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Der er åben telefonrådgivning vedr. 

hjerneskade torsdage kl. 14 - 15  

på telefon nr. 24 66 15 83  

 

    Hjerneskade 
 

    Undervisning og rådgivning til 

    voksne med tale– og sprog- 

    vanskeligheder 

SCR Kommunikation 
Roskilde 



  
Kommunikationsvanskeligheder 
Blodprop, hjerneblødning eller anden skade på hjer-
nen kan påvirke evnen til at forstå talt sprog, til selv 
at formulere sig eller til at tale tydeligt. Disse vanske-
ligheder kaldes for henholdsvis afasi og dysartri. 
 
Afasi 
Afasi betyder tab af evnen til at opfatte og bruge  
sproget. Det vil sige, at evnen til at forstå sproget, til 
at formulere sig eller til at læse og skrive kan blive 
påvirket 
 
Dysartri 
Dysartri betyder nedsat evne til at tale tydeligt pga. 
kraftnedsættelse og/eller manglende koordination af 
taleorganerne -fx tunge og læber. 
 
 
Andre kommunikationsvanskeligheder 
Nogle mennesker kan have problemer med andre dele 
af kommunikationen -fx:  
 
 Nedsat initiativ til at tale 
 Overdreven talestrøm 
 Problemer med at ’holde den røde tråd’ i en sam-

tale 
 Vanskeligheder med at opfatte eller udtrykke ik-

ke-sproglige signaler i samtalen—fx mimik, 
kropssprog, tonefald m.m. 

 
Hvem kan henvende sig? 
Alle borgere kan henvende sig til taleundervisningen 
på SCR Kommunikation  og bede om en talepædago-
gisk undersøgelse.  
 
Undersøgelsen skal klarlægge problemets karakter og 
danner baggrund for rådgivning og vejledning. Heref-
ter tager talepædagogen stilling til, om vanskelighe-
derne kan afhjælpes eller begrænses ved målrettet ta-
leundervisning.  
 
Talepædagogen kan tilbyde 
 Talepædagogisk undersøgelse 
 Rådgivning 
 Undervisning 
 
Den talepædagogiske undersøgelse og undervisning 
kan finde sted i Specialcenter Roskildes  
lokaler, på plejehjem eller i eget hjem efter aftale.  
 
Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes be-
hov og ressourcer og kan være enten eneundervisning, 
holdundervisning eller undervisning af pårørende. 
 
Der gives rådgivning til såvel den ramte som til de på-
rørende. 
 
Betaling 
Undersøgelse, rådgivning og undervisning er forudbe-
talt for borgere i Roskilde, Stevns, Greve, Solrød, Kø-
ge og Lejre kommuner. 
 
 


