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Orala och faciala reflexer utvecklas i fosterstadiet. Många förblir aktiva hela livet och är nödvändiga för 

mänsklig överlevnad inklusive andning och ätande. De är delaktiga i sensoriska funktioner -känsel, lukt, 

smak, syn, hörsel och fungerar i koordination med olika system i varierande kombinationer t.ex. - hand, 

mun, öra, öga, tunga och nacke. De är grunden till utveckling av ickeverbal kommunikation, mimik, 

emotionella uttryck och verbal kommunikation som språkljud och tal.  

Kursen innehåller bland annat:  

• Allmänt om och vilken funktion behandlingsprogrammet Oral-Facial Reflex Integration har i MNRI-

metoden  

• Oral-faciala reflexer och hur de relaterar till primära motoriska rörelsemönster och viktiga kroppssystem.  

• Vilken funktion oral-faciala reflexer spelar för att bygga en grund för motorisk, kommunikations- och 

kognitiv utveckling samt emotionell- och beteendereglering. 

• MNRI-tekniker för att bedöma, behandla och integrera oral-faciala reflexer. 

• Hur man införlivar MNRI-teknikerna från kursen till sin dagliga verksamhet.  

    

Plats: Solna-Stockholm Sweden 

Datum: 26-28 April 
Local Area Coordinator: Malin Larsson, Fysioterapeut  
Email for contact: malin@motuscognita.se  
Course Hrs: 24  
Cost: 5300+moms (för repeat attendance, ta kontakt med Local Area Coordinator 

Last day of registration: 5 April  

For registration and information: 

http://motuscognita.quickbutik.com  http://masgutovamethod.com  

     

Helena Björelius har en Master i logopedi vid Karolinska Institutet i 

Stockholm, är specialist inom motoriska talstörningar hos barn och 

certifierad MNRI Core specialist och instruktör. Helena är intresserad av 

samband (ko-morbiditet) av motoriska och sensoriska funktioner och 

processer och har publicerat 2 artiklar i ämnet 2015 och 2017. Innan Helena 

utbildade sig till logoped arbetade hon med olika former av rörelsekonst i 

närmare 30 år som mimskådepelare, regissör och pedagog. Hon blev 

introducerad till MNRI-metoden för ca. 10 år sedan vilket gav henne en helt ny 

dimension till arbetet som logoped och sitt personliga liv. Hon har genomfört 

tusentals teoretiska och kliniska utbildningstimmar med MNRI och arbetar 

direkt med dr. Masgutova och hennes internationella team.  

 

http://motuscognita.quickbutik.com/
http://masgutovamethod.com/

