Afasiförbundets material
Artikel
nummer

Pris

Informationsbroschyr om afasi och
Afasiförbundet

9904

Endast porto

OBS! Endast för Afasiföreningar
Vykort – Afasi? Bli medlem

466

Endast porto

137

15 kronor +
porto

Möta personer med afasi –
information till vårdpersonal

138

15 kronor +
porto

Afasi och samtal

1150 (för
medlemmar)

200 kronor +
porto för
medlemmar

1151 (icke
medlemmar)

250 kronor +
porto för icke
medlemmar

Artikel
Afasi

På baksidan kort information om afasi och
länk till webbplats.

Leva med afasi – information till
anhöriga

Goda råd om kommunikation med den
som har afasi. Författarna är fyra
logopeder och en språkforskare, alla från
Norge. Översättning till svenska: Astrid
Frylmark, leg. logoped.
Boken vänder sig till familjemedlemmar,
vänner, hälso-och sjukvårdspersonal med
flera.
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OBS! Endast för Afasiföreningar
Flygblad om digitalisering med
informationstext på baksida

9908

Endast porto

9906

Endast porto

9907

Endast porto

Samtalsguide vid afasi

1051

3 kronor +
porto

”När orden tryter” –
Kommunikationsböcker vid afasi
inklusive dvd-film

150

50 kronor +
porto

Att användas i kommuner, landsting och
allmänhet för att uppmärksamma frågan
om digitaliseringen och det utanförskap
som det kan innebära. Har tagits fram i
samarbete med nordiska
samarbetsorganisationer.

OBS! Endast för Afasiföreningar
Flygblad med informationstext på
baksida
Att dela ut på torg och andra offentliga
platser för att sprida information om afasi
och värva medlemmar.

OBS! Endast för Afasiföreningar
Flyers med uppmaning att bli medlem
Flyern är i ett mindre format (lite större än
ett kontokort) och kan användas att lägga
ut på bibliotek, vårdcentraler eller andra
offentliga platser. På flyern står det en
kort uppmaning att bli medlem och sedan
en hänvisning till Afasiförbundets
webbplats.
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ID kort – att användas för personer
med afasi. Ett litet kort med fram och
baksida att ha i plånbok med
information om afasi samt plats för
namn och kontaktuppgift till
närstående/kontaktpersonon.

122

Säljs i buntar
om 10 stycken.
30 kronor per
bunt + porto

”Katt börjar på S” av Ingrid Tropp
Erblad – en bok om hur det är att leva
med afasi.

1144

125 kronor +
porto

”Dagen när allt förändrades”, redaktör
Ulla Fredriksson. Elva kvinnor
beskriver hur det är att leva med
någon som fått stroke och afasi.

1145

90 kronor +
porto

Film: Den nya Cinna

012

75 kronor +
porto

Informationsbroschyr om
språkstörning och Talknuten

9920

Endast porto

”Ibland låtsas jag att jag förstår” – en

1025

Nu 75 kronor +
porto (tidigare

Dokumentär film om Cinna som fick
stroke och afasi när hon var 31 år.
Filmteamet har följt henne i två år och
filmen visades på SVT i maj 2008.

Språkstörning

bok om elever med språkstörning av
Malena Sjöberg, Talknuten/DHB
Nytryckt år 2014.

150 kronor)
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Flygblad med informationstext på
baksida

9922

Endast porto

9923

Endast porto

9905

Endast porto

Figursydd tshirt
4901 S
4902 M
4903 L
4904 XL

125 kronor +
porto

Att dela ut på torg och andra offentliga
platser för att sprida information om
språkstörning och värva medlemmar.

Flyers med uppmaning att bli medlem
Flyern är i ett mindre format (lite större än
ett kontokort) och kan användas att lägga
ut på bibliotek, logopedmottagningar eller
andra offentliga platser. På flyern står det
en kort uppmaning att bli medlem i
Talknuten och en hänvisning till
Afasiförbundets webbplats.

OBS! Endast för Talknutenföreningar
Vykort – Språkstörning? Bli medlem
På baksidan kort information om
språkstörning och länk till webbplats.

Profilprodukter
T-shirt design Mathilda Cederlund
Storleksguide figursydd t-shirt
Small: vidd 44 cm, längd 63 cm
Medium: vidd 46,5 cm, längd 64 cm
Large: vidd 49 cm, längd 65
X-large. Vidd 51,5 cm, längd 66 cm
Storleksguide klassisk t-shirt
Medium: vidd: 53,5 cm, längd: 72 cm
Large: vidd: 56 cm, längd 74,5 cm

Klassisk t-shirt
4905 M
4906 L

Tygkasse design Mathilda Cederlund

469

125 kronor +
porto
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Reflexband 380x30mm

463

Minitouch

15 kronor +
porto

15 kronor +
porto

Används som hjälpmedel för att skriva på
surfplattor eller smartphones.

462

Minificklampa som nyckelring

467

15 kronor +
porto

Ordensband - Afasiföreningen

461

100 kronor +
porto

Dekal med texten www.afasi.se

465

20 kronor +
porto

Standar

402

50 kronor +
porto

Övrigt material

4011

10 kronor +
porto

Pins på engelska ”Aphasia”– att
användas av personer med afasi

5

Årsprenumeration på Tidningen Afasi
Tidningen Afasi är Afasiförbundets
medlemstidning och utkommer 4
gånger per år.

22

230 kronor per
år

DVD film – ”Bemötande afasi – En
informationsfilm som beskriver hur det
är att leva med afasi (20 minuter).

011

OBS! Nu
endast 20
kronor + porto

010

OBS! Nu
endast 20
kronor + porto

Informationsfolder följer med

DVD film – ”Diagnos afasi” – En
informationsfilm som beskriver vad
afasi är och hur det förändrar livet (19
minuter).
Informationsfolder följer med

Tips på material som
beställs hos andra
Stödkort vid akutsamtal
Afasiföreningen i Stockholms län har i
samarbete med Stroke-enheten på
Södersjukhuset tagit fram kortsamlingen
“STÖDKORT VID AKUTSAMTAL”. Den är
tänkt att användas av personal, alla kategorier,
framför allt under akutvårdsskedet.

Vykort och reproduktioner av Ulf
Gudmundsons tavlor. Totalt 12 stycken
vykort med olika motiv.
Ulf bor i Ockelbo som ligger norr om
Gävle och var lärare innan han fick en
stroke 1980.
Från att ha varit högerhänt tecknar och
skriver han nu med vänster hand.

100 kronor
Beställs på
www.afasicenter
.se

Vykort 5 kr/styck
12 vykort 50
kronor.
Reproduktion i
A4 format 60 kr
styck
Fyra
reproduktioner
200 kronor
Beställs via
e-post:
gavleborgs.afasi
@telia.com
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”När språket gick sönder” av Carin
Skoog.

Beställs av
Carin via telefon
0490-152 40
eller
mormorcarin
@yahoo.se

Afasifyrens kokbok

Nu endast
50 kr

OBS! Beställs hos Kerstin Sjögren,
Afasifyren, Södergatan 14, 291 53
Kristianstad, telefon 044-129399

Arbeta med språkstörning i förskola
och skola – Specialpedagogiska
skolmyndighetens material om
språkstörning.
Går att ladda ner på
https://webbshop.spsm.se/arbetamed-sprakstorning-i-forskola-ochskola/
Språkstörning – en pedagogisk
utmaning.
Material från Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Går att ladda ner på
https://webbshop.spsm.se/sprakstorni
ng-en-pedagogisk-utmaning/

Gratis
Beställs i
webbshopen
hos
www.spsm.se

140 kr
Beställs i
webbshopen
hos
www.spsm.se

Skicka din beställning till Afasiförbundets kansli, Kampementsgatan 14, 115 38 Stockholm
eller e-post info@afasi.se eller telefon 08-545 663 60 eller fax 08-545 663 79
Ange följande information vid beställning:

Ange följande uppgifter för fakturering:

•

Artikel eller artikelnummer

•

Vem fakturan ska ställas till

•

Antal ex som önskas

•

Fakturaadress

•

Beställarens namn

•

Telefon

•

Adress

•

Referens

•

Postnummer och ort

•

Kostnadsställe

•

Telefon

•

E-post
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På beställningar under 100 kronor tillkommer en faktureringsavgift på 15 kronor.

Tack för din beställning!
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