KommunikationsCenter Thisted tilbyder k ompenserende specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne efter gældende lovgivning, til
voksne med:







STEMME OG TALE
Undervisning, rådgivning og vejledning
Morsø og Thisted Kommune

Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykiatriske diagnoser
Generelle indlæringsvanskeligheder
Demens i det tidligste stadie

KommunikationsCenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-12
Yderligere information kan læses på vores hjemmeside.
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KommunikationsCenter Thisted er specialiseret i genoptræning af stemme–
og talemæssige vanskeligheder hos voksne. Vi tilbyder kompenserende specialundervisning samt rådgivning og vejledning.
Den ambulante indsat i kommunen foregår på Kommunikationscenteret i Thisted og i Sundhedshuset i Nykøbing. Kommunikationscenterets logopæder
indgår desuden i den tværfaglige udredning og rehabilitering af borgere, der
er på træningsophold på Dragsbækcenteret i Thisted Kommune.
Stemmevanskeligheder
Kan bl.a. vise sig som:

Hæshed

Rømmetrang

Tørhedsfornemmelse i halsen

Klumpfornemmelse i halsen

Spændinger og ømhed i halsen

Stemmesvigt/stemmetræthed

Manglende kraft i stemmen

Svigtende sangstemme

Sammensnøring i halsen (ILO)

Behov for stemmeomlægning
Årsag til stemmevanskeligheder kan være:
Uhensigtsmæssig brug af stemmen og manglende viden om stemmens funktion og støtte. Problemerne kan dog også skyldes andre ting. Derfor skal alle,
der har stemmevanskeligheder, undersøges af en halsspecialist inden undervisningen påbegyndes. Formålet er at udelukke sygdomme på stemmebåndene eller andre lidelser, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.

Talevanskeligheder
Kan have vidt forskellige årsager og kommer til udtryk i form af f.eks.:


Udtalevanskeligheder - er utydelig tale, læspen eller andet



Stammen - kan forekomme i forskellige variationer, og vil ofte belaste
den stammende alvorligt



Løbsk tale - en talelidelse der kan give mumlende, jappende og ofte
svært forståelig tale



Laryngectomi - dvs. en fjernelse af strubehovedet, hvorefter man kan
lære at tale på en helt ny måde



Læbe/ganespalte - en medfødt lidelse, der almindeligvis er behandlet
op gennem barndom og ungdom. Voksne kan dog med tiden opleve
ændringer i talen

Vi tilbyder en indledende samtale, hvor der tages stilling til en logopædisk udredning. Udredningen danner grundlag for den indstilling og godkendelse,
der skal til, for at man kan modtage et specialiseret undervisningstilbud.

