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Bedre hverdag, trivsel og livskvalitet for personer med afasi
Hvert år rammes mellem 2-3000 mennesker af afasi, det vil sige sproglige 
vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade efter fx en blodprop i 
hjernen, en hjerneblødning eller en hjernesvulst.  

Når man rammes af afasi, påvirkes kommunikationen og det kan være 
svært at udtrykke sig og forstå, hvad andre siger. Også evnen til at læse 
og skrive kan være påvirket. Personer med afasi kan opleve en ændret 
selvfølelse, har ofte færre sociale relationer og har kun få eller ingen 
fritidsaktiviteter. 

Kommunikation for Livet
Institut for Kommunikation og Handicap afprøver i 2016 og 2017 et nyt 
pilotprojekt om frivilligstøttende samtalegrupper for personer med afasi. 
Tilbuddet inkluderer også pårørendegrupper for at sikre den bedst mulige 
overførsel af det positive udbytte af samtalegrupperne til hverdagen. 

Samtalegrupperne er målrettet personer, der har afsluttet et højt 
specialiseret undervisningstilbud, men stadig har afasi. Samtalegrupperne 
strækker sig over 2 x 16 uger og foregår i henholdsvis Silkeborg og Århus. 
Grupperne mødes 2½ timer hver uge. 

Pårørendegrupper varer 2 x 16 uger og foregår henholdsvis i Silkeborg og 
Århus. Pårørendegrupperne mødes i første forløb hver 4. uge og i andet 
forløb hver 8. uge 

Vil du være tovholder i en samtalegruppe? 
Vi søger frivillige, der sammen med en logopæd, vil stå for en 
samtalegruppe for personer med afasi. Så er du tålmodig, god til at lytte og 
rummelig, er det måske dig, vi søger.

Som frivillig vil du blive oplært i at være tovholder i en samtalegruppe, så 
du føler dig forberedt til opgaven. Du vil også få viden om afasi og om, 
hvordan du bedst kommunikerer med og støtter personer med afasi. 

Inden du kan godkendes som frivillig, kommer du til en personlig samtale. 
Samtalen danner grundlag for en gensidig afklaring og afstemning af 
forventninger til det frivillige arbejde.

Vil du være frivillig, skal du kontakte: 
Logopæd, Lene Søby, 29 22 19 75
Logopæd, Mette Hougaard Villadsen, 29 22 19 40



Praktiske oplysninger, hvis du har afasi og vil deltage i en gruppe

Hvornår kan jeg komme i en samtalegruppe?
Samtalegrupperne starter op i august 2016 og fortsætte frem til maj 
2017. Din pårørende vil i samme periode få mulighed for at deltage i en 
pårørendegruppe. 

Kan jeg være sikker på at komme i en gruppe? 
Vi tilbyder et begrænset antal pladser i grupperne. Alle henvendelser 
vurderes individuelt. Inden opstart af grupperne afholdes en række 
samtaler og ud fra disse besluttes, hvem der kan tilbydes en plads i 
gruppen. 

Hvad koster det?
Deltagelse er gratis i 2016 og 2017.

Hvordan tilmelder jeg mig en samtalegruppe?
Vil du gerne deltage i en samtalegruppe, skal du kontakte: 
Logopæd, Lene Søby, 29 22 19 75
Logopæd, Mette Hougaard Villadsen, 29 22 19 40



Hvor får jeg mere at vide om projektet?
Vil du gerne vide mere om projektet, er du velkommen til at ringe til:

Logopæd, Lene Søby

tlf. 29 22 19 75 eller mail lene.soeby@ps.rm.dk

Logopæd, Mette Hougaard Villadsen

tlf. 29 22 19 40 eller mail mette.villadsen@ps.rm.dk

Projektleder Marianne de Lemos

tlf. 29 29 02 97 eller mail marianne.delemos@ps.rm.dk

Med støtte fra:

Institut for Kommunikation og Handicap
Senhjerneskadeafdelingen

Krathusvej 7
8240 Risskov

www.ikh.rm.dk


