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Välkommen till föreläsningar om Afasi   

Vem kan få Afasi? 
Vad är Afasi? 
Kan jag få hjälp att bota min Afasi? 
Går det att leva med Afasi? 

Som Du förstår är frågorna många när en person får afasi. Vi ska under hösten 2017 och i början 
på 2018 försöka räta ut några frågetecken om funktionsnedsättningen afasi tillsammans med 
logoped, arbetsterapeut, närstående och personer med afasi. 

AFASIFÖRENINGEN I SKÅNE LÄN i samarbete med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN  
bjuder in till en föreläsningsserie för Dig som fått afasi och Dig som är närstående. Du får 
möjlighet att veta mer om funktionsnedsättningen afasi och hur det kan vara att vara närstående. 

Efter föreläsningsserien erbjuds Du under våren 2018 att vid fem träffar fördjupa Dina kunskaper 
om afasi och dess verkan. Språkstimulering, att leva med afasi och egna redskap för att 
kommunicera är några av de ämnen som vi erbjuder.    

Välkommen att delta och få möta möjligheter till ett bättre liv tillsammans. 

Plats: Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund  
Tid: Onsdagen den 15 november 2017 kl. 13 – 15 
  Onsdagen den 29 november 2017 kl. 13 – 15.30 
  Onsdagen den 17 januari 2018     kl. 13 – 15 

Vi bjuder på frukt och dryck i samband med föreläsningarna. 

Program 15 november:   
Tommy Wahlberg, har själv afasi, berättar sin historia. 
Inger Nilsson, närstående, berättar om sin situation. 

Program 29 november: 
Angelina Grönberg, logoped, reder ut begreppen. Det finns möjlighet att få svar på frågor. 

Program 17 januari: 
Britt Ljunggren, arbetsterapeut, berättar hur man löser sin vardag om man har afasi eller är 
närstående. Vi får möjlighet att ställa frågor. 

Du anmäler Dig till vårt kansli per telefonnr: 040 – 12 30 15 eller 
via e-mail: afasiskane@gmail.com. 

Du kan anmäla Dig till enstaka föreläsningar om Du vill – Du är alltid välkommen! 
    
Än en gång VÄLKOMMEN till föreläsningarna 
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