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Moderata Seniorer i Örebro län 

 
Den 20 februari 2020 bjöd Moderata Seniorer Örebro län in representanter 

från Afasihuset i Örebro. Mollis café var fyllt till bristningsgränsen av 
intresserade Moderata seniorer. 
 

 
 
Afasihusets huvudman är Afasiföreningen i Örebro län. 

Verksamheten finansieras av Örebro kommun och Region Örebro län. 
  
Afasihuset är en verksamhet för vuxna personer med afasi, som har behov 

av fortsatt rehabilitering eller av att återupprätta en social gemenskap efter 
avslutad hälso- och sjukvård. 
Rehabiliteringens fokus ligger på kommunikation, språk och övrig kognition. 

Träningen sker i gruppform 
I verksamheten finns logoped, arbetsterapeut och hälsopedagog. 
Gruppverksamhet. Under 2 år kan Du träna kommunikativa förmågor. 

Språk-, läs-, och skrivförmåga. 
Datorträning. 
Öppen verksamhet. (Du kan delta i studiecirklar med olika teman och 

tisdagscafé.) 
Anhörigutbildning. 
Föreläsning för vårdpersonal. 
 

Frågorna var många varav en löd ”Varför skrivs inte detta ut på 
recept” precis som Fysisk aktivitet (FAR) 

Läkaren kan ex. vid utskrivning från sjukhus skriva ut recept på 
detta. Idag är det ganska få som vet om denna fantastiska 
verksamhet. 

 
Varje vårdcentral bör dessutom vara väl informerade om Afasihusets 
verksamhet.  

  
 



                                                         
 

2020-02-25 

 

 

 
För de personer som har möjlighet delta i dessa aktiviteter visar det sig att 
de blir säkrare på sig själva och att de kan klara av saker som de aldrig 

vågat försöka tidigare under sjukdomstiden. 
 
Afasi är en form av funktionsnedsättning som bl.a. drabbar språk och 

kommunikation. Med hjälp att komma igång efter att ha drabbats av afasi 
är Afasihuset med sin kompetenta personal ett oerhört stöd. Risken för 
ofrivillig ensamhet är stor utan kompetent hjälp.  

Därför ber jag Er som läser detta att tänka efter en gång till. ” Kan 
det bli möjligt att få denna rehabilitering utskriven på recept?” 

Jämlik vård för alla. Bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor 
oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, 
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett 

kombinationer av dessa. 
 
 

 
 
 
Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde. 

Stort stort tack till Helena och Emellie från Afasihuset i Örebro som delgav 
oss Moderata seniorer i Örebro län era erfarenheter och kunskaper inom ett 
område ganska okänt för många. 

 
 
Maud Hadders 

Ordförande, MSS Ö 
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