
 

 

Association Internationale Aphasie (AIA) 

 

Afasi er en sprogforstyrrelse.  

Mennesker, der lider af afasi, kan have problemer med at tale, 

forstå, læse, skrive og regne.  

Afasi er altid forårsaget af en hjerneskade.  

I de fleste tilfælde skyldes det et slagtilfælde, men en ulykke eller 

en svulst kan også forårsage afasi.  

Nogen får et slagtilfælde, når blodcirkulationen i hjernen pludseligt afbrydes. Dette 

kan ske på to måder: En blodåre kan blive tilstoppet eller en blodåre kan begynde at 

lække.  

  

Tilstoppelser:  

På grund af en fortykkelse af karvæggen (trombose) eller på grund af en 

blodklump (emboli) kan en blodåre blive tilstoppet. Dette kaldes en  

hjerneinfarkt.  

 
  

Lække:  
En blød plet kan opstå inde i en blodåre (aneurysm), denne bløde  

plet kan blive porøs og begynde at lække eller revne. Dette kaldes en hjerneblødning.  

 
Læger kalder for det meste et slagtilfælde for CVA: Cerebral Vascular  
Accident.  



Sprog er en vigtig del af vores dagligdag. Vi taler med andre mennesker, vi  
læser aviser, vi arbejder og vi lærer. Vi bruger også sproget til at formulere  
vore tanker and lægge planer for fremtiden.  

Mennesker, der lider af afasi, kan have problemer med mange ting som tidligere, 

før afasien, var meget normale:  

 At føre en samtale  

 At tale i selskab eller i et støjende miljø  

 At læse en bog, en avis eller et blad eller endda trafikskilte.  

 At forstå og fortælle vittigheder  

 At forstå fjernsyns- eller radioprogrammer  

 At skrive et brev eller udfylde en formular  

 At tale i telefon  

 At regne, huske numre eller håndtere penge  

 At sige sit eget navn eller navnene på deres familiemedlemmer  
 

Mennesker, der lider af afasi, har vanskeligheder med sprog, men de er ikke tossede! 

De fleste mennesker, som lider af afasi, synes deres liv har ændret sig meget. Ting, 

som før var nemme, kræver nu lang tid og anstrengelser.  Mange mennesker, som 

lider af afasi, føler sig usikre og bekymrer sig om, hvordan  

det skal gå. Hjælp og støtte fra deres omgivelser er derfor meget vigtigt. At møde 

andre mennesker, som lider af afasi, kan også hjælpe. Mennesker, der  

lider af afasi, forstår hinanden, også uden ord.  

 

Hvad kan du selv gøre?  

 Fortæl mennesker, at du lider af afasi  

 Hav et lille kort på dig, hvor der står, hvad afasi betyder  

 Prøv at gør det klart, hvad du mener ved at gestikulere, tegne, skrive eller 

pege, hvis det ikke går godt med at tale.  

 Spørg familie og venner om hjælp.  

 Planlæg i forvejen og forbered allerede en samtale i dine tanker eller på 
papir.  

 Del dine bekymringer med andre, lad være at bekymre dig alene.  
 

 


