Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpe-

Afasi
- specialundervisning for voksne

midler mv.
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Hvad er afasi?

Hvad kan ViSP tilbyde?

Afasi er en sprogforstyrrelse som følge af en skade i
hjernen.
I de fleste tilfælde er årsagen apopleksi dvs. en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Andre årsager
kan være ulykker, hjernesvulster eller neurologiske
sygdomme.
I Danmark rammes ca. 3000 mennesker om året af
afasi.

Alle personer med afasi kan henvises til ViSP. Henvisning
kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle,
fra den afasiramte selv eller fra de pårørende. Henvisningsskemaet finder du på www.visp.dk under ’selvbetjening’.

Afasi – et kommunikationshandicap
Sproget er vores vigtigste redskab til kommunikation.
Det har derfor meget stor betydning for kontakten med
vores omgivelser.
Afasi er et kommunikationshandicap.
Karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger
af, hvilke dele af hjernen der er ramt, og hvor udbredt
skaden er.

Symptomer ved afasi
Symptomerne viser sig som problemer med:


at udtrykke sig mundtligt



at forstå talt sprog



at læse og skrive

Som afasiramt kan man have store vanskeligheder med
at formulere sig, selv om man kan forstå det meste af,
hvad andre siger. Eller man kan tale, men bruger de
forkerte ord. Man kan samtidig have en usikker opfattelse af talt sprog.

Man vil blive kontaktet af en talepædagog, som laver en talepædagogisk vurdering med henblik på vejledning og undervisning.
Hvis man har et behov, tilbydes undervisning samt rådgivning og vejledning til den afasiramte og de nærmeste omgivelser. Det kan både være pårørende og professionelle.
Undervisningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt: på en af ViSP's afdelinger, i hjemmet eller eventuelt et
andet sted.
Undervisningen kan både foregå som eneundervisning eller
på hold.
Talepædagogisk indsats vil ofte være iværksat under indlæggelse på sygehuset. Undervisningen kan fortsætte efter
udskrivelsen, hvis der er behov for det.

Kontakt ViSP for mere information
Tlf. 5588 6900
www.visp.dk

