic Ottesen

Tre forventningsfulle ungdommer
dro av gårde til Danmark i slutten
av august til en aktiv helg. 20 danske
ungdommer og 3 norske møttes
utenfor Lalandia fredag kveld. Ungdommene ble fordelt i feriehus og
helgen startet med ”rystesammenleker” (eller ”bli-kjent-leker”).
Lørdagen ble fylt med aktiviteter
for enhver smak: badeland, shopping, fotball, klatring, ishall-skøyting
og bowling. Innimellom alt dette
nøt vi god mat på flere av Lalandias
restauranter. Ungdommnene minglet, knyttet kontakter og utvekslet
erfaringer.
Kort oppsummert av de norske ungdommene: En gøy, aktiv og spennende helg. Ispedd noen språklige
utfordringer, der det tidvis var nødvendig å slå over i engelsk.
Dette vil vi gjøre flere ganger.
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«SVANTE-N»
- VÅR LYKKELIGE DAG
Tone Særvold

SVANTE-N, SVensk-Artikulasjons-og
NasalitetsTEst-Norskutgave.
Da er SVANTE-N endelig ferdig! Arbeidet med den norske utgaven har
pågått mer eller mindre siden 2005,
og ferdigstillelse med avduking av ferdig trykket test ble behørig feiret av
logopedene fra begge spalteteamene
og forlaget med bløtkake på Statped
sørøst på Bredtvet 3.juni i år.
Testen brukes til å undersøke artikulasjon og nasalitet hos personer med
taleavvik som følge av for eksempel
leppe-kjeve-ganespalte, og til å analysere språklydstystem/fonologi. Testen
er opprinnelig utviklet av svenske
logopeder, men logopedene i de to
ganespalteteamene i Norge har bearbeidet og prøvd den ut gjennom flere
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år. Den er oversatt av Kristina Fliflet.
SVANTE-N består av en orddel, en
setningsdel og en spontantaledel.
Kartlegging består av en perseptuell bedømming av artikulasjon og
nasalitet. Materiellet er konstruert
slik at man systematisk kan registrere artikulasjons-og nasalitetsavvik
i forhold til mållyd i ord, setninger og
spontantale. Vurdering av nasalitet er
gradert i skalaer som er utarbeidet i
forhold til internasjonall standard.
Vi gleder oss til å ta i bruk det nye
verktøyet!
Takk til alle foreldre og barn som har
bidratt til å gjøre den norske versjonen mulig!
SVANTE-N kan bestilles på Cappelen
damm ISBN: 978-82-023-993-13.
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NY I STYRET

Jeg heter Sigrun Rudland, og bor på Storås i Sør-Trøndelag sammen med mannen
min og våre tre sønner.Vår eldste, Olav 11 år, er født med dobbeltsidig leppe,
enkeltsidig kjeve og ganespalte. Til vanlig jobber jeg som lærer i barneskolen.Vi
har vært medlemmer i LGS siden 2002, og jeg har vært likemann i Sør-Trøndelag
tidligere. Nå har jeg fått ansvaret for å koordinere likemannsarbeidet, noe jeg tror
vil bli både spennende og lærerikt. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet!

OSLOTREFF PÅ HOPP I HAVET!
Lørdag 11. januar inviteres de yngste Oslomedlemmene med sine familier
til treff på Hopp i Havet. Dette er et innendørs lekeland og passer nok
best for barn mellom 1-10 år, men alle barn er hjertelige velkomne! Vi har
fått reservert en del av kaféområdet i 2.etg fra kl.10.00 – 13.00.
Vi ordner klippekort slik at barna kommer inn for kr.100 (normalpris er
150,-).Voksne er gratis. Det er ikke anledning til å ta med egen mat og
drikke. Hopp i Havet ligger i Sandakerveien 24 C (samme bygg som Klatreverket og Myrens), og parkering er forbi inngangen og på andre siden av elva.
En invitasjon vil kommer per post/e-post,
men hold gjerne av datoen allerede nå.
Mvh
Ingrid Festøy Ottesen
og Merete Hannigan (mob: 45 22 04 37)
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Spalteteamenes
nøkkelpersonell

Likemenn
Finnmark:
Oddrun Skånevik,
Lagerveien 10, 9610 Rypeflord.
Tlf 78 41 88 28
E-post: oddrb-s@online.no
Troms:
Liv-Karin Sørensen
Tofteveien 31 A
9017 Tromsø
Tlf: 99505983
E-post: lkn76@hotmail.com
Nordland:
Trenger ny!
Nord-Trøndelag:
Hege Leirvik
Prestekragevegen 13
7800 Namsos
Tlf: 95 44 41 22
E-post: hegemor_86@hotmail.com
Sør-Trøndelag:
Solfrid Holsdal
Rittmesterveien 22,
7026 Trondheim
Tlf: 41 51 74 49
E-post: solfrid_81@hotmail.com
Møre og Romsdal:
Trenger ny!
Sogn og Fjordane:
Janne Natvik
Hauge, 6887 Lærdal
Tlf 907 39 987
E-post: jarind@online.no
Hordaland:
Susanne Marie Jørgensen
Damsgårdsveien 202,
5162 Laksevåg
Tlf 92 65 56 53
E-post: susannemariej@hotmail.com
Rogaland:
Beate Fossheim
Eikestien 3,
4050 Sola,
Tlf: 90 25 05 65
E-post: beate.fossheim@gmail.com
Vest-Agder:
Trenger ny!

Aust-Agder:
Irene Dahlen Olsen
Aanon Biesvei 21
4815 Salterød
Tlf: 91781115
e-post: irene.dahlen.olsen
@arendal.kommune.no
Telemark:
Gunnhild Dale Haddeland
Sagafossvn 13B, 3675 Notodden
Tlf 48 04 49 19
E-post: gunnhida@online.no
Buskerud:
Trenger ny!
Oppland:
Elin Alseth
Åsroveien 6, 2837 Biristrand
Tlf 94 82 86 42
E-post : ealseth@hotmail.com
Vestfold:
Trenger ny!
Østfold:
Hege Olsen Solberg
Høddadalen 2
1614 Fredrikstad
Tlf 69 39 12 99 / 95 72 11 36
E-post : hegeolsensolberg@gmail.com
Akershus:
Hilde Aske Dahl
Møllesvingen 14, 1479 Kurland
Tlf. 21 68 80 08 / 41 42 15 25
E-post: hilde@eriksen.biz
Oslo:
Merete Hannigan
Lofthus terasse 2B
0588 Oslo
Tlf 45 22 04 37
E-post: merete@hannigan.priv.no
Hedmark:
Mona Kristin Solberg
Nøtåsvegen 273
2415 Heradsbygd
Tlf: 95 08 04 84
E-post: hasolber@bbnett.no

Rikshospitalet:
Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO
Sentralbord: 23 07 00 00
Plastikk- kirurgisk sengepost : Tlf 23 07 06 00
Seksjonsoverlege: Michael Matzen
Overlege: Hans Erik Høgevold
Overlege:: Charles Filip
Kontaktsykepleiere
Nina Lindberg, Wenche Mongstad
Anne Margitt Semmingsen, Martha Lindvik
og Barbro Skogfelt.
Tlf 23 07 06 05 onsdager kl. 12.00/14.00
Tannlegekontoret / Odontologisk seksjon
Spesialist i Kjeveortopedi: Elisabeth Rønning,
Pål Skaare, Els-Marie Andersson, Gunvor Semb
Spesialist i Proetikk: Marianne Lofstad
Tlf 23 07 21 92
Plastiskkirurgisk avdeling
Haukeland Sykehus, 5021 BERGEN
Avd. overlege Hallvard Vindenes
Overlege Åse Sivertsen
Barnekirurgen: Grethe Myking og Sissel Laastad
Kontaktsykepleier
Tirs 12-14 Tlf 55 97 35 44
Senter for leppe-/ganespalte i Bergen,
Det odontologiske fakultet:
Årstadveien 19, 5009 Bergen
Klinikksjef spesialist kjeveortopedi Paul K. Sæle
Spesialist kjeveortopedi Eli Brinck
Tannlegesekretær Marit Hestness
Tlf 55 58 65 42
Statped Vest,
Avdeling for logopedi,
Postboks 6039, 5892 BERGEN Tlf. 55 92 34 00
Logoped Marit Berntsen Kvinnsland
Logoped Nina Helen Pedersen
Logoped Therese Rasmussen
Logoped Jorid Tangstad
Koordinator Ann Toril Fossberg
Statped Sørøst,
Ganespalteseksjonen:
Postboks 13, 0901 Oslo Tlf 22 90 28 00
Logoped Inger Beate Tørdal
Logoped Ragnhild Aukner
Logoped Tone Særvold
Logoped Jorunn Skartveit Lemvik
Logoped Marianne Moe
Logoped Tina Kaasa
Lingvist/fonetiker Øydis Hide
Psykolog Marte Brenne
Psykolog Ruth Hypher
Psykolog Kristin B Feragen Permisjon
Sekretær Jana Ackerman
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