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Undervisning til borgere med talevanskeligheder

Hvad er afasi?

Afasi er sproglige vanskeligheder som ofte skyldes, at en
blodprop eller en hjerneblødning har skadet et eller flere af
de sproglige områder i hjernen.

Afasi og dysartri kan også optræde på samme tid.

Hvad kan vi tilbyde?

Ved første møde undersøger
talepædagogen problemets omfang, og sammen lægger vi en
plan for dit forløb.

Som afasiramt kan du have
besvær med at finde ord og
danne sætninger. Det kan væ- Undervisningen tilrettelægges
re svært at læse, skrive og for- individuelt og foregår på Rehabiliteringsafdelingen eller i Hjerstå det, andre fortæller dig.
ne- og Talehuset i Tirstrup.

Hvad er dysartri?

Dysartri er en taleforstyrrelse
som følge af:
•

en skade i hjernen eller andre steder i nervesystemet oftest forårsaget af blodpropper eller blødninger i
hjernen.

Enkelte har behov for at undervisningen foregår i eget hjem.

Mål

Hvis du har afasi vil målet være, at du genvinder mest mulig
af din evne til at kommunikere.
Det kan også indebære, at du
• andre neurologiske sygfår hjælp til at udvikle og anvendomme som f. eks. sklerose de alternative kommunikationseller parkinson.
former.
Som dysartri-ramt har du
svært ved at tale. Det er fordi
det tale-motoriske system
(kæbe, læber, tunge, svælg),
der er med til at danne din tale, er beskadiget.

Hvis du har dysartri, vil målet
være, at du opnår så god forståelighed og tale-tydelighed
som muligt. Det kan også indebære, at du får hjælp til at udvikle og anvende alternative
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Der er mulighed for at blive
visiteret til kørsel, hvis du ikke
er i stand til at køre eller benytte offentlige transportmidler. Spørg personalet, hvis du
er i tvivl.

kommunikationsformer.

Pårørende

Pårørende inddrages som en
naturlig del af forløbet.

Pris

Undervisningen er gratis.

Transport
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Kontakt til Træning og Akitvitet Visitation:
- Spørg endelig, hvis der er noget, du gerne vil vide mere om.

Kontaktoplysninger

Træning og Aktivitet Visitation
Tlf: 8753 6600 - Telefontid: kl. 9.00-11.00 og kl. 13.00-15.00
Mail: traening.aktivitet@syddjurs.dk
Rehabiliteringsafdelingen
Hjerne- og Talehuset
Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft.
Tlf.: 8753 5870
Du kan læse mere på vores hjemmeside:
http://www.syddjurs.dk/rehab
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