
Elisagårdsvej 7, 1. sal 

4000 Roskilde 

SCR Kommunikation 
Roskilde 

Revideret september  2021 

Henvendelse kl. 8.00-13.00 

Telefon: 4631 7231 

E-mail: scr.kommunikation@roskilde.dk 

www.scr.kommunikation.roskilde.dk 

 

Logopæd Anne Bingen-Jakobsen 

tlf.: 4010 2515 

IKT-konsulent Anette Fredslund Jensen 

tlf.: 3052 8378 

 

  ALS  
 

Rådgivning af borgere med 

ALS (Amyotrofisk Lateral 

Sclerose) 

    

 
 

     
  

SCR Kommunikation 
Roskilde 



 
Kommunikation 
Når man er diagnosticeret med ALS, kan man bl.a. opleve 
vanskeligheder med sin stemme, udtale og vejrtrækning. 
Man kan opleve, at man bliver udtrættet af at tale, og at det 
bliver sværere at tale tydeligt eller tilpas kraftigt. Man kan 
også opleve vanskeligheder med at betjene tastatur, mobil-
telefon og lignende, som bruges til skriftlig kommunikati-
on.  
 
Hvis måden, man kommunikerer på, bliver forandret, kan 
man have brug for rådgivning om den bedst mulige kom-
munikation - såvel mundtligt som skriftligt.  
 
Rådgivning 
På SCR Kommunikation kan du få rådgivning af en logo-
pæd (talepædagog) og en IKT-konsulent (rådgiver i brugen 
af teknologiske kommunikationshjælpemidler). Rådgivnin-
gen tager udgangspunkt i de vanskeligheder, du og din fa-
milie oplever. 
 

Det overordnede mål med rådgivningen er at sikre, at man 
bruger stemme, udtale/artikulation og vejrtrækning mest 
hensigtsmæssigt. En del af målet kan også være at lære at 
bruge kompenserende strategier eller kommunikations-

hjælpemidler. Alt sammen for at sikre, at man forvalter 
energien, så kommunikationen fungerer så godt som muligt 
i forskellige situationer.  
 
 
 
 

 

Pårørende 
Alle kommunikationsparter er involverede i at få kommu-
nikationen til at fungere. Pårørende tilbydes derfor også 
rådgivning hos logopæd og IKT-konsulent for at få strate-
gier til at få dette til at lykkes.     
 

Hvem kan henvende sig? 
Borgere, der bor i følgende 6 kommuner: 
 
 Stevns 
 Greve 
 Solrød 
 Køge 
 Lejre 
 Roskilde 
 
Man kan selv henvende sig til SCR Kommunikation, eller 
man kan få andre til at henvende sig på ens vegne (f.eks. 
læge, sygeplejerske, pårørende eller RehabiliteringsCenter 
for Muskelsvind).  
 
Hvor foregår rådgivningen? 
Rådgivningen foregår på Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde. 
 
I særlige tilfælde kan rådgivningen finde sted i hjemmet. 
 

 

 


