
Afasi
Information till dig och dina anhöriga



Vad är afasi?

Afasi är en påverkan på språket som beror på en hjärn-
skada, till exempel en stroke. En stroke innebär en 
propp eller en blödning i något av hjärnans blodkärl. 
Beroende på var skadan sitter kan språket drabbas på 
olika sätt. Hos de flesta människor finns språkområdena 
i den vänstra hjärnhalvan.

Man kan få svårt att tala, förstå, läsa och skriva. Vissa 
kanske bara får svårigheter inom ett av områdena, andra 
får inom flera.

Afasi innebär inte att man förlorar sin tankeförmåga. 
Däremot kan det vara svårare att sätta ord på sina 
tankar.

Personen med afasi kan ibland vara förlamad i ena  
ansiktshalvan, men detta är inte orsaken till språk- 
svårigheterna.



Vad händer nu?

Det är svårt att förutsäga hur mycket bättre personen 
med afasi kommer att bli. I många fall sker en spontan 
förbättring, och om inget nytt tillstöter blir afasin inte 
värre.

Logopeden träffar patienten på avdelningen och utreder 
vilka språkliga områden som blivit drabbade och hur 
stora besvären är. Om möjligt påbörjas språklig träning 
på sjukhuset.

Efter utskrivning finns det möjlighet att träffa logoped 
inom kommun eller primärvård. Logopeden på sjuk- 
huset förmedlar oftast kontakten. Hur lång tid man  
behöver vänta beror dels på vilken typ av svårigheter 
man har, dels på om det är väntetid hos kommunens  
eller primärvårdens logoped.



Att bemöta en person som har afasi

• Ta dig tid att lyssna.
• Försök att skapa en lugn miljö att kommunicera i. 
Stäng av tv och radio.
• Bemöt den som har afasi som en vuxen individ.
• Prata alltid med personen med afasi, språklig stimulans 
är bra!
• Prata om en sak i taget och ställ inte för många frågor 
på en gång.
• Tala i hela men enkla meningar. 
• Prata endast korta stunder med personen med afasi. 
Hjärnskadan gör att man ofta är lätt uttröttbar.  
Personen med afasi måste också koncentrera sig mer än 
normalt på att lyssna, vilket gör att man ännu snabbare 
blir trött. 
• Genom att använda exempelvis ja- och nej-frågor, 
bilder, gester, papper och penna kan man försöka hitta 
vägar till kommunikation. Ta kontakt med logoped för 
råd om detta.

Logopedverksamheten  
Geriatrik- och rehabiliteringskliniken 
Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv

Tfn 0303-980 00
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