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Baggrund 
Hvert år rammes mellem 2.000-3.000 mennesker i Danmark af afasi - det vil sige sproglige 

vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade. Denne kan være opstået på baggrund 

af fx en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller en hjernesvulst. I Danmark lever omkring 

20.000 mennesker med kronisk afasi. 

 

Offentlig hjerneskaderehabilitering 

Borgere med afasi tilbydes rehabiliteringsforløb under indlæggelsen på sygehusene og efter 
udskrivelse. Rehabiliteringsforløbet for voksne med erhvervet hjerneskade opdeles i 4 faser, og 

består af følgende: 

 
På trods af en forbedring af de sproglige kompetencer undervejs i rehabiliteringsforløbet vil de 

fleste borgere med afasi skulle leve med en større eller mindre sproglig funktionsnedsættelse 

resten af livet. 
 

Fase 4-tilbud 

Ved overgangen til fase 4 (se modellen ovenfor) ligger opgaven med at finde passende 

aktivitetstilbud til borgere med afasi hos landets kommuner. Kun få kommuner har tilbud 

specifikt til målgruppen. Typisk vil der være tale om henvisning til et lokalt dagcentertilbud, 

hvor aktørerne sjældent har forudsætninger for at tage hensyn til de kommunikative 

udfordringer og udbyttet er således begrænset, idet tilbuddene ofte baseres på aktiviteter som 

forudsætter velfungerende kommunikationsevne. Personer med afasi har således vanskeligt 

ved at begå sig i disse gængse tilbud og er en udsat gruppe ift. social isolation og depression 

(Sundhedsstyrrelsen 2011; Vickers 2010; Parr 2007). 

 

I frivilligregi er der kun sparsomme erfaringer med aktivitetstilbud til borgere med afasi og 

flere af de frivilligcentre, projektgruppen i projektet tog kontakt med, i projektudviklingsfasen 
har givet udtryk for, at det er vanskeligt som frivillig at stå alene med denne målgruppe. 

 

Hvis personer med afasi ikke gør brug af og aktiverer de genoptrænede funktioner efter en 
hjerneskade, er der risiko for at disse forringes eller mistes igen (Kleim & Jones, 2008). 

Forskning viser desuden at personer med tilstrækkelige sociale relationer har større 

sandsynlighed for overlevelse end dem med negative eller utilstrækkelige sociale relationer 
(Holt-Lunstad et al 2010). 

 

Sundhedsstyrelsen beskriver nødvendigheden af at der udvikles mere bæredygtige offentlige 

velfærdsløsninger, som kan være med til at modvirke langtidsfølger efter en erhvervet 

hjerneskade (Sundhedsstyrelsen 2011). Internationale studier peger på, at følgevirkninger af 

afasi kan mindskes ved deltagelse i ugentlige afasigrupper og undervisning af fagpersoner og 

pårørende i samtalestøtte (Parr 2007). 

 

Med baggrund i ovenstående vil Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) med dette 

pilotprojekt udvikle og afprøve et samtalegruppekoncept for borgere med afasi. 

 

  
FASE 1 

DEN AKUTTE 
BEHANDLING 

 
FASE 2  

REHAB. UNDER 
INDLÆGGELSE 

 
FASE 3 

REHAB. EFTER 
UDSKRIVELSE 

 
FASE 4 
STABIL 

VEDLIGEHOLDELSE 
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Anbefalinger 
● Det vil være betydningsfuldt for personer som lever med afasi, at der i kommunerne 

bliver etableret mulighed for i fase 4 at deltage i samtalegrupper med andre med afasi. 

Dette for at kommunikative færdigheder kan vedligeholdes og udvikles sideløbende 

med at deltagerne via erfaringsudveksling inspirerer og styrker hinanden ift en hverdag 

med kommunikative udfordringer. 

● Den bedste måde, at sørge for tilbuddet gives til personer med afasi, som vil have 

udbytte af at deltage i samtalegrupper i fase 4, er, at etablere en procedure, hvor 

personer løbende ved afslutningen af deres logopædiske forløb skrives op til tilbuddet. 

Alle på ventelisten bør før gruppestart deltage i en individuel visiterende samtale, som 

sikrer forventningsafstemning og en hensigtsmæssig gruppesammensætning. 

● De frivillige, som skal lede samtalegrupperne, skal modtage oplæring og sparring fra 

logopæder med viden om målgruppen og samtalestøttemetoden SCA. Tilbuddet til 

personerne med afasi bliver på den måde fagligt kvalificeret og en investering i 

oplærings- og opstartsforløbet giver et langsigtet og ressourceeffektivt forløb med 

kompetente frivillige som tovholdere. 

● Et samarbejde med eksisterende frivilligtilbud giver kvalitet og effektivitet ift. 

rekruttering, oplæring og løbende opfølgning. Desuden får de frivillige en base og et 

sted at høre til, hvilket giver bedre betingelser for sparring og løbende problemløsning. 

● Ved sammensætning af frivilligteamet bør der sigtes mod diversitet ift. baggrund. Det 

er velfungerende med en overvægt af personer på efterløn eller pension i teamet.  

● I samtalegruppen bør de frivillige arbejde ud fra en række principper, som sikrer at 

deltagerne bliver mest muligt aktive og selvstændige i dialogen samt at de frivillige 

holder sig på sidelinjen som facilitatorer. Disse principper skal forklares og 

eksemplificeres i praksis og ved sparrring/coaching. 

● De frivillige bør have en så aktiv rolle fra start som muligt og skiftet fra logopædstyret 

til frivilligstyret skal påbegyndes tidligt i forløbet og foregå som en glidende overgang. 

● Det er hensigtsmæssigt at gruppedeltagerne selv har det primære ansvar for de 

praktiske gøremål ifm samtalegruppen. Dette signalerer en forventning om 

kompetencer og giver en positiv atmosfære af selvstændighed og ejerskab. 

● Inddragelse af pårørende i er betydningsfuldt både for personen med afasi og de 

pårørende selv og er med til at gøre forløbet succefuldt. Viden om SCA, rammer og 

formål med samtalegruppen samt mulighed for erfaringsdeling med ligesindede giver et 

engagement og en sammenhørighed. 
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Beskrivelse af indsatsen 
Projektets målsætning var at udvikle og afprøve et meningsfuldt og økonomisk bæredygtigt 

tilbud til personer med afasi i den kroniske fase, efter det logopædiske genoptræningsforløb er 

afsluttet. Med udgangspunkt i erfaringer fra foregangssteder i udlandet - Connect Center i 

London og Aphasia Institute i Toronto, så IKH et stort uudnyttet potentiale i frivilligressourcer 

og den forskel frivillige ville kunne gøre for personer med afasi - ved at lade frivillige lede 

samtalegrupper baseret på samtalestøttemetoden SCA (Kagan, 1998).   

Projektet var et partnerskab mellem IKH som har specialviden om afasi og to lokale Selvhjælp-

organisationer der har bred erfaring i etablering og ledelse af selvhjælpsgrupper. Samarbejdet 

mellem de to organisationer skulle sikre at frivillige på sigt vil kunne lede samtalegrupper for 

personer med afasi i fase 4 med et minimum af logopædisk oplæring og supervision.  

 

Formål 

Det overordnede formål, med at etablere samtalegrupperne var, at forbedre livskvaliteten for 

personer med afasi. Ved hjælp af den dynamiske og helhedsorienterede A-FROM model 

opstillede vi 4 outcome-mål på individniveau, som kunne påvirke livskvaliteten for personer 

med afasi positivt: 

 

 

 

Med projektet ønsker vi at belyse følgende: 

- Hvilket udbytte opnår personer med afasi ved at deltage i frivilligstyrede samtalegrupper, 

herunder hvad virker/ virker ikke?  

- Hvordan kan SCA-metoden anvendes i samtalegrupperne? 

- Er det muligt for frivillige at overtage samtalegrupperne, og i givet fald under hvilke 

omstændigheder? 
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Beskrivelse af målgruppe 

 

Gruppedeltagere/deltagere 
Personer med erhvervede hjerneskader, som har afasi og som har afsluttet deres 

specialiserede undervisning ved logopæd. Deltagerne skulle være i stand til og motiverede for 

at indgå i en gruppesammenhæng og være tilstrækkelig selvhjulpne. Ydermere skulle 

deltageren have en pårørende, der ønskede at deltage i en sideløbende pårørendegruppe. 

Eksklusionskriterier var, hvis personen med afasi havde dårlig indsigt i egne vanskeligheder, 

svært høretab, udtalt træthed og/eller svære kognitive vanskeligheder. 

 

Frivillige 
I udvælgelsen af de frivillige, var det centralt, at de havde mod på at indgå i en meningsfuld 

dialog med mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Desuden blev personlige 

kvalifikationer, som tålmodighed, rummelighed og det at være en god lytter vægtet højt. 

Derimod var der ingen krav ift. faglig indsigt/baggrund i afasi – da man så vidt muligt ønskede 

diversitet og søgte mennesker ikke fagpersoner. 

 
Fagpersoner 
De tre logopæder Sydelle Holmgaard, Mette Hougaard Villadsen og Lene Søby fra IKH, er alle 

certificerede i SCA-metoden og var ansvarlige for planlægning og afvikling af 

samtalegrupperne, herunder testning af deltagerne og oplæring samt sparring med de 

frivillige.  

 

Samarbejdspartnere 
IKH indgik i et partnerskab med to ledere af frivilligorganisation Selvhjælp, som var leder for 

to lokalafdelinger, og indgik i planlægnings- og rekrutteringsarbejdet af projektets frivillige, 

samt bidrog med sparring og supervision til de frivillige og logopæderne. 

 

Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Lise Randrup Jensen bidrog som 

ekstern sparringspartner for projektgruppen ift. spørgsmål af faglig- og/ projektmæssig 

karakter. 

 

Der var tilknyttet en referencegruppe til projektet, som udover ovenstående bestod af en 

fagperson fra hver af de to involverede kommuner samt leder af Hjerneskadeforeningens 

lokalafdeling. Referencegruppen havde til formål at reflektere og idégenerere ift. projektet og 

udvikling af et bæredygtigt koncept. 

 

Rekruttering af gruppedeltagere 

Deltagerne blev rekrutteret ad flere veje. Forud for projektet havde IKH opstartet en venteliste 

for personer med afasi, som ved afslutningen af deres logopædiske undervisning ønskede at 

blive kontaktet vedr. et eventuelt projekt omkring samtalegrupper for personer med afasi. 

Herudover blev der afholdt infomøder, annonceret i brugerforeninger, omdelt pjecer på 

dagcentre mv.  

 

Der var i alt 21 potentielle deltagere til de to grupper, som alle var til en visiterende samtale. 

Samtalen havde til formål dels at logopæderne fik kendskab til personer med afasi og at de 

potentielle deltagere fik information om, hvad projektet tilbød og hvad der forventedes af dem.  
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De visiterende samtaler blev oplevet positivt både af deltagerne, de pårørende og 

fagpersonerne/logopæderne, idet de gav mulighed for forventningsafstemning parterne 

imellem, samt bidrog til at logopæderne kunne lave en hensigtsmæssig 

gruppesammensætning. Ydermere bidrog samtalerne til at logopæden fik et fagligt indtryk af 

kommunikationen med personen med afasi – herunder anvendelighed af SCA-metoden i 

samtale med personen.  

 

Ud af de 21 personer med afasi, som var til en visiterende samtale, fravalgte 2 personer selv 

tilbuddet på baggrund af indholdet og kravene til deltagelse. Derudover blev 3 personer 

frasorteret grundet gruppesammensætning og niveauet af deres sproglige vanskelighed. Det 

blev i gruppesammensætningen prioriteret at deltagernes sproglige niveau ikke var for spredt. 

Deltagerantallet endte således på 16 gruppedeltagere og pårørendegruppen bestod af 15 

deltagere1, hvoraf størstedelen var ægtefæller.  

 

Det viste sig tidskrævende at finde deltagere til projektet. Mange mennesker som lever med 

afasi har vanskeligt ved at læse, og derfor orienterer de sig ikke i skriftlige medier, som typisk 

anvendes til annoncering af projekttilbud. Den mest hensigtsmæssige og effektive metode til 

rekruttering af deltagere viste sig at være en systematisk ventelisteprocedure, hvor personer 

med afasi, som er interesserede og i målgruppen løbende skrives på vente-/interesselisten.  

 

Gruppesammensætning 

 

 

 

 

I tabellen ovenfor fremgår det at de to grupper adskiller sig lidt fra hinanden. Gruppe A har en 

helt ligelig kønsfordeling mens gruppe B har en lille overvægt af mænd. Spredningen og 

gennemsnittet for hvor længe gruppedeltagerne har levet med afasi, er meget ens for de to 

grupper. I gruppe B har deltagerne en højere gennemsnitsalder og en sværere grad af afasi 

(afasikvotient) end i gruppe A. 

  

                                           
1 
 Én person med afasi blev godkendt til projektet på trods af, at der ikke var en pårørende, som kunne deltage i 
pårørendegruppen, da personen var oplagt i målgruppen. 
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Rekruttering og oplæring af frivillige 

 

Rekruttering 
De frivillige blev bl.a. rekrutteret ved hjælp af:  

- frivilligjob.dk  

- Selvhjælp spurgte deres frivillige  

- Diverse opslag  

 

I projektperioden var der brug for 2 frivillige hver uge, i hver af de to samtalegrupper. Grundet 

risikoen for frafald og en forventning om, at de frivillige kunne have svært ved at forpligtige sig 

til at deltage hver uge, var ambitionen at finde i alt 8 frivillige – 4 til hver gruppe. 

 

11 potentielle frivillige meldte sin interesse. De var alle til en individuel samtale hos lederen fra 

Selvhjælp, og hvis muligt en logopæd fra IKH. Samtalen havde til formål, at matche de 

frivillige med projektet ved at forventningsafstemme parterne imellem. 3 af de potentielle 

frivillige meldte fra inden opstart af forløbet - de var alle studerende som havde besvær med 

at få studie og frivilligopgaven til at gå op, tidsmæssigt.  

 

Initialt var en del af de interesserede studerende, men det viste sig undervejs, at det var godt 

at stile efter en gruppe frivillige med en mere blandet sammensætning, og gerne med en 

overvægt af personer på efterløn eller pension. Denne sammensætning øgede stabiliteten og 

det viste sig også at være en fordel, at have en vis livserfaring repræsenteret i gruppen, idet 

gruppedeltagerne samlet set havde en gennemsnitsalder på 67 år. 

 

Projektet fik som ønsket 8 frivillige tilknyttet, hvoraf 6 af dem var på pension/efterløn.  

 

Oplæring af de frivillige 
De frivillige deltog fortløbende på et af Selvhjælps obligatoriske basiskurser, som indeholdt 

gennemgang af og øvelser i metoder, værdier og principper, som er væsentlige når man skal 

indgå som frivillig i en samtalegruppe.  

 

Senere deltog de 8 endelige frivillige på et overbygningskursus hos IKH, som gav dem viden 

om afasi, kommunikationsvanskeligheder og projektet. Desuden fik de teoretisk viden og 

praktisk øvelse i SCA-metoden.  

 

Den resterende oplæring bestod af sidemandsoplæring og sparring fra logopæderne undervejs 

i forløbet samt gruppesupervision ved lederne af Selvhjælp. 

 

Samarbejdet med Selvhjælp højnede kvaliteten og effektiviteten i projektet og Selvhjælp stod 

qua deres viden og erfaring på frivilligområdet for væsentlige dele af udvælgelses- og 

oplæringsprocessen i forhold til de frivillige.  
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Rammer og forløb 

Begge samtalegrupper startede ud med hver 8 deltagere (se fordeling ovenfor) og de to 

pårørendegrupper bestod af hhv. 7 og 8 deltagere. Den samlede periode for interventionen var 

32 uger, og var delt op i 'første forløb' på 16 uger og 'andet forløb' på 16 uger, med en pause 

på 6 uger henover jul/nytår. 

 

Mødefrekvensen for samtalegruppen var 2½ time én gang om ugen i både første og andet 

forløb. Hver mødegang var der 2-4 tovholdere til stede.  

 

Pårørendegruppen mødtes ligeledes 2½ time ad gangen og var samlet 4 gange i første forløb 

og 2 gange i andet forløb. Hver mødegang var der 1-2 tovholdere til stede.  

 

På tre tidspunkter i forløbet blev der lavet informationsindsamling og testning ift personer med 

afasi og deres pårørende – før første forløb, mellem første og andet forløb og efter sidste 

forløb. Ydermere blev der afviklet fokusgruppeinterviews med hhv. frivillige og logopæder efter 

sidste forløb. 

 
Figur: Projektdesign 

 

 

Projektforløb og metode 
 

Base for samtalegruppen 

Når man har afasi, kan det være en udfordring at komme nye steder, idet personer med afasi 

kan blive udfordret både på det praktiske og det sociale/kommunikative. Eksempler på 

bekymringer kan være:  

➢ Er der en elevator og kan jeg finde ud af at betjene den?  

➢ Kan jeg finde det rette lokale?  

➢ Er der nogen jeg kan spørge om hjælp?  

➢ Vil de være imødekommende og forsøge at forstå mig?  
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Samtalegrupperne fik base hos frivilligorganisationen Selvhjælp og det ville forventeligt 

udfordre deltagerne ift. ovenstående, men samtidig gav det erfaringer med måder, hvorpå 

udfordringerne kunne håndteres. 

Basen hos Selvhjælp blev efter lidt indledende usikkerheder et sted alle deltagere var trygge 

og glade ved at komme. Det gav en atmosfære af almindelighed og værdighed at være en del 

af et sted, hvor andre mennesker- også uden funktionsnedsættelser - færdes og mødes. 

 

Det praktiske og selvstændighed 

I projektet ønskede man i videst muligt omfang at selvstændiggøre gruppedeltagerne, ved at 

de i fællesskab havde ansvar for mange praktiske ting som eksempelvis at medbringe avis og 

kage til mødet, at finde materialer frem før mødet og pakke dem væk bagefter, at brygge 

kaffe, dække bord og vaske op ifm pause. 

De fleste deltagere har ud over deres afasi også fysiske og/eller kognitive 

funktionsnedsættelser, som gør, at de har behov for både oplæring, struktur og tid for at 

kunne varetage sådanne opgaver - især et nyt sted. Ved at prioritere dette blev de dog i stand 

til at have ansvaret for langt de fleste praktiske opgaver, og det gav en positiv fornemmelse af 

selvstændighed og ejerskab af gruppen. De frivillige ønskede at prioritere, at deltagerne var 

aktive og havde ansvar, på trods af, at det især i starten af forløbet, kunne opleves som mere 

omstændigt end hvis de frivillige selv tog sig af dette.   

 

Principper og indhold 

For at sikre en høj grad af selvstændighed i dialogen i samtalegruppen var der opsat nogle 

principper, som skulle gøre deltagerne mest muligt aktive, samt minde tovholderne om at blive 

på sidelinjen som facilitatorer. Deltagerne kom ikke for at blive underholdt men for at blive 

hørt, høre andre og diskutere med hinanden. Tovholdernes opgave var at skabe gode rammer 

og støtte deltagerne i at forstå og komme igennem med budskaber og meninger således at de 

fik lejlighed til at øve sig på at følge med i og udtrykke sig i samtale. Redskaberne hertil var i 

høj grad SCA-metoden 

 

Samtaler og socialt samvær helt uden struktur kan være vanskeligt at indgå i, når man har 

afasi. Således blev hver gruppegang struktureret vha. de samme blokke, inden for hvilke 

indholdet kunne varieres – primært af deltagerne, men i starten også af tovholderne. De to 

store blokke på møderne var 'Nyheder' og 'Erfaringsudveksling'. 

 

Nyhedsblokken 
Blokken med nyheder var velfungerende i begge grupper på hver deres præmisser. I gruppe A 

gjorde det højere ekspressive niveau at deltagerne ikke behøvede så meget hjælp ift hvilke 

emner de havde lyst at tage op. I gruppe B gjorde gruppedeltagernes begrænsede ekspressive 

niveau dels at de havde brug for mere støtte for at kunne byde ind med hvad de fandt 

interessant at snakke om og dels at det var vanskeligt for gruppen at fordybe sig i et emne i 

længere tid. Dette var en udfordring for de frivillige, som derved let kom til selv at byde ind 

med emner og springe hurtigt fra emne til emne. Der blev således arbejdet med teknikker som 

holdt fokus på at få deltagernes emner i spil og måder at holde dialogen i gang, selvom det 

verbale output var begrænset hos de fleste.  

I gruppe A fik deltagerne af sig selv lang tid til at gå med det enkelte emne – her var 

udfordringen for tovholderne i højere grad at få struktureret og forenklet dialogen så alle 
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kunne følge med og alle fik mulighed for at byde ind, hvilket således blev et indsatsområde 

her.  

 

Erfaringsblokken 
Det var af samme grunde som ovenfor nævnt en udfordring at finde en metode til blokken 

med erfaringssnak i gruppe B og vi snævrede det derfor ind så det i stedet blev en mere 

konkret erfaringsudveksling hvor deltagerne kunne medbringe objekter hjemmefra. Trods 

forskellige måder at dele erfaringer på i de to grupper var der begge steder flere konkrete 

eksempler på at deltagerne blev inspireret og styrket af fællesskabet i gruppen. En deltager 

tog initiativ til at kontakte og få lavet en aftale med en gammel bekendt, en anden indså at det 

ikke var realistisk at komme ud at cykle på en almindelig cykel igen og besluttede at forsøge 

sig med en trehjulet i stedet og to deltagere begyndte at lave små udflugter til museer osv 

sammen i fritiden. 

 

Strukturen med de faste blokke gjorde i begge grupper deltagerne trygge og mere aktive. Den 

kendte ramme som kunne fyldes og varieres med emner på dagen afhængig af deltagernes 

inputs gav desuden den fordel, at de frivillige ikke skulle forberede sig men bare møde op, 

hvilket de generelt satte pris på. 

 

Selvom samtalegruppen ikke var et undervisningstilbud, var det dog stadig meget andet og 

mere end tilfældig hyggesnak. Den tid, forståelse og støtte som var til stede i gruppen satte 

PMA i stand til at gøre sig gældende i dialog omkring vedkommende emner, som de ellers 

typisk ikke deltog i. Undervejs i forløbet blev observeret øget initiativ, større lyst til at byde ind 

i dialogen og en forstærket tro på egne kommunikative evner.  

 

Materialer 

Der blev udviklet forskelligartede materialer til projektet.  

 

● En drejebog til de frivillige, som indeholdt både praktiske informationer, en beskrivelse 

af de generelle principper for samtalegrupperne og et idekatalog til hvordan man 

konkret kan facilitere samtale ift. de enkelte blokke. 

 

● Et materialesæt som var tilgængelig på hver af de to matrikler for samtalegrupperne. 

Dette bestod både af praktiske værktøjer (papir, tusser mv), kommunikationsstøttende 

materiale (navneskilte, kommunikationstavler mv) og strukturerende/organiserende 

materialer (referat-, evalueringsark mv).  

 

Det fungerede generelt godt med materialerne. De frivillige fik drejebogen med hjem efter de 

havde været på første del af overbygningskurset og gav udtryk for at det var godt at få noget 

med sig på skrift, som man løbende kunne læse og slå op i. Materialesættet på de to matrikler 

er blevet flittigt brugt – i starten på tovholdernes foranledning, men efterhånden som 

deltagerne fik overblik over materialerne og hvad de kunne bruges til tog de selv initiativ til at 

finde og anvende disse. 

 

Materialerne blev tilpasset undervejs og ved projektets afslutning kommer disse til at udgøre 

en del af det udviklede koncept og kan gøres tilgængelige for andre, som ønsker at 

implementere frivilligledede samtalegrupper for PMA. 
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SCA-metoden 

Inspireret af erfaringer fra Aphasia Center i Toronto, blev SCA valgt som det generelle redskab 

til at facilitere samtalerne i gruppen. Intentionen var, at der kontinuerligt gennem alle 

samtaler blev givet støtte i form af stikord, tegninger mv. På den måde ville vi forsøge at 

støtte forståelse og fastholdelse af dialogen så alle havde de bedst mulige forudsætninger for 

at følge med i samtalerne. Stikord mv. kunne samtidig gøre det muligt for PMA aktivt at stille 

og besvare spørgsmål, kommentere, uddybe mv. Tusch, papir og billedmaterialer var den mest 

synlige del af SCA i samtalegruppen, men andre elementer af metoden som spørgeteknik, 

gestus, forenklet sprog mv. var ligeledes i fokus. 

 

Gruppedeltagerne skulle i starten vænne sig til og opdage, hvad SCA støtten – især stikordene 

- kunne bruges til. Deltagerene blev dog i forløbet tiltagende opmærksomme på og tiltagende 

aktive brugere af SCA-støtten. I gruppe A var SCA i høj grad en støtte både ift at deltagerne 

kunne følge med i samtalen og udtrykke sig. I gruppe B var SCA mest en støtte for at kunne 

udtrykke sig.  

 

De frivilliges kompetencer i SCA-teknikkerne og mod til at kaste sig ud i at anvende disse var 

varierede. Nogle fandt det lettere end andre at blive dus med metoden. Det lykkedes dog langt 

hen ad vejen at få SCA til at være en naturlig del af samtaleformen i grupperne og flere 

gruppedeltagere har i projektet kommenteret at stikordene er en god støtte.  

 

Evaluering, sparring og logbog 

Efter hver mødegang brugte tovholderne ½ time på at evaluere dagens møde i form af 

sparring og logbogskrivning. Evalueringen omhandlede både succes'er og udfordringer ift. 

gruppedeltagere og tovholdere i kommunikationen. De ting som blev drøftet og evt. aftalt blev 

noteret og gemt på et logbogsark. 

 

Fokus i evalueringen var så vidt muligt på de kommunikative processer og det kommunikative 

samspil fremfor fx indholdet i samtalerne for at få mest mulig udbytte og læring der kunne 

anvendes de følgende mødegange. Evalueringen var en betydningsfuld del af de frivilliges 

oplæring, idet teori blev omsat til praksis og de konkrete scenarier og eksempler gjorde det 

mere tydeligt og forståeligt hvordan afasi påvirker dialogen og hvordan SCA kan anvendes som 

støtte. 

 

Pårørendegruppen 

For at sikre PMA bedst muligt udbytte af samtalegruppen – herunder overførsel til hverdagen – 

blev der etableret en pårørendegruppe (se detaljer om sammensætning og ramme tidligere). 

Indholdet i pårørendegruppen var dels en indføring i SCA-metoden for at give mulighed for at 

denne blev anvendt i samtaler med PMA ikke bare i samtalegruppen, men også derhjemme. 

Desuden var det intentionen at de pårørende skulle få en forståelse for formål, rammer og 

principper for selve samtalegruppen. Der blev selvfølgelig ikke i pårørendegruppen refereret 

fra indholdet i de specifikke samtaler i samtalegruppen. Sidst men ikke mindst var der i 

pårørendegruppen mulighed for at dele tanker og erfaringer med ligesindede. 
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Inddragelsen af de pårørende vha. pårørendegruppen var med til at give fornemmelsen af et 

fælles projekt både for den enkelte PMA og dennes pårørende samt på tværs de pårørende 

imellem. Det at blive inddraget og få nærmere indblik i intentionerne med og udførelsen af 

projektet og samtalegrupperne gav en stemning af engagement og sammenhørighed også fra 

de pårørendes side. Dette gjorde dem også til bedre samtalepartnere for PMA, når de fortalte 

om temaer el andet fra gruppen derhjemme. Flere af de pårørende havde tidligere deltaget i 

en pårørendegruppe, men det var første gang for alle at være i en gruppe, hvor alle havde en 

pårørende med afasi og altså kendte de specifikke udfordringer det giver. Muligheden for dele 

og inspirere hinanden i dette specifikke forum blev beskrevet som særlig meningsfyldt og 

givende.  

 

Fra logopædstyret til frivilligstyret  

Tovholdernes rolle, både logopæder og frivillige, var som nævnt at facilitere samtalen mellem 

gruppedeltagerne vha. SCA, men ikke deltage direkte i dialogen selv. I starten var 

logopæderne de primære facilitatorer og lærte de frivillige mere om SCA ved at fremgå som 

eksempel i de konkrete kommunikative sammenhænge. Efterhånden skulle de frivillige have 

en mere og mere aktiv tovholderrolle.  
 

Figur: Tovholderrolle – logopæd og frivillig 

 

 

 

 

  

I første forløb var både frivillige og logopæder til stede hver mødegang og havde i fællesskab 

rollen som tovholdere. I andet forløb var de frivillige fortsat til stede hver mødegang og havde 

nu alene rollen som tovholdere i gruppen. En logopæd sad med som observatør mhp 
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efterfølgende evaluering og sparring – de første par uger hver mødegang, men herefter hver 

anden og senere hver tredje mødegang.  

 

De frivillige var hurtigt i gang med at byde ind og supplere logopæderne i den faciliterende 

rolle i samtalegruppen. Det var dog ikke alle som havde lige meget mod på skiftet til mere 

selvstændigt at stå for samtalestøtte og struktur. Samtidig var logopæderne fortsat i en 

afprøvningsfase og dermed optagede af at være med til at udvikle hvordan SCA kunne 

anvendes optimalt i gruppen. Overgangen fra logopædstyret til frivilligstyret blev således ikke 

helt så gradvis som planlagt og ulempen var at jo længere tid at logopæderne indgik som de 

primære tovholdere, des større udfordring blev det for de frivillige at overtage styringen. 

Situationen blev vendt i supervision og en fælles erfaring blev at det er vigtigt at skiftet til 

frivilligstyret begyndes så tidligt som muligt for at undgå for fastlåste roller som kan blive 

vanskelige at ændre på.  

 

Evaluering af forløbet og resultater 
 

Ud over den løbende erfaringsopsamling, som er beskrevet under afsnittene ovenfor 

evaluerede vi på de afasiramtes udbytte vha logopædiske evalueringsværktøjer, hvor primært 

PMA, men også dennes pårørende, indgik som informant. De pårørende vurderede desuden 

deres eget udbytte af deltagelse i pårørendegruppen. De frivillige og logopædernes oplevelse 

af samtalegrupperne og samarbejdet om tovholderrollen indgik i evalueringen i form af 

fokusgruppeinterviews. 

 

Gruppedeltagerne 

 

Tilfredshed med forløbet 
Generelt var gruppedeltagerne meget tilfredse med samtalegrupperne. Dette fremgik bl.a. af 

besvarelsen af de evalueringsskemaer som deltagerne løbende udfyldte i forløbet, hvor de 

skulle angive deres tilfredshed med indholdet i gruppen, tovholderne, det at møde andre og 

det samlede udbytte af deltagelse i samtalegruppe. De pårørendes tilfredshed fremgik 

ligeledes, idet de blev bedt vurdere tilbuddet til deres pårørende med afasi. Alle svar blev 

afgivet på en skala fra 0-10. Nedenfor ses gennemsnitsscoren i de to grupper ved projektets 

afslutning. 
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Figur: Tilfredshed med samtalegruppen - deltagere 

 
 

 

 

 

 

Figur: Tilfredshed med samtalegruppen - pårørende 

 
 

 

 

 

Deltagernes og de pårørendes spontane udsagn ved de afsluttende evalueringssessioner 

underbygger ovenstående.  
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”Afasi og det er godt fordi at empati og sådan noget. Og glimrende .. for energi også. 

Fællesskab .. gruppen er stærk” (kvinde 55 år, moderat afasi -  om det meningsfulde ved at 

møde ligesindede og mærke egne og fælles ressourcer) 

 

”Vi snakker sammen uden at vi er tossede. Hvis nu der er nogle flere, så går de væk fra mig 

fordi så snakker de alle de andre” (kvinde 57 år - moderat afasi - om ikke at blive valgt fra, 

men være med og i fokus i samtalen) 

 

”Han har fået mere lyst til at deltage i samtaler, mere selvtillid. Han har udtrykt mere 

livskvalitet” (hustru til mand på 69 år – moderat afasi) 

 

”Min mand er ikke bare blevet bedre til at tale, han er også blevet mere præcis i samtale. Han 

kan rent faktisk afbryde en gruppediskussion, hvis han synes at det tid til et nyt emne” (hustru 

til mand på 70 år, moderat afasi) 

 

"Samvær med ligestillede. Virker meget glad for at komme af sted" (hustru til mand på 69 år – 

svær afasi) 

 

En andet indikation ift. deltagernes tilfredshed var, om de fastholdt deres deltagelse igennem 

projektperioden samt om de kunne se sig selv fortsætte i gruppen ud over projektperioden. 

Målet var max 10 % frafald pga. gruppens konstruktion, sammensætning eller indhold. I alt tre 

deltagere valgte at stoppe i samtalegrupperne og årsagerne var hhv. sygdom, flytning og savn 

af sædvanlig fritidsaktivitet. Målet blev således opnået og alle de 13 resterende deltagere 

havde ved projektets afslutning et ønske om at fortsætte i samtalegruppen.  

 

 

Sprog, kommunikation og livskvalitet 
Ved hjælp af logopædiske tests blev der tre gange undervejs i projektet evalueret på 

deltagernes sproglige funktionsniveau og livskvalitet.  

 

Personer med afasi udelades ofte i forskningsundersøgelser af livskvalitet, fordi de har 
vanskeligt ved at forstå og svare på undersøgelsesspørgsmålene. Der findes imidlertid et nyere 

canadisk redskab, Assessment of Living with Aphasia (ALA), som er udformet med billedstøtte 

og svarskalaer, som løser denne problematik. For at vurdere en eventuel betydning af 
Kommunikation for Livet på deltagernes generelt oplevede livskvalitet, blev der udformet en 

dansk oversættelse til brug i projektet. Til trods for, at man kunne forvente at deltagere med 
kronisk afasi ville opleve mange begrænsninger, så viste 11/13 deltagere en forbedring af 

oplevet livskvalitet ved projektets afslutning (se tabel nedenfor) og næsten halvdelen af 

deltagerne (6/13) vurderede at deres afasi var blevet et mindre problem – kun én deltager 
vurderede afasien som et større problem og de resterendes score var stabil fra start til slut.    
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Stort set alle deltagere (11/12)2 blev desuden af deres pårørende vurderet som bedre 

kommunikativt fungerende ved projektets afslutning end ved opstarten. Dette blev målt ved 

brug af Carer Communication Outcome after Stroke (CaCoast) hvor de pårørende besvarede 
skala-spørgsmål vedr. forskellige aspekter af kommunikationen og mulighederne for personer 

med afasi ift. at agere i hverdagen. Fremgangen sås på den samlede score for de spørgsmål 

som omhandler personen med afasi. 
 
  

                                           
2 Én af deltagerne har ikke en pårørende med i projektet, så derfor er antallet kun 12. 



 

17 

 

Figur: GNS samlet udvikling - pårørende 

 
 

 
  
Figur: Score – din pårørendes kommunikation 

 
 
 

Aktiviteterne i samtalegrupperne havde ikke fokus på at træne specifikke sproglige 

delfunktioner. Den mere generelle kommunikationstræning i samtalegruppen, så dog alligevel 
ud til at have påvirket de specifikke sprogfunktioner positivt hos flertallet af deltagerne. 

Således forbedrede 10/13 deltagere deres samlede sproglige funktionsniveau målt ved 

Western Aphasia Battery (WAB) fra start til slut i projektperioden. Næsten ligeså mange (9/13) 
forbedrede antallet af indholdsord i deres sammenhængende tale målt ved Metode til Analyse 

af Sammenhængende Tale (MAST). Den deltager som rykkede sig mest på WAB havde levet 
med afasi i 10 år.  
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De pårørende 

 
Tilfredshed med forløbet 
Der var også blandt de pårørende generelt en stor tilfredshed med udbyttet af deltagelse i 

pårørendegruppen. Ligesom PMA udfyldte de pårørende løbende evalueringsskemaer (dog kun 

i første forløb) omhandlende deres tilfredshed med indholdet i gruppen, tovholderne, det at 

møde andre og det samlede udbytte af deltagelse i pårørendegruppe. Alle svar blev afgivet på 

en skala fra 0-10. Nedenfor ses gennemsnitsscoren i de to grupper ved afslutningen af første 

forløb: 
 

Figur: Tilfredshed med samtalegruppen - pårørende 

 
Et tydeligt tegn på relevansen og udbyttet af pårørendegruppen var desuden at 11 ud af 12 

pårørende havde et ønske om at fortsætte i pårørendegruppen ved projektets afslutning. 

Begge grupper har selv taget initiativ til at organisere møder fremadrettet, som foregår på 

skift hos hinanden privat. 

 

Livskvalitet 
Projektet ser ud til at have påvirket de pårørendes livskvalitet positivt. I den sidste del af 

spørgeskemaet CaCoast (beskrevet ovenfor) blev der således påvist en fremgang for 8/12 

pårørende i oplevelsen af egen livskvalitet. Dette målt på den samlede score for de spørgsmål 

som omhandlede liv og livskvalitet for pårørende til en person med afasi. 
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Figur: Score – din livskvalitet 

 

 

Logopæder og frivilliges perspektiv på forløbet  

Både de frivillige og logopæderne oplevede forløbet som positivt, men begge parter har også 

bud på faktorer som kunne optimeres. Disse erfaringer kom til udtryk i fire 

fokusgruppeinterviews – et med hvert af de to frivilligteams, et med de to ledere fra Selvhjælp 

og et med de involverede logopæder. 

 

Oplæring og overdragelse 
Overordnet set oplevede såvel frivillige som logopæder at oplæringen og overdragelsen var 

succesfuld og oplevede samarbejdet som velfungerende. Logopæderne beskrev de frivillige 

som kompetente og engagerede og de frivillige beskrev logopæderne som åbne og 

imødekommende.  

De frivillige kunne dog have ønsket mere information om målgruppen i oplæringsforløbet og 

begge parter kunne se et behov for større tydelighed omkring forløbet i samtalegruppen samt 

forventningerne til de frivillige – både fra start og i form af gentagelse undervejs. Der er 

mange nye ting at forholde sig til og det er væsentligt at alle har hørt og forstået det samme - 

dette kunne have givet endnu bedre samarbejde og færre misforståelser undervejs.  

Overdragelsen fra logopædstyret forløb til frivilligstyret forløb blev ifølge begge parter lidt for 

brat og kunne med fordel have været mere gradvis ved at logopæderne havde trukket sig fra 

flere opgaver/roller tidligere og ved at de frivillige havde budt mere aktivt ind på samme 

opgaver/roller tidligere. 

 

Indhold og rammer 
I interviewene nævner både frivillige og logopæder at det er velfungerende med en fast 

ramme, inden for hvilken det er muligt at variere både de konkrete emner fra gang til gang og 

den konkrete tilgang afhængig af gruppens sammensætning og funktionsniveau. 

Logopæderne følte sig lidt udfordret ift. at få sat et realistisk forventningsniveau til dialogen i 

samtalegruppen – de arbejdede således undervejs med at huske at anerkende og påskønne 

den dialog, som det lykkes de frivillige at facilitere og være tålmodige ift. læringsprocessen.  
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For de frivillige kunne det ind imellem være en udfordring at følge de principper og de rammer 

som var givet af logopæderne ud fra deres kendskab til gruppedeltagerne og deres behov, idet 

de undervejs blev optagede af egne ideer til emner og tilgange. 

 
Brugen af SCA 
SCA-metodens anvendelse i praksis blev oplevet forskellig i de to grupper. I gruppe A 

udtrykker de frivillige sig generelt positivt om metoden og oplever at de bruger den meget. I 

gruppe B udtrykker de frivillige at de ikke anvender metoden som et generelt redskab, men 

mere i særlige situationer. Logopæderne kunne have ønsket sig at metoden blev mere anvendt 

i gruppe B, hvor flere deltagere havde svær afasi. De reflekterede over om mere øvelse i og 

sparring om metoden kunne have gjort de frivillige mere trygge og givet mere mod på at 

anvende SCA i samtalerne i gruppen. 

 

Udbytte for deltagerne 
Udtalelser fra såvel logopæder som frivillige bestyrker at projektet har været gavnligt for 

deltagerne. De oplever generelt et større initiativ, mere mod på tingene og indtryk af øget 

livskvalitet – både qua observationer i samtalegruppen og qua deltagernes og de pårørendes 

fortællinger fra hverdagen. 

 

 

Udbytte for de frivillige og Selvhjælp 
De frivillige følte at deres arbejde var meningsfyldt idet de så deltagerne trives og udvikles sig 

i forløbet ligesom de beskrev at forløbet havde været givende for dem selv også. For Selvhjælp 

har det været positivt at få erfaring med en målgruppe, som det tidligere har været vanskeligt 

at tænke ind i deres regi. De beskriver det som vigtigt at få lagt et godt fundament for 

samarbejdet, hvor både fagpersoner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget med hver 

deres erfaring og viden.  

 

Fremtiden for Kommunikation for Livet 
Logopæderne, de frivillige og Selvhjælp mener alle at projektet har vist at det er muligt for 

frivillige at lede meningsfyldte samtalegrupper for personer med afasi. Et tilbud som kan øge 

både kommunikative kompetencer, initiativ og livskvalitet.  

Selvhjælp har givet både gruppe A og gruppe B mulighed for at fortsætte i deres regi efter 

projektperioden og da både gruppedeltagere og frivillige har ønsket at fortsætte eksisterer 

begge grupper fortsat og mødes nu hver 14. dag. Selvhjælp vil gerne fremadrettet huse flere 

samtalegrupper for personer med afasi, hvis der er muligt at etablere den rette støtte og 

oplæring fra logopæder.  

 

Ud fra de mange værdifulde erfaringer fra pilotprojektet har IKH udviklet og beskrevet et 

fremadrettet koncept for Kommunikation for Livet. Et brobygningstilbud som fra 2018 bliver 

udbudt og kan iværksættes i samarbejder med interesserede kommuner for at facilitere 

overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerens mestring af hverdagen og livet 

med afasi.  

 

IKH har holdt oplæg om projektet på instituttets temadag for samarbejdspartnere samt i det 

nationale SCA-netværk i Danmark. Desuden deltog IKH med en poster om projektets 

midtvejsresultater ved Nordic Aphasia Conference 2017. 
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Konklusion 
Ovenstående erfaringer og resultater sammenfattes her ved at besvare de spørgsmål vi med 

projektet ønskede at belyse:  

 

Hvilket udbytte opnåede personer med afasi ved at deltage i samtalegrupperne? 

PMA udtrykker stor tilfredshed med og glæde ved at deltage i samtalegrupperne. Evalueringen 

viser at såvel livskvalitet, som kommunikative og sproglige funktionsevner er øget for flertallet 

af deltagerne undervejs i forløbet. Både egen vurdering, pårørendes vurdering samt 

logopædisk testning peger herpå. 

 

Det at mødes og diskutere og udveksle erfaringer med andre personer med afasi har været 

betydningsfuldt for deltagerne. Strukturen, rammerne og den kommunikative støtte der er til 

stede i samtalegruppen har givet PMA mulighed for at deltage i samtaler om vedkommende 

emner, hvor de ellers typisk har vanskeligt ved at hænge på. Deltagerne er undervejs blevet 

inspireret og styrket af hinanden. Gruppe B havde større sproglige og kommunikative 

udfordringer end gruppe A og det gav forskellige forudsætninger for selvstændigt at etablere 

og fastholde samtaler. Dette har dog ikke gjort en forskel ift. om deltagerne oplever udbytte af 

og tilfredshed med samtalegrupperne, men har betydet at måden grupperne har kørt på har 

været lidt forskellig. 

 

Deltagerne har i projektet haft en aktiv rolle – både ift. ansvar i dialogen men også ift. de rent 

praktiske ting omkring mødegangene. Dette har givet positive erfaringer ift selvstændighed og 

det at kunne klare sig et nyt sted. 

 

Hvordan kunne SCA-metoden anvendes i samtalegrupperne? 

IKH har haft gode erfaringer med at anvende SCA-metoden i en-til-en interaktion samt i 

mindre gruppesammenhæng med ca 4 deltagere. Det var således nyt at prøve at anvende SCA 

i en større gruppesammenhæng med 8 deltagere. Efter lidt tilvænning syntes metoden at være 

en hensigtsmæssig støtte for dialogen i grupperne.  

 

SCA blev et redskab som blev anvendt kontinuerligt gennem hele mødet og var med til at give 

en struktureret og forenklet dialog, så alle lettere kunne følge med og fik mulighed for at byde 

ind. Brugen af teknikkerne hjalp desuden med at holde fokus på at deltagernes inputs var 

styrende for dialogen og at deltagerne selv var så aktive som muligt. 

 

Materialesæt med billedmaterialer, ja/nej-tavler mv fungerede som en god støtte. Disse blev i 

starten primært anvendt på tovholdernes foranledning, men efterhånden huskede deltagerne 

også på at inddrage disse ved behov. 

 

Det var som forventet en proces for de frivillige at tilegne sig SCA-kompetencer og for nogle 

mere end andre. Således blev SCA anvendt i begge grupper og af alle frivillige, men ikke i helt 

så høj grad som oprindeligt forventet. I begge grupper blev SCA dog en naturlig del af 

samtaleformen og deltagerne var generelt positive over for metoden. 
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- Var det muligt for frivillige at overtage samtalegrupperne? 

I begge grupper overtog de frivillige i løbet af projektet tovholderrollen og varetog denne på 

egen hånd ved projektets afslutning. En erfaring blev at det er vigtigt at de frivillige har en 

aktiv rolle fra start og at der tidligt i forløbet påbegyndes en glidende overgang fra logopæder 

til frivillige ift. ansvaret for tovholderrollen i gruppen. Hvis overgangen udskydes for længe er 

der risiko for at der opbygges en usikkerhed hos begge parter ift. rolleskiftet.  

 

Det er væsentligt for et velfungerende frivilligteam, at dette består af personer som har mod 

på opgaven, er lyttende og villige til at arbejde med nye kommunikationsformer. Det var en 

fordel at frivilligteamet havde en blandet sammensætning og en overvægt af personer på 

efterløn eller pension – dette både pga. stabilitet og pga. gruppedeltagernes alder.  

 

For såvel logopæderne som de frivillige var samarbejde med Selvhjælp en gevinst. Deres 

erfaring på området gav et roligt og stabilt forløb ift. rekruttering og oplæring og Selvhjælp 

blev desuden en base for de frivillige og nogen at gå til, hvis der opstod udfordringer i 

forbindelse med rollen som frivillig i samtalegruppen, samarbejdet mellem fagpersoner og 

frivillige osv. 

 

Forudsætningen for at de frivillige kunne håndtere rollen som tovholdere i samtalegruppen var, 

at de blev godt klædt på. Dette lykkes i projektet ved en kombination af kursus hos Selvhjælp 

og IKH samt sidemandsoplæring og sparring undervejs i forløbet. Jo mere og jo tidligere de 

frivillige får hands-on ift. tovholderrolle – herunder SCA-metoden – des sikrere bliver de i 

denne. Det er gavnligt at lære af konkrete eksempler, hvor viden fra teorien udforskes i 

praksis. 

 

I evalueringen udtrykker gruppedeltagerne stor tilfredshed med de frivillige. 
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