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Tumörer som bildas på stämband, i svalg eller i
munhåla leder många gånger till att rösten, talet
och/eller sväljförmågan drabbas. Logopeder utreder
och behandlar tal- och sväljsvårigheterna.
En liten tumör på ett stämband behandlas
vanligtvis genom enbart strålning. Muntorrhet och
röstbegränsningar som exempelvis heshet är vanliga
biverkningar efter strålningen. Logopedisk behandling syftar då till att skapa goda förutsättningar för
att bevara röstfunktionen.
För personer som har stora tumörer på stämband och i struphuvud kombineras strålbehandling
med operation. I vissa fall måste hela struphuvudet
tas bort. Detta kallas laryngektomi. Laryngektomi
leder till att den normala rösten försvinner. Logopeden hjälper den strupopererade att lära sig använda
andra tekniker för att tala. Det kan exempelvis ske
med hjälp av en röstventil, röstgenerator eller med
sin matstrupe som röstkälla.

Tumörer som bildas på stämband, i svalg eller i
munhåla leder många gånger till att rösten, talet
och/eller sväljförmågan drabbas. Logopeder utreder
och behandlar tal- och sväljsvårigheterna.
En liten tumör på ett stämband behandlas
vanligtvis genom enbart strålning. Muntorrhet och
röstbegränsningar som exempelvis heshet är vanliga
biverkningar efter strålningen. Logopedisk behandling syftar då till att skapa goda förutsättningar för
att bevara röstfunktionen.
För personer som har stora tumörer på stämband och i struphuvud kombineras strålbehandling
med operation. I vissa fall måste hela struphuvudet
tas bort. Detta kallas laryngektomi. Laryngektomi
leder till att den normala rösten försvinner. Logopeden hjälper den strupopererade att lära sig använda
andra tekniker för att tala. Det kan exempelvis ske
med hjälp av en röstventil, röstgenerator eller med
sin matstrupe som röstkälla.

Tumörer i munhålan behandlas ofta med både
strålning och operation. Strålbehandlingen ger
många gånger en kvarstående muntorrhet. Efterföljande operation påverkar tal- och/eller sväljförmågan. Även här kan logopeden hjälpa för att förbättra eller anpassa med tal- och sväljtekniker.
Den logopediska behandlingen kan också innebära att andra kommunikationshjälpmedel provas
ut. Den logopediska behandlingen introduceras
redan innan strålningen eller operationen inleds.
Behandlingssamarbete sker med öron-, näs- och
halsläkare, tandläkare, dietist och kurator för att ge
stöd i återgången till ett så normalt liv som möjligt.
Samarbete finns också med olika patientföreningar.
Du kommer i kontakt med logoped via remiss från
läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I
vissa delar av landet via ”egen remiss”.
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