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Vad är afasi? 
Afasi är en funktionsnedsättning som bl. a. 
drabbar språk och kommunikation. 
Det kan vara svårt att prata, uttrycka sina 
tankar och att förstå vad omgivningen säger. 
Ofta är läs- och skrivförmågan också 
påverkad. Orsaken är en förvärvad 
hjärnskada. Afasi leder till förändringar 
beträffande arbete, fritid, miljö och personliga 
relationer och kan påverka det sociala livet. 
 
 
Afasihuset är en verksamhet för vuxna 
personer med afasi, som har behov av fortsatt 
rehabilitering eller av att återupprätta en social 
gemenskap efter avslutad akut hälso- och 
sjukvård. Rehabiliteringens fokus ligger på 
kommunikation, språk och övrig kognition. 
Träningen sker i gruppform.  
I verksamheten finns logoped, arbetsterapeut, 
hälsopedagog och kurator anställda.  
 
 
 
 
Afasihusets huvudman är Afasiföreningen i Örebro län. 
Verksamheten finansieras av 
Örebro kommun och Region Örebro län. 

Afasihuset är en naturlig träffpunkt för dig 
med afasi och dina anhöriga. 
 
Afasihuset erbjuder: 
 

 Gruppverksamhet 
Under två år kan du här träna kommunikativa 
förmågor såsom språk-, läs- och skrivförmåga. 
Även övrig kognitiv träning ingår. 
 

 Datorträning 
En timme/vecka har du möjlighet till språklig 
egenträning och stimulans vid dator. 

 
 Öppen verksamhet 

Du kan delta i studiecirklar med olika teman  
och tisdagscafé. 

 
 Anhörigutbildning  

Som anhörig till en person med afasi kan du öka 
din kunskap om afasi genom att delta i Afasihusets 
anhörigutbildning. 
Den ger dig redskap för effektiv kommunikation 
samt möjligheten att träffa andra i samma situation. 

 
 Föreläsning för vårdpersonal 

För dig som arbetar med personer med afasi 
erbjuder Afasihuset en föreläsning. Den ger 
baskunskaper om hjärnskada, afasi och 
konsekvenser av detta i vardagen. Du får också 
tips på kommunikativa strategier. 
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