At være ramt af afasi
– hvad indebærer det?

Hvis en person har svært ved
at tale så:

Afasi opstår, når hjernen beskadiges i de områder,
som har med sproget at gøre. Det sker, hvis blodtilførslen til ”sprogområderne” bliver standset af en blodprop, eller hvis hjernevævet bliver beskadiget af en
hjerneblødning, en ulykke eller andre hjerneskader.

●

tilstræb korte samtaler

●

brug kropssprog, mimik og naturlige tegn

●

vær tålmodig og accepter pauser

●

peg så vidt muligt på det, der tales om

●

vær ærlig hvis budskabet ikke er forstået.. Det er
krænkende for den afasiramte, hvis man ”lader
som om”. Det er bedre at sige ”jeg har forstået, at
du vil sige mig noget, men jeg har ikke helt forstået, hvad det er du vil sige. Er det noget med…..?

●

tal i korte sætninger - og tal kun om én ting ad
gangen

●

brug almindelige dagligdags ord

●

undgå ironi - vittigheder kan være svære at forstå

●

prøv alternative eller supplerende kommunikationsformer - brug fx papir/blyant, kropssprog og mimik

●

tal i et enkelt og naturligt – men ikke barnligt
sprog

●

sørg for at den afasiramte har billeder, fotos og
andre udpegningsmuligheder til rådighed

●

tal tydeligt med små pauser - men lad være med
at overdrive

●

giv ikke op – brug fantasien

●

skriv eller tegn vigtige beskeder

●

støt kommunikationen ved brug af kalender,
landskort, taltavle, fotos m.m.

●

giv samtalen god tid – og vær tålmodig.

At blive ramt af afasi kan betyde, at man kan have
svært ved:
at tale
● at forstå tale
● at læse
● at skrive
●

Det er svært at leve i et samfund som vores, hvis
man ikke længere kan bruge sproget. Vi lever i et teknisk samfund, hvor flere og flere ting skal klares af
den enkelte borger selv via computeren, billetmaskiner m.m. Hvis ordene mangler, er det vanskeligere at
markere sig og gøre sig gældende i fællesskabet.

Hvad kan du gøre for at lette
kommunikationen
Det kræver indsigt, forståelse og tid af omgivelserne
at kommunikere med en afasiramt.
Men husk at et afasiramt ikke har mistet evnen til at
ville kommunikere – det er bare blevet meget sværere
pga. afasien.
Det handler derfor om at finde nogle alternative
måder at kommunikere på.

Hvis en person har svært ved
at forstå så:

AFASI
– sprogvanskeligheder efter
en erhvervet hjerneskade

Yderligere oplysninger om de nordiske stroke og afasiforeninger kan findes på foreningernes hjemmesider
på henholdsvis svensk, norsk, finsk og dansk.

Ikke at kunne sige noget
er ikke det samme som ikke
at have noget at sige

Afasiförbundet i Sverige
www.afasi.se
Nordisk Afasiråd – som er en sammenslutning af de
nordiske interesseorganisationer for afasi- og strokeramte - har udgivet denne pjece på (sprog indsættes) i erkendelse af, at der ikke findes en pjece
om afasi målrettet borgere, der taler (sprog isættes).

Afasiforbundet i Norge
www.afasi.no

Stroke- och dysfasiförbundet i Finland
www.stroke.fi

Hjernesagen
Pjecen henvender sig primært til den afasiramtes
pårørende og netværk i øvrigt. Vi håber, at pjecen
vil være til nytte.

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

DANSK

