Afasi

Får man en stroke eller annan skada i hjärnan finns
en stor risk att hjärnans språkfunktioner skadas.
Afasi är en språkskada. Afasi kan påverka samtliga språkliga förmågor: Att tala, förstå tal, läsa och
skriva i olika grad beroende på var hjärnan skadats
och hur utbredd skadan är.
Logopeden utreder, diagnostiserar och behandlar afasi. Logopedens insatser inriktas på behandling av språknedsättningen och kompensation och
träning av kommunikationen.
Du kommer i kontakt med logoped via remiss från
läkare, direkt inom vissa slutenvårdsteam eller i
vissa delar av landet via ”egen remiss”.

Afasi

Logopeden informerar anhöriga och personal
samt hjälper dem hur de på bästa sätt kan kommunicera med den drabbade.

Kommunikationsråd:
l Ställ frågor och ge förslag.
l Skriv ned stödord.
l Sitt ned och tala, håll ögonkontakt.
l Begränsa bakgrundsljud, stäng av

radio och TV.
l Uppmuntra gester och skrift eller
annat som fungerar.
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