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Hvad kan der gøres?
Under sygehusindlæggelse vurderer en talepædagog arten
og omfanget af talevanskelighederne. Herefter kan den første
rådgivning og undervisning begynde. Den pårørende er velkommen
til at deltage.
Er der fortsat behov for talepædagogisk undervisning eller
rådgivning efter udskrivelsen fra sygehuset fortsættes indsatsen på
CSU-Slagelse.
Vi vil oftest
• Foretage en undersøgelse
• Vurdere hvordan der kan ydes hjælp med henblik på
kommunikation
• Orientere og vejlede personen selv og evt. de pårørende
Taleundervisningen sigter på at gøre talen lettere at forstå og
på at udnytte personens bevarede ressourcer optimalt. I nogle
tilfælde vil der være behov for at lære at anvende hjælpemidler til
kommunikationen.
Undervisningen kan organiseres som
• eneundervisning
• gruppeundervisning
• undervisning af pårørende, plejepersonale, andre primære
kommunikationspartnere mv.

Dysartri
Dysartri er en talelidelse som følge af en skade i
hjernen
Det betyder, at man har svært ved at tale tydeligt på grund af
nedsat funktion eller lammelse af de muskler, der bruges, når
man taler. Det betyder, at man har svært ved at bevæge og styre
åndedrætsmuskler, strubens stemmebånd, tunge, læber, kæbe og
gane.
Der ses forskellige sværhedsgrader af dysartri fra de helt lette,
hvor der er lidt utydelig tale, til de meget svære hvor der slet ingen
talelyd er. For mange kan det være svært at holde på mundvandet,
og der kan være synkevanskeligheder.
Ved Dysartri kan der f.eks. være vanskeligheder med:
•		 Vejtrækning
Man har ikke luft nok til at tale
•		 Stemme
Svag stemme, eller stemmen lyder anderledes
•		 Udtale
Upræcis/utydelig udtale
Snøvlende tale
•		 Taletempo
Talen er ofte for hurtigt eller for langsomt
•		 Sprogmelodi
Talen er monoton
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