
Å ha afasi 
– hva innebærer det?

Afasi oppstår når hjernen får en skade i de områdene
som har med språk å gjøre. Det skjer hvis blodtilførse-
len til ”språkområdene” blir stanset av en blodpropp,
eller hvis hjernevevet blir skadet etter hjerneblødning,
en ulykke eller andre skader i hjernen.

Å bli rammet av afasi kan betyr at man kan ha van-
sker med:

● å snakke
● å forstå tale
● å lese
● å skrive

Det er vanskelig å leve i et samfunn som vårt hvis
man ikke lenger kan bruke språket. Vi lever i et tek-
nisk samfunn, hvor flere og flere ting skal klares av
den enkelte selv via pc, billettautomater etc. Hvis
ordene mangler er det vanskeligere å markere seg og
gjøre seg gjeldende i fellesskapet.

Hva kan du gjøre for å lette 
kommunikasjonen
Det kreves innsikt, forståelse og tid av omgivelsene å
kommunisere med en afasirammet. Husk at en afasi -
rammet ikke har mistet evnen til å ville kommunisere
– det er bare blitt så mye vanskeligere på grunn av
afasien. 

Det handler derfor om å finne noen alternative måter
å kommunisere på.

Hvis en person har vansker
med å snakke så:
● Tilstreb korte samtaler

● Vær tålmodig og aksepter pauser

● Det er krenkende for den afasirammede hvis man
”later som om”. Det er bedre å si ”jeg har forstått at
du vil si meg noe, men jeg har ikke helt forstått hva
det er du vil si. Er det noe med…?”

● Prøv alternative eller supplerende 
kommunikasjonsformer, f eks papir/blyant, 
kroppsspråk, mi mikk

● Sørg for at den afasirammede har bilder, foto og
andre pekemuligheter til rådighet.

● Ikke gi opp – bruk fantasien!

Hvis en person har vansker
med å forstå så:
● Bruk kroppsspråk, mimikk og naturlige tegn

● Hvis mulig, så pek på det det snakkes om

● Bruk korte setninger, og snakk kun om en ting
om gangen

● Bruk vanlige dagligdagse ord

● Unngå ironi – spøk kan være vanskelig å forstå

● Snakk enkelt og naturlig, men ikke bruk barnslig
språk

● Snakk tydelig med små pauser, men ikke over-
driv

● Skriv eller tegn viktige beskjeder

● Støtt kommunikasjonen ved å bruke  for eksem-
pel  kalender, tall, bilder, med mer

● Gi samtalen god tid – og vær tålmodig



AFASI
– språkvansker etter

en ervervet skade i hjernen

Den som ikke kan snakke
har også noe å si 

Ytterligere opplysninger om de nordiske afasi- og
slagforeningene finnes på foreningenes hjemmesider
på henholdsvis svensk, norsk, finsk og dansk.

Afasiförbundet i Sverige 
www.afasi.se

Afasiforbundet i Norge
www.afasi.no

Stroke- och dysfasiförbundet i Finland
www.stroke.fi

Hjernesagen
- Landsforeningen for mennesker ramt af 
blodprop eller blødning i hjernen. 
www.hjernesagen.dk

Nordisk afasiråd – som er en sammenslutning av
nordiske interesseorganisasjoner for afasi- og slag -
ram mede – har utgitt denne brosjyren. Den er utgitt
på flere språk. Hensikten er å gjøre informasjon om
afasi mer tilgjengelig på flere språk. 

Brosjyren henvender seg primært til den afasi -
rammedes pårørende og nettverket for øvrig. Vi
håper at brosjyren kan være til nytte. NORGE


