Kommunikasjonsstrategier i bilder

Disse tegningene er utviklet av en prosjektgruppe i nettverket Afasiforum 3, i regi av
Statped. Hensikten med bildene er at personer som ikke vet så mye om afasi raskt
skal kunne få noen grunnleggende råd om afasi og kommunikasjon.
Tanken med prosjektet var å lage informasjonsmateriell om afasi og kommunikasjon
til helsefagarbeidere og ufaglærte vikarer som jobber på institusjoner og i
hjemmetjenesten i kommunene. Gruppa har utviklet tegninger av fem
kommunikasjonsråd i samarbeid med illustratør Ole Gunnar Mortvedt Isager, med
støtte fra Afasiforbundet og Statped sørøst. Tegningene vil være tilgjengelige på
www.afasi.no. Videre har gruppa skrevet en artikkel til fagtidsskriftet
Helsefagarbeideren om afasi og kommunikasjon, der vi presenterer både rådene og
tegningene. Artikkelen blir publisert i et temanummer om hjerneslag sommeren 2018.
Tegningene kan brukes av alle som ønsker råd om hvordan de skal snakke med
personer som har afasi. Dette kan være familie og venner, helsepersonell eller andre
som møter personer med afasi. Logopeder kan også ha nytte av bildene når de
veileder andre om afasi og kommunikasjon.
Bildene viser fem råd som kan være nyttige å bruke når man skal snakke med en
person som har afasi. Det er viktig å huske på at siden afasi kan arte seg svært
forskjellig fra person til person, så vil ikke samtlige av rådene være like aktuelle for
alle. Det finnes også andre gode råd, som vi ikke har fått plass til her.
Bildene til venstre har en rød bakgrunn eller noe rødt i seg. Disse tegningene viser
hva du ikke bør gjøre, eller hva som kan være vanskelig for mange personer med
afasi. Bildene til høyre har grønn bakgrunn eller noe grønt i seg. Disse viser hvordan
du kan kommunisere på en god måte, og hva som kan være lurt å huske på.
Vil du eller noen du kjenner lære mer om afasi og kommunikasjon? Da viser vi til
følgende:
E-læringskurs: Afasiforbundets nye e-læringskurs finner du på nettsidene
www.afasi.no. Modul 3 i e-læringskurset har et særlig fokus på afasi og
kommunikasjon.
Artikkelserie: Praktiske råd om det å snakke sammen. Av Margit Corneliussen, Line
Haaland-Johansen, Eli Qvenild og Marianne Lind. Artikkelserien ble nylig trykket på
nytt i Afasiposten i 2015-2017.
Bok: Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Av Margit Corneliussen, Line
Haaland-Johansen, Monica I. K. Knoph, Marianne Lind og Eli Qvenild, 2014.
Artikkelserien over er basert på denne boka.
Folder: Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen. Av afasiteamet, Bredtvet
kompetansesenter, 2006. Folderen kan lastes ned fra Statped sine nettsider
www.statped.no.

Av logopedene Hege Beate Bakken (Dagrehabiliteringen, Trondheim kommune), Anne Mette Mortvedt
(tidligere ansatt i Statped sørøst, nå i Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste, Skedsmo
kommune), Nina Høeg (Statped sørøst), Malin Dalby Silkstone (Statped vest) og Eva Nordset
(Statped vest), 2018. Oppdatert november 2019.

