Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

ALS
Amyotrofisk Lateral Sclerose
Undervisning, rådgivning
og vejledning

Et tilbud til borgere i Faxe, Vordingborg og
Næstved kommuner
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Hvad er ALS?
Amyotrofisk Lateral Sclerose – ALS – er en sygdom, der angriber
de nerveceller og nervebaner i rygmarven og hjernen, som ved
viljens hjælp styrer musklernes bevægelser (motorikken).
Sygdommen kan begynde med tale-, tygge- og synkebesvær (bulbær ALS) eller med svind af muskulatur og spastiske lammelser i
arm og/eller ben (spinal ALS).

Hvem henvender vi os til?
Vi henvender os både til dig, der er ramt af ALS og til dine pårørende.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP tilbyder undervisning, rådgivning/vejledning og arbejder for,
at give viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på
trods af sygdommen.
Vi lægger vægt på at:





du lærer at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
du kan gøre dig forståelig ved hjælp af tale så længe som
muligt
du lærer om andre måder at kommunikere på, bl.a. ved
hjælp af alternative/tekniske hjælpemidler
dine nærmeste pårørende får viden om, hvorfor du taler
anderledes, og hvordan I er nødt til at ændre kommunikationen

Undervisningen varetages af talepædagog og IKT-konsulent, som
begge har stor viden om kommunikation og alternative kommunikationshjælpemidler.
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov.

I et undervisningsforløb vil du som oftest blive præsenteret for at
arbejde med kommunikation i bredeste forstand:







tale
kropssprog
naturlige tegn
mimik
udpegning
brug af informations- og kommunikationsteknologiske
hjælpemidler

Vi tilbyder undervisning og rådgivning/vejledning, så længe det
vurderes, at du og dine pårørende har behov for dette.
Undervisningen foregår altid som ene-undervisning og ofte i hjemmet.

Visitation
Som regel henvises ALS-patienter fra ALS-teamet i Roskilde til
Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP), men alle kan frit henvende sig til ViSP og bede om at blive kontaktet af en talepædagog.

Samarbejdspartnere
Talepædagogen og en IKT-konsulent er en del af ALS-teamet på
Roskilde Sygehus.

Henvendelse
Yderligere information om ViSP’s tilbud kan ses på www.visp.dk
eller ved telefonisk henvendelse til ViSP på tlf. 5588 6900

