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Forord 
 
Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og 
andre ervervede kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet hadde ved 
utgangen av 2018 totalt 27 lokalforeninger spredt over hele landet.  
 
Afasiforbundet i Norges overordnede målsetting er at mennesker med afasi og andre 
ervervede kommunikasjonsvansker, og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og 
likestilling i samfunnet 
 
En bedre afasihverdag oppnås ikke i et vakuum, den oppnås ikke alene og forbundet jobber 
derfor tett med lokalforeninger, andre pasientorganisasjoner og våre paraplyorganisasjoner 
for å nå målsetningene våre. Afasiforbundet samarbeider med alle som ønsker å bidra til å 
løfte afasisaken opp og frem med tanke på at man sammen kan oppnå større gjennomslag 
for sakene sine enn hva man greier alene.  
  
I årsberetningen for 2018 beskrives forbundets arbeid gjennom året. I 2018 har 
forbundsstyret fortsatt strategien om å bygge opp og fornye ressurser, læringsmateriell og 
nettverk i tillegg til en innsats for å styrke og oppdatere likepersonsordningen og 
lokalforeninger for at AFN skal kunne være rustet til å fortsette arbeidet for en bedre 
afasihverdag i perioden som kommer.  
 
Det rapporteres om organisasjonens oppbygging, drift og fokusområder i forhold til 
forbundets handlingsplan.  
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Innledning  
 
2018 er et år som bærer preg av at innsatsen som er viet til interessepolitikk blir lagt merke 
til.  
 
Logopeder og utfordringene knyttet til manglende oppfølging for mennesker med afasi ble 
nevnt spesifikt i statsbudsjettsforhandlingene. Videre er AFNs logopedundersøkelse igjen og 
igjen dratt frem og pekt på av politikere fra ulike parti i spørsmål til blant annet 
helseministeren.  
 
Samarbeid har også som i de tidligere årene stått sterkt hos AFN. Både administrasjonen og 
forbundsstyret har gjort en iherdig innsats for prøve ut ulike samarbeidsformer, både med 
paraplyorganisasjoner, faglige institusjoner og andre pasientorganisasjoner. I henhold til 
handlingsplanen har vi jobbet mye med aktiviteter og interessepolitikk for å fremme 
afasifeltet.  
 
Tilstrekkelig tilgang på logopedtjenester er viktig for våre medlemmer, men er ikke den 
eneste oppfølgingen mange trenger. Fokuset på en helhetlig og forsvarlig rehabilitering i 
kommunene, også med tanke på intensitet, har vært et viktig satsingsområde og fortsetter å 
være det.  
 
En utfordring forbundet har blitt svært bevisst på er at dagens regelverk skaper usikkerhet 
knyttet til rettighetene man har til oppfølging og rehabilitering ved afasi. Mange opplever 
usikkerhet knyttet til hvordan de skal få den hjelpen de har behov for. En av forbundets 
største utfordringer i tiden som kommer vil være å se på hvordan vi kan jobbe med å sikre 
rettighetene til personer med afasi og jobbe for å gjøre regelverket tydeligere.  
 
Videre har året vært et år med fornyelse og oppdatering. Nytt materiell er produsert i tråd 
med strategien om å fornye AFN for å møte morgendagens utfordringer. 
Likepersonsordningen har blitt oppdatert og styrket, ved blant annet likepersonskurs, 
oppstart av likepersonskontakter i lokalforeningene og tettere kontakt mellom 
likepersonsutvalget og likepersoner i de ulike foreningene.  
 
Afasiforbundet har også fokus på pårørende. Afasi rammer ikke bare én person, men 
påvirker familie og nettverk. Barn som pårørende er en utsatt gruppe som også må ivaretas 
gjennom videre interessepolitisk arbeid for pårørendes rettigheter.  
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I 2017 ble AFN medlem i ExtraStiftelsen. Siden da har mange lokalforeninger benyttet seg av 
ExtraExpress ordningen og i 2018 har det vært arrangert nettbrettkurs, språkgrupper, turer 
og afasikaféer. Mange lokalforeninger har opplevd en ny giv og mulighet til å gjennomføre 
en stor variasjon i aktiviteter gjennom ExtraExpress. Forbundet bistår lokalforeningene i 
utformingen av søknader og annen assistanse der det er behov.  
 
AFN er representert i mange ulike organisasjoner som medlemmer eller 
brukerrepresentanter. I 2018 har vi blant annet vært til stede i 

 Statpeds nasjonale brukerråd, Faglig samarbeidsråd for språk/tale, Faglig samarbeidsråd for 
ervervet hjerneskade og de regionale brukerrådene (sørøst, vest, midt og nord). 

 Hjernerådet 

 Nordisk Afasiråd 

 Brukerdialogmøter med Sunnaas sykehus 

 FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) 

 
For at vi skal komme nærmere målene våre for personer med afasi og andre ervervede 
kommunikasjonsvansker, er det viktig at arbeidet i AFN fortsetter med samme intensitet på 
de arenaene vi har mulighet til å delta. Det er fortsatt store utfordringer i arbeidet for en 
bedre afasihverdag. Vi må derfor alene og i samarbeid med andre fortsette innsatsen for å 
bedre situasjonen til personer med afasi og deres pårørende over hele landet.  
 
Oslo, 22. februar 2019 
 
Hogne Jensen, forbundsleder 
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Organisasjon 

Offentlig støtte baseres på medlemstall, geografisk spredning og et poengberegningssystem 
utfra gitte retningslinjer for dokumentasjon av aktivitet. Skal AFN kunne fortsette å jobbe 
effektivt for å bedre rettighetene og oppfølgingen av personer med afasi samt opprettholde 
dagens tilbud med kurs og aktiviteter er det viktig at man får så mange som mulig med afasi, 
pårørende og andre interesserte til å melde seg inn i forbundet. Forbundet vil derfor være 
avhengig av å opprettholde og styrke medlemstallet i neste styreperiode.  

Medlemsverving skjer gjennom opplysning via ulike kanaler som sosiale medier, utsending 
av materiell til sykehus og andre institusjoner, via fagpersoner og aktive medlemmer i 
lokalforeningene, gjennom våre kurs og ved omtale i media. Flere lokalforeninger er dyktige 
og til stede på mange ulike arenaer, og noen lokalforeninger sliter med å få gjennomført 
denne typen informasjonsspredning.  

I tillegg skal AFN fronte afasisaken og være en pålitelig kilde til informasjon for personer som 
får afasi. Gjennom kvalitetssikring av informasjon og ved å gjøre denne informasjonen lett 
tilgjengelig skal AFN være en god kilde for personer med afasi, deres pårørende og 
fagpersoner både med tanke på faglig, sosialt og praktisk innhold.  

Lokalforeningene oppfordres og støttes fra AFN sentralt til å skape et relevant 
aktivitetstilbud til gamle og nye medlemmer og dermed skape en arena som bidrar positivt 
til en bedre afasihverdag. Gjennom å skape et godt tilbud sentralt og lokalt ønsker AFN å 
være en relevant og attraktiv organisasjon for alle som har afasi, er pårørende eller jobber 
med afasi. Vi har også troen på at samarbeid mellom fagpersoner, personer med afasi og 
deres pårørende er viktig for å utforme gode lokale tilbud. 

Virksomhet  
 
Grunnlaget for Afasiforbundets virksomhet er lagt i vedtektenes § 1-2 Formål: 
”Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre ervervede 
kommunikasjonsvansker, og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i 
samfunnet. Forbundet skal holde løpende kontakt med sentrale myndigheter og organer 
med sikte på å fremme forslag av landsomfattende karakter som kan forbedre situasjonen 
til mennesker med afasi og andre språkvansker.” 
 
Kontakt med sentrale myndigheter skjer ved møter, skriftlige henvendelser vedrørende 
enkeltsaker og i forbindelse med høringsuttalelser. I tillegg fremmes synspunkter og krav 
gjennom paraplyorganisasjoner, deriblant Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og 
Hjernerådet. 
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Forbundsstyret 2018: 
 
Leder:  Hogne Jensen, Tromsø og omegn 
Nestleder:  Inghild Bjørgestad, Østfold 
Styremedlemmer:  Sigrid Lund, Haugesund og omegn 
  Trond Børseth, Haugesund og omegn 
  Eivind Dybendal, Ringerike og omegn 
 
Varamedlemmer:   1: Brith Stokke Kalheim, Sør-Rogaland  
  2: Sonja Johansen, Sør-Varanger (død 8.4.17) 
  3: Trine-Marie Hagen, Østfold 
    

Styremøter i 2018: 
 
Det har vært holdt 5 styremøter og et arbeidsmøte sammen med Faglig utvalg i 2018. I 
styremøtene er behandlet 63 saker. 
 

Administrasjon 
 
Administrasjonen har i 2018 vært organisert som følger: 
 

Generalsekretær 
 
Marianne Brodin er ansatt som generalsekretær i 80 % stilling. Gjennom stillingen har hun 
blant annet ansvar for forbundets daglige drift, representasjon, regnskap, søknader og 
rapportering i samarbeid med styret og arbeidsutvalg.  
 

Organisasjonsrådgiver 
 
Annika de Leon er ansatt som organisasjonsrådgiver med redaksjonelt ansvar for 
medlemsblad, bistand i interessepolitisk arbeid, søknader og prosjektoppfølging, daglig 
oppfølging av medlemssystem, oppdatering av sosiale medier mm.  
 
 

Regnskapsfører  
 
Revisionsbureauet har siden 01.07.2016 vært leid inn som regnskapsbyrå. 01.01.2018 byttet 
selskapet navn til Fjord Accounting. 
 

Revisor 
 
Blom & Fossan har vært ansvarlig revisor for 2018.  
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Valgkomite etter landsmøtet 2016: 
Leder:    Lisbet Eide (logoped) Bergen og omegn  

 

Medlemmer:    May Britt Kløverød (person med afasi) Drammen / Kongsberg  

                         Ellen Borge (pårørende) Oslo og omegn 

                         Marit Kaarbøe (logoped) Asker og Bærum 

                         Bodil Johanson (logoped) Bergen og omegn 

Utvalg 
 

Arbeidsutvalget 

 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av forbundsleder Hogne Jensen og nestleder Inghild 
Bjørgestad. Mot slutten av 2018 ble AU supplert med deltakelse av Marianne Brodin 
gjennom sin rolle som generalsekretær.  
 

Likepersonsutvalget 
 

Likepersonsutvalget etter landsmøtet 2016: 
 
Leder:    Sigrid Lund, Haugesund og omegn Afasiforening 

Sekretær:   Per Gunnar Stornes, Haugesund og omegn Afasiforening 

Medlem:     Trond Børseth, Haugesund og omegn Afasiforening 

Medlem:     Brith Stokke Kalheim, Sør-Rogaland Afasiforening 

Medlem:     Eivind Dybendal, Ringerike og omegn Afasiforening 

 

Faglig utvalg etter landsmøtet 2016:  
 
Leder:    Ingjerd Haukeland, Bergen og omegn 
 
Medlemmer:  Line Haaland-Johansen, Nord Universitet                                
  Ellen Borge, Oslo og omegn 
  Karianne Berg, NTNU/Nord Universitet 
  Liv Stabell Kulø, Oslo og omegn 
  Hogne Jensen, Forbundsstyret  
  Inghild Bjørgestad, Forbundsstyret 
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Lokalforeninger 

Forbundet hadde ved utgangen av 2018 totalt 27 lokalforeninger spredt over hele landet. 
Lokalforeningene er forbundets viktigste grunnlag for ulike aktiviteter rettet mot personer 
med afasi, pårørende og fagpersoner over hele landet.   

Lokalforeningene arbeider med å skape ulike møteplasser og aktiviteter tilpasset personer 
med afasi og deres pårørende. Tilbud som afasikaféer, lokale kurs, turer og språkgrupper er 
bare blant noe av aktiviteten lokalforeningene til Afasiforbundet har gjennomført av 
aktiviteter for våre medlemmer i 2018. Videre har lokalforeningene vært essensielle i 
informasjonsspredning gjennom samarbeid med institusjoner, lærings- og mestringssentre 
og ved å stå på stand ved ulike anledninger.  

Å legge til rette for gode tilbud og aktiviteter for medlemmene våre lokalt har høy prioritet i 
AFN. Lokalforeningene skaper trygge møteplasser for personer med afasi og deres 
pårørende der de kan delta på ulike aktiviteter. I tillegg til lokal aktivitet har flere foreninger 
kursede likepersoner som sikrer at personer med afasi og pårørende blir godt ivaretatt, får 
et positivt møte med likesinnede og en kilde til støtte i hverdagen.  
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Medlemsutvikling  
 
Utvikling i medlemstall (pr. 31.12.18): 

1998:  2182 

1999: 2228 

2000: 2209 

2001: 2294 

2002: 2190 

2003: 2448 

2004: 2455 

2005: 2504 

2006: 2347 

2007: 2281 

2008: 2224 

2009: 2121 

2010: 2091 

2011: 2001 

2012: 1864 

2013: 1829 

2014: 1836 

2015: 1823 

2016:  1752 

2017: 1744 

2018: 1705* 

 
*Inkluderer 62 organisasjoner som ikke er tellende for driftsstøtte, men som er betalende 
medlemmer hos AFN. 

 

Kontingent og medlemskategorier 
 
Gjeldende medlemskategorier og kontingentsatser var i 2018: 

Medlem:   kr. 250 

 Støttemedlem:  kr. 200 

 Husstandsmedlem:   kr. 100 
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Samarbeid 
 
Afasiforbundet har lange tradisjoner for samarbeid med andre organisasjoner og 
institusjoner. Forbundet har en åpen-dør policy når det kommer til samarbeid og har derfor 
en svært god dialog med en rekke organisasjoner og institusjoner. Målet er å kunne 
samarbeide med alle aktører som kan være med på å bidra til en positiv utvikling på 
afasifeltet.  

 

FFO 
 
Afasiforbundet er medlem av (FFO) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og deltar i 
ledermøter, brukermøter, årsmøter og gir innspill til felles interessepolitikk gjennom FFO. 

Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er 
FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk 
syke. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for 
funksjonshemmede. Mål og ønske er å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk 
syke bedre. 

Hjernerådet 
 
Afasiforbundet er en av brukerorganisasjonene som har bidratt i Hjernerådets arbeid siden 
det startet opp i 2007. Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med 
hjernen og hjernesykdom. Organisasjonen har 56 medlemmer. Der brukerorganisasjoner har 
samlet ca.100 000 enkeltpersoner som medlemmer. Fagorganisasjonene som er tilknyttet 
Hjernerådet har knyttet til seg ca. 4000 fagpersoner med ulik kompetanse om hjernen. 
 
 

 Hver tredje nordmann får en nevrologisk sykdom i løpet av livet. 

 Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger 
hjernesykdom. 

 Å forbedre omsorg og behandling av de som lider av hjernesykdommer. 

 Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer. 

 

Samarbeid med norske organisasjoner  
 
Afasiforbundet samarbeider både sentralt og lokalt med ulike organisasjoner. LHL 
Hjerneslag, Landsforeningen for slagrammede og Norsk forening for slagrammede har 
forbundet hatt regelmessig kontakt med gjennom 2018. Da organisasjonene ofte har 
sammenfallende interesser ser vi at Afasiforbundet fint greier å samarbeide om større 
interessepolitiske utspill som høringsuttalelser og annen aktivitet. Vi opplever også at de 
samme brukerorganisasjonene deltar på de samme møtene og det vil ofte være 
hensiktsmessig med en viss samkjøring av budskap i forkant. 
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I 2018 tok Afasiforbundet sammen med LHL Hjerneslag og Landsforeningen for 
Slagrammede (LFS) initiativ til å starte et dialogforum eller slagforum der ledere i de ulike 
organisasjonene kunne møtes for å diskutere felles tiltak og aktiviteter samt koordinere 
interessepolitisk aktivitet.  
 

Samarbeid med nordiske organisasjoner 
 
Afasiforbundet i Norge er medlem av Nordisk Afasiråd, som består av Hjernesagen, 
Danmark, Afasiförbundet i Sverige, Hjärnförbundet i Finland, Heilaheill i Island og 
Heilafelagiđ, Færøyene. Finland overtok i 2018 formannskapet i Nordisk Afasiråd etter 
Sverige. Nordisk Afasiråd har hatt ett møte i Sverige og et videomøte i regi av Finland i løpet 
av 2018.  
 
Erfaringsutveksling fra hvert land står sentralt i disse møtene, og hvordan vi benytter den 
årlige felles-Nordiske afasidagen 10. oktober. Behovet for økt kunnskap om afasi i 
befolkningen og behovet for logopedhjelp er saker som går igjen i alle land. Vi arbeider også 
med felles nordisk interessepolitikk. 

 

Samarbeid med institusjoner 
 
Afasiforbundet har lenge hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Statped avdeling Sør 
Øst, fagavdeling språk og tale. Kompetansen i Afasiteamet er en svært viktig ressurs for 
afasifeltet i Norge og AFN har regelmessig kontakt med teamet.  
 
Brukerrepresentasjon er viktig og kan være med å påvirke afasifeltet i Statpeds 
tjenestetilbud og organisering.  Forbundet er representert både på nasjonalt og på regionalt 
nivå sammen med andre relevante brukerorganisasjoner. Fra brukerrådene følges blant 
annet konsekvenser av lovverk og logopedtilbud, og det holdes fokus på å ivareta afasi som 
fagområde.  
 
Videre er større helsefaglige institusjoner og universitetsmiljøer vanlige samarbeidspartnere 
for AFN. Vi har derfor en regelmessig kontakt med universitetet i Oslo, universitetet i Bergen 
og ulike fagpersoner innen helseforetakene.  
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Representasjon i 2018 
 
Afasiforbundet har vært svært aktive i hele 2018 og vært til stede på flere ulike arenaer og forum.  

 
 

Dato 

 

Tema 

09.01 Møte i faglig utvalg 

15.01 Norsk forening for slagrammede – møte om samarbeid 

15.01 Likepersonsutvalget, møte i Haugesund 

18.01 Kongsvinger, foredrag for elever i VG Helsefag og møte Vidar Hoel 

23.01 ExtraStiftelsen, møte i Kommunikasjonsforum 

24.01 Landsmøtekomite 2019, arbeidsmøte 

06-07.02 Statped brukerrådskonferanse 

09.02 Disputas i Trondheim, Karianne Berg doktorgrad:  

Øke kunnskap om brukermedvirkning i mål og planarbeid i afasirehabilitering  

14.02 FFO Helsenettverk, møte med tema E-helse 

19.02 Klar Tale, møte i arbeidsgruppe (styret i Klar Tale) 

19.02 Likepersonsutvalget – møte i Haugesund 

21.02 Norsk forening for slagrammede – møte om samarbeid 

21.02 Logopedutdanningen Univ. i Oslo, presentasjon av Afasiforbundet for 

studentene 

26.02 Pakkeforløp og nasjonal retningslinje, presentasjon v/Frank Becker på A-hus, 

utvidet samling for fagnettverk i hjerneskaderehabilitering 

02.03 Likepersonstreff Scandic Gardermoen 

06.03 Årsmøte i Hjernerådet 

09.03 ExtraStiftelsen jubileumsfrokost Kulturhuset 

12.03 Helsediretoratet, rådslag pakkeforløp del 2 Hjerneslag 

13.-14.3 Nordisk afasiråd, årsmøte og styremøte 

15.03 FFO ledermøte 

20.03 Lev Vel konferanse 

12.04 Statped, møte i brukerråd sørøst 

17.04 ExtraStiftelsen prosjektkoordinator møte 

18.04 Afasiforbundet, landsmøtekomite møte 

23.04 Likepersonsutvalget, møte i Haugesund 

26.04 Slagssykepleiernes konferanse hjerneslag Fredrikstad 

27.04 A-hus, konferanse private logopeder. Deltaker som representant for 

Afasiforbundet med utstillingsstand 

27.04 Statped Faglig samarbeidsråd språk/tale 

09.05 FFO, møte om kontingentsystem medlemmer 

16.05 Høybråten kirke, Afasiforbundet begravelse Tormod Bjerkelien 
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28.05 Afasiforbundet styremøte og FU-møte samlet 

30.05 FFO, helsepolitisk nettverk, prioriteringer i primærhelsetjenesten 

7. – 8.6 Norsk Logopedlags årsmøte og konferanse 

14.6. Sunnaas Sykehus HF, Avd. Aker Rehab, møte om hvordan Sunnaas kan 

samarbeide med Afasiforeningen i Oslo 

18.6. Slagforeningene og fagfolk etter initiativ fra slagrammet Carl Terje Strømberg 

på møte i HOD v/ Statssekretær Anne Grethe Erlandsen.  Gruppa møtte hos 

Afasiforbundet før og etter (forberedelse og oppsummering) 

19.6. Helsedirektoratet, møte, Afasiforbundet representert i arbeidet med pakkeforløp 

fase 2.  

20.6. Statped, møte med afasiteamet 

28.6. Båttur med Afasiforeningen i Oslo 

10. – 11.7 Afasiforeningen i Tromsø, besøk og filmopptak 

17.8. Vestfold Afasiforening, besøk og intervju til Afasiposten 

21.8 Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, møtte helsepolitikerne 

sammen med Carl Terje Strømberg og LHL Hjerneslag (oppfølging av møte i 

HOD 18.6)  

29.8 og 

30.8 

Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 2018 

31.8. Melsomvik – deltakelse på Afasiforeningen i Oslo sitt jubileumsarrangement (1 

dag) 

04.9. Samarbeidsmøte LHL Hjerneslag, NSF, LFS og LHL Hjerneslag 

04.9. ExtraStiftelsen Prosjektkoordinatormøte 

11.09 Møte i Nordisk Afasiråd via Skype 

14.09 Aker Sykehus, temamøte kognitive vansker etter hjerneslag v/Hege Ihlen Hansen 

17.09 Helsedirektoratet, innspillskonferanse om hjernehelsestrategi 

05.10 Siri Helland, prøveforelesning – disputas ExtraStiftelsen prosjekt 

05.-07.10 Likepersonskonferanse Quality Hotel Gardermoen 

09.10. Møte i faglig utvalg 

10.10 Afasidagen, Stand på Sunnaas sykehus HF 

10.10 Norsk forening for slagrammede – åpent møte i Tromsø, foredrag 

15.10. Hjernerådet medlemsmøte 

16.10. Helsedirektoratet pakkeforløp fase 2 hjerneslag, møte i ekspertgruppe 

17.10 LHL Hjerneslag slagcafe Ski, foredag v/Hogne om afasi 

18.10. Høring – Statsbudsjettet Helse- og omsorgskomiteen Stortinget 

24.10. Dialogmøte med brukerorganisasjonene på Sunnaas sykehus HF 

26.10. Helsedirektoratet, møte om Prate-smile-løfte kampanjen 
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29.10. Verdens Hjerneslagdag, åpent møte på Ullevål sykehus 

09.11. BUF dir – informasjonsmøte om driftsstøtte Funksjonshemmedes foreninger. 

Omgjøring fra regelverket til forskrift 

13.11. Sykehuset Kongsberg, Foredrag for helsepersonell om Afasi 

19.11. Funkis studieforum 

22-23.11 Afasidagene på Statped 

21-23.11 Studietur til København for å lære av dansk rehabilitering, invitert av 

Helsedirektoratet 

22.11 Hjerneuken, åpent møte om hjerneslag Rikshospitalet, Stand 

24.11. FFO kongress Gardermoen 

26.11 Møte i likepersonsutvalget i Stavanger 

28.11 Møte med Afasiteamet Statped hos oss 

30.11. Temamøte for slagrammede på Aker Sykehus, i regi av Afasiforeningen for Oslo 

og omegn, Slagrammedes forening i Oslo og Lærings- og mestringssenteret 

 04.12  Foredrag i Kirkenes, Helsefagarbeider videregående skole og studenter pluss 

foreningsbesøk Sør-Varanger 

10.12 Afasiforeningen for Oslo og omegn, julemøte 

Prosjekter 
 
Afasiforbundet søker både egne prosjekter og støtter opp om eksterne prosjekter som 
søkerorganisasjon blant flere aktører. 

Fra ExtraStiftelsen fikk vi i juni 2018 tildelt kr 195.000 til et nettbrettkurs for personer med 
afasi. 

AFN fikk også tildelt midler fra Helsedirektoratet gjennom ordningen «opplysningsarbeid om 
nevrologiske sykdommer» til et E-læringsprosjekt om dysfagi kr 250.000 

Videre har Afasiforbundet mange lokale prosjekter gjennom ExtraExpress der 
lokalforeningene søker midler til lokale aktivitetsprosjekter som kurs, turer og møter.  
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Interessepolitisk arbeid 
 
I vedtekter og handlingsplan heter det at 
 «Afasiforbundet skal arbeide for å påvirke politikere og beslutningstakere i spørsmål som 
angår våre grupper». 
 
En av de viktigste oppgavene Afasiforbundet har er å jobbe interessepolitisk for å ivareta 
rettigheter og bedre hverdagen til personer med afasi. Gjennom 2018 har AFN levert  
høringssvar vedrørende endringer i Statpeds struktur og voksenopplæring, budsjetthøring 
mm.  
 
Forbundet deltok på muntlig høring i Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med 
statsbudsjettet. Mangel på logopeder i kommuner ble fremhevet av AFN med støtte fra flere 
andre organisasjoner som deltok på høringen.  Fremdeles blir Afasiforbundets 
logopedundersøkelse brukt aktivt av både samarbeidspartnere og politikere i forbindelse 
med spørsmål til f.eks. helseministeren og annet interessepolitisk arbeid.  
 
Gjennom høsten 2018 ble det stilt to spørsmål til helseministeren om logopedoppfølging for 
personer med afasi fra stortingspolitikere, da basert på blant annet forbundets 
undersøkelse. Videre ble utfordringer knyttet til oppfølging av personer med afasi og 
tilgangen på logoped nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett for 2019, noe som ikke har blitt 
gjort tidligere.  
 
Sammen med slagforeningene sendte vi brev med innspill om hjernehelse og hjerneslag til 
de politiske partienes kommunevalgprogram.  
 
Afasiforbundet var også med på en studietur til Danmark i november i regi av 
Helsedirektoratet sammen med slagforeningene og medisinsk fagsjef på Sunnaas Sykehus HF 
Frank Becker. Danmark har en modell for slagrehabilitering som er fornuftig å se nærmere 
på her i Norge også. Turen ble brukt til dialog med Helsedirektoratet i tillegg til at 
representantene fra AFN fikk god innsikt i dansk behandlingsmodell for hjerneslag, noe som 
skal brukes i videre interessepolitisk arbeid knyttet til blant annet «Pakkeforløp for 
hjerneslag fase 2»  
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Informasjonsarbeid 
 
Hva er afasi? I samfunnet generelt er det ofte man møter manglende kompetanse og 
forståelse for hva afasi er. Både blant folk flest og helsepersonell oppleves det at man 
mangler kompetanse på bakgrunnen for afasi og ikke minst hvordan man skal tilrettelegge 
for personer med afasi og forholde seg til dette igjennom hverdagen. Mange opplever å bli 
stående uten tilstrekkelig informasjon og veiledning når de eller noen i familien blir rammet 
av afasi. AFN har derfor som brukerorganisasjon for personer med afasi et særlig ansvar for å 
spre informasjon og sørge for at denne er lett tilgjengelig for de som har behov for denne.  
 

Informasjon i media 
 
Afasi er ikke ofte i medias søkelys, men det har gjennom 2018 vært flere saker som 
omhandler afasi. Også gjennom samarbeidspartnere som LHL Hjerneslag blir afasisaken 
frontet og vi opplever stadig at flere blir bevisst på de spesielle utfordringene personer med 
afasi har.  
 

Nordisk afasidag 
 
Som vanlig ble Nordisk afasidag markert lokalt flere steder. Det er meldt inn lokal aktivitet 
mange steder i landet rundt 10 oktober som tradisjonelt har vært dagen vi markerer Nordisk 
Afasidag med både stand, utdeling av informasjonsmateriell og aktivitet på sosiale medier.   
 

Informasjon om afasi på kurs, møter, konferanser 
 
Det formidles informasjon om afasi og Afasiforbundet på ulike typer arrangementer og 
samlinger. Både forbundet sentralt og lokalforeningene holder foredrag og møter 
fagpersoner. 
 

Informasjonsmateriell 
 
2018 ble på mange måter en videreføring av arbeidet som ble påbegynt i 2017. 
Afasiforbundet gjorde seg ferdig med E-læringskurs om afasi som p.t. består av 5 moduler 
beregnet for alle som møter afasi i sitt private og sosiale liv, gjennom arbeidslivet eller på 
andre måter.  
 
Kurset har gjennom 2018 blitt svært godt mottatt og både privatpersoner og fagpersoner 
har gjennomført modulene med og uten eksamen. E-læringskurset er en del av 
Afasiforbundets strategi om å gjøre kvalitetssikret informasjon om afasi og andre 
følgevansker av hjerneskader lett tilgjengelig. 
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Afasifilm 
 
Afasiforbundet har også gjennom 2018 produsert film om afasi. Flere lokalforeninger bidro i 
innspillingsprosessen og forbundet har gjennom filmprosjektet fått flere filmer som kan 
brukes i ulike sammenhenger. Tilbakemeldingene på afasifilmene som er produsert har vært 
gode og forbundet ser disse som et nyttig tilskudd til informasjonsmateriellet vårt.  

 

Afasiposten 
 
Afasiposten er medlemsbladet vårt og ble publisert i fire nummer i 2018. Bladet forsøker å 
holde en balanse mellom faglig og praktisk innhold i tillegg til aktuelt sosialt innehold som 
personlige historier og reportasjer fra lokal aktivitet. Bladet tilrettelegges for å være 
afasivennlig og gi et positivt tilskudd til afasihverdagen. Afasiposten delfinansieres gjennom 
annonsesalg, noe som bidrar til å holde kostnadene nede. 
 

Veiledning til enkeltpersoner 
 
Forbundet får regelmessig henvendelser fra personer (som selv har afasi, pårørende og 
fagpersoner/studenter) som trenger informasjon og råd. Administrasjonen har gjennom 
2018 tilegnet seg mye tilleggskunnskap som gjør dem kapable til å svare på mange av 
henvendelsene, eller formidle kontakt med riktig instans eller fagperson. Det jobbes 
kontinuerlig med å forbedre veiledningstjenestene til AFN og lage nytt materiell som kan 
bistå personer med afasi, pårørende og fagpersoner i spørsmålene de søker svar på.  

 

Foredrag om afasi 
 
Styremedlemmer, ansatte i administrasjonen og personer med andre tillitsverv i AFN 
inviteres jevnlig til å holde foredrag om afasi på møter og kurs som arrangeres av 
kompetansesentre, ved utdanningsinstitusjoner, samt på foreningskvelder og institusjoner. 
Dette ansees som et viktig arbeid både med tanke på å være synlig for relevante brukere og 
aktører, men også som en mulighet til å presentere hva AFN mener er viktig for å skape en 
bedre afasihverdag.  
 

Likepersonsarbeid 
 
Likepersonene til AFN er ryggraden i lokal og sentral aktivitet og et viktig tilskudd til personer 
som nylig er blitt rammet av afasi og deres pårørende. Likepersonene er ofte en god kilde til 
innsikt og trygghet i en særlig sårbar situasjon og en viktig del av lokale og sentrale 
aktiviteter. 2018 bar preg av en fornyet innsats på likepersonsområdet med både kurs og 
workshop for nye og gamle likepersoner. I tillegg gjennomførte AFN enkelte endringer i 
oppfølgingsrutinene for likepersoner for å knytte nye og gamle likepersoner tettere sammen 
med både likepersonsutvalg og styre.  
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Opplæringsvirksomhet  
 
Afasiforbundet skal sørge for at kompetanse i organisasjonen opprettholdes og 
videreutvikles ved blant annet å skolere tillitsvalgte, medlemmer og å videreføre og 
forsterke likepersonsordningen. Det er både ønskelig og etterspurt at vi kan tilby våre 
medlemmer kurs og likepersonsamlinger regelmessig, men dette er avhengig av tildelinger 
av prosjekter og vil variere fra år til år. Høsten 2018 gjennomførte forbundet et slikt kurs  
 

FUNKIS – midler også til lokalt studiearbeid 
Lokalforeninger som driver opplæringsvirksomhet kan søke om tilretteleggingstilskudd fra 
FUNKIS (funksjonshemmedes studieforbund). Etter visse kriterier er en berettiget til å motta 
støtte til såkalt «tilrettelagt voksenopplæring». Søkertilgang går via AFN sin administrasjon. I 
2018 benyttet noen lokalforeninger seg av dette. 

 

Organisasjonsutvikling 
 
Forbundsstyret og administrasjonen holder løpende kontakt med lokalforeningene. Vi legger 
stor vekt på å følge opp at foreningene har informasjon tilgjengelig og bidrar der vi kan, 
gjerne også med besøk i foreningene.   
 
Vi forsøker å bidra til lokalforeningsinspirasjon, og er opptatt av at det er ”liv” i foreningene. 
Hvordan foreningene drives er diskutert både sentralt og lokalt. 
 
Foreningene kan ha ulik form for drift, men all aktivitet må dokumenteres for å tilfredsstille 
offentlige myndigheters krav. 
 
Det er generelt god aktivitet i de fleste foreninger, takket være mange ildsjeler. 
 
Korrekte opplysninger i medlemsregisteret er viktig for oss, og til det trenger vi hjelp til 
enhver tid fra lokalforeningene til vedlikehold og oppdatering. 
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Handlingsplanen 
 
Handlingsplanen utarbeides i forbindelse med hvert landsmøte og vedtas der. Siste versjon 
gjelder i perioden 2016 til 2019. Den er vårt viktigste arbeidsredskap og rettledning til hva 
forbundet skal prioritere.  
 
Handlingsplanen omfatter plan for arbeid med rettigheter og lovverk, universell 
tilgjengelighet, forskning/utvikling, interessepolitikk, informasjonsarbeid, 
organisasjonsutvikling og økonomistyring. 
 

Økonomi 

Afasiforbundet forvalter de midler vi har fått bevilget i tråd med inngåtte avtaler både med 
det offentlige og prosjektledere.  

Regnskapsåret 2018 
 
Fra Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har vi mottatt 1.485.136 til drift, noe 
som også skal inkludere midler til likepersonstiltak sentralt og lokalt. 

Av driftsmidlene er kr 50.000 delt ut til likepersonstiltak i lokalforeningene etter innsendte 
søknader. Vi ønsker å tilgodese det store arbeidet som gjøres for å tilrettelegge aktiviteter 
for våre medlemmer i form av regelmessige temamøter, turer, kurs, treffsteder og kulturelle 
innslag. 

Kontingentinnbetalingen var 359.759. Av dette er kr 152.325 ført tilbake til 
lokalforeningene. 

Helse, miljø og sikkerhet  
 
Afasiforbundet følger gjeldende lover og regler innenfor HMS. Forbundet jobber aktivt for å 
skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Styret og 
administrasjonen har en god dialog på hvordan HMS kan bedres ved forbundskontoret og 
tiltak blir raskt igangsatt etter behov.  


