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SPROG OG TALE
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Morsø og Thisted Kommune

Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykiatriske diagnoser
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KommunikationsCenter Thisted er specialiseret i genoptræning af sproglige,
talemæssige og kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade.
Vi tilbyder kompenserende specialundervisning samt rådgivning og vejledning
til den ramte og dennes pårørende.
Den ambulante indsats i kommunen foregår på KommunikationsCenteret i
Thisted og på Sundhedshuset i Nykøbing Mors. Kommunikationscentrets logopæder indgår desuden i den tværfaglige udredning og rehabilitering af borgere, der er på træningsophold på Dragsbækcentreret i Thisted Kommune.
Problemer med sproglige, talemæssige og kommunikative vanskeligheder kan
opstå som følge af:

Blodprop i hjernen

Hjerneblødning

Ulykkestilfælde

Svulst i hjernen

Andre sygdomme
Dysartri:
Dysartri kan give problemer med at tale:

At have utydelige tale

At have utilstrækkelig vejrtrækning

At have nedsat bevægelse i læber, kæbe, gane, strube og tunge

At have en svag stemme

At have nedsat taletempo

At have manglende rytme og melodi i talen
I forbindelse med dysartri kan der være problemer med at holde på mundvandet og nogle oplever problemer med at spise/synke. Evnen til at læse og
skrive kan være bevaret.

Afasi:
Afasi kan give problemer med at forstå tale:

At genkende lyde, stavelser og ord

At forstå enkelte ord

At forstå sammenhængende tale

At forstå, når flere taler sammen

At forstå, når der er støj i baggrunden
Afasi kan give problemer med at tale:

At finde og sige de ønskede ord

At tale i hele sætninger

At komme til at sige andre ord end de ønskede

At bytte om på lyde og ord

At bytte om på ja og nej

At komme til at sige det samme ord igen og igen

At tale mindre og i nogle tilfælde mere end sædvanligt
I forbindelse med afasi vil man desuden ofte have problemer med at regne,
læse, skrive og stave.
Vi tilbyder en indledende samtale, hvor der tages stilling til en logopædisk udredning. Udredningen ligger til grund for den indstillingog godkendelse, der
skal til for at et specialiseret undervisningstilbud gives.

