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Samtalom hälsa
Afasi är språksvårigheter till följd av en förvärvad hjärnskada. 
 Afasi kan ge svårigheter att tala och förstå tal. Många har också 
problem med att läsa, skriva och räkna. 

Prata sakta men naturligt. Använd ett enkelt språk. Prata direkt 
med personen som det handlar om. Minimera distraktioner. 
 Samtal med få personer närvarande är att föredra,  företrädesvis 
en-till-en. Ställ frågor som kan besvaras med ett ja eller nej. 
 Använd papper och penna. Stäm av att ni har förstått varandra. 
Skicka med skriftlig information på ett lättläst och begripligt språk.

Kom ihåg att afasi kan dölja personligheten hos personen med 
afasi. Ofta kommer tankar, idéer och känslor inte till uttryck, 
även om intelligens och andra färdigheter är intakta.  

Denna folder är översatt till svenska av Afasiförbundet i Sverige. Det norska  originalet 
var gjord av G. Kitzmüller (UiT – Norges arktiske universitet), K. Berg (Nord universitet) 
och L. Haaland-Johansen (Statped), och var baserat på en kommunikationsguide 
utvecklat vid Adler Aphasia Center i Jerusalem av D. Olenik. Det norska projektet 
finansierades av Stiftelsen Dam via Afasiforbundet i Norge. Illustrationer: H. Hegdal.

Vänligen referera till denna publikation på följande sätt: Kitzmüller, G., Berg, K.,  
Haaland-Johansen, L. & Olenik, D. (2020). Samtal om hälsa. Ett visuellt 
kommunikations stöd för personer med afasi i samtal med personal inom   
hälso- och sjukvården. (Afasiförbundet i Sverige, översättning.) Stockholm: 
 Afasiförbundet i Sverige. (Originalarbete publicerat 2016)

Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi 
i samtal med personal inom hälso- och sjukvården
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