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Bakgrunn og forslag til vedtak
Det har i mange år vært et godt samarbeid mellom LHL og Afasiforbundet i Norge. De siste årene
har det vært samtaler mellom foreningene om en eventuell sammenslåing der Afasiforbundet i
Norge blir en del av LHL.
Forslag til sammenslåing mellom LHL og Afasiforbundet ble behandlet av sentralstyret i møtet 4.5. mai 2022, sak 42/22. Sentralstyret fattet enstemmig vedtak om at forslaget om sammenslåing
av LHL og Afasiforbundet i Norge legges fram for landsmøtet med anbefaling om godkjenning.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag om sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge godkjennes.
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Saksgrunnlag
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Det innebærer vansker
med å bruke og oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Om lag 25 prosent av de
som får hjerneslag får afasi, og 80 prosent av de som har afasi har det som følge av slag.
LHL har flere medlemmer med afasi. Som følge av den tette koblingen mellom afasi og
hjerneslag, og at slagrammede og personer med afasi også kan ha flere felles utfordringer,
har det helt siden LHL ble en slagorganisasjon i 2014 vært et tett samarbeid mellom LHL
Hjerneslag og Afasiforbundet.
Afasiforbundet i Norge ble etablert i 1978, og har i dag ca. 1 600 medlemmer og 21
lokalforeninger, samt en administrasjon bestående av en generalsekretær. Forbundet har et
faglig utvalg som består av logopeder og andre fagpersoner. Afasiforbundets
organisasjonsarbeid er likt LHLs: Informasjonsarbeid, lokale aktiviteter, likepersontilbud,
brukerrepresentasjon og interessepolitisk arbeid m.m. Forbundet er, som LHL, medlem i
FFO, FUNKIS og Hjernerådet.
Afasiforbundet har i lang tid vurdert hvordan de skal styrke afasisaken og interessene til de
som de representerer. Et enstemmig forbundsstyre har konkludert på å anbefale sitt
landsmøte 20.-22. mai at det kan skje gjennom en sammenslåing med LHL, som i praksis
betyr at forbundet blir en del av LHL og at Afasiforbundet opphører som egen organisasjon.
Som følge av at LHL har respondert på sonderinger fra Afasiforbundet, er det blitt utarbeidet
en intensjonsavtale mellom de to organisasjonene. Hovedpunkter her er at forbundet går inn
LHL og blir en integrert del av organisasjonen gjennom LHL Hjerneslag, som blir til LHL
Hjerneslag og Afasi. Videre skal LHL implementere afasi i sine rådgivings- og
likepersontilbud osv. Fordi LHLs lokallag fra før er lokallag for slagrammede, og derigjennom
allerede lokallag også for mange slagrammede med afasi, er det ingen endring her.
Når det gjelder Afasiforbundets lokale foreninger kan de etter at forbundet har valgt å gå inn i
LHL, velge enten å fortsette som et eget LHL-lag eller gå inn i et eksisterende LHL-lag. Det
vil bli utarbeidet en veileder som beskriver hvordan dette, og annet knyttet til lokallagsarbeid,
kan skje.
På hjerneslagområdet er det flere organisasjoner, noe som av mange – både slagrammede
og pårørende, men også av helsepersonell og beslutningstakere – blir oppfattet som en
utfordring. Når Afasiforbundet som er nest største organisasjon går inn i LHL, som er den
største, vil det bety en viktig samling av ressurser, samt et potensial for å organisere flere
mennesker med slag og afasi enn de to organisasjonene gjør hver for seg i dag. Det har
allerede kommet mange eksterne positive reaksjoner på Afasiforbundets ønske om å bli en
del av LHL.
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