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Hva er afasi? 
Afasi er en språkforstyrrelse som følge av skade i 
hjernen. Afasi kommer som oftest som et resultat 
av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelig andel 
av Norges befolkning av hjerneslag. Mange av disse 
får afasi. Afasi innebærer vansker med å snakke, 
lese, skrive og/eller forstå det som blir sagt.

Noen typer afasi 
Afasi arter seg ulikt avhengig av hvilket område i hjernen 
som er skadet. Du kan ha ekspressiv afasi der du lett kan 
forstå hva andre sier, men selv har vanskeligheter med å 
utrykke deg naturlig. Språket kan være hakkete og 
langsomt fordi du har problemer med å få frem de rette 
ordene. Andre kan ha impressiv afasi. Her har du vansker 
knyttet til forståelse av språk. Dette gjeder både det å 
oppfatte det en selv sier og det andre sier til deg. Kanskje 
snakker du lett og flytende, men bruker feil ord, eller ord 
uten mening. I begge formene for afasi kan det være 
vanskelig for andre å forstå hva du prøver å si. Et fellestrekk 
for mange med afasi er en følelse av at språket er «gått i 
stykker».

Andre følger av hjerneskade 

Hjerneskade kan også medføre andre 
funksjonsnedsettelser, for eksempel synsvansker og 
lammelser i armer og ben, vanligvis på høyre side. 
Trøtthet (fatigue) er vanlig, noe som øker behovet for søvn 
og hvile. Du kan også miste litt kontroll over følelsene 
dine. For eksempel kan du raskt begynne å gråte eller 
bryte ut i latter uten å helt vite hvorfor. Utfallene varierer 
både i omfang og alvorlighetsgrad. 

• Afasi er en språkforstyrrelse som kommer av en skade i hjernen
• Hjerneslag er ofte årsak til afasi
• Afasi gir vansker med å utrykke seg språklig og/eller

forstå språk
• Hjerneskade kan medføre andre problemer som synsvansker, 

lammelser, trøtthet og mindre kontroll over følelser
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• Du har rett til oppfølging av logoped
• Det er best å få behandling raskt og hyppig
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Hva er viktig nå?
Det er viktig å kjenne til hvilke rettigheter afasirammede og 
pårøren-de har og hvilke tilbud som finnes. Etter 
hjerneskader er det ofte nødvendig med rehabilitering. 
Rehabiliteringsbehovet kan være omfattende og komplekst, 
og som en person med afasi har du rett til oppfølging av 
logoped. Logopeden kartlegger språkfunksjoner og kan 
starte tilpasset trening så tidlig som mulig. Behandling bør 
starte tidlig og med høy grad av intensitet. Forskning viser at 
prognosene er best under disse betingelsene. 

Den som ikke kan 
prate, har også 

noe å si.
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LHL Hjerneslag 
og Afasi  
LHL Hjerneslag og Afasi er en del av LHL. Vi tilbyr 
fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir 
våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere 
hverdag og et bedre liv.

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet, har 
annen ervervet hjerneskade eller er pårørende – får du 
mange fordeler og tilbud: Rådgivning og oppfølging av 
pasientombud, faglig veiledning og råd fra slagsykepleier, 
medlemsmagasin, tilbud om kurs og konferanser, 
fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og 
politisk innflytelse.

LHLs lokallag er lokallag for slagrammede og pårørende.

• LHL Hjerneslag og Afasi jobber for at du med afasi og dine 
pårørende skal få det bedre

• Forbundet driver med interessepolitikk og informasjonsarbeid
• Sender informasjonsmateriell og medlemsblad
• Informerer om dine rettigheter

Når språket 
går i stykker.



Ønsker du mer informasjon?
Om du ønsker mer informasjon om LHL Hjerneslag og Afasi, afasi 
eller dine rettigheter kan du: 

• besøke våre nettsider på www.lhl.no/afasi
• kontakte oss på telefon 22 79 90 00
• sende mail til hjerneslag@lhl.no

• Medlemsmagasinet SlagNytt & Afasiposten tilsendt tre 
ganger i året.

• Gratis faglig veiledning og råd fra slagsykepleier og logoped.

• Gratis veiledning og hjelp fra LHLs pasientombud.

• Gratis tilgang til LHLs likepersonstelefon.

• Mulighet til å oppleve felleskap med andre i samme 
situasjon.

• Nyhetsbrev på e-post

Medlemsfordeler
Som medlem støtter du LHLs viktige arbeid for landets 
hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med ervervet 
hjerneskade, afasi og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler.

LHL Hjerneslag og Afasi
Torggata 10

0181 Oslo
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