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Sætningsbank
Hvad er en sætningsbank?
Med en sætningsbank, har du selv mulighed for at bestemme 
hvilke sætninger du vil have tilgængelig i dit kommunikations-
program. På den måde kan din sætningsbank blive mere 
personlig, så du kan bruge de udtryk, som er karakteristiske 
for din personlighed. F.eks. vittigheder eller følelsesudtryk. 
Undersøgelser viser, at dialogen med andre, bliver mere 
flydende og nuanceret. For at opnå dette, er du selv med til at 
udarbejde sætningerne, som skal indgå i sætningsbanken. 

Hvordan bruger jeg sætningsbanken?
Når sætningsbanken er udarbejdet, vil den bliver overført til 
dit kommunikations-program. Du vil kunne vælge mellem de 
forskellige sætninger og dermed spare tid og kræfter. 

En sætningsbank kan opbygges på tre forskellige måder:

• Du udvælger og indtaler selv sætningerne med din egen 
stemme.

• Du udvælger sætninger som bliver læst op af en 
talesyntetisk stemme.

• Du anvender de allerede eksisterende sætninger i 
kommunikations-programmet. 



Jeg skal have min medicin
Jeg har det ikke så godt
Jeg har ondt
Jeg fryser/
Jeg er træt/frisk
Det klør
Vil du finde en ekstra pude?
Jeg har brug for at ligge ned
Vil du tænde/slukke for lyset?
Vil du åbne/lukke vinduet?
Vil du foretage et opkald for mig?
Jeg har brug for en aftale med...
Jeg skal på toilet
Vil du hjælpe mig?
Få fat i hjælp, nu!

Personlige behov

Jeg har brug for et bad
Vil du redde mit hår
Vil du hjælpe mig med at få tøj på? 
Vil du lægge make up på mig?
Vil du klippe mine negle?

Personlig pleje

Må jeg få noget at spise/drikke?
Jeg er ikke sulten
Jeg er mæt
Jeg har brug for en serviet
Må jeg bede om en kop kaffe/the?

Mad og drikke



Samtale

Hej jeg hedder....
Jeg har ..... og kan ikke tale, men jeg forstår alt hvad du siger
Det tager mig lidt længere tid at svare - vær tålmodig
Dejligt at se dig
Har du tid til at snakke?
Jeg har en god/dårlig dag idag
Vær ikke bange for at stille spørgsmål
Hvor har du et fint hjem

Indledninger

Hvad hedder du?
Vil du fortælle lidt om dig selv?
Hvor gammel er du?
Det er interessant
Jeg er enig
Det er ikke rigtigt
Fortæl mig, hvad du tror, jeg sagde 
Det bestemmer du
Vil du gentage
Jeg kommer lige med en kommentar

Dialog

Da jeg var barn var der altid hvid jul
Kan du huske dengang da…?
(Vittighed) Davs jeg samler ind til et hjem for ældre kvinder. 
Øjeblik, så skal De få min svigermor.
Jeg interesserer mig meget for …
Kan vi tale om…?
Hvordan går det med…?

Socialt



Fantastisk
Jeg elsker dig
Jeg hygger mig meget
Hold nu op
Jeg vil ikke
Jeg stoler på dig
Jeg vil gerne takke dig
Det vil jeg ikke tale om
Jeg savner at tale med dig
Tak for din hjælp
Jeg er taknemmelig for alt, hvad du gør
Jeg er glad for, du er i mit liv

Følelser

Tidsmarkører
Hvad er klokken?
Hvornår skal vi spise?
Hvornår kommer du igen?
Hvornår skal du hjem?
Hvornår starter vi?
Hvornår skal jeg afsted?

Vil du tænde for radioen/fjernsynet/musik?
Vil du tænde for Radioavisen/tv-avisen/osv.?

Underholdning

Hav en god dag
Tak fordi du kom forbi
Vi bliver nødt til at stoppe
Vi ses

Afslutninger



Noter/Kommentarer





Henvendelser til K&T:
Mandag - torsdag 8.30 - 15.00
Fredag kl.: 8.30 - 14.00
tlf.: 76 81 55 50
e-mail: kom@vejle.dk

Sted
Pedersholms Allé 50, Vejle

Transport
Bybus linje 7 holder lige ved adressen

Læs mere om CSV Vejle
csv.vejle.dk


