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Taleklangsforbedrende operation
En taleklangsforbedrende operation udføres på Rigshospitalet. 
Operationen tilbydes børn, hvor den bløde gane ikke kan danne et tilstrækkeligt lukke mel-
lem næse og mund under tale, hvormed der 
slipper uønsket luft ud af næsen.
Hos nogle børn høres resultatet af operationen først efter flere måneder, og forbedringer 
af talen kan forekomme op til et år efter operationen. Operationen mindsker udelukkende 
luftspildet til næsen, mens eventuelle udtalevanskeligheder forsat vil kræve undervisning 
hos talepædagog i hjemkommunen.

Ganeråd
Her deltager behandlerteamet, som består af en kirurg fra 
Rigshospitalet samt en talepædagog, tandlæge, sundhedsplejerske og øre-næse-halslæge. 
På baggrund af forudgående undersøgelser vil 
muligheden for operation blive vurderet i samråd med forældre og barn. Det anbefales at 
forberede eventuelle spørgsmål hjemmefra, da der er tale om en kort konsultation.

Hvor foregår operationen?
Operationen udføres på Rigshospitalet på plastikkirurgisk afdeling. 
Tre-fire uger inden operationstidspunktet sender Rigshospitalet en 
indkaldelse samt en pjece med oplysninger om indlæggelsesforløbet. Barnet vil blive ind-
lagt sammen med en af sine forældre på 
Børneklinikken på Rigshospitalet, og indlæggelsen varer ca. fem dage. Det er muligt at søge 
om tabt arbejdsfortjeneste hos hjemkommunen.

Information om taleklangsforbedrende operation

Du/dit barn er blevet henvist til Ganeråd til en vurdering af, om der kan 
tilbydes taleklangsforbedrende operation. Denne folder informerer om 
forhold omkring operationen, så du er mere velforberedt, når du kommer 
til Ganeråd.



Dette skal ske inden afrejse til Rigshospitalet. Det er kommunen, som efter en konkret 
vurdering beslutter, om der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste.

Bivirkninger
De første dage efter operationen vil barnet typisk få ondt i hals og 
nakke, som afhjælpes med smertestillende medicin. Der kan dog stadig være gener i 
forbindelse med at spise og drikke, og nogle børn taber sig i vægt. Som følge af opera-
tionen kan der opstå snorken og i sjældne tilfælde søvnapnø.
Hvis barnet er i skolealderen anbefales det, at barnet holdes hjemme i 2 uger. Går barnet i 
børnehave anbefale det, at barnet holdes hjemme i 4 uger efter operationen

Kontrol
Tre måneder efter operationen vil I blive indkaldt til en kontrol hos 
øre-næse-halslæge og talepædagog i Ganespalteafdelingen. 
Øre-næse-halslægen undersøger, hvordan såret er helet. Talepædagogen vurderer talen og 
tager stilling til, om der skal henvises til undervisning hos talepædagog i barnets hjemkom-
mune.

Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 
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