
En CPLOL-beretning - CPLOL kongres d. 8. og 9. maj 2015 i Firenze 

Hos os på CSV Kommunikation & Teknologi i Vejle er det højt prioriteret at følge med i, hvad der sker på de 

faglige områder – nationalt såvel som internationalt.  

Derfor var det ikke svært at tage stilling til, om vi skulle bruge energi, kræfter og ressourcer på at hoppe på 

flyet destination Firenze, da muligheden for nye indspark bød sig.  

Vi var repræsenteret af en afdelingsleder, uddannet logopæd, samt en hørekonsulent, så begge fagligheder 

var dækket ind.  

Kongressen blev åbnet med et brag torsdag aften, - i stor stil med mænd i uniform med flag og 

stortrommer samt børn fra en international skole, der sang og klappede, da vi ankom. Vi var mere eller 

mindre mundlamme af overvældelse, da vi afslutningsvist fik serveret snacks og drinks.   

Fredag morgen gik det løs med det faglige indhold. Programmet for kongressen var meget alsidigt, og det 

var organiseret med flere parallelle sessioner af et par timers varighed med oplæg af ca. 15 minutter. 

Bortset fra at man af og til stod i det luksusproblem at skulle vælge mellem spændende oplæg, fungerede 

det rigtigt godt. Ud over oplæggene var der arrangeret nogle hovedtaler, og der var også workshops, hvor 

der var en lidt større grad af medinddragelse af lytterne.  

Vi hørte blandt andet om dysfagi, evaluering af stemmetræning vha. Voice Handicap Index, 

lærerstuderende med stemmeproblemer, livskvalitet sammenholdt med ALS og forældres oplevelse af 

deres børns stammeproblem. Herudover fangede også oplæget om opstarten af logopædien i Mozambique 

opmærksomheden, og det var i høj grad en øjenåbner for, hvor godt vi er med i Europa på det felt. Jean-Luc 

Nespoulous, professor Emiritus, holdt et godt oplæg om afasi – og stillede spørgsmålstegn ved, om 

afatikere kommunikerer bedre end de taler. Hans hovedpointe 

var, at man logopædisk bør tage udgangspunkt i en funktionel 

og kognitiv men pragmatisk situeret tilgang.  

På høreområdet blev der blandt andet fremlagt materialer og 

studier omkring sproglig udvikling hos CI-opererede, hvor især 

komplette materialer havde vist sig at gavne ressourcesvage 

personer. Derudover blev der holdt oplæg om Auditory 

Processing Disorders (APD), verbal arbejdshukommelse ved 

hørehæmmede og meget andet. 

I det store hele var det en rigtig god og lærerig tur, hvor der var 

en god balance i mængden af ny viden og mængden af 

bekræftelse på, at vi i Vejle har fat den ”fagligt lange ende”. 

CSV Kommunikation & Teknologi er bestemt ikke afvisende for, 

at gentage succesen næste gang, der afvikles CPLOL kongres.  
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