Talsvårigheter
hos vuxna

– dysartri och verbal
dyspraxi/talapraxi

En talsvårighet innebär en motorisk störning som
gör det svårt att tala, men som inte påverkar tankeförmågan eller individens förmåga att förstå språk.
Dysartri är en neuromotorisk störning som
påverkar talförmågan. Personer med dysartri har
påverkan på andning, röst eller artikulationsförmåga på grund av svaghet, bristande samordning eller
spänning i musklerna. Detta gör att talet kan bli
otydligt vilket stör kommunikationen.
Verbal dyspraxi/talapraxi är en talstörning
som innebär svårigheter att viljemässigt styra och
koordinera musklerna som styr talet, trots normal
muskelstyrka och anatomi. Det gör det svårt att
sätta samman språkljud och stavelser i rätt ordning
för att skapa ord. Inkonsekventa uttalsfel gör talet
svårförståeligt och stör kommunikationen.

Talsvårigheterna kan förekomma i olika grad,
från milda till grava. Orsaken är skada eller
sjukdom i hjärnan eller nervsystemet till följd av till
exempel CP, Parkinson, MS, eller stroke.
Logopeden bedömer typ och grad av talsvårighet, ger behandling samt hjälper personen att
kompensera för talsvårigheterna så effektivt som
möjligt. Det kan även vara aktuellt att använda
alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel.
Du kommer i kontakt med logoped via remiss från
läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I
vissa delar av landet via ”egen remiss”.

Box 1419, 111 84 Stockholm | 08-4424460 | info@logopedforbundet.se | www.logopedforbundet.se
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