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Et smil
Et smil koster ikke mye,

men gjør mye.

Den som får det,
blir rik,

uten at den som gir det, blir fattig.

Det krever bare et øyeblikk,
men minnet om det kan leve for alltid.

Ingen er så rik og mektig at de kan unnvære det.

Det gir hvile for den trette,
oppmuntrer den motløse

og er solskinn for den triste.

Likevel kan det ikke kjøpes,

tigges, lånes eller stjeles,

for det har bare verdi når det er gitt.
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Frivillighet - mindre og 
mindre frivillig?

Det er deilig at det er 
vår i luften og i gatene. 
Mye støv til tross, 
blåveis og hestehov er 
denne uken registrert 
her i Oslo-området.
Våren er også tiden for 
tilbakemeldinger på 

fjoråret, og den såkalte rapporteringen skal 
utføres på ulike nivåer i de fleste 
organisasjoner, foreninger og lag. Virksomhet 
og aktiviteter skal beskrives, midler og 
ressurser skal redegjøres for og forsvares.
Det er nok ikke mange som gjør denne 
rapporteringen med stor glede og iver. 
Vi hører fra enkelte tillitsvalgte som synes 
dette er krevende og ikke helt enkelt å få til, 
og at frister er vanskelige å holde. Dette har vi 
forståelse for i sekretariatet.

Forbundet har det samme ansvar overfor det 
offentlige. Nå som det innføres nytt regelverk 
for tilskuddsberettigelse til alle organisasjoner, 
innebærer dette konsekvenser også for en 
organisasjon som vår.
Gjennom en periode på tre år, det vil si i løpet 
av vår landsmøteperiode, skal nye regler 
implementeres.  I forbundsstyret er vi igang 
med å se hvordan disse påleggene kan gjøres 
så skånsomt som mulig, men vi ser at noen 
av våre vedtekter vil berøres. 
Vi ser også at det stilles noen endrede krav til 
hvordan lokalforeningene skal driftes og hva 
som skal vektlegges. Likepersonsarbeidet 
skal blant annet defineres litt anderledes for å 
kunne tilfredsstille visse krav.
Vi ønsker ikke å belaste våre lokalstyrer mer 
enn høyst nødvendig fordi vi vet at dere har 
mer enn nok med å ‘holde liv’ i foreningene.

Elektroniske utfordringer er ikke noe som alle 
vi mennesker tilpasser oss automatisk og i full 
fart. Det er for eksempel ingen vei utenom 
‘Altinn-trollet’ som er innført, og som ingen 
kommer utenom, verken som privatperson 
eller organisasjon. Brønnøysundregistrenes 
Enhetsregister byr også på utfordringer når
en forening skal registreres for første gang 
eller melde endringer, noe som er til å få grå 
hår av, eller til å miste håret av, som jeg nylig 
hørte en si.
Et annet eksempel på dagens utfordringer er 
det nye nettbaserte systemet for søknads- og 
prosjektbehandling som Extrastiftelsen 
innførte ifjor: Extraweb. Det er bare å 
akseptere ordningen, som krever en del ny 
energibruk, for å si det enkelt.

Vi kan lure på hvordan all frivilligheten her i 
landet skal kunne blomstre når det hele tiden 
kommer utfordringer som er til hinder og bry, 
men som vi må lære å takle.

Frivillighet og frivillig engasjement er uansett 
viktig! Vi trenger folk som bryr seg og som 
ikke lar utfordringene bli store hindre som 
stopper noen i å bidra.
Det gjelder å finne måter å løse disse 
utfordringene på, ta tak i problemene bit for 
bit og se hvordan man kan klare å dele på 
ansvaret og løse oppgavene sammen.

De fleste har avviklet sine årsmøter til nå, og 
jeg ønsker dere lykke til med videre arbeid i 
ny sesong. 

Vårlige hilsner fra 
Ellen Borge
forbundsleder.

Lederen  HAR ORDET •  A FA S I F O R B U N D E T  •  A FA S I F O R B U N D E T
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Hva med å søke midler fra 
ExtraStiftelsen?

Har du gode ideer til prosjekter eller tiltak 
for eller om personer med afasi? Mangler 
du finansiering? Hva med å søke 
Extramidler?

Alle søknader sendes gjennom en godkjent 
søkerorganisasjon, for eksempel 
Afasiforbundet i Norge. Skal du søke midler er 
fristen 26. mai 2015.
Midlene lyses ut en gang i året, 1. april. Det 
må lages egen søknad for hvert prosjekt. 

Hvilke typer prosjekter kan søke midler?
Frivillige organisasjoner med helseformål 
kan søke om midler til prosjekter innen 
forebygging, rehabilitering og forskning, som 
retter seg mot målgrupper i Norge. 
ExtraStiftelsen har en vid forståelse av 
helse, noe som innebærer at de støtter tiltak 
og prosjekter som fremmer fysisk og 
psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Prosjektene de støtter spenner fra små, 
lokale, ildsjel-prosjekter, til store nasjonale 
forskningsprosjekter. 
Les gjerne mer på www.extrastiftelsen.no. 

Mer om hvordan man søker
Afasiforbundet gir deg tilgang med brukernavn 
og passord til det elektroniske 
søknadssystemet. Vi godkjenner nye brukere 
som skal ha tilgang til å fylle ut 
søknadsskjemaet.

Ta kontakt med oss i god tid før fristens utløp, 
epost:  afasi@afasi.no eller  
line.haaland-johansen@statped.no. 
Ring oss eventuelt på 22 42 86 44 eller  
47 03 28 44. Vi hjelper deg gjerne. 
Vi ser frem til å høre fra deg!

Lokalforeninger i Norge besøker Gøteborg 
Afasiforening, et ExtraStiftelsen-prosjekt

PROSJEKTET ER STØTTET AV

MED EXTRA-MIDLER
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Redaksjonen 
HAR ORDET

God Påske!
Påsken står for døren - med en påskeferie 
som er et helt spesielt norsk fenomen. Her i 
landet har vi en 5 dagers lang 
sammenhengende helg fra skjærtorsdag 
t.o.m. 2. påskedag, som alltid er på en 
mandag, noe som gir oss tid til å nyte en 
ekstra ferie. 
Mange reiser til fjells for å gå årets siste skitur. 
Flere besøker slektninger og venner, andre 
drar til sjøen og pusser båt, men de aller 
fleste tilbringer høytiden hjemme i sin egen 
bolig. …og årets første utepils blir også ofte 
drukket i påskeuken. 
Drømmepåsken for de aller fleste er vel 
allikevel noen solskinnsdager utendørs 
uansett hvor du måtte befinne deg.

Visste dere at påsken er den eldste kristne 
høytiden? Påsken er både en gammel 
hedensk vårfest og den viktigste høytiden i 
kristendommen og i jødedommen. Jødene 
feirer påske til minne om utgangen fra Egypt, 

og kristne feirer den til minne om Jesu lidelse 
og død. Påskeuken blir kalt «den stille uken» 
og er et skille mellom vinter og vår. 

I påsken pakker vi ut påskepynten som vi 
setter frem hvert år. Dekorerte påske-egg, 
kyllinger og påskeharer blir tatt ut av bokser 
og skuffer og kvister blir ofte plukket inn for å 
få de grønne museørene.  Og selvfølgelig er 
det påske-egg med masse godteri som vi 
koser oss med til påskeleker, spill og ikke 
minst en god påskekrim som er en tradisjon å 
nyte i påsken.

Kanskje du kan lese litt i Afasiposten i påsken 
også?
En riktig God Påske ønskes alle våre lesere!

Hilsen
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker å støtte – du velger din Grasrotmottaker.

NB!! For å kunne motta midler fra Grasrotandelen, må laget/foreningen være registrert i 
Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret og bli godkjent som grasrotmottaker. 
For mer informasjon om registrering les her: http://www.brreg.no/frivillighet/

Vi oppfordrer flere afasiforeninger til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, og bli 
Grasrotmottakere J

3 ganger i året deler Norsk Tipping ut midler til registrerte frivillige organisasjoner.

Dersom du spiller Lotto, Tipping eller Joker for eksempel, kan du samtidig bidra til at 5 % av 
innsatsen din til Norsk Tipping tilfaller den mottaker du ønsker å støtte. (Gjelder ikke Extra og Flax)

 - Du blir ikke belastet ved å være grasrotgiver.
 - Grasrotandelen går ikke utover din innsats eller eventuell premie.
 - Du trenger Norsk Tippings Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen.  
Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller bestilles via www.norsk-tipping.no

Hos kommisjonær oppgir du foreningens Organisasjonsnummer eller strekkode som
foreningen blir tildelt ved registrering. 
Tipper du for eksempel Lotto for kr 100,- gir Norsk Tipping kr 5,- til den mottaker du har valgt.
Skulle du vinne blir din premie like stor, uansett om du benytter Grasrotandel eller ei.

Du kan knytte deg til ordningen på følgende måte:

1. Ta med deg strekkode og spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 
2. Send SMS: GRASROTANDELEN XXXXXXX (org.nr) til 2020 (tjenesten er gratis)
3. Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill

GRASROTANDEL = 
en fordel ved spillemidler via Norsk Tipping!
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Artikkelserie: Hva kan skje etter et hjerneslag?

KOGNITIVE VANSKER 
ETTER HJERNESLAG  

– de usynlige vanskene
Et hjerneslag skader som regel bare en liten del 
av hjernen. Ofte blir noen funksjoner rammet, 
mens resten er som før. For eksempel kan man 
ha afasi, men likevel bevege seg som før. Andre 
kan få store skader som rammer mange 
funksjoner.
Det er skrevet mye om dette, men ikke alt er lett å 
lese. Vi ønsker med denne serien å skrive litt 
enklere om ulike vansker som kan følge et 
hjerneslag. Denne artikkelen handler om såkalte 
kognitive vansker.
Den er skrevet av Ingvild Røste som er logoped 
og Sissel Ingvaldsen som er psykolog. Begge 
arbeider ved Statped sørøst. 

Hva er kognisjon?
Kognisjon er et vanskelig ord å forklare. Man sier 
noen ganger at det har å gjøre med evnen til å 
tenke og oppfatte. Det kan fort bli misforstått. For 
kognitive vansker betyr ikke at personen er 
mindre klok enn før. Men etter et hjerneslag kan 
en person få problemer med å konsentrere seg, 
planlegge og bedømme situasjoner. Noen kaller 
språk en kognitiv ferdighet, men ofte ser man på 
det som en egen ferdighet. Det er også flere 
ferdigheter som regnes som kognitive, som vi ikke 
tar med her.

Forskjellige deler av hjernen styrer forskjellige 
funksjoner. Mange av de kognitive ferdighetene er 
knyttet til høyre hjernehalvdel, og til den helt 

fremre delen av hjernen. Afasi er derimot knyttet 
til venstre hjernehalvdel. Men skader forskjellige 
steder kan likevel gi ganske like utfall. Det skyldes 
at kognitiv funksjon er avhengig av store deler av 
hjernen. Vi får informasjon og inntrykk fra verden 
rundt oss. Dette må vi tolke og bearbeide. Vi må 
huske det og planlegge hva som må gjøres. Til 
slutt gjør vi en handling. Det er mange små ledd 
som må fungere fint sammen. En liten svikt et 
eller annet sted kan føre til problemer.

Konsentrasjon og oppmerksomhet
Vansker med dette gjør at det blir vanskelig å 
holde på med en aktivitet over lang tid. Man blir 
lett distrahert av forstyrrelser, og det er vanskelig 
å komme tilbake til oppgaven når man først er 
«falt ut». Det er vanskelig å holde på med flere 
ting på en gang.

Personer med afasi opplever ikke dette i så sterk 
grad som personer med skader på høyre side. 
Men afasirammede må ofte bruke så mye av 
konsentrasjonen sin på språket, at de ikke har 
oppmerksomhet «til overs» til å følge med på 
andre ting samtidig.

Å kjøre bil krever mye konsentrasjon og 
oppmerksomhet. I tillegg må man kunne reagere 
raskt. Derfor er det mange som har hatt 
hjerneslag som ikke kan fortsette å kjøre bil.

Hukommelse
Det er faktisk ikke så vanlig å få problemer med 
selve hukommelsen etter hjerneslag. Det er mer 
vanlig at man strever med å huske ting fordi man 
strever med konsentrasjon og oppmerksomhet. 
Man merker seg ikke de tingene man skal huske 
like godt som før. For noen er det lettere å huske 
ting man har sett, enn ting man har hørt, for andre 
kan det være motsatt. Man kan prøve å finne ut 
av det, og bruke den sterke siden mest mulig for å 
støtte hukommelsen.

Oversikt, planlegging og problemløsning
Det kan bli vanskelig å planlegge ting man 
egentlig kan godt. Mange ergoterapeuter er glade 
i å se om pasienter klarer å sette på 
kaffetrakteren. Det er noe mange kan godt fra før, 
men plutselig kan det bli vanskelig å passe på at 
filteret må på plass før man tømmer oppi kaffe. 

Det kan også bli vanskelig å bytte aktivitet, eller 
endre på planen når det trengs. Noen begynner 
på en ting, men så begynner de på en ny før den 

Ingvild Røste Sissel Ingvaldsen
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første er ferdig. For noen stopper det plutselig helt 
opp, så man ikke blir ferdig.

Noen har problemer med initiativ, med «å komme i 
gang». Det er ikke fordi man er lat, men fordi den 
«gnisten» som får i gang en handling ikke er som 
før. Mange med skader på venstre side bruker 
lengre tid på alt de gjør, tempoet er rett og slett 
lavere.

Kommunikasjon
Selv om man ikke har afasi, kan kommunikasjon 
med andre likevel bli annerledes. Kognitive vansker 
kan gjøre det vanskelig å holde seg til tema, eller å 
vurdere hvor mye man må si for at den andre skal 
forstå. Man kan misforstå forstå ord og uttrykk man 
ikke mener bokstavelig, som f.eks. «å ta beina på 
nakken». 

Hva kan gjøres?
Ofte kalles dette «de usynlige vanskene» Det kan 
være vanskelig for personen selv og de pårørende 
å forstå hva som er galt, og hvorfor. Kognitiv 
funksjon har mye å gjøre med hvordan vi 
«oppfører» oss. Noen ganger vil personen selv 
eller de pårørende føle at han har endret 
personlighet eller ikke er den samme som før. Det 
kan være vanskelig å venne seg til. Det er viktig at 
man vet at det ikke skyldes vrang vilje. Det kan 
være sårt å streve med ting som pleide å være 
enkle, og det er viktig å prøve å fokusere på 
lyspunktene.

Ofte er det en ergoterapeut som gjør en første 
vurdering på sykehuset, med tester eller 
observasjon. Noen ganger gjøres en mer grundig 
vurdering av en nevropsykolog. Det kan for 
eksempel være hvis det er aktuelt å komme tilbake 
til arbeidslivet eller studere. 

Ofte vil ikke vanskene vise seg så tydelig før man 
er kommet i gang med hverdagen igjen. Det er 
viktig å få god informasjon allerede på sykehuset. 
Men ofte vil mange spørsmål melde seg etter en 
stund, så alle bør ha noen de kan kontakte. Det er 
ikke alle som blir fulgt opp av ergoterapeut. 
Slagrammede går ofte til fysioterapeut eller 
logoped. Begge disse kan noe om kognitive 
vansker, kan svare på spørsmål eller finne ut hvem 
som bør kontaktes. Det samme gjelder fastlegen.

Rehabilitering kan skje på to måter. En måte er å 
oppøve ferdighetene igjen. Man trener og repeterer 
for at det som er skadet kan bli bedre. Ennå har 
ikke forskerne klart å dokumentere gode måter å 
trene opp kognitive ferdigheter på. Noen 
slagrammede har opplevd at det har hjulpet å gjøre 
oppgaver for å trene på hukommelse og 
konsentrasjon. Det finnes for eksempel 
dataprogrammer der man kan trene på dette. Men 
forskningen antyder at selv om man blir flinkere til 
å løse treningsoppgavene, så virker det ofte ikke 
så mye inn på hverdagen. Den største virkningen 
får man kanskje gjennom å bruke hverdagens 
aktiviteter som trening og stimulering.

Den andre måten er å kompensere for det som er 
blitt vanskelig. Det handler om å finne nye 
strategier for å klare ting best mulig. Å venne seg til 
å bruke en kalender for å få notert ned alle avtaler 
kan hjelpe. Hvis det er vanskelig å holde styr på 
rekkefølgen når man trakter kaffe, kan det hjelpe at 
det henger en liste med framgangsmåten ved 
siden av kaffetrakteren. Gode rutiner i hverdagen 
betyr mye for mange. Det er best å bli forberedt i 
god tid hvis det blir endringer.

For noen med skader på høyre side er det 
vanskelig å få innsikt i hvordan de har endret seg, 
og de er ofte impulsive og raske. Personer med 
afasi har som regel et realistisk bilde av hva som er 
blitt vanskelig, og mange blir flinke til å tilpasse 
hverdagen. De passer på at det ikke er 
forstyrrende støy, og vet at de må ta pauser, helst 
før de blir slitne. 

Det finnes også hjelpemidler man kan bruke. Det 
vanlige tidsuret man har på kjøkkenet kan være til 
hjelp. Noen får komfyrvakt, som skrur av komfyren 
automatisk etter en stund. Det finnes også mer 
teknologiske hjelpemidler, som elektroniske 
aktivitets-kalendere. Men mange finner nok ut at 
«det enkle er det beste».

Kilder: Helsedirektoratet (2010): Nasjonale faglige 
retningslinjer. Behandling og rehabilitering etter 
hjerneskade.
Ergoterapiavdelingen/Lærings- og 
mestringssenteret (LMS), Aker universitetssykehus 
(2009): Den slagrammede og de usynlige 
vanskene. Om sanseproblemer, persepsjonssvikt 
og kognitiv funksjonssvikt. En veiledning for alle 
som omgås slagrammede. (Temahefte).
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Tekst/Foto: Gunder Christophersen/  
  Barns Beste

Hva med barna 
når du er syk?

– Det var nok at læreren visste om 
hvordan jeg hadde det hjemme. Det var 
ikke nødvendig å gjøre så mye, men av og 
til hadde jeg behov for litt omtanke.

Det er ei 18 år gammel jente som sier dette. 
Da hun var 13 år, fikk faren en alvorlig 
diagnose. Han døde ett år etter. Det året gikk 
jenta som vanlig på skolen, hun deltok i 
fritidsaktiviteter og var mye med venner. Men 
hun visste ikke alltid hva hun skulle svare når 
noen spurte om hvordan hun hadde det. Selv 
i dag vet hun ikke alltid hva hun skal svare på 
slike spørsmål. 
– På skolen var det nok at læreren og 
helsesøsteren visste at pappa var alvorlig 
syk. Jeg tror mange forventet at jeg skulle 
slite mer enn jeg gjorde, men jeg klarte meg 
egentlig ganske bra. Skolen ble et fristed for 
meg, sier hun.

Denne jenta er en av mange barn i Norge 
som opplever det å ha en mor eller far som er 
alvorlig syk. «Barn som pårørende» blir de 
kalt. Det er barn som har en foreldre med 
psykisk sykdom, rusmisbruk eller alvorlig 
somatiske sykdom. Det kan for eksempel 
være kreft, demens, hjerneslag eller 
Parkinson.
– Mange av barna klarer seg helt bra. Men 
det er uansett behov for informasjon både til 
foreldre og barn, sier Siri Gjesdahl, leder for 
BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for 
barn som pårørende.

Gjesdahl trekker frem den lovpålagte plikten 
som alt helsepersonell nå har fått til å ivareta 
barn som pårørende. Helsepersonell skal 
bidra til at barna får informasjon og nødvendig 
oppfølging. 

– Denne plikten har helsepersonell faktisk hatt 
i fem år, sier hun.

– Barn er lojale overfor sine foreldre. Derfor 
kan noen barn tenke at de vil beskytte sine 
foreldre for det de måtte føle rundt forelderens 
sykdom. Det kan bli en stor belastning for 
barnet, mener Gjesdahl.
Det å være barn som pårørende kan også 
bety flere oppgaver. For noen kan det være 
helt naturlig at barna trør til med å handle, 
vaske huset eller passe mindre søsken. For 
de fleste familier er det nødvendig at dette 
skjer. Men for noen barn kan det bli en for stor 
belastning, spesielt om det går ut over 
skolearbeid, egne aktiviteter og å være 
sammen med venner.
– Vi kaller dem «unge omsorgsgivere». Dette 
er barn som får eller tar på seg et stort ansvar 
for situasjonen. Dette er barn og unge vi 
gjerne ser får mer anerkjennelse og støtte, 
sier Gjesdahl.

Barn som pårørende
Begrepet brukes om mindreårige barn (0-18 år) 
som har foreldre med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk 
sykdom eller skade. 
Helsepersonelloven §10 a viser til helsepersonells 
plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende.
BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk 
for barn som pårørende og drives fra Sørlandet 
sykehus. Mer info www.barnsbeste.no

Vil du vite mer?
Spør barneansvarlige/helsepersonell ved ditt 
lokale sykehus/helseinstitusjon.
Helsesøster, sosiallærer ved skolen
Fastlegen
Familiesenter/familieteam i kommunen
Brukerorganisasjoner
Barnsbeste.no – nettside med masse informasjon 
både til fagfolk og andre berørte.
Morild.org – nettside for barn og unge som sliter 
med belastninger i familien.
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– De fleste barna som er pårørende, opplever 
det å møte andre i samme situasjon som svært 
positivt. Noen sitter med følelsen av å være 
alene om å ha det slik de har det. Det å møte 
noen som har følt på akkurat det samme, kan 
være til stor hjelp. Slike møtepunkter kan både 
være i organiserte barnegrupper og i 
møtesteder på nettet. Et slikt tilbud er morild.org. 
Det er et nettsted hvor unge kan stille spørsmål 
til fagfolk og møte andre som har belastninger i 
familien, opplyser BarnsBeste-lederen.

Selv om den aktuelle lovteksten for 
helsepersonell kun handler om barn som har 
syke foreldre, ber Gjesdahl både 
helsepersonell og foreldre være 
oppmerksomme på søsken til alvorlig syke 
barn. De kan fort bli en glemt og oversett 
gruppe, mener hun.

BarnsBeste og Siri Gjesdahl regner ikke 
med å få færre oppgaver i tiden fremover. 

Opplysningsarbeid og undervisning må til 
for å bedre forholdene for barn som er 
pårørende.
– Vi ser at flere yrkesgrupper kan spille en stor 
rolle. Det er ikke bare helsepersonell som skal 
ha dette i panna. Mange lærere og 
barnehageansatte vet også hvordan det er å 
møte barn som har problemer hjemme. Mange 
gjør en fantastisk innsats, noe som UNICEF-
kampanjen «Den ene» tydelig får frem. Det er 
gjerne lærere eller andre som har gjort noe 
som får en enorm betydning for et barn eller 
ungdom som strever. Men først og fremst 
oppfordrer vi foreldrene til å være oppmerksom 
på barnas reaksjoner. Det er selvsagt 
foreldrene som har ansvaret for barna sine, og 
vi som er helsepersonell, lærere eller andre 
såkalte profesjonelle hjelpere, skal trø 
støttende til. Vi har satt et motto på 
Snakketøyet - et av våre nettbaserte verktøy: 
Vi ønsker trygge barn og voksne når voksne er 
syke. Det er viktig å understreke, sier hun.

Hva kan du gjøre?
1. Søk informasjon. Å vite om situasjonen er 

godt for alle i familien – både barn og voksne. 
Er du i tvil om hva og hvordan barna kan få 
informasjon, kan du spørre helsepersonell.

2. Vær åpen og inkluderende. Barn og søsken 
kan gruble over mange spørsmål. Når alle i 
familien inkluderes i det som skjer, blir alle 
regnet med og verdsatt. 

3. Vær tilgjengelig. Forsøk å være tilgjengelig 
for barnet når barnet ønsker det. Prøv å bruk 
de anledningene når barnet selv tar initiativ til 
en samtale.

4. Vær konkret. Bruk ord som barna forstår. 
Vær mest mulig konkret. Frata barnet skyld 
og skam for situasjonen. Men vær ærlig. Ikke 
si ting som ikke er sant. 

5. Involver nettverket. Ofte vil familie og andre 
i nærmiljøet hjelpe til, men de kan være usikre 
på hvordan de best kan gjøre dette. Be gjerne 
om konkrete oppgaver.

Flere tips finnes på BarnsBestes ulike 
kunnskapsark, på Snakketøyet.no og på Hva 
nå? ©
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Tekst: Eline Dalland, Foto: Fredrik Neumann/Felix Features

Vil gi slagpasienter raskere hjelp
Norges første ambulanse for slagpasienter 
er på veiene i Østfold. Den skal gi tidlig 
diagnose og etter hvert, livreddende hjelp. 
Målet er å få slagbehandlingen ut til 
pasientene.

Hver dag får 40 personer her i landet 
hjerneslag. Riktig hjelp tidsnok er avgjørende 
for pasientene. Den spesialbygde 
slagambulansen, som nå er i drift i Østfold, er 
utstyrt med CT-maskin som gjør det mulig å 
stille diagnose allerede i ambulansen og 
starte behandling umiddelbart når pasienten 
er framme på sykehuset.
– Dette er et rullende røntgenlaboratorium 
med mer utstyr. Det er helt nytt i Norge, 
forteller generalsekretær Erik Kreyberg 
Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Slagambulansen drives som en del av et 
banebrytende forskningssamarbeid mellom 

Sykehuset Østfold HF, Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet, og 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Målet er å 
finne ut om det er mulig å flytte 
diagnostisering og etter hvert, behandling av 
hjerneslag ut av sykehuset og til pasientene, 
for å spare livsviktig tid.

Hvert minutt teller
Hjerneslag er en alvorlig folkesykdom som 
årlig rammer 15.000 nordmenn. Det er den 
vanligste årsaken til varig uførhet og den 
tredje vanligste årsaken til død. For hvert 
minutt som går etter at slaget rammer, dør 
opptil to millioner hjerneceller. For 
hjerneslagpasienter er rask behandling derfor 
avgjørende, og den har best effekt hvis den 
gis innen 90 minutter. Hvert minutt teller.
– Vi vil flytte kompetansen på sykehuset ut til 
der den har mest effekt, nærmest mulig 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil ta slagbehandlingen ut 
til pasientene. Den spesialbygde ambulansen inneholder 
en CT-maskin og skal vise om det er mulig å stille sikker 
diagnose på hjerneslag utenfor sykehus. 
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pasienten, sier Hans Morten Lossius, som er 
leder for Forsknings- og utviklingsavdelingen i 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
I tillegg til CT-maskinen, er slagambulansen 
innvendig utstyrt som et legehelikopter. 
Ombord er en erfaren sykepleier og en 
paramedic, sammen med legen, som i likhet 
med luftambulanselegene i Norge er 
spesialist i anestesi.
De fleste hjerneslag, omkring 90 prosent, 
skyldes blodpropp i hjernen, resten skyldes 
hjerneblødning. Symptomene er de samme, 
uansett hva slaget skyldes, men behandlingen 
er ulik. Fordi behandling mot blodpropp er 
farlig for en pasient med hjerneblødning, må 
pasientene i dag undersøkes med CT- eller 
MR-maskin på sykehus før behandlingen 
starter.
Er en spesialtrent anestesilege i en 
ambulansebil med CT-maskin i stand til å stille 
en like sikker diagnose på hjerneslag allerede 
ute hos pasienten, som nevrologene normalt 
gjør inne på et sykehus? Hjerneslagprosjektet 
har som mål å finne ut av dette.

 Slagbehandling i luftambulansen
Studiene vil danne grunnlag for å avgjøre om 
diagnostikk og etter hvert behandling av det 
store flertallet hjerneslag som skyldes 
blodpropp bør innføres i 
luftambulansetjenesten.
– For mange slagpasienter vil det kunne gi 
den raskeste og beste hjelpen, sier lederen 
for forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse, Hans Morten Lossius.
Målet med Hjerneslagprosjektet er å spare tid, 
dermed liv og helse for slagpasienter over 
hele landet.
Det er medlemmene i Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse som finansierer 
forskningsprosjektet. Slagambulansen kostet 
fem millioner kroner å anskaffe. I tillegg koster 
den årlig 12 millioner kroner å drifte.
Slagambulansen er ikke innført som en fast 
del av det ordinære helsetilbudet i Østfold, 
men er en del av et pågående 
forskningsprosjekt.
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Med ‘afasi på ville veier’ i 
naturskjønne Valdres

Vi inviterer til en trivelig helg på «Heia Merket», som er et av Røde Kors sine 
feriesteder i Norge. Her får du muligheten til å prøve aktiviteter sammen med 
andre i samme situasjon.

Mulige aktiviteter:
• Kanosafari med strandhogg.
• Fisketur med robåt
• Aktiviteter som hinderløype, natursti og 

bålkos
• Aktiviteter i vikingleiren 

Tidspunkt: 28. august – 30. august 2015

Helgen er for afasirammede mellom 25 og 
55 år, men aldersgrensene er ikke absolutte. 
• Dersom du ikke klarer deg selv, må du ha 

med ledsager
• Overnatting i to store hytter.
• God kapasitet på dusj/bad og 

tilgjengelighet rullestol
• Alle måltider blir servert i felleslokaler.
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Kursavgift: kr. 500,-  inkl. mat/opphold. 
Gjelder også ledsagere. Reise til og fra 
betales av deltagerne. Du kan søke om 
refusjon av reiseutgiftene.

Adkomst: privatbiler/buss til Fagernes, 
deretter felles transport 

Påmelding og spørsmål : 
tlf. 22 42 86 44 eller send e-post til:   
afasi@afasi.no

Bindende påmelding innen 01.06.2015. 
Begrenset antall plasser.

Ta med: Godt humør, klær for utebruk.

Flere detaljer senere.   
Se også www.heiasentrene.no

Dette blir gøy. Bli med!

Hilsen fra oss i Afasiforbundet i Norge
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Nordisk afasikonferanse i Oslo i juni 
11.-13. juni 2015 blir Nordic Aphasia 
Conference arrangert for femte gang. 
Arrangører er Statped og Sunnaas 
sykehus HF.

Den aller første Nordic Aphasia Conference 
ble arrangert i 2006, av nettverket Afasiforum 
i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter 
(Statped Sørøst). Konferansen har utviklet seg 
til å bli en av de viktigste afasifaglige 
møteplassene i Norden.
Temaet for konferansen er “the Spectrum of 
Rehabilitation”. Innleggene spenner fra 
afasirehabilitering i et hjerne-perspektiv, i et 
samtale-perspektiv og sett fra brukernes eget 
ståsted.

På konferansen deltar mange logopeder som 
har lyst til å dele egen erfaring eller forskning 
med andre. Dyktige internasjonale forelesere 

og nordiske kolleger holder innlegg. Denne 
konferansen er beregnet på personer som 
arbeider innenfor afasifeltet.
Afasiforbundet ønske lykke til og gleder seg 
over at det er mye god forskning og mange 
engasjerte folk innenfor afasi-faget.
Les mer om konferansen på  
www.nac2015.no.
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Kan du finne navn 
på ni forskjellige 

dyrearter i 
bokstavene 
nedenfor?

GAUPE – REV – BJØRN – KYLLING - GRIS – KANIN - 
BEVER – JERV – RÅDYR

(se oppover, nedover, bortover, baklengs og på skrå. Løsning på side 24)

A C D P K M T G K M V V B R S

D F G M E W M E W M P R P T E

S B J L W Q V Å B K M E E X O

K M B T V R E C O J R P Y J K

Z O Å E K M B T A E Ø K M T M

K M T G P N P K M C W R Y H S

L W Q V B U P B Q E Å P N T I

E V R E V O A E K L E W X R R

P T V R E C O V U G Y M E W G

U B K N P K M E W E W M Å P K

A E B T B X Z R Å E K M A H D

G V P Y B X Z O M E W A E W M

P S E E W X Y H Å P K T N N P

T R K R G N I L L Y K K K I G

T G K N P K M E T W Q V B P N

©
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17AFASIPOSTEN NR. 1/15



Temamøte for 
slagrammede og 

pårørende 
Fredag 30. januar arrangerte Lærings- og 
mestringssenteret ved Oslo 
Universitetssykehus, Aker det første av tre 
temamøter denne våren. Denne gangen 
var det ny rekord i antall deltakere med 
hele 50 personer.

Her var det både slagrammede, noen 
pårørende og et par studenter.
Mari Berntsen fra Afasiforeningen for Oslo og 
omegn innledet møtet og Astrid Skjærseth 
fortalte om foreningens aktiviteter. De har 
møtene sine på Majorstuen Seniorsenter og 
kan tilby både tur og teater i tillegg.
Gudrun Bjurgren fortalte om hva som skjer i 
Slagrammedes forening i Oslo. Flere burde 
benytte seg av tilbud og fine muligheter for å 
komme seg ut og å delta sosialt. Alle 
aktiviteter er tilrettelagt for dem med 
funksjonstap.
Denne gangen var temaet «Utfordringer som 
kan komme/senskader etter slaget». Vi møtte 
en fin gjeng fra Sunnaas Sykehus HF 
bestående av medisinsk fagsjef Frank Becker, 
fagkonsulent LMS Anne-Margrethe Linnestad 
og brukerkonsulentene Jan Schwencke og 
Marianne de Bruyn Lundby, som begge har 
hatt slag.

Et «lite» slag, men mer enn stort nok for 
meg
Jan Schwencke holdt et glitrende foredrag om 
den situasjonen han ble offer for etter slaget, 
og hvordan det er å komme seg opp og ut i 
aktivitet igjen. Med en kapasitet på 40-50 % 
av den han hadde fra livet før slaget, har han 
langsomt kommet dit han er i dag. Han 
snakket om å finne sitt nye jeg, når hodet 
«halter» og hvordan man kan bli fornøyd med 
at man aldri blir som før.
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En viktig del av rehabiliteringen for ham var 
gitaren og det å lage sanger.
Vi fikk høre tre vakre og nære sanger om 
mestring. Disse kan du høre via  
www.hodethalter.no

Rehabilitering og utfordringer
Deltakerne fikk høre om kognitive endringer 
etter hjerneslag og hvordan dette påvirker 
hukommelse, konsentrasjon og mye annet. Å 
mestre hverdagen for en slagrammet er 
utfordrende, og derfor er det viktig få den hjelp 
og trening i starten man har krav på. 
Vi fikk også en gjennomgang av hvilke tilbud 
som finnes innen rehabiliteringsområdet  og 
hva som ideelt sett bør være på plass i 
henhold til nasjonale retningslinjer. 

Krav på logoped
Med afasi har man krav på logoped så lenge 
det har en effekt, og ingen skal diskrimineres 

på grunn av alder. Voksenopplæringen har plikt 
til å oppfylle rettigheter etter Opplæringsloven. 
Tilbud og praksis er imidlertid ulikt fra 
kommune til kommune. Ved behov for logoped 
anbefales at du kontakter 
Voksenopplæringssenteret i din kommunen. 
De skal kunne tilby språkopplæringstilbud for 
slagrammede.
Om man har behov for tiltak innen flere 
kompetanseområder,  har man også krav på 
en individuell plan for ansvarliggjøring og 
oppfølging av disse. 

Informasjonstelefon
Har man spørsmål og ikke vet hvor man skal 
henvende seg kan man ringe  
Grønt Nummer 800 300 61, 
Informasjonstelefonen for rehabilitering.  Her vil 
fagpersoner kunne svare på spørsmål om 
rehabilitering for hele landet. 

Om temamøtene
Temamøtene er et samarbeid mellom 
Afasiforeningen i Oslo og omegn, 
Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for 
Rehabilitering og Lærings- og 
mestringssenteret på Aker Sykehus.
Siste møte i vårsemesteret på Aker er fredag 
29. mai kl. 11.00 – 13.30. Da er temaet 
«Usynlige vansker etter slaget» v/ergoterapeut. 
Det er gratis å delta og bare å møte opp!
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Gretha Bj. Karlsen:

Lillehammer afasiforening  
- 25 års Jubileumsfeiring

12.desember 2014 hadde vi jubileumsmøte 
med middag på Nermo hotell i Øyer. Fra 
forbundet fikk vi besøk av Inghild Bjørgestad 
og hun overrakte gaver fra forbundet. 
Stiftelsesmøte i 1989 skjedde 12. desember så 
det var på dagen 25 års siden det hele startet.

På det første møtet kom det 14 personer. De 3 
logopedene som tok initiativ til at foreningen 
ble stiftet, Halbjørg Briseid, Inger Haug og 
Marit Kløvstad samt Randi og Johannes 
Bolstad har i alle år vært medlemmer og var til 
stede på middagen.

Randi Bolstad hadde skrevet en 
25-årsberetning som hun leste utdrag fra.
Underholdning den kvelden var Strandklang 
fra Fåvang.
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Sigrid Lund:

Rapport fra Haugesund og omegn sin 
tematur til:

Tysvær 
Folkebibliotek 
- «Reisen til 
Amerika»

Turen kunne gjennomføres da Haugesund og 
omegn Afasiforening fikk tildelt
likepersonsmidler på kr. 4.000,-.
Hele 30 personer møtte opp på avtalt tid og 
plass for felles kjøring til Tysvær.

Første stopp var Folkebiblioteket på 
Tysværtunet der vi skulle se utstillingen:  
«Reisen til Amerika».  I tekst, veggbilder og 
rekvisitter følger vi et ungt søskenpar fra 
regionen på reisen fra gamlelandet og til livet 
- «over there».

En spennende «reise» for både afatikere og 
pårørende som tok seg god tid. De leste  og 
diskuterte mens de kjente igjen plasser og 
steder på bildene.  Steder hvor mange 
haugalendinger reiste ifra sine hjemplasser og 
foreldre, i håp om å få bedre levevilkår i 
Amerika.

Neste stopp var ‘Fjørsilkebris’.  Et fantastisk 
spisested hvor vi, før vi gikk inn til måltidet, 
inspiserte lysthus og urtehager.
Etter måltidet holdt innehaverne en minikonsert 
for oss med blant 
annet Erik Byes «Vår 
beste dag».

Før hjemturen hadde 
vi en liten 
samlingsstund 
utenfor i rolige 
omgivelser. Der fikk 
et mangeårig 
medlem en liten 
hedersbevisning for 
alle sine 
Ajaxopplesninger.
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Logoped Kjell Alstad:

Tilbake på scenen!

Natt til 23.03.14 rammet hjerneslaget 
kunstneren/ skue-spilleren Torleif 
Kippersund. Han satt tilbake med et sterkt 
redusert talespråk, men var i stand til å 
tenke og forstå hva som hadde skjedd.

Torleif er eldste ledd i kunstner-/teaterfamilien 
Kippersund ,som i dag driver Hamar Teater.  I 
mange år  har dette teatret vært Torleifs andre 
hjem, og alt som framføres på scenen , blir 
kritisk vurdert av Torleif. 

Mitt første møte med Torleif var ei uke etter 
sykdomsutbruddet. Han  var da overført fra 
sykehuset til Stange sykehjem. Da jeg hilste 
på han, ble jeg møtt med et tomt og 
spørrende blikk. Han prøvde å si noe, men 
ordene var usammenhengende, forvansket  
og  uten mål og mening. Det eneste tydelige 
ordet  jeg hørte var «ja». Om dette ble brukt 
riktig, var vanskelig å få kontrollert, for 

plutselig ble han stille. Dette tolket jeg dithen 
at han hørte sin uklare tale, og at denne ikke 
var tolkbar. Derfor valgte han i stedet å tie.
Vi avtalte ny time, og etter hvert ble vi trygge 
på hverandre, og nye ord kom etter hvert  
meningsfylt  fra han. Da jeg kom til 5.time 
hadde Torleif planlagt noe han skulle si, men 
ordene ville ikke komme riktig fram. Hele 
timen ble benyttet for å finne strategier som 
kunne hjelpe han. Til slutt fikk vi fram at det 
han ønsket å få svar på, var om han kunne 
«stå på scenen igjen i løpet av juni måned». 
En spørrerunde til hans sønner, viste at de 
planla å spille Shakespeares: «Tvillingene» 
som sommerteater, og at Torleif her var 
tiltenkt en viktig rolle.

Et presist svar til Torleif var vanskelig å gi. Inni 
meg var det noe som sa: Det vil aldri kunne 
gå! ,- men til Torleif sa jeg: « Det får være et 
over-ordnet mål for oss!,- MEN før vi når dette 
målet, er det mange andre små delmål som 
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du må  innfri. Dette betyr at jeg kan lede deg 
mot målene, men jobben må du gjøre sjøl. 
Det vil kreve stå-på-vilje og mye og hard 
jobbing. Er du villig til å satse fullt ut på 
dette?»  Torleif nikker og ler en rungende 
latter, ivrig som et barn for å komme i gang så 
raskt som mulig.

I denne perioden følte Torleif at han hadde 
språket  feilfritt inni sitt hode, men når ordene 
skulle ut, stokket både bokstaver og ord seg. 
Det var veldig plagsomt, men ikke «grusomt 
plagsomt», for tross alt var jo det indre 
språket, tankene, intakt.

Det viste seg at Torleif hadde bevart sin evne 
til å lese. Jeg tror at han leste stille tilnærmet 
like bra som før, men når han skulle lese høyt, 
stokket ordene seg, bokstavene byttet plass 
og ordene ble forvansket. 

Høytlesing ble en av våre viktigste 
terapeutiske treningsformer. Et delmål var 
flytende og korrekt høytlesing.  Her brukte vi 
manuskriptet til «Tvillingene», og i løpet av 
april/mai leste han sine replikker flytende og 
korrekt. Replikkene var lange og tunge å lære 
seg. Det ble tidlig klart at kortidshukommelsen  
med  nylæring av ukjent tekst var sterkt 
redusert.  Langtidshukommelsen var intakt. 
Det som var innlært mange år tilbake i tid, 
nærmest overlært, satt fortsatt fast. Han var 
bl.a. i stand til å framføre Terje Vigen med alle 
sine vers uten vanskeligheter.

Hamar Teater gjorde her en genistrek.  I 
stedet for at Torleif skulle slite med å lære 
sine replikker, ble manus omarbeidet slik at 
Torleif sto fram med en dagbok som han i 
følge manuset hadde skrevet i sin ungdom. 
Dermed kunne han støtte seg til det skrevne 
ord, og late som om han leste fra dagboka.  
Torleifs kunstneriske bakgrunn  bl.a. fra 
Suttung-teatret på Tangen, hvor han bl.a 
hadde framført Hans E Kincks drama-er, var 
til stor hjelp.Torleif har bevart sine egenskaper 

som skuespiller. Han har et kroppsspråk, en 
artikulasjon og en stemmeprakt, som enhver 
skuespiller kan misunne han.
I denne perioden arbeidet vi sterkt for å få full 
taleflyt inn ved høytlesing, fjerne bokstav , 
ordforvekslinger og forvanskninger. Dette gikk 
greit så lenge det skrevne ord var til stede. I 
tillegg ble sang brukt som terapi. Tekstene til 
gamle og kjente sanger var bevart, melodiene 
var kjente og dette ble et godt hjelpemiddel for 
å oppnå taleflyt.

Høytlesing og sang var våre viktigste 
hjelpemidler. Dette krevde daglig flere timers 
arbeid, men Torleif sto løpet ut, og kunne i juni 
måned gjennomføre elleve forestillinger med 
«Tvillingene». En bragd og en seier var dratt i 
land. Dette hadde jeg som logoped innerst  
inne ikke trodd var mulig for 3 måneder siden. 
Jeg tror også at det er første gang i norsk 
teaterhistorie at  en skuespiller står på scenen 
tre måneder etter hjerneslaget,- en sykdom 
som frarøvet han en stor del av det verbale  
språket.

Torleif står på videre. Vi trener nå på å styrke 
korttidshukommelsen samt  bedring av 
spontane taleferdigheter. Han sier fortsatt: 
«Jeg roter det til hver bidige gang», men en 
kjempeseier var uansett halt i land. Torleif har 
bestemt seg for å fortsette å jobbe i eget 
tempo. Han ønsker bl.a. å åpne en 
novellesalong på Hamar Teater, hvor han skal 
lese noveller  og fortelle om forfatterne, bl.a. 
om Hans E Kinck og hans forfatterskap. Selv 
sier han at han fortsatt håper at dette er noe 
som skal gå over. Han har enda ikke vent seg 
til plutselig ikke å få sagt noe. «Da må jeg 
tenke for å prøve å komme på ordet. Hvis 
ordet uteblir, tenker jeg: Nei, søren! Nå gidder 
jeg ikke å snakke!».
Torleif er et levende eksempel på at «Det 
Nytter». Han står på, stiller strenge krav til seg 
sjøl og prøver å nyte hvert øyeblikk livet gir. I 
dag sier han: «Framgang kommer ikke av seg 
sjøl. Det er jeg som må gjøre jobben!»
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Hjerneåret 2015
I 2015 arrangeres Hjerneåret i Norge som 
en del av det europeiske Hjerneåret  
(Year of the Brain). 

Hjernerådet og Norsk nevrologisk forening i 
samarbeid med brukerorganisasjoner vil sette 
fokus på tre hovedområder:

1. Folkeopplysning om hvordan man best 
tar vare på hjernen og forebygger 
hjernesykdommer.
2. Å forbedre omsorg og behandling av de 
som lider av hjernesykdommer.
3. Å styrke forskning og utvikling innen 
fagfeltet hjernesykdommer.

Hjerneåret ble høytidelig åpnet 19. februar 
med en seremoni i Universitetets aula i Oslo 
der Afasiforbundet var representert ved Ellen 
Borge. Ca. 120 personer fikk høre innledende 
hilsener fra Helse- og omsorgsdepartementet, 
Universitetet i Oslo og Den Norske 
Legeforening, før leder av det Europeiske 
hjernerådet virkelig satte fokus på vårt 
viktigste organ: Hjernen! 

Vi fikk beskrivelser av hva nevrologisk 
forskning innebærer og betyr, og en personlig 
historie om et liv med MS (multippel sklerose).
Det vil foregå en rekke arrangementer for 
publikum og fagfolk.
Over hele Europa står pasienter, forskere og 
leger sammen for å informere om og øke all 
innsats – til glede for alle som er, og kommer 
til å bli, rammet av sykdommer i hjernen og 
nervesystemet.
Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og 
Nansen Neuroscience Network i fellesskap vil 
gjennom ulike aktiviteter landet rundt spre 
kunnskap om vår aller viktigste ressurs – den 
menneskelige hjerne.

Fra åpningen i Universitetets aula
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Verv en venn
Sammen er vi sterkere. Å være flere 
medlemmer er bra, både for lokallag og 
forbund. Afasiforbundet har nå en verve-
kampanje. Verver du en venn, får du tilsendt 
en paraply eller et handlenett. 
Bruk vintermånedene til å verve nye 
medlemmer til Afasiforbundet!

Bruker du innmeldingsskjema på nettsiden, 
skriv navn på verver i “beskjed-feltet”.
Bruker du kupongen vår, så sender du bare 
med en lapp med navn og adresse på den 
som skal ha premien.

Den som blir vervet får informasjon fra 
Afasiforbundet pluss en refleks.

Ny, revidert 
utgave: Afasi og 

samtale
Denne boken beskriver hvordan afasi kan arte 
seg, og den gir konkrete råd om hva 
familiemedlemmer, venner, kollegaer, 
pleiepersonale og andre kan gjøre for å få til 
en samtale med en person som har fått afasi. 

Boken er skrevet av fire logopeder og en 
språkforsker. De har alle lang erfaring med 
personer med afasi. Boken er på 89 sider.

Pris kr 128,-
Kan bestilles fra nettbutikken.

Løsning Bokstavgåte
A C D P K M T G K M V V B R S

D F G M E W M E W M P R P T E

S B J L W Q V Å B K M E E X O

K M B T V R E C O J R P Y J K

Z O Å E K M B T A E Ø K M T M

K M T G P N P K M C W R Y H S

L W Q V B U P B Q E Å P N T I

E V R E V O A E K L E W X R R

P T V R E C O V U G Y M E W G

U B K N P K M E W E W M Å P K

A E B T B X Z R Å E K M A H D

G V P Y B X Z O M E W A E W M

P S E E W X Y H Å P K T N N P

T R K R G N I L L Y K K K I G

T G K N P K M E T W Q V B P N
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Afasipostens kryssord nr 1/2015

Send inn løsningsordet (det grå feltet) senest 20. april 2015:

Pr. e-post:
afasi@afasi.no

I posten:
Afasiforbundet i Norge
Torggt. 10
0181 Oslo

Oppgi navn og adresse. 
Vinneren får en liten gave i 
posten!

Løsningsordet forrige gang var: AUSTRALIA og trukne vinnere er:
• Einar Bergersen, Sævareid
• Unni Sundby Høgset, Hønefoss
• Ola Stavland, Lillehammer
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NORSK

AFASI

Jeg har AFASI - dvs. språkvansker.
Dette gjør at jeg har vanskelig for å 
snakke, forstå tale, lese og skrive.
Det er til hjelp for meg at du  
snakker langsomt og tydelig

Navn, adresse og telefon:
 

Nærmeste pårørende:

AFASIFORBUNDET I NORGE
TORGGATEN 10
0181 OSLO

I AM SUFFERING FROM APHASIA
This means that I have difficulty using 
and comprehending words, as well as 
reading and writing.
Aphasia means, that the speech ability is 
reduced, due to a damage in the brain´s 
speech senter.
Please speak slowly and clearly

Name, Adress and Telephone: 

Next of Kin:

The Norwegian Aphasia Association
TORGGATEN 10
0181 OSLO, NORWAY

ENGELSK

AFASI

Torggaten 10
0181 Oslo

Jeg melder meg inn i Afasiforbundet i Norge  
(sett kryss): Navn:

 І Hovedmedlem (kr. 250,-) Adresse:

 І Husstandsmedlem (kr. 100,-) Poststed:

 І Støttemedlem (kr. 200,-) Fødselsdato: Telefon:

Epost:
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B-BLAD Returadresse:
Afasiforbundet i Norge
TORGGATEN 10
0181 OSLO

Afasiforeningen i Østfold
Inghild Bjørgestad
Krogstadveien 30
1640 RÅDE
Tlf.: 69 28 00 82
Mobil: 916 05 604
E-post: ingott@live.no

Afasiforeningen for Oslo og omegn
Frithjof Funder
Karl Andersens vei 21
1086 Oslo
Tlf. : 22 21 14 71
E-post: hfunder@online.no

Asker og Bærum Afasiforening
Liv Torbjørnsen
Bærumsv. 215
1357 BEKKESTUA
Tlf.: 67 53 05 74
E-post: donnaliv@online.no

Aurskog-Høland Afasiforening
Lisbeth Espenes
Vestrengåsen 3D
1960 LØKEN
Tlf.: 924 11 807
E-post: lisbtroe@online.no

Romerike Afasiforening
Karen Eva Lyhus
Kornstien 3
1479 KURLAND
Tlf.: 920 81 416
E-post: romerike_afasi@hotmail.no

Kongsvinger og omegn Afasiforening
Vidar Hoel
N. Skogvei 1
2213 KONGSVINGER
Tlf.: 62 81 75 77
E-post: vida-hoe@online.no

Afasiforeningen i Hedmark

Afasiforeningen for Lillehammer og omegn
Sigrun Irene Bjørke
Måsåv.3
2636 ØYER
Tlf.: 959 41 447
E-post: sigrunbjorke@gmail.com

Afasiforeningen for Gjøvik og omland
Astrid Gjestvang
Kjørkjelina 133
2848 Skreia
Tlf.: 988 29 700
E-post: halgjest@online.no

Vestfold Afasiforening
Claus Malthe
Postboks 24
3281 TJODALYNG
Tlf.: 454 00 016
E-post: claus@malthe.no

Drammen/Kongsberg og  
omegn Afasiforening
Sissel Aaberg
Vinkelgt. 7
3050 MJØNDALEN
Tlf.: 971 86 848
E-post:eaaber@broadpark.no

Ringerike og omegn Afasiforening
Eivind Aalde Nyhagen
Vestbygdveien 7
2534 SOKNA
E-post: a-nyhage@online.no

Telemark Afasiforening
Ingeborg Vidsjå
Raskenlundveien 46
3928 PORSGRUNN
Tlf.: 35 51 05 08
E-post: ed-kloev@online.no

Sør-Rogaland Afasiforening
Gro Tingvik
Hordaveien 2B
4307 SANDNES
Tlf.: 905 11 317
E-post: thone@broadpark.no

Vest-Agder Afasiforening
Birgit Eikaas
Ilebekk
4715 ØVREBØ
Tlf.: 971 81 736
E-post: baeikaas@gmail.com

Aust-Agder Afasiforening

Afasiforeningen for Bergen og omegn
Bodil Johanson
E-post: bodil.johanson@helse-bergen.no
Tlf. 55 91 84 69
Mari Myklebust
E-post: mari.myklebust@helse-bergen.no
Tlf. 55 97 50 18 / 907 81 002
Logopedtjenesten
Helse Bergen HF
5021 Bergen

Sunnhordland Afasiforening
Reidun Aarskog
Kårevikvegen 94
5412 STORD
Tlf.: 977 98 847
E-post: reidun.aarskog@logopednet.no

Haugesund og omegn Afasiforening
Per Gunnar Stornes
Jeppeveien 14
5538 HAUGESUND
Tlf. 52 71 38 13
E-post: pergstor@gmail.com

Ålesund og omegn Afasiforening
Aud K.Wiklund
Lerstadveien 168
6014 ÅLESUND
Tlf.: 97 50 02 34
E-post: aalesundafasi@gmail.com

Molde Afasiforening

Afasiforeningen for Ytre Nordmøre
Anne Kvande
Kaptein Bødtkers gate 21
6508 KRISTIANSUND
Tlf.: 922 01 216
E-post: anne.kvande@neasonline.no

Nordfjord Afasiforening
Solveig M. Berge

Afasiforeningen for Trondheim og omegn
Knut Otto Pettersen
Sigurd Jordsalfars vei 58
7046 Trondheim
Tlf.: 483 11 938
E-post: kpettersen27@gmail.com

Inherred Afasiforening
Sigrun Skjesol
Kringlavegen 721
7710 SPARBU
Tlf. 959 30 268
E-post: sigrun@skjesol.net

Bodø/Salten Afasiforening
Astrid Søreng
Sjøgt. 1
8006 BODØ
Tlf.: 913 71 553
E-post: astrid.soreng@icloud.com

Lofoten Afasiforening

Narvik og omegn Afasiforening
Solveig R. Halvorsen
Håreks gate 34
8514 NARVIK
Tlf.: 76 94 52 15

Rana og omegn Afasiforening
Tlf.: 75 13 31 36

Brønnøy og omegn Afasiforening
Anne Marie Degerstrøm
Ternevn. 23
8900 BRØNNØYSUND
Tlf.: 75 02 23 07
E-post: ann-dege@online.no

Harstad og omegn Afasiforening
Ragnhild Fosseide
Brattholtet 11
9414 HARSTAD
Tlf.: 997 90 757
E-post: ragnhild.fosseide@harstad.kommune.no

Afasiforeningen i Alta
Fredbjørg Nicolaysen
Fjellveien 10
9511 ALTA
Tlf.: 916 88 852
E-post: fredbjorg.nico@gmail.com

Sør-Varanger Afasiforening
Olaug Knutzen
Postboks 258
9915 Kirkenes
Tlf.: 934 83 492
E-post: olaknu@gmail.com
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