Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella
Afasiveckan/Afasidagen 2017
Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober
kommer det att vara mycket aktivitet runt om i landets afasiföreningar.
Här följer några exempel på vad som kommer att hända:
Västerbotten
Afasiföreningen i Västerbottens län har tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan i Lycksele en informationsdag om afasi och vilka
rehabiliterande och sociala verksamheter som erbjuds i länet. Inbjudna är
politiker, tjänstemän i Lycksele med kranskommuner, landstingspolitiker,
vårdpersonal, personer med afasi och anhöriga samt andra intresserade.
Umeå
Afasiföreningen i Umeå kommer att informera om afasi och föreningens
verksamhet genom annonsering i lokalpressen. De riktar sig till allmänheten
och personer med afasi och anhöriga.
Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik bjuder föreningen in till en paneldebatt mellan politiker i
landsting, kommun, sjukvård kring stroke/afasi, medlemmar och allmänhet.
Föreningen vill uppmärksamma vård, rehabilitering och andra
problemområden som rör personer med afasi. I samband med paneldebatten
bjuds medlemmar in till ett medlemsmöte där det bjuds på förtäring.
Föreningen kommer att utse en afasivän vid detta tillfälle. Föreningen
kommer också att försöka få in debattartikel i lokaltidningen.
Sundsvall
I Sundsvall har afasiföreningen en caféträff den 11 oktober i samarbete med
anhörigcenter. Inbjuden från kommunen pratar om vad som erbjuds för
rehabilitering och vad som finns för anhöriga eller på Kulturmagasinet.
Deltagare bjuds också på underhållning. I foajén på sjukhuset har
föreningen även ett informationsbord om afasi och föreningen.
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Mora
Afasiföreningen i Norra Dalarna kommer den 10 oktober att vid ICA Maxi
på Mora-Noret Varuhuset dela ut informationsmaterial. Samtidigt kommer
medverkande från Mora lasarett att erbjuda blodtrycksmätning för
allmänheten.
Avesta-Hedemora
I samarbetet med HSO lokalt anordnar föreningen en föreläsning om hörsel.
I samband med det informerar föreningen om afasi och om sin verksamhet.
En afasivän kommer att utses på Afasidagen.
Värmland
Afasiföreningen i Värmland kommer att den 10 oktober vara placerade på
tre orter, Säffle, Karlstad och Arvika. Där kommer logoped eller neurolog
att föreläsa om rehabilitering för personer med afasi och föreningen berättar
om sin verksamhet.
Gävleborg
Afasiföreningen i Gävleborg bjuder på Afasidagen in författaren Stefan DiOmnia som 2008 fick en stroke där han blev helt förlamad, tal-, syn- och
hörselnedsatt. I föreläsningen ”Det omöjliga blev möjligt, med tiden som
resurs” berättar Stefan Di-Omnia om sin väg tillbaka. Inbjudna är
medlemmar och utomstående som arbetar med afasi eller känner någon med
afasi. Föreläsningen är i Kulturhuset i Gävle mellan klockan 9.30-12.30.
Bollnäs
Afasiföreningen i Bollnäs-Ovanåker kommer att vara på Bollnäs sjukhus
och informera om afasi och föreningens verksamhet. Det kommer också att
informera vårdskolan.
Edsbyn
I Edsbyn kommer Afasiföreningen i Bollnäs-Ovanåker att informera
allmänheten om afasi och föreningens verksamhet genom att sprida
informationsmaterial på ”stan”. Föreningen kommer också att utse en
afasivän.
Örebro
I Örebro har afasiföreningen öppet hus i Afasihuset där föreningen visar
verksamheten och personer med afasi och anhöriga berättar om afasi.
Inbjudan har särskilt riktats till politiker och anställda i regionen och länets
kommuner som i sina verksamheter kommer i kontakt med personer som
fått afasi.
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Västmanland/Västerås
Afasiföreningen anordnar på Afasidagen en föreläsning i Stadsbiblioteket
med Monica Blom Johansson universitetslektor, med. dr., leg. logoped,
Enheten för logopedi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
och med logopeder från Västerås. Inbjudna är allmänheten och tjänstemän
inom kommun och landsting.
Södermanland
Afasiföreningen i Södermanland bjuder in till en föreläsning i Katrineholm
om hjärntrötthet. Föreläsare är Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson.
Uppsala
Afasiföreningen i Uppsala län inbjuder till en eftermiddag med spännande
föreläsningar för medlemmar, anhöriga, personal i landsting och kommun
och andra intresserade. I programmet medverkar Per Hamid Ghatan,
överläkare, sekt chef Rehabmedicin Akademiska sjukhuset. Han föreläser
om ”Den formbara hjärnan och rehabilitering för personer med Afasi”.
Logopedstudenterna Jenny Söderman och Jenny Wiborg föreläser om sitt
examensarbete inom kommunikationspartnerträning, KPT. Konferensen är
den 10 oktober mellan klockan 13-16 i Studieförbundet Vuxenskolans
lokaler i Uppsala.
Stockholm
I Stockholm ordnar länsföreningen en temaeftermiddag mellan klockan 13–
16 för personer med tal- och/eller språksvårigheter, anhöriga, vård- och
omsorgspersonal i Bonnierhuset. Leg. logoped Kajsa Söderhielm och leg.
logoped Kristina Franzon från Hjärnskaderehab, Danderyds sjukhus har
föreläsning om olika metoder för att underlätta samtal vid afasi: SCA
(Supported Conversation for adults with Aphasia), Bildstödd
kommunikation och Samtalsmatta. Eftermiddagen avslutas med att Leg.
logoped Eva Svensson, Hjärnskadecenter, Habilitering och hälsa föreläser
om appar och andra tekniska kommunikationshjälpmedel.
Östergötland
Afasiföreningen i Östergötland firar Afasidagen med att bjuda in personer
med afasi, anhöriga och andra intresserade till en föreläsning som ger tips på
hjälpmedel för att underlätta kommunikation. Föreläsare är logoped från
Kommunikationsmottagningen, Rehabmedicinska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Linköping som kommer att föreläsa om
”Kommunikationshjälpmedel – vad är det?”. Föreläsningen är i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Vasavägen 3 i Linköping den 10
oktober klockan 17.00 – 19.00.
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Norrköping
I Norrköping kommer afasiföreningen att på Afasidagen dela ut broschyrer
och informera om afasi på tre olika platser. Föreningen kommer också att
försöka få in debattartikel i lokaltidningen.
Jönköping
Afasiföreningen i Jönköping kommer att dela ut informationsfoldrar och
berätta om afasi på ”stan”. De kommer också att försöka få in debattartikel i
lokaltidningar.
Höglandet (Nässjö)
Höglandets Afasiföreningen i Nässjö med omnejd kommer under
Afasidagen att dela ut foldrar i brevlådor samt lägga ut informationsfoldrar
på olika mottagningar. Föreningen kommer också att ha informationsmöten
om afasi i olika kommuner i höglandet.
Göteborg
I samband med Afasidagen den 10 oktober bjuder Afasiföreningen i
Göteborg in till en föreläsning om hjärntrötthet med Lars Rönnbäck,
Professor, överläkare i neurologi och Birgitta Johansson, Docent, specialist i
neuropsykologi. Vi vänder oss till dig som har afasi, är anhörig och andra
som vill få mer kunskap om hjärntrötthet. Föreläsningen är klockan 18–20 i
Hörsalen på Vegagatan 55 i Göteborg.
Södra Älvsborg
I Borås har afasiföreningen den 10 oktober i föreningshuset Simonsland en
monter med informationsmaterial och personer med afasi som berättar hur
det är att leva med afasi. HSO Borås har bjudit in politiker för en gemensam
diskussion om den planerade budgeterade äldrevården. Ansvariga
företrädare för Södra Älvsborgs sjukhus är också inbjudna.
Föreningen har också innan Afasidagen skickat ut information till de
inbjudna med informationsmaterial om afasi och om behovet av en aktiv
och återkommande rehabilitering för personer med afasi, både fysisk,
kognitiv och kommunikationsrehabilitering.
Halmstad
Afasiföreningen i Halmstad delar under afasiveckan ut broschyrer och
informerar om afasi. Föreningen kommer också att försöka få in
debattartikel i lokaltidningar.
Falkenberg
I Falkenberg informerar Afasiföreningen om sin verksamhet och om afasi
för personer med afasi, anhöriga och allmänheten.
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Varberg
I Varberg kommer afasiföreningen att dela ut broschyrer och informera om
afasi till allmänheten.
Västervik
På Afasidagen sprider föreningen information på Västerviks sjukhus. De
delar ut broschyrer och sprider information om sin lokala verksamhet. De
kommer att försöka få in en artikel med en person med afasi i Västerviks
Tidningen och också påtala behovet av kontinuerlig rehabilitering och
behovet av logopeder.
Kalmar
I Oskarshamn bjuder Afasiföreningen i Kalmar län in till en café-träff för
personer som har svårigheter med språket efter hjärnskada. Träffen är
tisdagen den 10 oktober klockan 16.45 -17.45 på Oskarshamns sjukhus
lokal Blå Jungfrun och medlemmar i Afasiföreningen informerar om afasi
och vad ett medlemskap i afasiförening kan erbjuda. Medverkande är Lena
Thelaus från Oskarshamns folkhögskolas program ” vändpunkten” och
styrelsemedlemmar i afasiföreningarna i Kalmar och Västervik.
Stödpersoner som vill bli medlemmar och arbeta i afasiförening är också
välkomna. Deltagarna får tillfälle att föra fram vilka behov som finns efter
att afasi ändrat livsvillkoren. Vi strävar efter att stödja personer med afasi
och deras anhöriga.
Skåne
Afasiföreningen i Skåne arrangerar en informationsdag i sin lokal i Malmö
om afasi ”Så lever jag mitt liv med afasi”. Personer med afasi och deras
närstående berättar om hur livet fungerar idag. Inbjudna är press och
kommunalt ansvariga för rehabilitering. Även andra
funktionshinderorganisationer är inbjudna att delta.
Landskrona
I Landskrona har föreningen öppet hus ”Hos oss utvecklar du ditt språk” där
de visar på sina cirkelträffar och hur de fungerar. Utskick har gjorts till
samtliga enhetschefer för spridning till hemtjänst och äldreboenden. Även
logopedmottagningen är informerad.
Kristianstad
Afasiföreningen i Kristianstad vill fånga upp anhöriga till personer med
afasi. För att få fler att förstå hur viktigt det är att vara tillsammans och göra
sin röst hörd när man är anhörig bjuder föreningen in anhörigsamordnare
som informeras om lämpliga aktiviteter. Föreningen kommer också att dela
ut informationsbroschyrer vid Centralsjukhusets hall och där berätta om
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föreningens verksamhet och hur det är att ha afasi.
Norrbotten/Luleå
Afasiföreningen i Norrbotten bjuder in till öppet hus i sina lokaler i Luleå.
Där kommer personer med afasi och anhöriga berätta om hur det är att leva
med afasi. Inbjudna är politiker och tjänstemän, medlemmar och andra
intresserade.
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