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gomspalt

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är en av de allra vanligaste missbildningarna.
Läppar, käkar och gom bildas hos fostret av
delar som successivt växer samman. Ibland sker en
ofullständig slutning och en spalt bildas. Spalten
kan vara alltifrån total, det vill säga gå genom både
läpp, käke och gom till att endast drabba delar av
läppen eller delar av gommen.
LKG-spalt anses ofta vara en utseendeavvikelse
men det påverkar också andra saker såsom tandutvecklingen, talet, ätförmågan och hörseln. Många
olika yrkesgrupper, till exempel plastikkirurg,
tandläkare, logoped och öron-, näs- och halsläkare
samarbetar i så kallade LKG-team för att ge barnet
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en samordnad behandling. Behandlingen av LKGspalt börjar när barnet är nyfött och fortsätter till
vuxen ålder. Barnet opereras ofta vid flera tillfällen
genom uppväxten. Behandlingsplanen är individuell för varje barn.
Logopeden träffar det nyfödda barnet och dess
föräldrar och följer upp eventuella matningssvårigheter. Logopeden gör sedan fortlöpande kontroller
av barnets munmotorik samt språk- och talutveckling. Många barn med LKG-spalt behöver kontinuerlig behandling hos logoped under flera års tid.
Vid LKG-spalt kommer du i kontakt med logoped
via ditt LKG-team.

Box 1419, 111 84 Stockholm | 08-4424460 | info@logopedforbundet.se | www.logopedforbundet.se
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