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Tale, høre og specialrådgivning

Stemmeproblemer
Hvad er det - og hvad kan man gøre?





 Stemmeafdelingen

I stemmeafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder 
vi udredning, undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med 
stemmevanskeligheder.

Alle stemmeklienter skal undersøges af en øre-næse-halslæge før logopædisk 
indsats. Dette skal ske for at udelukke sygdomme på stemmebåndene 
eller andre lidelser, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.

 Hvad er stemmeproblemer

Ved stemmeproblemer er det almindeligt at have et eller flere af følgende 
symptomer:

• Hæshed efter stemmebrug

• Stemmen bliver træt

• Tørhed, ømhed eller smerter i halsen

• Stemmen svigter

• Stemmen lyder af og til anderledes end den plejer

• Fornemmelse af klump i halsen

• Rømmetrang

• Hoste

HUSK: 
Hvis der er hæshed mere end et par uger, bør man gå til 
halslæge og få undersøgt årsagen.



 Årsager til stemmevanskeligheder

Der kan være mange forskellige årsager til stemmeproblemer – bl.a:

• Uhensigtsmæssig stemmebrug

• Følelsesmæssig belastning

• Forbigående halsinfektion

• Luftvejssygdomme (f.eks. kol, astma, allergi)

• Følgevirkninger efter operationer

• Neurologiske sygdomme

• Miljømæssige faktorer

• Allergiske reaktioner

• Depression, angst eller lignende

• Lavt energiniveau
 

 Undersøgelse

Logopæden foretager på baggrund af speciallægens beskrivelse en 
undersøgelse af stemmens funktion.

Undersøgelsen varer ca. 1½ time.

Formålet er, at belyse årsagen til stemmeproblemet, risikofaktorer, 
hvordan stemmeproblemet påvirker klienten i hverdagen og ikke 
mindst, om det kan afhjælpes.

Stemmens funktion bliver vurderet ved samtale, oplæsning og forskellige 
stemmeprøver, og der tages stilling til, om der er behov for vejledning, 
undervisning eller andet.



 Undervisning

I de fleste tilfælde bliver der tilbudt eneundervisning en gang ugentligt. 
Hver lektion varer ca. 1 time.

Ved undervisningens begyndelse bliver der udarbejdet en individuel 
undervisningsplan, og i samråd med klienten opstilles der realistiske 
mål for undervisningen.

Overordnet er målet med undervisningen, at klienten opnår et 
tilfredsstillende og realistisk resultat ud fra de givne omstændigheder.

Undervisningen bidrager til, at man får indsigt i og forståelse for, hvad 
der er god og sund stemmebrug, samt indsigt i de risikofaktorer der er 
i ens hverdag.

Man træner i at bruge sin talestemme på den mest hensigtsmæssige 
måde. Der arbejdes med forskellige stemmeøvelser og på at ændre de 
gamle stemmebrugsvaner.

Effekten af undervisningen er afhængig af klientens muligheder for og 
overskud til selv at arbejde med stemmen imellem hver undervisningsgang.

Det er vigtigt, at man møder til undervisningen til aftalte tidspunkter 
og melder afbud i god tid.



 Råd om hvordan du kan passe på din stemme

• Undgå at rømme dig, synk i stedet eller drik vand - det fugter   
 slimhinderne i halsen

• Undgå at overdøve støj, f.eks under bilkørsel, på arbejdspladsen,   
 til fester osv. Det er anstrengende for stemmen

• Tobak og alkohol er skadeligt for stemmen

• Undgå tørre, støvede og røgfyldte lokaler

• Undgå sammensunken eller skæv kropsholdning,  en god og   
 afspændt holdning er en forudsætning for hensigtsmæssig    
 stemmebrug

• Ved forkølelse og hæshed er det vigtigt at spare på stemmen 

Tal mindre men undgå at hviske. Undgå at hoste eller rømme dig, da 
det kan skade stemmelæberne. Ved voldsom hæshed - bliv hjemme og 
hvil stemmen; især, hvis du har et stemmekrævende arbejde



Henvendelse sker til

Sekretær
Sophie Torp
Tlf. 7847 9312
E-mail: sopves@rm.dk

Afdelingsleder
Helle Hededam Christensen
Tlf. 2922 1969
E-mail: hehchi@rm.dk

Logopæd
Inge Kraft
Tlf. 2922 1998
E-mail: ingkrf@rm.dk

Stemmeafdelingen har lokaler i Aarhus og Silkeborg.



Alle kan henvende sig direkte til:

Institut for Kommunikation og Handicap

Tjørnevej 6

8240 Risskov

Tlf. 7847 9300

ikh@ps.rm.dk

www.ikh.rm.dk

Institut for Kommunikation og Handicap er en kompetenceinstitution under 

Region Midtjylland, som tilbyder udredning, rådgivning, 

vejledning, behandling og undervisning af børn, unge og voksne med 

tale-, høre-, sprog-, læse-, og kommunikationsproblemer samt personer med 

læbe-ganespalte.


