Mundhuleopereret
Et tilbud om taleundervisning for borgere i
Region Sjælland

Pjecen er udgivet i et samarbejde mellem
kommunikationscentrene
CSU-Slagelse, SCR Kommunikation Roskilde
og ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik

Mundhuleopereret
I forbindelse med kræft i mund og svælg kan der efter en
operation og/eller strålebehandling opstå ændrede forhold i tunge,
gane, læber og kinder, som påvirker talen. Nogle oplever at have:
Nedsat kæbeåbning (trismus)
Tandmæssige problemer
Mundtørhed
For meget mundvand eller sekret
Synkeproblemer
Stivhed eller nedsat følelse i tunge, gane og/eller læber
Hæshed
Sådanne vanskeligheder gør, at man kan have svært ved at
udtale ord og sætninger. I Region Sjælland er det muligt at få
gratis undervisning og rådgivning hos en logopæd/talepædagog
på det lokale kommunikationscenter (se kontaktoplysninger på
bagsiden).

Årsagen til at man må fjerne struben er oftest kræft i struben,
men i sjældne tilfælde kan laryngectomi skyldes ulykkestilfælde.
Ved total laryngectomi bortopereres hele strubehovedet og noget
af det omkringliggende væv. Luftrøret føres ud på halsens forside,
hvorved der skabes et stoma lige over brystbenet. Der isættes
ofte en taleventil i væggen mellem luftrør og spiserør. Lige efter
operationen er man ikke i stand til at tale.

Taleundervisning og rådgivning
Taleundervisning kan begynde efter udskrivelse fra hospitalet, når
hospitalslægen har givet tilladelse, og når dit
kommunikationscenter har behandlet sagen. Undervisningen
foregår oftest som eneundervisning.
Det anbefales at påbegynde rådgivning allerede inden et evt.
strålebehandlingsforløb.

Formål med undervisningen
Formålet med undervisning er, at man:
opnår bedst mulig tale efter operation/strålebehandling
bliver bevidst om sin udtale, og om hvor lydene dannes
får indsigt i og accept af sin nye situation
får hjælp til at opnå bedst mulig funktionsevne
kan fungere i sin hverdag

Patientforeningen under Kræftens bekæmpelse: ”Netværk for
patienter med hals- og mundhulekræft” afholder bl.a. foredrag og
møder, hvor man kan tale med andre ligestillede.
Kontaktoplysninger – Kræftens Bekæmpelse:
Tlf. 3527 1900
Web: www.cancer.dk - søg på ”mundhulekræft”
Mail: halsmundcancer@hotmail.com

Kontakt dit kommunale
kommunikationscenter i Region Sjælland
CSU-Slagelse
Tlf. 5857 5760
www.csu.slagelse.dk
- Hvis du er borger i Slagelse, Sorø, Ringsted,
Odsherred, Holbæk eller Kalundborg Kommune

SCR Kommunikation Roskilde
Tlf. 4631 7231/SMS 5197 0260
scr.kommunikation.roskilde.dk
- Hvis du er borger i Roskilde, Greve, Solrød, Køge,
Stevns eller Lejre Kommune

ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik
Tlf. 5588 6900
www.visp.dk
- Hvis du er borger i Næstved, Faxe eller
Vordingborg Kommune
Hvis du er borger i Guldborgsund eller Lolland Kommune,
skal du kontakte din egen kommune.

