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Mundhuleopereret

I forbindelse med kræft i mund og svælg kan der efter operation
og/eller strålebehandling opstå ændrede forhold omkring tunge,
gane, læber og kinder. Der kan desuden være flere andre elementer, der påvirker udtalen:







Nedsat kæbeåbning (trismus)
Tandmæssige problemer
Mundtørhed
For meget mundvand eller sekret
Synkeproblemer
Stivhed eller nedsat sensibilitet i tunge, gane og/eller
læber

Udtaleproblemerne kan også være kombineret med et stemmeproblem som fx hæshed. På SCR Kommunikation tilbydes gratis rådgivning og taleundervisning til voksne, der er mundhuleopererede.

Taleundervisning og rådgivning
Taleundervisning kan begynde efter udskrivelse fra hospitalet, når
hospitalslægen har givet tilladelse. Man kan modtage undervisning og/eller rådgivning, selvom man endnu ikke har afsluttet evt.
strålebehandling.
Pårørende er velkomne til at deltage i dele af undervisningsforløbet efter aftale med den mundhuleopererede og logopæden
(talepædagogen).
Undervisningen foregår på SCR Kommunikation i Roskilde. Undervisningen foregår oftest som eneundervisning. I visse tilfælde
kan det dog være hensigtsmæssigt at oprette små hold.

Taleundersøgelse

Inden undervisningen foretages en grundig talepædagogisk undersøgelse med lydoptagelse af talen. I visse tilfælde vil man blive henvist til
øre-næse-hals-ambulatoriet på sygehuset i Køge for en grundig beskrivelse af forholdene i mund og svælg.
Formål med undervisningen
 At man opnår at tale bedst muligt efter operationen/
strålebehandlingen
 At man bliver bevidst om udtalen og om hvor lydene dannes
 At man får indsigt i og accept af sin nye situation
Hvem kan henvende sig?
Alle mundhuleopererede, der oplever at have problemer med tale og
kommunikation og som er bosat i Roskilde, Køge, Greve, Lejre,
Stevns eller Solrød kommune, kan frit henvende sig til SCR Kommunikation. Tilbuddet er forudbetalt.

Forening
Patientforeningen under Kræftens bekæmpelse: ”Netværk for patienter
med hals- og mundhulekræft” afholder bl.a. foredrag og møder, hvor
man kan tale med andre ligestillede.
Kontaktoplysninger:
halsmundcancer@hotmail.com eller tlf. 3527 1900
www.cancer.dk - søg på ”mundhulekræft”.

