Talevanskeligheder
Tilbud til borgere i Vejle kommune med
talevanskeligheder

Kommunikation & Teknologi
Pedersholms Allé 50
7100 Vejle
76 81 55 50

Kommunikation & teknologi
Oplever du vanskeligheder med at gøre dig forståelig, og
påvirker det dine muligheder for at kommunikere og deltage
aktivt i din hverdag, så er det her du søger hjælp.
Vores talekonsulenter hjælper alle voksne i Vejle kommune,
herunder unge der har afsluttet 9. klasse eller er fyldt 17 år, som
har talevanskeligheder

Hvordan får du vores hjælp?
Du kan selv henvende dig eller få en pårørende, en læge eller
en sagsbehandler til at kontakte os for dig.
I tilfælde af problematikker med stemmen, skal du dog først
undersøges af en halslæge, da det er vigtigt at få undersøgt
hvad årsagen er til dine stemmeproblemer. Halslægen kan
kontaktes uden henvisning.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder blandt andet udredning, undervisning samt rådgivning
og vejledning i forbindelse med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løbsk tale
Stammen
Stemmevanskeligheder
Andre udtalevanskeligheder
Talevanskeligheder som følger af erhvervet hjerneskade
Talevanskeligheder i forbindelse med strubeløs/
laryngektomeret
Talevanskeligheder efter operation i mundhulen
Talevanskeligheder i forbindelse med parkinson
Korhold for parkinsonramte og andre med behov for
ekstra fokus på stemmen.

Talekonsulenten foretager i samarbejde med dig en faglig
vurdering af, hvad der kan hjælpe dig.
Læs mere om ovenstående tilbud på www.csv-vejle.dk

Stammen er en talelidelse der giver afbrud i en persons talestrøm.
Stammen kan lyde som gentagelser af lyd, stavelse eller ord,
forlængelse af lyd i ord eller blokering af lyd før eller inde i ord
Formålet med undervisningen er, at du gennem viden og indsigt
i din stammen får øgede muligheder for at kommunikere så godt
og flydende som muligt.
Stemmen: Vanskeligheder med stemmen kan vise sig på
forskellige måde og have forskellige årsager.
Formålet med undervisningen er, at du, via de rette teknikker,
lærer at bruge stemmen hensigtsmæssigt. En anden vigtig del af
undervisningen er at give værktøjer til at mestre vanskeligheden,
acceptere og rumme det til fordel for en værdifuld tilværelse.
Udtalevanskeligheder: Udtalevanskeligheder er problemer
med at tale tydeligt, så andre kan forstå dig. Personer med
udtalevanskeligheder får ofte at vide af andre, at de mumler.
Man kan også have udtalevanskeligheder i form af læsp.
Formålet med undervisningen er, at du lærer, hvordan du kan
justere den måde, du taler på.
Talevanskeligheder som følge af erhvervet hjeneskade:
I forbindelse med en hjerneskade kan der opstå afasi. Det betyder
problemer med sproget: tale, forstå, læse og skrive. Du kan få
svært ved at formulere dig og finde eller forstå de rigtige ord.
Formålet er at give dig mulighed for at forbedre din
kommunikationsevne.
Parkinson: Med Parkinsons sygdom kan du opleve en forandring
i stemmefunktionen. Stemmen bliver svagere og talen kan blive
monoton. Talen kan blive svær at igangsætte, for så at løbe
afsted, når først man er startet.
Formålet er at optimere tale-/stemmefunktion via rådgivning og
vejledning, både i eneundervisning, og i perioder også holdforløb.
Talevanskeligheder efter operation.
Struben: Formålet med undervisningen er således at give dig nye
muligheder for at kommunikere og tale med dine omgivelser.
Mundhulen: Formålet med undervisningen er, at du, via de rette
teknikker, lærer at tale så tydeligt som muligt.

Henvendelser til K&T:
Mandag - torsdag 8.30 - 15.00
Fredag kl.: 8.30 - 14.00
tlf.: 76 81 55 50
e-mail: kom@vejle.dk
Sted
Pedersholms Allé 50, Vejle
Transport
Bybus linje 7 holder lige ved adressen
Læs mere om CSV Vejle
www.csv.vejle.dk

