STEMMEVANSKELIGHEDER
CSU Holbæk, Kommunikationscentret

FIND VEJ TIL OS

Gå fra parkeringspladsen op ad stien, forbi bommen og drej til venstre

SP15

Følg fortsat stien – hvor den drejer mod højre, finder du indgang til
Tale og Kommunikation SP15
CSU Holbæk, Kommunikationscentret
Tale og Kommunikation
Seminarieparken 2, SP15
4300 Holbæk
Tlf. nr. 7236 3486

STEMMEVANSKELIGHEDER
For borgere i Holbæk og Odsherred Kommune

Stemmevanskeligheder
Stemmevanskeligheder kan
vise sig på følgende måder:
•
•
•
•
•
•

Problemer med at tale i
længere tid pga.
overbelastning af stemmen
Mistet stemme helt eller
delvist
Stemmen har forandret sig
Træthed i stemmen
Ømhed eller smerter i og
omkring taleorganerne
Trang til at rømme sig

Alle kan komme ud for at have
stemmeproblemer i en periode. Der
kan være tale om hæshed i
forbindelse med forkølelse eller virus.
Hvis hæsheden ikke forsvinder efter
et par uger, bør der tages kontakt til
en halsspecialist.

Inden stemmeundervisning
iværksættes skal eleven undersøges
af en halsspecialist for at udelukke
sygdomme i struben eller andre
lidelser, der kræver medicinsk eller
kirurgisk behandling.

Den logopædiske udredning og
undervisning finder som
udgangspunkt sted i CSUs lokaler, på
plejehjem eller i eget hjem efter
aftale.

Alle kan henvende sig direkte til en
halsspecialist.

Undervisningen tilrettelægges efter
den enkeltes behov og ressourcer og
kan foregå enten individuelt eller på
mindre hold. Ligeledes kan der være
undervisning af de pårørende.

Vi kan hjælpe dig med

Henvendelse

•
•
•

Logopædisk (talepædagogisk)
udredning
Rådgivning og vejledning af
borgeren og de pårørende
Undervisning

Undervisningen er individuel og
tilrettelægges ud fra den enkelte elevs
behov.
For at opnå en ønsket effekt med
undervisningen må der påregnes en
del hjemmeøvelser.

Borgere i Holbæk og Odsherred
Kommuner kan frit henvende sig
direkte til Taleafdelingen, ligesom
sagsbehandlere eller andre
fagpersoner kan henvise.
Udredning, undervisning og
rådgivning er gratis for borgeren og
betales via lovgivningen.

Hvem er vi?
I Tale og Kommunikation er der ansat
audiologopæder og talepædagoger. Vi
er specielt uddannede til at hjælpe
dig.

Kontakt
Kontakt os og aftal en tid til
rådgivning. Vi svarer gerne på
spørgsmål.
Kontakt Tale og Kommunikation,
CSU Holbæk
•
•

•

Mail: csu-tale@holb.dk
Sikker mail:
sikkerpost@holb.dk – skriv
’Logopæd CSU
Kommunikationscentret’ i
emnefeltet
Telefon: 7236 3486

