
 

Kun én ad gangen. 
De fleste afasiramte har svært ved at komme til orde, hvis der er 
mange deltagere. Derfor er det en god idé kun at være et par 
stykker sammen ad gangen – og vigtigst af alt er det, at I skiftes til 
at tale og undlader at tale i munden på hinanden. 

 
Alternative kommunikationsformer. 
Som en del af afasien ses ofte læse-/stavevanskeligheder, så det 
gør ondt værre at forvente, at den afasiramte bare kan skrive det 
manglende ord eller sætning. Prøv i stedet om det skulle gavne 
samtalen at bruge en kommunikationsbog med personlige billeder, 
kalender, atlas, tegninger, ugeskema eller personligt tilpassede 
ordlister. Hvis der blot er bevaret en lille læserest, kan det støtte 
forståelsen at ledsage ordene med skrevne ord og korte sætninger. 

 

Respekt, tålmodighed og fantasi. 
Giv ikke op selv om kommunikationen er blevet vanskelig og tit 
mislykkes. Det kræver tålmodighed og fantasi af jer begge. Samtidig 
kræver det stor respekt, takt og tolerance fra omverdenen at få et 
menneske med afasi til at genvinde sin selvtillid og udvikle sit sprog. 
Husk, et afasiramt menneske er en voksen person med sit voksne 
sprog indkapslet i hovedet, men med mistet evne til at udtrykke sig 
som før. 
 
Læs mere om Hjernesagen på www.hjernesagen.dk eller www.giv-
tid.dk – her kan du også se de forskellige materialer vi har målrettet 
afasiramte bl.a. GIV TID-materialer. 
 

 
 

Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup. 
Tlf. 36 75 30 88 

Mail: admin@Hjernesagen.dk 
 

 
 
 

Gode råd fra Hjernesagen om kommunikation 
Som (måske) kan lette samtalen med et afasiramt menneske 

 
 

God kommunikation er et fælles ansvar. 
I denne lille folder får du nogle enkle og praktiske råd, som muligvis 
kan lette samtalen med et menneske, som er ramt af afasi. Nogle 
råd er måske overflødige, og andre kan virke unaturlige for dig. Men 
prøv alligevel. Vigtigst er det, at I ikke giver op. 

 

Afasi kan vise sig på forskellig måde. 
Man skal gøre sig klart, at afasi – det vil sige tab af sprog – har 
mange forskellige udtryksmåder og er forskellig fra person til person. 
Derfor skal I i fællesskab finde ud af, hvordan netop I kommer 
igennem samtalen på bedste måde. 
 

 
 
 
 

http://www.hjernesagen/
http://www.giv-tid.dk/
http://www.giv-tid.dk/


 

Brug alle sanser. 
En vigtig grundregel er at støtte ord og samtale med indtryk fra flere 
sansekanaler. Der skal helst være noget at høre, at se og at mærke, fordi 
der så er størst chance for, at den afasiramte kan opfatte, hvad samtalen 
drejer sig om. Er der fx problemer med at opfatte lydindtryk (impressive 
vanskeligheder), kan det være en hjælp, hvis det man taler om kan ses 
eller føles. Et eksempel: Giv den afasiramte mulighed for at se og røre 
genstanden (koppen, tandbørsten og lignende) samtidig med, at du 
spørger, ”vil du have kaffe?” eller ”skal jeg hjælpe dig med at børste 
tænder?”. Taler du om en person, er det bedst først at præsentere et foto 
af personen. 

 

Hastværk er lastværk. 
En anden vigtig grundregel er at give sig tid til samtalen. For den 
afasiramte er kommunikation med andre mennesker blevet et hårdt og 
besværligt arbejde, og der opstår tit misforståelser. Det er en 
forudsætning, at den afasiramte får tid og ro til at lytte og forstå og tid til at 
formulere et svar. Hvis du evner at fremstå som en god lytter, der har tid 
nok, er en af de vigtigste forudsætninger for en god samtale til stede. 

 

Hold øjenkontakt. 
Ved enhver samtale skal du sikre dig øjenkontakt. Det er en fordel for jer 
begge at kunne se hinandens mundbevægelser og ansigtsmimik – og du 
kan følge med i, om du har den afasiramtes opmærksomhed. 

 

Lyt opmærksomt – accepter pauser. 
Hvis den afasiramte skal bruge tid til at finde ordene frem, er det 
nødvendigt, at du er nærværende og lytter opmærksomt. Der vil opstå 
ufrivillige pauser, og det kan føles pinligt. Men det må accepteres som 
noget dagligdags og naturligt. 

 

Afbryd ikke – giv tid. 
Det er en misforståelse, hvis du af godhed siger det ord, som du tror, den 
afasiramte leder efter. Du risikerer at afbryde koncentrationen og på den 
måde forhindre den afasiramte i at få lejlighed til at udtrykke sig. Hjælp 
kun hvis du bliver bedt om det. 
 

 

Pas på med at være den kloge. 
Du skal ikke rette eller forklare hver gang, den afasiramte tøver eller 
kommer til at vælge nogle forkerte ord. Du skal heller ikke rose på 
upassende vis, når en sætning lykkes. Derimod er det en god ide til sidst 
at sammenfatte samtalens indhold i enkle vendinger og på den måde 
forhindre unødige misforståelser. 

 

Vælg konkrete emner – tal i korte sætninger. 
Tal i korte sætninger om dagligdags ting, som du kan understøtte med 
konkret materiale: ting, billeder, tilbudsaviser og lignende. Tal færdig om 
ét emne, før du begynder på det næste. Vis evt. med en håndbevægelse, 
at du skifter emne. Hold samtidig øjenkontakt, så du kan sikre dig, at den 
afasiramte er med. 

 

Tal langsomt og tydeligt, men overdriv ikke. 
Tal i roligt tempo med almindelig stemme og med gode, tydelige 
mundbevægelser. Du skal ikke råbe højere end sædvanligt. Det hjælper 
ikke at hæve stemmen, med mindre den afasiramte er hørehæmmet. 
Nogle afasiramte kan være blevet følsomme overfor kraftige lyde. 

 

Brug naturlige tegn. 
Det er en stor hjælp, hvis du har en levende og udtryksfuld mimik og 
understreger det, du siger med håndbevægelser og kropssprog. Hvis det 
er muligt, skal du pege på det, du taler om. 
 

Når ja og nej ikke betyder ja og nej. 
Nogle afasiramte er usikre i brugen af ja og nej. Du må sikre dig den rette 
forståelse ved at se på den afasiramtes kropssprog og øjne og evt. have 
skrevne kort med ”ja”, ”nej” og ”ved ikke” som støtte. 

 
 


