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Kursing av pleiepersonell: «Hva er afasi og hvordan
tilrettelegge god kommunikasjon med afasirammede?»
Vi er to logopeder ansatt ved Logopedisk senter i Trondheim som
jobber innenfor feltet ervervede språk og talevansker. Brukerne kommer både til senteret på enetimer og gruppetimer, samt at vi drar på
hjemmebesøk både privat og i institusjoner. Gjennom vårt samarbeid
med pleiepersonell, har vi gjort den erfaring at kunnskapen om afasi
og kommunikasjon med afasirammede er mangelfull. Vi bestemte
oss for å gjøre noe med dette, men i en hektisk hverdag ble det et
spørsmål om hvordan dette skulle planlegges og organiseres.
I planleggingsfasen fikk vi den ide at her kunne vi dra nytte av kurspermen ”Samtalepartnere for personer med afasi” som er utarbeidet
av Eli Qvenild, Margit Corneliussen og Marianne Lind. Denne hadde
vi tidligere gått til innkjøp av, og vi gjorde en faglig drøfting av hva
vi ønsket å oppnå med kursingen. På bakgrunn av dette foretok
vi et utvalg av de oppsettene som er tilgjengelig i permen og dette
resulterte i følgende innhold i ”vår kurspakke” til sykehjem og soner i
Trondheim kommune:
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1.2 - Hva er afasi
1.4 – Forekomst av afasi
1.5 – Årsaker til afasi
1.6 – Hjernen
1.7, 1.8, 1.9 – Andre følger av skader i hjernen
1.10 – Personer med afasi kan ha vansker med å ……………….
1.12 – Afasi – mer enn en språkvanske
1.13 – Kan en person med afasi huske og tenke?
1.16 og 1.17 fra cd-rome-en ”Afasi og språk”
Vi viste eksempler på flytende og ikke-flytende tale
1.14 – Kommunikasjon
6.4 – Fokusområder
6.5, 6.6 – Psykologisk samtalemiljø
6.8 - Fysisk samtalemiljø
6.9 – Her er det ikke lett å følge med
6.11 - Budskapsformidling
6.12, 6.13 – En liten øvelse
6.14, 6.15 – Budskapsformidling
6.18 – ”Afatikernes sukk”

I tillegg til dette hadde vi med oss materiell som kan være aktuelle
hjelpemidler i kommunikasjon med afasirammede. Eksempelvis: kalender, tallstråle, bokstavtavle, kart med mer. I tillegg valgte vi å vise
fram IKM-permen samt bøkene ”Hvordan snakke med legen
/sykepleieren din.” Vi orienterte også kort om Afasiforbundet og
lokalforeningen.
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Etter å ha planlagt innholdet i kurset, gikk leder ved Logopedisk
senter ut med en skriftlig invitasjon til sykehjem og hjemmesykepleien i Trondheim kommune. Vi hadde i alt 7 forelesninger for i
alt 5 ulike institusjoner og tidsrammen var på to forelesningstimer
pr. gruppe. Arbeidet ble gjennomført høsten –07. Vi opplevde å ha
svært god nytte av det stoffet som ligger i ”Samtalepartnere for personer med afasi”, og anbefaler andre logopeder å ta i bruk dette matnyttige materiellet i veiledningssammenheng. Dersom noen ønsker å
snakke med oss om våre erfaringer, så må dere gjerne ta kontakt!
Permen koster 390 kr + porto og fås kjøpt gjennom Afasiforbundet.
Astrid Granhus, logoped MNLL
Logopedisk senter
(astrid.granhus@trondheim.kommune.no)
Elsie Dalåmo, logoped MNLL
Logopedisk senter
(elsie.dalamo@trondheim.kommune.no)

