Videooptagelse til Oralmotorisk Team
Vejledning til videooptagelse til brug for vurdering i det Oralmotoriske Team.
•

For at vi kan få det optimale ud af optagelserne er det vigtigt:
1. at kameraet holdes i ro (gerne på et stativ).
2. at der ikke zoomes for meget.
3. at der er en optimal belysning (optag ikke mod et vindue eller lign. lyskilde).

•

Lav kun korte optagelser af barnet/personen.
Den samlede optagelse skal gerne være under 10 minutter.

•

Lav optagelser af barnet/personen, hvor vi kan se:
- barnets/personens kommunikative udtryk i samspil/samtale (lydproduktion, pludre/tale, gestus
og brug af kropssprog).
- hvordan barnet/personen gør brug af alternativ kommunikation, fx brug af talemaskiner,
udpegning af billeder eller andet.
- når barnet/personen optaget af foretrukne lege/aktivitet.
- barnet/personen i bevægelse (gerne uden strømper, så man kan se barnets/personens fødder),
når han/hun ligger på gulvet, sidder på gulvet i oprejst stilling og evt. i løb.
- hvordan barnet/personen kommer fra en stilling til en anden, fx fra liggende til siddende, eller fra
siddende til stående.
- når barnet/personen er i hvile/afslappet.
- når barnet/personen gør brug af motoriske hjælpemidler.

•

Lav målrettede optagelser, hvor der er zoomet så tæt på som muligt.
Vi vil gerne se ansigtet forfra og fra siden:
- når barnet/personen spiser.
- når barnet/personen drikker.

•

Lav optagelser, hvor barnet/personen:
- gaber op, så det er muligt at se tunge, ganeform, tandstilling m.m.
- bider tænderne sammen og viser hele sit tandsæt.
Brug nedenstående anvisninger.

Video sendes særskilt til mona.andersen@rsyd.dk
Sendes videoen pr. post, sendes den på USB til iPad og/eller PC anbefalet til Sygehus Sønderjylland, Kresten
Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa att. Mona Andersen
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Manual til videooptagelsen
Ansigtet i hvile:
Se på et billede i ca. 1 minut.
(Hold billedet, så barnet kigger nærmest ind i kameraet)
Næseånding:
Træk vejret dybt gennem næsen 5 gange (ligesom at lugte).
Mimik:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Knib øjnene hårdt sammen
Vis dine tænder
Prøv at fløjte
Se glad ud
Se sur ud
Lav trutmund
Skift mellem trutmund og smilemund.

Tyggemuskel- og kæbefunktion:
A. Bid hårdt sammen på de bagerste tænder.
B. Gab så højt du kan.
Oralt:
A.
B.
C.
D.

Ræk tungen ud, så langt du kan.
Slik dig rundt omkring munden.
Pust kinderne op og hold dem oppustede (mindst 3 sekunder).
Gab højt, og sig a-a-a (video zoom ind)

Tale:
A.
B.
C.
D.

Tæl højt til 10
Sig i-o, i-o fem gange – først uden lyd og så med lyd
Sig bababa + lalala flere gange efter hinanden
Sig pataka – pataka – pataka flere gange efter hinanden.
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