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Laryngectomi
Laryngectomi (fjernelse af struben)

Årsagen til, at man må fjerne struben, er oftest kræft i struben,
men i sjældne tilfælde kan laryngectomi skyldes en ulykke. Ved total
laryngectomi bortopereres hele struben. Luftrøret føres ud på halsens
forside, hvorved der skabes et hul lige over brystbenet. Hvis muligt
isættes en taleventil i væggen mellem luftrør og spiserør. Lige efter
operationen er man ikke i stand til at tale.

Indlæggelse

Almindeligvis indlægges man på Rigshospitalet dagen inden
operationen, hvor de sidste undersøgelser udføres. Før operationen
tilbyder en konsulent, der selv er laryngectomeret, en samtale om,
hvordan det er at leve uden strube. Konsulenten vil efter operationen
være behjælpelig med, hvordan man ansøger om hjælpemidler hos
kommunen.

Taleundervisning

Taleundervisningen kan begynde efter udskrivelsen fra hospitalet, når
man har bestået ”drikkeprøven”, og lægen på Rigshospitalet har givet
tilladelse. Undervisningen foregår i øre-, næse- halsambulatoriet på
Sjællands Universitetshospital i Køge eller på SCR Kommunikation i
Roskilde.
Pårørende er velkomne til at deltage i dele af undervisningsforløbet
efter aftale med den laryngectomerede og logopæden
(talepædagogen).

Kommunikation

Der er tre forskellige kommunikationsformer efter laryngectomi:

Ventiltale

Hvis muligt isættes taleventil ved operationen. Denne anbringes
mellem luftrøret og spiserøret, således at man ved at holde for stoma
kan lede luften ind i spiserøret gennem ventilen. Luften passerer
herefter gennem overgangen mellem spiserøret og svælget og op
gennem mundhulen, så man kan frembringe tale.

Talevibrator

En talevibrator er en elektrisk lydgiver, der holdes vinkelret mod
et velegnet sted på halsen. Vibrationerne forstærker resonansen
i svælget, og med tydelig artikulation kan man frembringe god og
forståelig tale.

Spiserørstale/uden taleventil

Ganske få laryngectomerede kan ikke få glæde af en taleventil, men
kan i stedet lære at tale med traditionel spiserørsstemme. Luften
pumpes eller suges ned i den øverste del af spiserøret. Når luften
presses op igen, sættes overgangen mellem den øverste del af
spiserøret og svælget i svingninger. Den lyd der dannes, kan – som
ved ventiltale – formes til tale i mundhulen.
Uanset kommunikationsform vil langt de fleste kunne opnå en god og
brugbar tale.

Kontakt logopæd
Anne Bingen-Jakobsen
Mobil: 40 10 25 15 (også SMS)
Mail: annebij@roskilde.dk
SCR Kommunikation
Elisagårdsvej 7, 1. sal
4000 Roskilde
Øre-, næse- halsambulatoriet
SjællandsUniversitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Kontakt konsulent for strubeopererede
Carina Schøndorff
Mobil: 51 56 36 62 (kun SMS)
Mail: carsc@slagelse.dk
Taleundervisningen og vejledning ved konsulent for strubeopererede
er et gratis tilbud til alle borgere i Region Sjælland. Tilbuddet gives
i henhold til lov om specialundervisning for voksne i et samarbejde
mellem regionens kommuner og kommunikationscentre.

