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Stemme, tale og kommunikation ved Parkinsons sygdom 

Hvis du har Parkinsons sygdom, oplever du måske nogle af føl-

gende ændringer med din stemme, tale og kommunikation: 

 

 Stemmen er svag, og du bliver ofte bedt om at gentage 

 Talen er utydelig 

 Talen er ensformig 

 Taletempoet er hurtigt 

 Talen kan indeholde stammen 

 Mimikken er begrænset 

 Du når ikke at komme på banen i en samtale, inden emnet 

er skiftet 

 Du mister tråden i samtaler 

 

De fleste personer med Parkinsons sygdom vil på et tidspunkt op-

leve nogle af de nævnte ændringer.  Ændringerne kan påvirke din 

lyst til at kommunikere, så du ikke i samme grad deltager i samta-

ler som tidligere. Det kan også være, at det er dine omgivelser, 

der har lagt mærke til ændringerne og har bedt dig om at kontakte 

en logopæd (talepædagog). 
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Undersøgelse 

Når du kontakter os, bliver du tilbudt en undersøgelse i  

Foniatrisk-Logopædisk klinik på Køge Sygehus, hvor du bli-

ver undersøgt af en øre-, næse-, halslæge og en logopæd. Her-

efter inviteres du til en samtale og logopædisk undersøgelse 

på SCR Kommunikation, hvor ændringer med din stemme, 

tale og kommunikation afdækkes af en logopæd.  

 

Undervisning 

I fællesskab vurderes det, om et undervisningsforløb skal 

igangsættes. Eksempler på mål for undervisningen kan være 

at øge din stemmestyrke, at tale langsommere og/eller at for-

bedre din gennemslagskraft i samtaler. Det kan også være, at 

du vil få gavn af et kommunikationshjælpemiddel som f.eks. 

en stemmeforstærker, som gør din tale mere hørbar for dine 

omgivelser.  

Undervisningen finder sted i Roskilde eller efter aftale. Dine 

pårørende er altid velkomne i undervisningen.  

 

Undervisningen er gratis for borgere i Roskilde, Lejre, Sol-

rød, Greve, Køge og Stevns kommuner 


