
Problem med 
tal och språk 
efter förvärvad hjärnskada

För dig som har afasi och din familj

Afasiföreningen Skåne

SKÅNE



Ordet afasi är grekiska för ”förlust av språkför-
mågan”. Ordet dysfasi betyder samma sak.

Man kan få afasi efter en hjärnskada,  
efter till exempel

• Stroke

• Tumör

• Yttre våld, olycka

• Hjärnhinneinflammation

Runt 10.000 personer får afasi varje år i Sverige,
många är i yrkesverksam ålder. Hur du påverkas 
av afasi beror på din hjärnskada, afasi kan vara 
problem med att tala, läsa, skriva, förstå, räkna.

Kommunicera utan språk

På Afasifyren i Kristianstad kan du lära dig 

kommunicera utan språk. Rekommenderas 

för alla med afasi och anhöriga. I samarbete 

med kommunen erbjuds logopedträning och 

träffar för medlemar och anhöriga.

Hjärnan kan lära in på nytt.

Centrum för tal- och språk sitter i 

hjärnans vänstra halva. Dina friska 

hjärnceller kan lära in på nytt. Sång 

och musik kan stimulera. 

Logopeden tränar din förmåga att tala.

Du kan träna dig hos en logoped. Det är viktigt 
att du tränar ofta. Du får det hos Region Skåne 
och Afasiföreningarna. Det finns program för 
dator och läsplatta så du kan träna själv. 

Har du problem med att svälja mat? Då kan du 
ta upp det med din logoped.

Familj, vänner och gemenskap

I din Afasiförening kan du träffa andra, få tips, 
information och ha trevligt. Dina anhöriga och 
vänner är viktiga för dig, låt dem vara med.

Afasiförbundet i Sverige

Påverkar myndigheter och organisationer 
samt samordnar de lokala afasiföreningarna. 
Förbundet arbetar för att du som har afasi ska 
få det bättre. 

Vårt förbund ger ut Tidningen Afasi som du 
får i brevlådan. Har familjen ett medlemskap 
får ni samsas om en tidning. 

Läs mer och anmäl dig på www.afasi.se

Sundsgårdens Afasilinje

Du kan söka till Afasilinjen, hur gammal du 
än är. Du kan söka till en termin eller läsår. 
Klassföreståndaren är logoped. Du kan välja att 
bo på skolan eller hemma. Med ett omväxlande 
innehåll ges en intensiv träning. Du kan söka 
bidrag från ditt Landsting eller Region.

Rena grekiskan

Vem kan få afasi?

Tidningen Afasi.

www.afasilinjen.se

Jag är inte dum

Jag vet vad det är, jag vet vad den gör.
— Men, jag vet inte vad det heter.

Afasi-ID-kort.

Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg
042-19 38 00
info@sundsgarden.se
www.sundsgarden.se

Bli medlem på 
www.afasi.se



Afasiföreningen SkåneAFASIFÖRENINGEN I SKÅNE LÄN

Telefon 040 -12 30 15

e-post: afasiskane@gmail.com

Adress:

Afasiföreningen i Skåne län

Ängelholmsgatan 6

214 22  Malmö

Skicka valfritt belopp till BankGiro 5517-8768
Ange om du vill stödja någon viss lokalförening.

Finns det utrymme i ditt testamente så är det en 
välkommen gåva som gör mycket nytta.

Bli medlem 
Via Afasiförbundets hem-
sida, för dig och din familj

www.afasi.se

Extra stort tack till alla 
bidragsgivare och stödmedlemmar

www.skane.afasi.se
QR koden går till vår hemsida i Skåne Län.

Afasiföreningen i 
Skåne Län
Samarbetar lokalt med 

Talknuten, Hjärnkraft, 

Studieförbundet 

Vuxenskolan samt andra 

organisationer och 

lokala föreningar.

Du som är med i en lokal 

förening är också med i 

Skånes länsförening. 

Lokala Afasiföreningar

i Skåne 
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Vill DU stödja 
Afasiföreningen i Skåne län?


