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Anvendelse	  
La	  Trobe	  Communication	  Questionnaire	  (LCQ)	  er	  et	  selvrapporteringsspørgeskema,	  der	  henvender	  sig	  til	  personer	  med	  kognitive	  
kommunikationsforstyrrelser	  (PMK).	  Spørgeskemaet	  består	  af	  30	  spørgsmål,	  som	  alle	  omhandler	  kommunikative	  evner,	  der	  benyttes	  
i	  samtale	  med	  andre.	  Spørgeskemaet	  er	  målrettet	  voksne	  personer	  (18+).	  	  

LCQ	  findes	  i	  to	  versioner	  hhv.	  til	  PMK	  og	  til	  pårørende.	  Ved	  at	  inddrage	  PMKs	  egen	  opfattelse	  af	  vanskelighederne,	  opnås	  en	  
forståelse	  af	  dels	  personens	  indsigt	  i	  egne	  ressourcer	  og	  begrænsninger,	  og	  dels	  af	  hvilke	  vanskeligheder	  personen	  selv	  er	  påvirket	  af	  
i	  hverdagen.	  Ved	  at	  inddrage	  de	  pårørendes	  synspunkt	  giver	  det	  indblik	  i,	  hvordan	  PMK	  kommunikerer	  i	  hverdagen	  uden	  for	  de	  
logopædiske	  rammer.	  	  
	  

Instruktioner	  
Det	  anbefales	  at	  en	  logopæd	  er	  til	  stede,	  når	  PMK	  besvarer	  spørgeskemaet,	  mens	  pårørende	  kan	  besvare	  spørgeskemaet	  
selvstændigt.	  Dette	  anbefales,	  for	  at	  logopæden	  kan	  støtte	  PMK	  til	  at	  udfylde	  alle	  spørgsmål	  samt	  fastholde	  fokus	  og	  koncentration	  
undervejs.	  Det	  anbefales	  ligeledes	  at	  benytte	  et	  afskærmende	  papir	  ved	  udfyldelse,	  som	  flyttes	  ned	  ét	  spørgsmål	  ad	  gangen.	  Dette	  
skal	  støtte	  PMK	  i	  at	  fastholde	  fokus	  på	  det	  givne	  spørgsmål.	  	  

PMK	  skal	  opfordres	  til	  at	  læse	  instrukserne	  først,	  og	  logopæden	  skal	  herefter	  sikre,	  at	  PMK	  har	  forstået,	  før	  der	  fortsættes.	  
Logopæden	  må	  gerne	  forklare	  og	  uddybe	  undervejs,	  hvis	  PMK	  ikke	  forstår	  et	  spørgsmål.	  Logopæden	  må	  ikke	  tilkendegive	  egen	  
holdning	  til	  PMKs	  vanskeligheder.	  
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Hyppighed	  og	  Ændring	  
Ud	  for	  hvert	  spørgsmål	  skal	  to	  kolonner	  udfyldes;	  Hyppighed	  og	  Ændring.	  	  

Kolonnen	  hyppighed	  besvares	  først	  og	  omhandler,	  hvor	  tit	  en	  vanskelighed	  opleves.	  Der	  besvares	  ud	  fra	  fire	  svarmuligheder;	  
Altid/for	  det	  meste,	  Ofte,	  Nogle	  gange	  og	  Aldrig/sjældent,	  som	  har	  værdierne	  1-‐4.	  Spørgsmålene	  er	  formuleret	  således,	  at	  et	  højt	  tal	  
indikerer,	  at	  de	  kommunikative	  evner	  vurderes	  at	  være	  meget	  vanskelige,	  mens	  et	  lavt	  tal	  indikerer	  færre	  vanskeligheder.	  Dette	  er	  
dog	  med	  undtagelse	  af	  spørgsmål	  11,	  19	  ,	  21,	  23	  ,	  24	  og	  28,	  hvor	  formuleringen	  er	  vendt,	  så	  det	  laveste	  tal	  indikerer	  flere	  
vanskeligheder.	  Dette	  er	  gjort	  for	  at	  tjekke	  for	  bias.	  	  

Efterfølgende	  besvares	  kolonnen	  ændring.	  Denne	  kolonne	  omhandler	  ændringer	  indenfor	  et	  bestemt	  tidsinterval,	  som	  kan	  variere,	  
og	  som	  logopæden	  vælger	  (fx	  ændring	  siden	  skaden	  indtraf	  eller	  ændring	  siden	  påbegyndt	  intervention).	  Der	  er	  tre	  svarmuligheder;	  
det	  sker	  oftere,	  ingen	  ændring	  og	  det	  sker	  sjældnere	  og	  er	  illustreret	  med	  symbolerne	  +,	  0	  og	  -‐.	  	  
	  

Opmærksomhedspunkter	  

-‐ Spørgsmål	  17	  og	  21	  kan	  være	  nødvendige	  for	  logopæden	  at	  forklare	  eller	  spørge	  ind	  til	  ift.	  at	  sikre	  korrekt	  forståelse.	  Ordene	  
“stemmeføring”,	  ”toneleje”,	  ”betoning”	  og	  ”styrke”	  kan	  være	  svære	  for	  personer	  uden	  logopædisk	  baggrund	  at	  forstå	  samt	  
kende	  forskel	  på.	  

-‐ En	  samtale	  kan	  bade	  være	  skriftlig	  og	  mundtlig.	  Det	  er	  derfor	  acceptabelt,	  hvis	  PMK	  besvarer	  spørgsmålene	  med	  reference	  til	  
begge	  dele.	  

-‐ Vær	  opmærksom	  på	  omvendt	  scoring	  i	  spørgsmålene	  spørgsmål	  11,	  19	  ,	  21,	  23	  ,	  24	  og	  28.	  Noter	  hvis	  dette	  sker,	  og	  led	  
derefter	  PMK	  til	  at	  besvare	  spørgsmålene	  korrekt.	  

-‐ Mange	  PMK	  har	  ofte	  begrænset	  indsigt	  i	  egne	  vanskeligheder,	  men	  de	  får	  ofte	  mere	  indsigt,	  jo	  længere	  tid	  der	  er	  gået	  siden	  
skaden.	  Derfor	  kan	  en	  genafprøvning	  af	  LCQ	  føre	  til	  et	  resultat,	  der	  viser	  flere	  oplevede	  vanskeligheder	  end	  tidligere	  angivet.	  	  


