Anställ fler logopeder i kommuner och landsting
Onsdagen den 10 september klockan 14.00 kommer Afasiförbundets styrelse
att överlämna resultatet av namninsamlingar från hela landet till ledningen för
Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi inom Afasiförbundet är mycket kritiska över den bristfälliga kommunikativa
rehabiliteringen av personer med afasi. Landstingen och kommunerna anställer idag
för få logopeder som arbetar med personer som har afasi. Det leder till att många med
afasi inte får någon talträning. Därför överlämnar vi 6 272 namn med kravet att fler
logopeder som arbetar med afasi ska anställas i landsting och kommuner, säger Lars
Berge-Kleber, ordförande för Afasiförbundet.
Primärvården och kommunerna har huvudansvaret för rehabiliteringen och landstingen för
akutsjukvården. Konsekvenserna med att för få logopeder arbetar med afasi blir stora för
enskilda människor.
– Bristen på kommunikativ rehabilitering innebär att många med afasi hindras från att
vara delaktiga i samhället. De isoleras hemma eller på kommunala boenden utan att
kunna kommunicera med sin omgivning. Det är alarmerande att våra kommuner och
landsting möter en grupp som redan är väldigt utsatt med tystnad, säger Lars BergeKleber, Afasiförbundets ordförande.
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Om Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även
tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000
personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam
ålder.
Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller
användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att
kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.
Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.
Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel,
universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.
Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och allas lika värde.
Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag,
utbildningar och utflykter för medlemmar. http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/
På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.
Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.
Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av
rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.
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