
Torsdag 20/3

8.30- 9.30 Registrering + kaffe

9.30-11.30 ”Outcomes of care and evidencebased practice : Universal imperatives and initiatives”
Carol Frattali, Ph.D, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

11.45-12.15 Presentation av utställningsföretag

12.15-13.45 LUNCH samt tid att besöka utställningen

13.45-14.30 I SCA™ ”Supported Conversation for Adults with aphasia”
Eric Lindström, leg logoped.
Hur SCA™-modellen kan tillämpas vid neurologisk rehabilitering - några kliniska erfarenheter.
II ”Helsingborgsmodellen - omhändertagande av stamning hos barn”
Marie Garsten och Cecilia Lundström, leg logopeder.
Modellen, som har inspirerats av nyare forskningsrön inom området, beskrivs. Tonvikt läggs vid det
inledande föräldrasamtalet som bygger på ett konsultativt förhållningssätt samt arbetet med
grupper. En uppföljningsstudie redovisas.

14.45-15.30 I Fortsättning SCA™-modellen enligt ovan
II Fortsättning Helsingborgsmodellen enligt ovan

15.30-16.00 KAFFE

16.00-17.00 SLOF-info samt SLOF-pristagare

19.00- Middag med underhållning

Fredag 21/3

8.30-9.15 I ”Språkstörning hos tvåspråkiga svenska barn, epidemiologiska och lingvistiska aspekter.”
Eva-Kristina Salameh, leg logoped.
Den tvåspråkiga språkutvecklingen. En jämförelse mellan enspråkiga barn med avseende på remittering,
bedömning och intervention. Riskfaktorer för grav språkstörning. Hur testa?
II ”AKK och logopedi”
Boel Heister-Trygg, Ida Andersson och Maja Sigurd-Pilesjö, leg logopeder.
SÖK - Södra Regionens Kommunikationscentrum
SÖK har sedan -95 försökt ge språkliga, sociala och etiska aspekter på AKK, liksom beskrivit teori och metoder
 för AKK. Föreläsningen kommer att ge vår syn på AKK,  informera om våra aktiviteter och diskutera logopedens
roll i sammanhanget.

9.30-10.15 I Fortsättning om flerspråkighet enligt ovan
II Fortsättning om AKK enligt ovan

10.15-10.45 KAFFE

10.45-11.30 I ”Feldenkrais för logopeder - varför det?”
Ann-Christine Olsson, leg logoped.
Kort introduktion av vad Feldenkrais är och vad den kan innebära för logopedbehandling samt demonstration
av en Feldenkraislektion med deltagarna. Reflektioner och frågor.
II Föreläsning om Marte Meo
Ingegerd Wintberg, Försk.lärare, leg psykoter, lic handledare i Marte Meo, har företaget LOGOS AB MM är en
metod där man med videoinspelningar gör samspelsanalys av interaktionen mellan vuxen och barn (oavsett
begåvning/handikapp). Detta visar vilket utvecklingsstöd barnet behöver.

11.45-12.30 I Fortsättning Feldenkrais enligt ovan
II Fortsättning Marte Meo enligt ovan

12.30-13.45 LUNCH

13.45-14.45 ”Brådmogna barn, vuxna ungdomar och ungdomliga vuxna; Den förlängda ungdomstiden och
dess konsekvenser under vägen från barndom till ungdom och vuxenskap.”
Mats Trondman, Prof i kultursoc och barnungdomsforskare vid Växjö Universitet och M-ö Högskola.
Frågan om relationer mellan grundläggande samhällsstrukturella förändringar,  ungas självförståelseformer och
dess betydelse för kultur- och fritidsmönster. Frågan om relationer mellan generationer berörs samt auktoritet
och kommunikation som möjlighet.

14.45-15.15 KAFFE

15.15-16.15 ”Svensken om svenskan”
Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet
Till radioprogrammet Språket kommer det varje vecka ca 50 brev med frågor om språket, hur det är och hur
 det håller på att bli. Föreläsningen handlar om den syn på språket som dessa brev förmedlar.

16.15-16.30 Avslutning
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Telefonnummer till
ordinarie styrelse-

ledamöter

Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande
Tel: 013-583 28
Mobil: 0708-40 37 17
Fax: 013-14 52 84
Tel tid: tisdagar 9-11
birgitta.rosen.gustafsson@swipnet.se

Ingrid Kongslöv
Sekreterare
Arb: 040-34 45 10
Bost: 040-792 22
ingridelisabeth@yahoo.se

Inga-Maj Lundmark
Vice ordförande och kassör
Tel: 031-343 50 62
Bost: 031-14 63 56
linga_maj@hotmail.com

Camilla Linnander
Kursansvarig
Tel: 040-16 19 89
camilla.linnander@swipnet.se

Gunilla Ask
Kontaktpersonsansvarig
Tel: 031-733 61 27
Bost: 0300-625 71
kent.ask@kungsbacka.mail.telia.com

Elisabet Lundström
Ledamot
Tel: 08-517 742 90
Bost: 08-659 20 19
Fax: 08-517 739 86
elisabet.m.lundstrom@telia.com

Saga Öfors
Ledamot
Tel: 0498-26 83 42
saga.ofors@hfs.gotland.se

Raffaella Öckinger
Studentledamot
Tel: 08-549 045 01
Mobil: 070-567 45 01
raffaella.ockinger.510@student.ki.se
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FACKLIGT
Om löner, medlemsinflytande och DIK-kongress.

LOGOPEDSTÄMMA 2003
Anmälningsblankett och program för stämman 20-21/3.

INDEX 2002
Index över artiklar införda i Logopednytt i fjol.

ÄR LIDCOMBEPROGRAMMET BRA?
Lidcombeprogrammet bör utvärderas seriöst, anser svensk forskare.

LIDCOMBEMETODEN I DANMARK
Stamningsbehandlingsmetoden praktiseras i många länder, nu också i
Danmark.

CHEFLOGOPEDGRUPPEN INTOG BADHOTELL
Rapport från novembermöte i Tranås.

EXAMENSARBETEN I LOGOPEDI 2002
Sammanfattningar av magisteruppsatser från kurs XII iGöteborg.

STUDENTUELLT
En personlig presentation.

RECENSION
Att handskas med livet.
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Handen på hjärtat: jag hade aldrig tänkt bli logoped när jag kom till Sverige för tre
och ett halvt år sen. Jag skulle bli arkitekt och en duktig sådan, och utplåna Stock-
holms alla fula hus från miljonprogrammet för att bygga fina och konstnärliga hus

á la Frank O. Gery. Men nu blev det inte så, och alla fula hus står kvar. För jag ska bli
logoped, en duktig logoped.

Men jag ska inte bli logoped bara för att jag råkade söka utbildningen, eller för att jag råkade
bråka med VHS eller inte ens för att jag råkade ha det rätta betyget och blev antagen på
Karolinska Institutet. Jag ska bli logoped framförallt för att jag vill bli logoped. Och ibland
undrar jag varför inte alla vill bli logopeder. För det är ett spännande arbete och vägen dit
går genom en spännande utbildning. Men kanske kan min något överdrivna fundering
förklaras med det faktum att inte alla vet vad en logoped är för konstig människa. Inte ens
alla medicinskt utbildade människor eller under utbildning vet vad en logoped är och gör.
Vad kan detta bero på? Jag kan lista ut några orsaker:

• närvaro vid de medicinska utbildningarna av så kallade ”dinosaurier”, professorer eller
lärare som fortfarande tror att medicinare är lika med läkare och att läkarkåren alltid har
rätt till sista ordet.

• närvaro av människor som har jobbat i nära kontakt med logopeder och till och med
utbildat dem men som verkar ha glömt det.

• näst intill obefintlig andel logopeder av manligt kön.
• inget internationellt utbytesprogram för logopedstudenter - välj inte logopedutbildningen

om du vill jobba utomlands.
• näst intill obefintlig andel logopedstudenter engagerade i sin egen studentkår.
• näst intill obefintlig andel forskarstudenter med inriktning på logopedi.
• allmän okunnighet.

Och detta är ingen bagatell. För okunnigheten blir större om man inte motverkar den.
Därför är det bara att fortsätta där logopedförbundet har börjat: sprida information, våga
säga ifrån, korrigera fel, ta plats. Så kanske vi någon gång kan ha det stora nöjet att bedriva
ett samtal där vi äntligen kan
säga:

• ja, det stämmer, vi studerar fyra år.
• ja, det stämmer, vi är medicinare.
• ja, det stämmer, vi behandlar försenad språkutveckling, afasi, dysfasi, dysartri, stamning,

dyslexi och mycket annat.
• ja, det stämmer, utbildningen är bred och jobbet mycket stimulerande.
• ja, det stämmer, vi arbetar inte enbart på sjukhus.
• ja, det stämmer, man behöver inte ha svenska som moders-

mål för att bli logoped i Sverige.

Jag tycker att det skulle kännas härligt och därför jobbar jag
stenhårt för att ta så mycket plats som möjligt. Egocentriskt
kanske, men effektivt.

SLOF
Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se

ANSVARIG UTGIVARE
Britt Marie Häggström
DIK-förbundet
Box 760, 131 24 Nacka
Tel: 08-466 24 00
Fax: 08-466 24 13

TRYCK
Nordisk Bokindustri AB

LAYOUT
Petra Flood, Nordisk Bokindustri AB

ARTIKLAR SÄNDES TILL REDAKTÖRERNA:
Nina Linjer, tel: 08-544 816 56
Annika Sönnerhed, tel: 08-544 816 57
Röda Korsets Lidingöhem
Drottvägen 10
181 31 Lidingö
Fax: 08-765 40 32
logopednytt@dik.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att
språkligt ändra och förkorta bidrag.

ANNONSER SÄNDES TILL:
Caroline Kejnemar
DIK-förbundet
Box 760, 131 24 Nacka
Tel: 08-466 24 11
Fax: 08-466 24 13
caroline.kejnemar@dik.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nr Manus- Annons Platsann Läsaren

stopp stopp stopp tillhanda
2   6/2 12/2 14/2   4/3
3 13/3 19/3 21/3   8/4
4 10/4 15/4 17/4   7/5
5 15/5 21/5 23/5 11/6

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons Plats-/ Produkt-
storlek Kursannons annons
1/1-sida 7 250:- 4 610:-
2/3-sida 6 380:- 3 730:-
1/2-sida 5 000:- 3 250:-
1/3-sida 4 390:- 2 850:-
1/4-sida 3 550:- 2 320:-
1/8-sida 2 830:- 1 900:-

Tillägg för begärd placering:  15%
Tillägg för dekorfärg:   10%

Prenumerationspris: 500:-/år
Lösnummerpris: 50:-
Temanummer: 50:-

Ledare

Raffaella Öckinger
Studentrepresentant

SLOFs styrelse

Se även sid 19
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DIKs FÖRBUNDSSTYRELSE: TEL (ARB:)
Britt Marie Häggström ordförande 08-466 24 02
Karin Åström vice ordförande 08-782 69 78
Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Carina Eskelin 0480-45 06 82
Dicte Helmersson 0431-45 65 53
Hanna Holmqvist 070-799 84 93
Daniel Häggström 070-575 43 79
Ingrid Höglind 0300-83 42 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Karin Linder 08-570 356 56
Camilla Lundberg 046-35 70 78
Inga Maj Lundmark 031-343 50 62
Bibbi Olson 08-519 264 00

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
ARK Karin Åström 08-782 69 78
BF Maj Eriksson 063-14 30 48
Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
Informatörsfacket Sara Bengtzon 0708-22 38 76
SLOF Birgitta Rosén-Gustafsson 0708-40 37 17
SMF: Karin Linder 08-570 356 56
Statliga chefsgruppen Per Jansson 08-737 63 50

JOURHAVANDE OMBUDSMAN:
kopplas via växeln 08-466 24 00
må–tors 09.00-15.00 (lunchstängt 12.15-13.00), fre 13.00-15.00

MEDLEMSÄRENDEN:
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg 08-466 24 08
Britta Westin 08-466 24 90

ANNONSER, DELFÖRENINGAR:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

FÖRBUNDSDIREKTÖR:
Åke Lindström 08-466 24 38

INFORMATION:
Karin Nørby chefredaktör DIK-forum 08-466 24 06
Jon Stenbeck informationsstrateg 08-466 24 17
Henrik Alfredsson webbredaktör 08-466 24 09

HANDLÄGGARE :
Sara Andersson studenter 08-466 24 10
Bo Westas utredning 08-466 24 05

OMBUDSMÄN:
Katarina Berkowitz förhandl. kommun, landsting, privat 08-466 24 23

BD, X, O-län kommun och landsting,
Stockholm stad

POSTADRESS: Box 760, 131 24 Nacka • BESÖKSADRESS: Planiavägen 13, Nacka • E-Post: kansli@dik.se • www.dik.se
TELEFON vxl: 08-466 24 00 • TELEFAX: 08-466 24 13

E-POST TILL ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET: förnamn.efternam@dik.se

DIK-förbundet

SLOFs kontaktpersoner

OMBUDSMÄN forts: TEL (ARB:)
Catharina Guthartz kommun, M-län utom Malmö, Lund 0431-873 55

Helsingborg, N-län utom Falkenberg,
Varberg och Kungsbacka

Gunilla Johannesson arbetsmarknad och förhandl. 08-466 24 03
Stockholms läns landsting

Lise-Lotte Klavebäck förhandl. privat, kommun, landsting, 08-466 24 18
C, I, Z, AB-län, privat och kommun

Mira Lavikko förhandl. privat, kommun, landsting, 08-466 24 16
AC, Y, U, O-län privat, N-län privat
och landsting, N-län kommun för
Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.
AB-län privat

Sara Luthander-Hallström förhandl. statlig sektor, AB, C, D, E, 08-466 24 27
F, I, N, O, S, T, U, W, X, Y, Z, AC, BD-län

Anna Steen förhandl, kommun, landsting, privat, 08-466 24 30
stat, G, H, K, M, M-län kommun för
Malmö, Lund och Helsingborg

Lars-Erik Svelander förhandl. kommun, landsting, privat, 08-466 24 67
D, E, F, S, T, W-län

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:

VD och FÖRHANDLINGSCHEF:
Åke Lindström 08-466 24 38
Maria Klingemo sekreterare 08-466 24 37

CENTRALA FÖRHANDLINGAR & UTVECKLINGSFRÅGOR:
Ulf Björkstrand chefsförhandlare 08-466 24 22
Ingrid Blomqvist sekreterare 08-466 24 25
Lars Fagerstedt direktör 08-466 24 29
Ulrika Larsson enhetschef 08-466 24 12
Helena Nicklasson organisation och utveckling 08-466 24 36
Lennart Sandström ombudsman 08-466 24 21

ADMINISTRATION:
Lars Brunnelöv adm.chef 08-466 24 74
Ing-Marie Enmalm redovisning 08-466 24 78
Bo Jernberg ansvarig medl.reg, pers.adm. 08-466 24 73
Per Lagerberg fastighet, inköp, vaktmästeri 08-466 24 14
Johan Lilja PC-tekniker 08-466 24 71
Elisabeth Lindgren redovisning 08-466 24 77
Annika Marshall reception 08-466 24 00
Marie Norin kanslist 08-466 24 19
Anneli Åberg datasupport 08-466 24 72

VERONICA BLIXT
Stockholms län
Tel: 08-616 37 99
veronica.blixt@frosunda.se

MARIA ANDERSSON
Stockholms län
maria.andersson@oron.ds.sll.se

MONICA BERGEL
Uppsala län
Tel: 018-611 53 28
monica.bergel@logopedi.uas.lul.se

MAGDALENA YSANDER
Södermanlands län
Tel: 0155-24 51 32
magdalena.ysander@nln.dll.se

JAN-ERIK JOHANSSON
Östergötlands län
Tel: 011-22 33 74
jan-erik.johansson@lio.se

ANN FALCK
Jönköpings län
ann.falck@ltjkpg.se

NINNIE KARLSSON
Kronobergs län
Tel: 0372-58 51 47
ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

SANNA HOLSTEIN
Gotlands län
sanna.holstein@hsf.gotland.se

PETRA WESTRIN
Blekinge län
Tel: 0454-353 31 eller
0454-972 85
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

CHRISTINA HOUGAARD
Region Skåne
Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se

BIRTHE HOLMQVIST
Hallands län
Tel:  035-13 96 14
birthe.holmqvist@halmstad.se

KERSTIN JILLEFORS MELIN
Göteborgs och Bohus region
Tel: 031-733 61 26
kerstin.jillefors.melin@vgregion.se

CHARLOTTA WISING
Älvsborgs län
Tel: 0322-22 61 21
charlotta.wising@vgregion.se

SARA ENGSTRÖM
Skaraborgs län
Tel: 0500-44 45 63
sara.engstrom@telia.com

ANNA DJURBERG
Örebro län
Tel: 019-602 22 38
anna.djurberg@orebroll.se

KARIN DAHLIN
Västmanlands län
Tel: 021-17 50 23
karin.dahlin@ltvastmanland.se

KRISTINA LARSSON
Dalarnas län
kristina.e.larsson@ltdalarna.se

ROSE-MARIE BLOM SVENSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 47 80
rose-marie.blom.svensson@lg.se

KATARINA NYGREN
Västernorrlands län
Tel: 060-19 12 26
katarina.nygren@sundsvall.se

ANNIKA KARLBERG
Jämtlands län
Tel: 063-15 33 58
annika.k.karlberg@jll.se

KARIN BRUNNEGÅRD
Västerbottens län
karin.brunnegard.us@vll.se

ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
Tel: 0970-195 50
anna-lena.dynesius@nll.se
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Fackligt

Tyck till och diskutera med dina
kollegor på arbetsplatser och i
DIK-föreningar. Vi vill ha dina/era

åsikter senast den 15 mars till DIKs kansli,
att: Jon Stenbeck, Box 760, 131 24 Nacka
eller med e-post till remissvar@dik.se.
Gå in på www.dik.se, logga in på medlems-
sidorna med hjälp av ditt medlemsnummer

(se tidningens sista sida) och ditt person-
nummer. Där hittar du remissunderlaget.

Vi väntar på dina synpunkter och idéer.

DIK-styrelsen genom
Britt-Marie Häggström

Förbundsordförande

Kongress 2003
DIKs högsta beslutande organ är
kongressen, som hålls vart tredje år
i slutet av året. I år är det dags igen
och kongressen äger rum i Stock-
holm den 6-7 december. Ombud till
kongressen utses av delföreningarna
och studentrådet.

Motioner senast
15 september!
Det är alltså dags att börja vässa argumen-
ten och förbereda motioner till kongres-
sen. Motion kan väckas av delförening,
arbetsplatsförening, studentförening och
studentråd eller enskild medlem. Motio-
ner behandlas av kongressen om de är
skriftliga och undertecknade och har kom-
mit förbundet tillhanda senast den 15 sep-
tember 2003.

Vi ska bli ännu bättre. Och därför se över organisationen. Det

beslutade den senaste kongressen. Alla medlemmar uppmanas

att lämna synpunkter på vårt remissunderlag med dess förslag

om ökat medlemsinflytande och nätverk. Du hittar det på

www.dik.se

Var med och bygg framtiden
– det handlar om ditt

inflytande
och dina nätverk

Lönestatistik – för att du ska
kunna analysera din lön!
Lönestatistik är ett utmärkt redskap

när du vill analysera din lön. Statis-
tiken talar visserligen inte om vil-

ken lön du borde ha, men den hjälper dig
att jämföra din lön med andra. Löne-
statistiken ger dig värdefull information
som du bör utnyttja när du förbereder dig
inför ett lönesamtal eller en löneförhand-
ling. Löneavtalen saknar i regel procent-
satser och löneförhandlingarna sker lokalt.
Det innebär att du som individ får ett allt
större inflytande över din egen lön.

Det är DIKs uppgift att ge dig person-
lig rådgivning och se till att du får tillgång
till högkvalitativ lönestatistik på ett lättill-
gängligt sätt. Därför ber vi alla yrkes-
verksamma medlemmar att varje år svara

på vår löneenkät. Utan din och andra
medlemmars hjälp kan vi ju inte göra nå-
gon statistik! I år finns din löneenkät på
webben. Logga in med ditt medlems-
nummer (5 siffror står på baksidan av tid-
ningen) och personnummer så kommer du
till din personliga enkät.

Med hjälp av lönestatistiken analyserar
förbundet till exempel  ingångslönerna och
löneutvecklingen. De senaste åren har vi
sett att löneutvecklingen för dem som har
ett lönesamtal med sin chef är betydligt
högre än för dem som inte har några löne-
samtal.

Vi redovisar statistiken i form av olika
tabeller som du kan hämta på  www.dik.se

På webben finns också våra databaser,

givetvis helt avidentifierade, för att du själv
ska kunna söka och ta fram egen statistik.
Med hjälp av SACO LöneSök kan du jäm-
föra din lön med andra DIK-medlemmar,
men också med andra akademiker. Du kan
jämföra lönen för olika arbetsmarknads-
sektorer, kön, ålder, examensår eller utbild-
ning. Du kan ta fram tabeller eller diagram.
Prova gärna att ta fram ett box-plot-dia-
gram! Diagrammet visar på ett tydligt sätt
lönespridningen – eller i vissa fall brist på
lönespridning!

För att få personlig rådgivning är du all-
tid välkommen att kontakta förbundets
ombudsmän som ger dig kvalificerad löne-
rådgivning.

Helena Nicklasson
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Avgift Antal Kr

Konferensavgift Medlem 1 600 kr (001)

Ej medlem 2 100 kr (002)

Student 300 kr (003)

Kontaktperson 1 000 kr

Dagavg medlem/ickemedlem 1 000/1 300 kr (100)

Middag med underhållning 20/3 150 kr (100)

TOTALT ATT BETALA

Speciella önskemål (kost, logi): (300)

VAR VÄNLIG TEXTA!

Efternamn:

Förnamn:

Arbetsplats:

Adress:

Postnummer:               Postadress:

Tel (b):               Tel (a):

Fax:               E-post:

Fakturan skickas till (om annan adress än ovan):

❑ Önskar separat faktura för middag, till:

(Avgifterna inkl momspålägg med 25%)
Lunch & kaffe ingår i avgiften. Var god notera att anmälan är bindande. Vid återbud efter den 3:dje debiteras en avbokningsavgift
á 400 kr. Betalning av avgift sker mot faktura, ställd till en och samma mottagare.

Logopedstämman 20-21/3 2003
Malmö Börshus, Malmö

ANMÄLAN 111/

Priserna gäller per rum och natt och inkluderar service och 12% moms. OBS! På Sjöfartshotellet tillkommer 50 kr/person för
frukost. All betalning för logi görs upp direkt med hotellet.

Datum:           Underskrift:

Blanketten skickas senast den 21 februari per fax 08-466 24 13 eller per post till
DIK, Caroline Kejnemar, Box 760, 131 24 Nacka

GLÖM EJ ATT TA EN KOPIA FÖR EGET BRUK

HOTELLBOKNING

Ankomst:   /

Avresa:   /

Residence Hotel 3-stjärnigt     1 215    1 395

Ibis, tidigare Sjöfartshotellet,
2-stj. m WC/dusch         680       680

Hotell  Enkelrum  Antal rum  Dubbelrum Antal rum
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Torsdag 20/3

8.30- 9.30 Registrering + kaffe

9.30-11.30 ”Outcomes of care and evidencebased practice : Universal imperatives and initiatives”
Carol Frattali, Ph.D, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

11.45-12.15 Presentation av utställningsföretag

12.15-13.45 LUNCH samt tid att besöka utställningen

13.45-14.30 I SCA™ ”Supported Conversation for Adults with aphasia”
Eric Lindström, leg logoped.
Hur SCA™-modellen kan tillämpas vid neurologisk rehabilitering - några kliniska erfarenheter.
II ”Helsingborgsmodellen - omhändertagande av stamning hos barn”
Marie Garsten och Cecilia Lundström, leg logopeder.
Modellen, som har inspirerats av nyare forskningsrön inom området, beskrivs. Tonvikt läggs vid det
inledande föräldrasamtalet som bygger på ett konsultativt förhållningssätt samt arbetet med
grupper. En uppföljningsstudie redovisas.

14.45-15.30 I Fortsättning SCA™-modellen enligt ovan
II Fortsättning Helsingborgsmodellen enligt ovan

15.30-16.00 KAFFE

16.00-17.00 SLOF-info samt SLOF-pristagare

19.00- Middag med underhållning

Fredag 21/3

8.30-9.15 I ”Språkstörning hos tvåspråkiga svenska barn, epidemiologiska och lingvistiska aspekter.”
Eva-Kristina Salameh, leg logoped.
Den tvåspråkiga språkutvecklingen. En jämförelse mellan enspråkiga barn med avseende på remittering,
bedömning och intervention. Riskfaktorer för grav språkstörning. Hur testa?
II ”AKK och logopedi”
Boel Heister-Trygg, Ida Andersson och Maja Sigurd-Pilesjö, leg logopeder.
SÖK - Södra Regionens Kommunikationscentrum
SÖK har sedan -95 försökt ge språkliga, sociala och etiska aspekter på AKK, liksom beskrivit teori och metoder
 för AKK. Föreläsningen kommer att ge vår syn på AKK,  informera om våra aktiviteter och diskutera logopedens
roll i sammanhanget.

9.30-10.15 I Fortsättning om flerspråkighet enligt ovan
II Fortsättning om AKK enligt ovan

10.15-10.45 KAFFE

10.45-11.30 I ”Feldenkrais för logopeder - varför det?”
Ann-Christine Olsson, leg logoped.
Kort introduktion av vad Feldenkrais är och vad den kan innebära för logopedbehandling samt demonstration
av en Feldenkraislektion med deltagarna. Reflektioner och frågor.
II Föreläsning om Marte Meo
Ingegerd Wintberg, Försk.lärare, leg psykoter, lic handledare i Marte Meo, har företaget LOGOS AB MM är en
metod där man med videoinspelningar gör samspelsanalys av interaktionen mellan vuxen och barn (oavsett
begåvning/handikapp). Detta visar vilket utvecklingsstöd barnet behöver.

11.45-12.30 I Fortsättning Feldenkrais enligt ovan
II Fortsättning Marte Meo enligt ovan

12.30-13.45 LUNCH

13.45-14.45 ”Brådmogna barn, vuxna ungdomar och ungdomliga vuxna; Den förlängda ungdomstiden och
dess konsekvenser under vägen från barndom till ungdom och vuxenskap.”
Mats Trondman, Prof i kultursoc och barnungdomsforskare vid Växjö Universitet och M-ö Högskola.
Frågan om relationer mellan grundläggande samhällsstrukturella förändringar,  ungas självförståelseformer och
dess betydelse för kultur- och fritidsmönster. Frågan om relationer mellan generationer berörs samt auktoritet
och kommunikation som möjlighet.

14.45-15.15 KAFFE

15.15-16.15 ”Svensken om svenskan”
Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet
Till radioprogrammet Språket kommer det varje vecka ca 50 brev med frågor om språket, hur det är och hur
 det håller på att bli. Föreläsningen handlar om den syn på språket som dessa brev förmedlar.

16.15-16.30 Avslutning

PROGRAM
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Ämne
Nr Sid

FACKINFORMATION
Riktlinjer för sommararbetande studenter 1 5
Kursdag om upphandling 1 6
(se även Beredda på upphandling) 2 16
ICIDH-2 blir ICF 2 5
Legitimera logoped - skyddad yrkestitel 2 6
Vad innebär legitimationen? 2 7
Vill du engagera dig i SLOF? 3 5
Varför ska man vara med i facket? 4 3
Information från Akademikerförsäkring 4 6
A-kassehanteringen flyttas från DIK till AEA 4 8
Logopeden i grenseland 6 5
Rapport från cheflogopedmöte 6 5
CPLOLs möte i Berlin 7 6
Ransonerat, avlett, spätt ut, försenat, vägrat
eller avskräckt någon på sistone? 8 5
Kön till högskolan ringlar sig genom komvux 9 5
CPLOLs arbetsgruppsmöten i Paris 9 8
Se även under rubriken Ledare i varje nummer

UTNÄMNINGAR
Pedagogiskt pris till Pia Strand 8 8
Umeås första professor i logopedi,
Jan van Doorn, installerad 9 18

ALTERNATIV KOMMUNIKATION, HJÄLPMEDEL OCH HABILITERING
GNU - ett instrument för bedömning av
vuxna hjärnskadade patienter 2 10
Blisskommunikation efter 25 år i Sverige 6 7
AKK - öde ö eller stolt språkminoritet? 6 8
Taltjänst och teletal - AKK med potential 8 18
Underbar kommunikation, rapport från Isaacs
10e internationella konferens 9 16
Se även temanummer habilitering

AFASI, DYSARTRI, DYSFAGI, DEMENS
Mötesplats Afasi 2 12
Behandlingsutvärdering är mödan värt 6 13
Uppdatering av Lurias undersökningsmetod 6 18

BARNLOGOPEDI, DYSLEXI
LÄSK-projektet 1 11
www.blom.just.nu 1 15
Behandlingsalternativ vid grav språkstörning 1 16
Mer om cochleaimplantat 4 9
Internationell konferens om barnspråk, i USA 6 10
Ny metod för forskning om barns sociala
kommunikation utvecklas i Seattle, USA 7 8
Intressant om pragmatik i Lund 7 14
Ett samarbetsprojekt mellan DHB/Talknuten 8 8
Bli vän med det skrivna ordet, tredje nordiska
kongressen om dyslexipedagogik 8 10
Dyslexipolicy i Sverige 8 13
Policy on Dyslexia 9 12
Ordavkodningen är den viktigaste markören för
dyslexi, rapporter om konferens och nätverk 9 13

RÖST
Soundswell, rapport från en kurs i akustisk röstanalys 1 10
Laryngektomerades villkor i Tallinn 2 8
Rapport från PEVOC IV 3 16
Rehabilitering efter laryngektomi 6 14

STAMNING
Att hitta sitt naturliga talflyt 1 14
Lidcombebehandlingen. Er den god?
Og hvorfor ikke? 7 10

RECENSIONER
Röstlära - fakta om rösten i tal och sång 1 28
Språkstörning - Lots till samhällets stöd 2 24
Att förklara autism 3 24

INDEX över artiklar inför
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Ämne
RECENSIONER, fortsättning

Nr Sid
Children’s Speech and Literacy Difficulties.
A psycholinguistic framework. 4 24
Hemisfärernas musik - om musikhantering i hjärnan 5 36
Teckenkommunikation,
GRUNDORDBOK -med illustrationer 6 24
Små, små fötter - nya ramsor och lekar
Pippi på rim 7 24
Afasi og språk 9 24

STUDENTUELLT
Vad betyder ordet logoped egentligen? 1 18
Jamtland jamt och ständut 2 15
En forskare gömmer sig i varje logopedstudent 3 18
Kommunikation, var kommer det in i det hela? 4 15
SLOG; DIK; SACO - så funkar det! 5 28
Kära göteborgsstudenter! 5 29
Esprit d’escalier 7 18
Tänk, tänk, tänk... 8 21
Tillvaro på distans 9 19

MAGISTERUPPSATSER
Kurs 19 i Lund 7 16
Kurs 19 i Lund, forts 9 10

Temasidor: ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö - detta vill vi prioritera! 3 7
Arbetslivet måste bli mänskligare 3 8
Chefen betyder oerhört mycket för en god arbetsmiljö 3 10
Nedskärningar och omorganisationer
resulterar i stressrelaterade sjukdomar 3 12
Tidsbrist stort problem för logopeder 3 14

Temanummer: HABILITERING
Vad är egentligen Tvärsektionen? 5 5
Vuxenhabilitering i spännande utveckling 5 6
Logopediskt arbete i vuxenhabilitering 5 8
Ett Språkotek blir till 5 10
40 år av glada barn 5 11
Framväxt och utveckling av ett kommunikationscentrum 5 12
Gomplatta - är det bra det? 5 14
Språkträning via videotelefon 5 16
Interaktiv språklek med Omega-IS 5 17
Digitalkameran - en hjälp för autistiska barns
läs- och skrivinlärning 5 20
Bliss, ett språk i utveckling 5 22
PECS - ett sätt att lära meningen med att kommunicera 5 24
Uppskattad PECS-kurs 5 26
Givande påbyggnadsutbildning 5 27

INTERNATIONELLT
TRAS - tidlig registrering av språkutvikling 2 13
Logopednytt - nu worldwide! 3 19
Utbytesstudier i Austraien 6 15
Se även under respektive ämnesområde

ÖVRIGT
Index 2001 1 13
Medvind eller motvind? Var ska man välja att jobba? 1 9
Tecken på Internet 2 12
Jag är utbränd! 2 14
Kan man klappa en solkatt? 3 5
Tittut! - Gertrud Ekman syr ”terapidjur” 4 12
Inspirerad utvärdering av kurs i verslära 4 11
Vill du skriva/annonsera i Logopednytt? 4 16
Landstinget - den sista kommuniststaten? 4 14
Några tankar om prioriteringar och logopedi 5 30
Skrota landstingen! 5 31
Landstinget som arbetsgivare - ett gott
exempel bland andra 6 6
Hur skall vi kunna skydda vår logopediska kompetens? 7 5
Till minne av Susanna Nilsson 7 13
En dansker drog over broen 9 14

örda i Logopednytt 2002
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Lidcombeprogrammet har under se-
nare år fått stor internationell upp-
märksamhet som följd av rapporter

om goda behandlingsresultat. Rapporterna
om behandlingseffekter är så pass slående
att metoden förtjänar ett seriöst intresse,
samtidigt som jag delar Laulunds uppfatt-
ning att resultaten också måste granskas
kritiskt. Relevanta frågor att ställa är t ex:
Hur påverkas barnens psykologiska välmå-
ende, deras syn på stamning, och deras syn
på sitt eget tal? Innebär framgångsrik be-
handling att barnet arbetar för att dölja
stamningstendenser, och därmed får en
mental belastning, eller ger behandlingen
ett automatiserat talflyt? Hur påverkas re-
lationen föräldrar/barn av metoden? Le-
der metoden till ökad öppenhet och kom-
munikation från barnets sida, eller till döl-
jande och slutenhet? Hur går det för de
barn som inte når det önskade behandlings-
resultatet? Kan vi hitta kriterier som
predicerar i vilka fall metoden passar? Detta
är angelägna frågeställningar, som delvis kan
undersökas med kvantitativa metoder, som
standardiserade frågeformulär, men man
kan även använda kvalitativa metoder, som
t ex  djupintervjuer och observation av
barnens sociala interaktion. Det är viktigt
att studera de verkliga effekterna — ”the
proof of the pudding is in the eating”.

JAG HAR HAFT TILLFÄLLE att under en dag
följa arbete med LP på en klinik i Norwich,
England. Mitt spontana intryck var posi-
tivt, att både barn och vuxna verkade upp-
skatta metoden. Naturligtvis kan inte en
dags studiebesök ge full information, men
det jag sett och det jag läst om metoden

har gjort att jag ser den som mycket in-
tressant.

ETT FÖRSÖK ATT UTVÄRDERA de psykolo-
giska konsekvenserna av LP publicerades
nyligen av Woods och medarbetare (2002).
Man använde två skalor för att utvärdera
barnets välmående: The Child Behavior
Checklist (CBCL) och The Attachement Q-
Set (AQS). Båda skalorna bygger på att för-
äldrarna bedömer barnets beteende. CBCL
syftar till bedöma dels ”externaliserande”
beteendeproblem som aggressivitet och
antisocialt beteende, dels ”internaliserande”
beteenden som ängslighet och hämning.
AQS syftar till att bedöma hur trygg rela-
tionen mellan mor och barn är. Dessa två
skalor användes för åtta förskolebarn som
genomgick LP. Resultatet för CBCL vi-
sade en statistisk signifikant förbättring, där
värdena för externaliserande beteenden
minskade i snitt 11% och för inter-
naliserande beteenden 15%. Resultatet för
AQS visade ingen signifikant förändring.
Denna studie tyder alltså på förbättrad psy-
kologisk situation för barnen efter behand-
lingen. Studien har dock begräsningar, var-
för det är angeläget med fortsatta och mer
omfattande studier, med försök att få fram
mer detaljerad och djupgående informa-
tion. Det är också viktigt att sådana studier
inte endast redovisar medelvärden utan
också individuella förändringar, positivt
eller negativt.

SOM JAG SER DET bygger LP på två grund-
stenar: att (a) systematiskt träna ett fung-
erande tal och (b) att skapa ett positivt
känslotillstånd som förstärker inlärningen

(genom s k operant betingning). Senare års
forskning tyder på att principen med
operant betingning med ”belöning” berör
grundläggande principer för hur hjärnan
fungerar och lär sig t ex motoriska sek-
venser. De basala ganglierna (strukturer som
ligger under hjärnbarken) verkar ha en cen-
tral roll för automatisering av beteenden
som t ex tal. Signalsubstansen dopamin fö-
refaller att fungera som ”lärare” för basala
ganglierna: när ett beteende får mer posi-
tiva effekter (känslomässigt) än man för-
väntat ökar frisättningen av dopamin till-
fälligt, så att det beteende man nyss utfört
lärs in och bevaras. Om ett beteende däre-
mot får sämre effekter än man förväntat så
händer det motsatta: frisättningen av dopa-
min sänks tillfälligt, vilket verkar ha effek-
ten att automatiseringen för det beteende
som misslyckades försvagas. Detta är en ra-
tionellt princip: beteenden som ger det re-
sultat vi önskar lärs in och förstärks, medan
beteenden som ger oönskade effekter för-
svagas. (Schultz & Dickinson, 2000;
Reynolds, Hyland, & Wickens, 2001; Welti,
Dickinson, & Schultz, 2001).

OM DESSA PRINCIPER överförs på stamning
får man en modell för hur motorik och
emotioner kan samverka vid utveckling av
stamningsproblem, med följande händel-
sekedja: (a) Om ett barn försöker säga nå-
got men förhindras av avbrott i talet är det
en händelse som är sämre än vad barnet
förväntat. Det ger (b) sänkt frisättning av
dopamin, vilket ger (c) försvagning av det
motorprogram som aktiverades precis före
avbrottet i talet. Det innebär alltså att
automatiseringen av det språkljud eller ord

Är Lidcombe-
programmet bra?

I Logopednytt 7/02 och i Dansk audiologopaedi 2/02 diskuterar Tale-

och hørepedagog Eigil Laulund Lidcombeprogrammet (LP), ett nytt

behandlingsprogram för stamning hos barn. Eftersom ämnet är viktigt

och Laulunds artikel är kritisk mot LP vill jag här ta upp några av de

aktuella aspekterna.
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Sök stipendium

för att 

förkovra dig

Gäller alla som arbetar 
med cancerpatienter

För sista ansökningsdagar 1 mars, 1 maj och 1 oktober
kan bl a följande aktiviteter gälla:
• studiebesök 
• utbildningsdagar
• kurser (ej poängkurser)
• utomeuropeiska kongresser med cancersamband

För stipendier som går att söka när som helst under
året gäller följande aktiviteter:
• nordiska och europeiska kongresser 

med cancersamband
• hospitering på palliativ enhet
Följande kurser:

• Patientkommunikation för 
cancerbehandlande läkare
• Lindring bortom boten
• Att möta döden

Besked om stipendier lämnas 6 veckor efter att
ansökan inkommit till Cancerfonden.

Mer info om Cancerfondens stipendier och aktuella
blanketter finns på vår hemsida www.cancerfonden.se
under rubriken ”Forskare och vårdpersonal”. 
Det går även bra att ringa 08-677 10 00.

man stammade på försvagas, särskilt om den
stammande reagerar starkt negativt på stam-
ningen. Därmed ökar risken (d) för att
motorprogrammet misslyckas nästa gång.
Denna modell kan tänkas utgöra grunden
för en ”ond cirkel” vid negativ stamnings-
utveckling.

VAD INNEBÄR DENNA MODELL för
stamningsterapi? För det första att det är
viktigt att arbeta för att den stammande inte
ska uppleva sin stamning som starkt nega-
tiv, eftersom det skulle kunna förstärka den
onda cirkeln (en central punkt inom s k
icke-undvikandeterapi). För det andra att
träning av fungerande tal bör ske så att man
känner att man lyckas — att ”ribban lagts
på lagom höjd” - och att man får beröm
och uppmuntran. Om denna modell är
korrekt är det alltså viktigt att talträning är
rolig och upplevs stimulerande, för att ef-
fekterna ska automatiseras.

MODELLEN GER STÖD för användning av
operant betingning genom uppmuntran i
samband med talträning. Samtidigt pekar
modellen på en potentiell konflikt i
Lidcombeprogrammet, mellan (a) att und-
vika att barnet utvecklar negativa känslo-
mässiga reaktioner på sin egen stamning,
och (b) att uppmuntra och belöna flytande
tal. Det här är dock en konflikt som man

medvetet arbetar för att hantera inom LP.
Det är viktigt att barnet inte upplever att
stamning bestraffas. Fokus ligger därför på
det flytande talet, inte på stamningen. När
man påpekar stamningen för barnet och
föreslår ”korrigeringar” så ska det göras på
ett sätt så att stamningen framstår som så
lite negativ som möjligt. Man har också som
riktmärke att antalet tillfällen med upp-
muntran ska vara minst 5 gånger fler än
antalet korrigeringar av stamning, detta för
att undvika att barnet känner sig kritiserat.
Som jag ser det är denna potentiella kon-
flikt en nyckelfråga, och hur den kan han-
teras i praktiken är centralt för värderingen
av LP. Jag vill påpeka att jag inte kan gå in
i en mer detaljerad diskussion om exakt
hur behandlingen utförs vid Lidcombe-
programmet, eftersom jag inte är utbildad
terapeut.

NÄR MAN VÄRDERAR metoder måste man
ställa eventuella risker i förhållande till me-
todens positiva effekter, samt jämföra med
andra metoder. Laulund diskuterar etiska
problem med LP utifrån psykodynamisk
teori. Men man bör då också ställa frågan
vilka risker det kan finnas med t ex
psykodynamiskt inriktad terapi — det är
inte alls uppenbart att de psykologiska ris-
kerna skulle vara mindre. Och att inte göra
något alls innebär också risker.

JAG BEDÖMER att den dokumentation som
finns om LP motiverar att programmet tas
på allvar och att vi seriöst utvärderar om
metoden kan fungera i Skandinavisk miljö
— med vår kultur och vårt språk.

Per Alm
Doktorand i neuropsykologi

Institutionen för klinisk
neurovetenskap

Lunds Universitet
Per.Alm@psykiatr.lu.se

STIFTELSEN SVEN JERRINGS FOND
Stiftelsens ändamål är att främja i Sverige boende fysiskt och/eller
psykiskt handikappade barns vård, fostran och utbildning. Med barn
avser stiftelsen individer som är yngre än 18 år. I undantagsfall stödjer
stiftelsen verksamheten med utvecklingsstörda barn upp till 21 år.

Stiftelsen Sven Jerrings Fond avser att under 2003 utdela stipendier
för fortbildning, specialstudier och studieresor för personal inom
barnsjukvård, handikappvård eller undervisning.

Allmänna krav

Stipendium beviljas endast enskild person och således ej grupper
av sökande.

Stipendium lämnas inte för projekt som påbörjats eller redan
genomförts före nästa utdelningstillfälle, dvs omkring 15 maj
ansökningsåret.

Stipendium lämnas inte till grundläggande yrkesutbildning,
språkstudier eller motsvarande.

Ansökningstiden utgår den 15 mars 2003.

Ansökan sker på särskild blankett. Blankett och anvisningar kan
rekvireras från:

Stiftelsen Sven Jerrings Fond
C/o Eva Torell
Bjulevägen 48
122 41 Enskede
Tel: 08-91 10 01

eller hämtas direkt från stiftelsens hemsida

www.jerringfonden.org

REFERENSER
Reynolds, J. N., Hyland, B. I., &
Wickens, J. R. (2001). A cellular
mechanism of reward-related
learning. Nature, 413, 67-70.
Schultz, W., & Dickinson, A. (2000).
Neuronal coding of prediction
errors. Annual Review of Neuro-
science, 23, 473-500.
Welti, P., Dickinson, A., Schultz, W.
(2001). Dopamine responses comply
with basic assumptions of formal
learning theory. Nature, 412, 43-48.
Woods, S., Shearsby, J., Onslow, M.,
& Burnham, D. (2002). Psychological
impact of the Lidcombe Program of
early stuttering intervention. Interna-
tional Journal of Language & Commu-
nication Disorders, 37, 31-40.
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Lidcombe Metoden
i Danmark

Lone Cordes Felby er tale-hørepædagog, uddannet fra Danmarks Lærerhøjskole sommeren 2000. Inden uddannelsen til tale-
hørepædagog, uddannet og ansat som henholdsvis børnehavepædagog og børnehaveklasseleder i sammenlagt 17 år. Kendskabet
til Lidcombe Metoden opstod ved specialeskrivning på tale-sprogdelen, hvor dansk og australsk intervention over for
småbørnsstammen blev analyseret. Lidcombe Metoden er fra oktober 2002 implementeret som stammebehandlings tilbud i
Helsinge Kommune, Danmark.

Flere på hinande ændret fysisk/sproglig indsats ustabilitet ved stammen

følgende stavelser fra stavelse til stavelse talefrembringelse

➾ ➾ ➾

EN VÆSENTLIG og alt afgørende faktor
for forståelse af metodens grund
lag, er indblik i de teoretiske over-vejelser
der ligger til grund. Udgangs-punktet for
denne gennemgang er en artikel: ”Early
Stuttering and the Vmodel”. Skrevet af Dr.
Ann Packman og Michelle Lincoln,
audiologopæd, fra henholdsvis Australian
stuttering Research Centre og School of
Communication Disorders, The University
of Sydney. (1)

ARTIKLEN BESKRIVER FØRST, hvad vi alle ved.
Hvornår starter børn oftest med at stamme
i forhold til alder. Hvor mange procent der
holder op med at stamme af sig selv. Hvilke
kriterier skal vægtes i forhold til tidspunkt
for intervention? Grad af stammen, periode
med stammen - stammens forskelligartede

udtryk ved påbegyndelse. Følgevirkning af
stammen, eksempelvis medbevægelser og
blokeringer. At stammen ofte går i ”arv” i
familier og så fremdeles. Alt i alt samme
indgang til stammen som læst i enhver
dansk/nordisk grundbog med udgangspunkt
i accept-metoden.

UDTRYKKET VMODEL er en forkortelse af
variability model.  Variability betyder direkte
oversat foranderlighed, omskifte-lighed. En
essentiel del af teorien, handler om Variable
syllabic stress. På dansk - foranderlighed i
stavelses-stress. Australierne benytter
følgende skematiske forklaring:

F olkene bag Lidcombe Metoden
sætter en stor dyd i, at indlede
størstedelen af deres forsknings-

rapporter og oplysende artikler med at
fortælle, at Lidcombe Metoden bygger på
antaget viden - der postuleres på intet tids-
punkt at man har fundet kuren eller de vises
sten til stammens ætiologi, eller for den sags
skyld, at alle der blive behandlet efter
principperne i Lidcombe Metoden bliver
og forbliver stammefri.

Lidcombe Metoden er et stammebehandlings tilbud til småbørn.

• Målet med metoden er at eliminere barnets stammen.

• Det er forældrene, der via talepædagogens undervisning behandler barnet.

• Interventionsformen er baseret på behaviorisme.

• Metoden er legebaseret.

• Hvert tilbud skræddersys det enkelte barn og familie. Der tages hensyn til alder,
interesser, sproglig formåen og generel udvikling.

• Essentielt er, at der tages udgangspunkt i barnets kompetencer og ikke mangler.
Metoden bygger på en modning af de tale-sproglige kompetencer via positiv
prompting.

• Metoden er udviklet i Australien på University of Sydney. Professor Mark Onslow
er en central person.

• Metoden har været benyttet gennem de sidste 13 år.

• Metoden benyttes af godt 90% af alle talepædagoger i Australien. I England stiger
tallet voldsomt, på godt 4 år benytter 35% metoden. Flere er på vej (antal af kursus
pladser er en afgørende faktor).

• Metoden praktiseres i mange andre lande, eksempelvis Canada, Tyskland, Sydafrika,
Belgien, Holland, Tyrkiet og nu også i Danmark.
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en så radikal ændring af tilgang til, og
interventionsform over for, det stammende
barn. Eksempelvis:

Det holistiske menneskesyn, bliver det ikke
grundigt tilsidesat i Lidcombe Metoden
sammenlignet med indfaldsvinklen i dansk/
nordisk praksis?
Mange vil sikkert mene ja. Men denne
vurdering bygger på et mangelende
indblik i metoden. Det holistiske
menneskesyn bliver netop tilgodeset via
Lidcombe Metoden. Hvert barn
vurderes særskilt. Tiltag tager
udgangspunkt i barnets alder, barnets
talesproglige kompetence, barnets inte-
resser, generelle udvikling samt stam-
mens udtryk og kompleksitet. Alle ak-
tiviteter med barnet er legebaseret.
Bliver børnene ikke ”trynede” af den direkte
tilgang og forsøg på ændring af barnets
talesproglige kompetence ved brug af
Lidcombe Metoden?
Nej. Børnene bliver via interventions
metoden styrket i allerede opnåede
kompetencer - nemlig det at tale. Bar-
nets oplevelse af besøgene hos
talepædagogen og praksis hjemme, vil
være en positiv og givende stund, hvor
ros er gennemgående.

Hvordan kan man vurdere at forældrene ikke
skader mere end de gavner i deres bestræbelser
på at hjælpe barnet?
Grundet de meget regelmæssige besøg
hos talepædagogen - 1 gang ugentlig af
1 times varighed - har talepædagogen
en god mulighed for at vurdere
forældrenes kompetence i at udføre
metoden. Forældrene skal altid ”øve”
den kommende uges praksis med bar-
net medens talepædagogen er tilstede.
En klar indikation af at metoden ikke
udføres acceptabelt, vil kunne ses på
barnet. Barnets motivation for at indgå
i ”arbejdet” vil forsvinde - metoden vil
derfor ikke kunne praktiseres.

Er talepædagogen ikke den bedste behandler?
Nej. Talepædagogen er den bedste
formidler. Talepædagogen har den
faglige kompetence som via indsigt skal
formidles til personer tæt på barnet,
hvilket oftest vil sige forældrene.

Hvad med forskning, kan den regnes for
pålidelig og er den bygget på et grundlag som
reelt kan vise en form for tendens? Dansk
contra australsk forskning?
Kr itiske ryster vil formodentlig
fremhæve at grundlaget for de australske
forskningsrapporter, både er for småt i
forhold til tid hvori metoden er benyttet,
antal af børn, at resultater kan ”farves”
og spørgsmål kan være ledende - Ikke
desto mindre foreligger disse under-
søgelser! Et sammenligningsgrundlag er

STAVELSES-STRESS skal forstås således at bar-
nets sproglige udtryk bliver forceret af flere
på hinanden følgende stavelser. At tale
flydende kræver adskillige præcise juste-
ringer. Blandt andet i forhold til lydstærke
og svage stavelser, ændret og ubevidst
vejrtrækning, timing og prosodi. Årsagen
til eventuelle vanskeligheder med disse
koordineringer, kan skyldes en manglende
modning i de talefrembringende centre.
Neurofysiologiske, neurolingvistiske samt
neuropsykologiske faktorer samt genetisk
disponering, nævnes som mulige årsager til
barnets stammen. Hvad der end er årsagen,
er konsekvensen at det efterlader barnet
med en ustabilitet der vanskeliggør den
flydende tale.

Eksempel:
Barnet vil ofte stamme på den første sta-
velse i ordet. Eksempelvis i ordet MU-
SEN. MU-MU-MUSEN. To på hin-
anden følgende stavelser gør at barnet
skal koordinere og justere flere proces-
ser. I dette tilfælde både sammekøring
af to stavelser samt tryk på 2. stavelse,
altså en ændring i prosodi.

Et barn på 2 år vil fortælle sin far at
bolden er blevet sparket ud af haven.
Barnet siger ”Bold væk”. Betoningen
af de to stavelser er så godt som lige
vægtige. Prosodi er reelt ikke eksister-
ende. Der opstår sjældent stavelsses-
stress.

Når barnet er blevet lidt ældre, vil en
udviklet sproglig kompetence sætte
ham/hende i stand til at forklare sig med
et stører ordfor råd, udvidet
begrebsverden, generel stører viden samt
mere kompleks syntaks. Sætningen vil
derfor kunne lyde således: ”Far, Hvor er
bolden blevet af”? Som læser tillægger vi
ubevidst prosodi. Barnet som stammer,
vil i en sætning som denne, med udvidet
syntaks og et klarere budskab, ikke
mindst via prosodi, ofte stamme på flere
stavelser. Eventuelt både i FA-FA-FAR
og (lydeligt) BÅ-BÅ-BÅlden.

GENTAGELSER AF STAVELSER, som jo er
tungtvejende når barnet begynder at
stamme, skyldes ifølge australierne, et forsøg
fra barnets side på at stabilisere det sproglige
udtryk. De rytmiske repetitioner er et
forsøg på at komme videre med det
ønskede udsagn. Gentagelserne stabiliserer
i første omgang barnets tale, som afsæt til
næste stavelse eller ord. Problemet er dog,
at barnet over tid ikke vil kunne
kompensere for den manglende modning
ved repetitioner af stavelser. Den øgede
kompleksitet i syntaks og antal af stavelser,
vil på sigt kunne give barnet vanskeligheder
i form af udtrækninger, blokeringer,

medbevægelser samt psykiske reaktioner, så
som manglende talelyst.

VMODELLEN BLEV UDVIKLET efter studier
af voksne stammere i behandling. Tilbudet
til voksne stammere i Australien hedder
Prolounged Speech. Målet er at gøre hver sta-
velse ligeværdig og derved fjerne det
australierne kalder stress, fra den enkelte
stavelse. Konsekvensen af denne form for
sproglig udtryk er imidlertid at den enkel-
tes tale kommer til at fremstå uden pro-
sodi. Derved kan budskab og intensitet
meget nemt forsvinde. Sammenfatter man
metoden tilbudt de voksne stammere og
teorien om stavelses-stress faktoren ved
stammens start hos barnet er en logisk slut-
ning: Hvis man nedsætter stavelses-stresset
fra de enkelte stavelser og derved ændrer
på mængden af stammen, så er det måske
stavelses-stresset der udløser stammen ved
begyndelsen.

AUSTRALIERNE MENER AT Stammen er et tale-
problem og barnet må lære at beherske måden
at tale på i alle situationer. Metodikken til at
afhjælpe/forbedre barnets kompetencer
tager udgangspunkt i, at barnet skal styrkes
i allerede opnåede kvalifikationer - nemlig
det at tale. Den manglende modning i de
talefrembringende centre skal styrkes. Kon-
sekvensen af denne tese er, at man kan gå
direkte på stammen, altså forsøge at ændre
den enkeltes tale-sproglige udtryk, sagt på
en anden måde, en modningsproces kan/
bør iværksættes. At arbejde med ”proble-
met” og forsøge at eliminere stammen, fin-
des helt naturligt og acceptabelt blandt
Lidcombe Metodens udøvere.

METODIKKEN I LIDCOMBE METODEN er
baseret på behaviorisme - operant beting-
ning. Per Alm skriver i sin bog Stammen,
1997 s. 129 (4) følgende: ”Operant beting-
ning betyder, at man øger motivationen for at
udføre en vis adfærd”.

SER VI PÅ DANSK PRAKSIS inden for alle
andre talepædagogiske områder, det være
sig fonologi, ganespalte med deraf
følgende knurrelyd og mangelfuldt gane-
sejls lukke, læsp, hukommelsesspændvidde,
sætnings-struktur – hvad gør vi i disse sam-
men-hænge? Vi går direkte på problem-
atikken og forsøger gennem leg og
opmuntring at variere undervisningen i
en sådan grad, at barnet aldrig føler sig
underkendt, men oplever indsatsen som
rar, hyggelig og meget gerne underhold-
ende! Vi bygger på barnets kompetencer
- ikke barnets ”fejl”. Med Lidcombe
Metodens teorigrundlag og konklusioner
i baghovedet, er det derfor naturligt at
praktisere som i enhver anden tale-
pædagogisk situation, ved hjælp af operant
betingning. Som accept-praktiker er der
mange spørgsmål og sund skepsis over for ▼
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dog ved at være mulig, der udgives fra
både engelsk og canadisk side forsk-
ningsrapporter som viser samme tendens
som ses i den australske forskning.

LISTEN AF SPØRGSMÅL er lang endnu. En
faglig og saglig debat er naturligvis ønskelig.
Herfra kan der kun opfordres til at der læses
artikler og forskningsrapporter som findes i
rigelig målestok. Uden indsigt ingen
mulighed for konstruktiv kritik og debat.
(Forslag til artikler 5,6,7,8,9,10,11) Samti-
dig er den australske hjemmeside ligeledes
fantastisk beskrivende og uddybende (12A).
Se eventuelt The Lidcombe Manual (12B).
Der foreligger adskillige forskningsrapporter
om Lidcombe Metodens virkning i forhold
til et væld af aspekter. Her kan kort nævnes:
Forældrenes oplevelse af at være behandler,
hvor lang tid tager behandlingen? Holder
behandlingen efter afslutning og opfølgning

hos talepæda-gogen? Kan man efter be-
handling konstatere at børnene er blevet
skjulte stammere i stedet for stammefri?
Disse rapporter er gode at blive kloge af.
Rapport-erne kan danne grundlag for en
kritisk vurdering af det læste, samt give
mulighed for videreudvikling og fornyelse.

TEORETISK BAGGRUNDSVIDEN om stam-
men og børns generelle udvikling må ikke
undervurderes. Synet på stammen er
afgørende for valg af behandlingsmetode.
Problematikken vedrørende valg af be-
handling bliver netop af denne grund vans-
kelig. Så længe gåden om stammens
ætiologi ikke er klart defineret, vil en kon-
kret og evident metodik ikke kunne
praktiseres. At indføre Lidcombe Metoden
i dansk/svensk/nordisk praksis kræver
naturligvis mange overvejelser. Af spørgsmål
og deraf debat, ville der være mange emner
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Language Pathology, American Speech Language-Hearing Association, Vol. 6 No. 1 p. 51-57, Feburary 1997

(10) Onslow, M..O’Brian, S. Harrison, E. The Lidcombe Programme of early stuttering intervention: Methods and issues.
European Journal of Disorders of Communication, 1997;231-250.
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(12A) Hjemmeside: The Australian  Stuttering Research Centre - the University of Sydney http://casino.cchs.usyd.edu.au/asrc/
index.html
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at tage fat på. Eksempelvis: Kan Lidcombe
Metodens interventionsform forenes med
nordisk kultur? Kan der eventuelt laves en
nordisk model? Hvorledes er forældrenes
mulighed for at involvere sig, taget den store
procentdel af arbejdende mødre/fædre i
betragtning? Og så fremdeles. Netop via
debat og faglig fordybelse er det muligt at
videreudvikle praksis - åbenhed danner
faglig kompetence! Afslutningsvis endnu et
citat fra Per Alms bog til eftertanke: Accept-
fortalerne er blevet kritiseret for at resignere over
for stammen, mens flydende tale-fortalerne er
blevet kritiseret for at have en urealistisk
målsætning der ligger pres på stammeren og fører
til nederlag. (4)

Lone Cordes Felby
Tale-hørepædagog

Henvendelse:LFE@helsinge-kommune.dk



LOGOPEDNYTT 1/03 15

Ordinarie ombud kallas till SLOFs förbundsmöte

Tid: Onsdagen den 19 mars 2003, kl 13.00-18.00 (ca)

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron, Malmö

Handlingar till förbundsmötet översänds senare.

Resebeställningarna görs via Akademikerresor, faxa eller skicka in din beställning.
Resorna skall göras på billigaste sätt, vanligtvis II klass tåg, men det kan vara billigare med flyg om man slipper övernattning.
Akademikerresor är bra på att leta fram billigaste färdsätt om de får reda på när man ska vara framme och åka därifrån, ange detta på
blanketten. Beställ resorna i god tid.
Traktamente utgår inte för endagsförrättning.
Ombud som är förhindrad att delta i förbundsmötet måste meddela detta till DIKs kansli så att suppleant kan kallas in. Meddela
Caroline Kejnemar på tel 08-466 24 11, fax 08-466 24 13 eller e-post caroline.kejnemar@dik.se

Välkomna!
SLOFs styrelse

Birgitta Rosén-Gustafsson
ordförande

KALLELSE

Cheflogopedgruppen intog
Tranås badhotell för
novembermöte

Denna kallelse publiceras för kännedom

Badhotellet står ännu i dag på samma
ställe som på Fritiof Piratens tid. Vis-
serligen har dess räjonger utökats

stycke för stycke under tidens gång, men
mycket av sekelskiftets atmosfär finns kvar.
Känslan av tradition lever därför kvar i dess
väggar. Här fann på sin tid Artur Lund-
qvist en lisa för själ och kropp, likaså Alice
Lyttkens, Aina och Tage Erlander, Lennart
Hyland m fl. Även Fritiof Nilsson Piraten
spelar en viktig roll i badhotellets historia.
Läs gärna Piratens novell ”Högvilt” i no-
vellsamlingen ”Flickan med bibelspråken”.
En starkt humorkryddad historia där Pira-
ten utger sig för att äga Badhotellet.

Badhotellet ligger i dag som en grön-
skande oas i stadskärnan. Granne med ”Sve-
riges Champ Elysées”, Tranås 38 meter
breda och mer än kilometerlånga allé-
prydda Storgata. I denna anrika miljö dis-
kuterade cheflogopeder från Ystad i söder
till Sunderbyn i norr följande punkter:

• Prioriteringar i vården
• Tillgänglighet i vården i allmänhet och

inom logopedin i synnerhet -med klar-

görande exempel från Jönköpings arbete
med det som heter ”Bra mottagning”.
Presenterat av Annette Pettersson från
Jönköpings läns landsting.

• Logopedtäthet, väntelistor och remiss-
tillströmning.

• Lönesättningskriterier
• Kompetenskrav respektive introduktions-

program för nyutbildade logopeder.
• Mentorskap, stöttningsgrupp för ”nya”

chefer.

Vi fick även rapporter från arbetet med
landstingsförbundets väntetidsdatabas, arbe-
tet med utarbetande av metoder/modeller
för behandlingsutvärdering, utbildnings-
planering m m.

Linköping har nu fått examinationsrätt
och kursstart blir hösten 2003. Uppsalas
planering ”rullar vidare”, kursstart plane-
ras hösten 2004.

Catar ina Brun från Hjälpmedels-
institutet informerade om bakgrunden till
och syftet med Dr Fluency-projektet, som
helt bekostats med medel från allmänna
arvsfonden. I anslutning till detta diskute-

rades också olika valmöjligheter inom
stamningsbehandling.

En exposé över cheflogopedmöten ge-
nom tiderna fick vi av Käte Ahlrutz. Det är
många frågor som avhandlats under årens
lopp samtidigt som man också kan konsta-
tera att en del frågor, envist (!?), återkom-
mer med jämna mellanrum. Vissa i gruppen
kände igen allt hon berättade medan andra
av oss mer uppfattade det som ”nyheter”.

Du cheflogoped som vill veta lite mera
om vad de olika punkterna under mötet
innehöll kan kontakta Birgitta Henning i
Jönköping, som sammanställer minnes-
anteckningarna. Birgittas mailadress är
birgitta.henning@ltjkpg.se .Vill du veta
ännu mera så anmäl dig till vårens möte
den 8-9 maj 2003.

För cheflogopedgruppen
Marianne Christensen

Cheflogoped
Akademiska sjukhuset Uppsala

018-6115326
marianne.christensen@logopedi.uas.lul.se
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endoscopic examination of swallowing
(FEES), the associated sensitivity of the
questionnaire was low, and the specificity
was high. This would suggest that a survey
of symptoms may underestimate the true
prevalence of oropharyngeal abnormalities
of swallowing.

Nr 112
Speech Recognition and Dysarthria: A
Single Subject Study of Two Individu-
als with Very Severe Impairment and
Motor Control
Christina Havstam

This study investigated the speech
recognition system Dragon Dictate as an
augmentative method of computer access
for two individuals with cerebral palsy,
including severe motor dysfunction and
dysarthria. Single subject design was used
and measures of computer access system
effectiveness and speech production were
used before, during and after intervention.
The users’ original switch access system was
compared to a combination of this switch
access system and speech recognition, by
counting the number of correct entries.
Adding speech recognition increased the
number of correct entries by 46% for one
of the participants. The other participant
did not complete the intervention protocol.
An independent judge rated speech
production. No changes in speech were
observed. Dragon Dictate is time
consuming to learn and demands a high
level of motivation, but can be beneficial
to a person who has great difficulties in
accessing the computer and profound
dysarthria.

Nr 111
Symptoms of dysphagia - A survey of
an adult general population
Per Svensson

A survey was conducted regarding the
prevalence of dysphagic symptoms and dis-
orders in the general population. A
questionnnaire was mailed to 835 adults,
age 20-79 years. Fiftytwo responders, age
65-75, agreed to be examined with a
videorhinolaryngoscopic evaluation of
swallowing (FEES).

This postal survey examined the
prevalence of oropharyngeal dysphagia in
a general population. The return rate was
81%. On eight criterion items, one or
more moderate-to-severe symptoms of
dysphagia were indicated by 5.8% of an
adult urban population. An average of 7%
of the responses indicated swallowing
symptoms during the previous week, and
an average of 1% moderate-to-severe
symptoms. Eight percent had experienced
swallowing difficulties at some time
during the previous year, which had
prompted 2.5% to consult a physician.
Swallowing symptoms became signi-
ficantly more frequent with increasing age,
whereas no gender differences were found.
Background variables such as known
diseases, medications, and life style char-
acter istics generally showed low
correlations to swallowing difficulties. The
quality of life appeared to be minimally
affected by swallowing difficulties in this
general population. The test-retest
reliability was high, indicating excellent
reproducibility of the questionnaire
responses. As compared to a video-

Nr 113
Screening and intervention of olfaction
after laryngectomy
Frida Eberhardson
Karin Olsson

It is commonly known, that after laryn-
gectomy, olfaction (decreased ability to feel
smell) and gustation (decreased ability to
feel taste) are often affected. Some of the
problems reported by patients with
deter iorated smell perception are
deprivation of pleasant odours and an
unsafe feeling due to inability to smell
smoke or gas, or to detect bodily odours.

This study consists of two parts; a
screening of olfaction and an intervention
study. In the screening, a questionnaire with
questions about smell, taste and appetite, and
the screening test of olfaction Zürcher
Geruchstest (ZGT) were used. The
questionnaire was sent to 30
laryngectomized patients. Twenty-two of
these answered. A majority of the patients
reported subjective hyposmia (decreased
ability to feel smell) or anosmia (inability to
feel smell), while taste was generally better
preserved. Most of the patients still had good
appetite. Thirteen of the patients were seen
for the screening test. Ten of these were
categorized as ”non-smellers” (i.e. scored less
than 7 on the ZGT). The three ”smellers”
(i.e. those who scored 7 or 8 out of 8) were
all observed using some kind of technique,
i.e. ”moving facial muscles”. Only one of
these was aware of the technique he used,
and reported having invented it himself.
Nevertheless, all of these patients said that
they had a decreased ability to smell.

Four ”non-smellers” took part in an in-

Examensarbeten i
logopedi 2002
Kurs XII, Göteborg
Här följer sammanfattningar av några av de senaste examensarbetena
från Göteborg. Magisteruppsatserna kan beställas i sin helhet från

Eva.Lundgren@logopedi.gu.se, tel 031-773 68 88.
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tervention study where they were taught
the NAIM (Nasal Airflow Inducing
Maneuver. One patient was excluded since
he became a ”smeller” on the second test
before the treatment started. (This increased
the total number of ”smellers” to four.) When
the technique that was taught to the patients
is performed correctly, a negative pressure is
created in the oral cavity and the oropharynx.
This makes a stream of air enter the nose.
Learning the technique proved to be valuable
to the patients, although the treatment did
not make them normosmic (normal ability
to feel smell). Two patients learned the
technique rapidly and improved their test
results on the ZGT, whilst one patient had
great difficulties learning the NAIM and did
not improve his test results. All three patients
reported using the technique in daily life and
said that although their olfaction was still bad,
it had grown somewhat better after treatment.
Since the technique is easily taught and does
not require more than approximately half an
hour to learn, we think that olfaction
rehabilitation should be a part of the total
rehabilitation for all laryngectomized patients.

Nr 114
Talsyntes som hjälpmedel för barn med
verbal dyspraxi
Emma Eriksson
Linda Eriksson

Verbal dyspraxi är ett ofta använt, men
omstritt, kliniskt begrepp. Några klara
diagnoskriterier har inte kunnat fastställas,
och orsakerna är inte klarlagda. Verbal
dyspraxi utgör inte någon egen diagnos i
det svenska logopedisk-foniatr iska
klassifikationssystemet, utan sätts oftast som
en informell etikett på vissa barn med ex-
pressiv språkstörning. I Västra Götalands-
regionen används talsyntes idag bland an-
nat som läs- och skrivhjälpmedel för barn
som har verbal dyspraxi som del i en grav
språkstörning.

Syftet med denna studie var främst att
utarbeta och pröva en metod för att un-
dersöka vilka omedelbara effekter använ-
dande av talsyntes har på uttal och stav-
ning hos barn med verbal dyspraxi. Meto-
den skulle även användas för att undersöka
om talsyntes var en lika väl fungerande
modell för tal och stavning som det mänsk-
liga talet. Utöver detta ansågs det angelä-
get att kartlägga användningen av talsyntes
för barn med verbal dyspraxi, samt att låta
föräldrar till dessa barn bedöma hur an-
vändandet av talsyntes påverkat barnens tal,
språk och övrig kommunikation.

Två barn med verbal dyspraxi deltog i
två experimentella undersökningar av tal
respektive stavning. Barnen fick benämna
bilder på ord, både muntligt och skriftligt.
Därefter fick de även säga, respektive skriva,
dessa ord med talsyntes och mänskligt tal
som modell. Talet spelades in och redige-

rades så att de tre olika uttalsexemplen (be-
nämning, repetition efter talsyntes och re-
petition efter mänskligt tal) hamnade i
slumpvis ordning. En lyssnarbedömning
med fem oberoende bedömare genomför-
des, där uppgiften var att rangordna uttalet
av de tre talexemplen utifrån hur lika mål-
orden de var. Vid bedömning av stavnings-
resultaten beräknades antal och andel kor-
rekt stavade ord. Även en mer ingående
analys av stavningen utfördes.

På grund av försökspersonernas olika
språkliga förutsättningar fungerade inte
metoden här och det visade sig inte vara
möjligt att dra några definitiva slutsatser av
resultaten. Med mer specifika inklusions-
kriterier, och därmed en något mer ho-
mogen försöksgrupp, kan metoden dock
modifieras och användas i framtida forsk-
ning inom detta område.

För att kartlägga och utvärdera den mer
långsiktiga effekten av talsyntesanvändande
utformades en enkät som skickades till för-
äldrar, vars barn bedömts ha verbal dyspraxi
och ordinerats talsyntes som hjälpmedel.
Nio föräldrar deltog i undersökningen. I
enkäten fick föräldrarna svara på frågor som
rörde talsyntesen och barnets användning
av denna. Dessutom ombads de att bedöma
bland annat utvecklingen av barnens tal, läs-
och skrivförmåga under den period de
använt talsyntes. Det gavs också möjlighet
att i en öppen fråga beskriva vad talsyntesen
betytt för barnet.

Föräldrarna var generellt positiva till tal-
syntes som hjälpmedel, och uppgav att bar-
nens tal hade utvecklats positivt i lika hög
grad som läsning och skrivning. Av svaren
på den öppna frågan, kan man dra slutsat-
sen att det inte förefaller vara bara språk-
liga förmågor som förbättras av träning med
talsyntes, utan att även det sociala livet och
självförtroendet påverkats positivt.

Mer forskning om talsyntes för barn
med verbal dyspraxi vore mycket värde-
fullt ur ett kliniskt perspektiv, och förhopp-
ningsvis kan denna pilotstudie ge uppslag
till nya studier inom detta område.

Nr 115
Subjektiv upplevelse av hur trötthet in-
verkar på kommunikation och tillvaro
vid multipel skleros
Åsa Burge
Anna Mattsson

Trötthet och problem med kommuni-
kationen är båda vanliga symtom vid mul-
tipel skleros (MS). Trots detta har ingen
forskning gjorts om och hur MS-trötthet
påverkar kommunikationen. Syftet med
denna studie var att se hur personer med
MS upplever trötthetsrelaterade problem i
sin kommunikation och tillvaro. I studien
användes enkäten Fatigue Impact Scale
(FIS) kompletterad med 20 påståenden
rörande kommunikation. FIS består av tre

delskalor som beskriver trötthetens inver-
kan på kognitiv, fysisk och psykosocial för-
måga. Sammanlagt fick 44 personer med
olika typ och grad av MS samt 44 kontroll-
personer besvara enkäten. Enkäten kom-
pletterades med journaluppgifter angående
typ av MS, medicinering och grad av neu-
rologisk funktionsnedsättning. Resultaten
visade att MS-gruppen upplevde signifi-
kant större problem orsakade av trötthet
inom alla delområden i jämförelse med
kontrollgruppen. En stor spridning av enkät-
svaren visade dock på stor variation i hur
hög grad man besväras av trötthet i tillvaro
och kommunikation. Inom MS-gruppen
syntes inga signifikanta skillnader i upplevda
problem orsakade av trötthet med avseende
på MS-typ, kön, ålder, neurologisk funk-
tionsnedsättning eller medicinering.  De
fysiska aspekterna av tillvaron uppgavs av
MS-gruppen vara det område där trötthet
orsakar störst problem. Trötthet ansågs inte
orsaka lika stora problem i kommunikation
som i tillvaron i stort. När det gällde perso-
ner med MS som upplevde kommunikativa
problem orsakade av trötthet signalerar re-
sultaten att logopediskt arbete och forskning
inom området inte får vara för snävt inrik-
tat mot dysartri utan även beröra språkför-
ståelse och språkanvändning.

Nr 116
Prevalence and gender distribution of
developmental stuttering and other voice
and speech deficiencies in Parkinson’s
disease: A survey of 286 individuals
Sara Hellspong
Johanna Påhlsson

Primary aim of the present study was to
examine if persons with Parkinson’s disease
(PD) have had a history of developmental
stuttering to a greater extent than the stan-
dard population. This hypothesis was
inspired by relatively new findings of
excessive dopamine as a possible cause of
stuttering as well as a great number of
informal clinical observations of PD
patients, who reported having stuttered as
children. Other aims were to explore
stuttering as a symptom in PD, as well as
other speech deficiencies caused by PD, and
eventual history of rapid speech in
childhood. Gender distribution of speech
symptoms in PD was also studied.

A questionnaire was sent to 370
members of the Parkinson society in Wes-
tern Sweden. They were among other
things asked about possible history of
developmental stutter ing and speech
deficiencies associated with PD. Two hund-
red and eighty six persons responded.
Results showed that there were no
significant differences between the
respondents and the standard population
regarding developmental stuttering. Also, it
was not more likely for a person with PD ▼



to develop stuttering as a symptom of PD
even if there was a history of childhood
stutter ing. A total of 5,9 % of the
respondents had had a history of rapid
speech. Concerning gender distribution, it
was noticed that more men than women
developed stuttering as a symptom of PD.
Furthermore, a total of 82,9 % of the res-
pondents had some kind of speech defi-
ciency. Affected speech was seen in 92,2 %
of the men and in 72,2 % of the women.
The three most frequently reported speech
deviations were weak voice, imprecise
articulation and hoarse voice.

Nr 117
Kommunikativa attityder och förstå-
elighet hos normaltalande 10-åringar
samt en jämförelse med sex 10-åringar
med läpp-, käk- och gomspalt
Maria Håkansson
Kajsa Jacobson

Vid studier av barn med olika former av
tal- och språkstörningar behövs referens-
material från normaltalande barn. Det finns
idag en begränsad mängd sådant material.
Det är rimligt att antaga att en nedsättning
av talförmågan påverkar det sociala sam-
spelet. Att inte kunna göra sig fullt förstådd
eller att låta avvikande kan leda till nega-
tiva reaktioner från omgivningen.

Syftet med föreliggande studie var att
skapa referensmaterial inom områdena
kommunikativa attityder och förståelighet.
Studien syftade också till att utröna om
föräldrars och barns uppfattning om barns
kommunikativa attityder skiljer sig åt. I stu-
dien medverkade 35 10-åringar samt deras
föräldrar. För att pröva referensgruppens
användbarhet undersöktes även sex 10-
åringar med läpp-, käk- och gomspalt för
att se om det förelåg någon skillnad mellan
grupperna. En analys gjordes också för att
utröna om det inom patientgruppen fanns
någon koppling mellan förståelighet och
kommunikativa attityder. Patientgruppen
bestod av sex barn samt deras föräldrar. För
kartläggning av kommunikativa attityder
användes The Communication Attitude
Test i sin svenska översättning (CAT-S). För
att undersöka om barns och föräldrars åsik-
ter om barns kommunikativa attityder
överensstämmer användes en föräldraenkät
som utvecklats vid mottagningen för lo-
gopedi och foniatr i, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Mätning av förstå-
elighet utfördes med Swedish Intelligibility
Assessment (SWINT).

Kartläggningen visade att barn utan tal-
problem förefaller nöjda med sin kommu-
nikation. Man kan dock se att barnen tycker
att det är lättare att tala med vänner än med
okända personer. Barnen i patientgruppen
var mer negativa till sin kommunikation
jämfört med referensgruppen och skillna-
den var statistiskt signifikant. Undersökning

av en större patientgrupp är nödvändig för
att ytterligare klarlägga om någon skillnad
föreligger. Resultaten visar också att
SWINT-testning är mindre användbart för
barn i denna åldersgrupp, eftersom de fel
som barnen gör snarare är läsfel än uttals-
fel. Detta var särskilt markant i menings-
delen av testet där ett barn hade en
femtioprocentig nedsättning utan att vara
svårförståelig i spontantalet. Man kan kon-
statera att det behövs ett särskilt
förståelighetstest för barn. Den
föräldraenkät som användes gav inga re-
sultat som tyder på att föräldrarna ansåg att
barnen hade kommunikativa svårigheter.
Det berodde på att enkäten hade för
ospecifika frågor, men också på att barnen
i undersökningen faktiskt är normalbarn.
Det framkom i denna studie inget signifi-
kant samband mellan förståelighet och
kommunikativa attityder hos patient-
gruppen.

Nr 118
Samband mellan trötthet, talfunktion
och högre språklig förmåga hos 15 per-
soner med multipel skleros
Anna Johansson
Anna Ljungsfors

Trötthet och problem med kommuni-
kationen är vanliga symptom vid multipel
skleros (MS). Trots detta har ingen forsk-
ning gjorts om hur trötthet påverkar
kommunikationen hos personer med MS.
Fatigue Impact Scale (FIS) består av tre
delskalor för skattning av hur stora pro-
blem eventuell trötthet ger på kognitiv, fy-
sisk och psykosocial förmåga. Enkäten
kompletterades med 20 påståenden rörande
kommunikation. Femton försökspersoner
ur en större grupp personer med MS hade
tidigare skattat grad av problem enligt FIS.
Syftet med denna studie var att jämföra
försökspersonernas skattning på FIS, deras
resultat på Dysartritestet, Testbatteri för
bedömning av subtila språkstörningar
(TBSS) samt svar på frågor om trötthet.
Generellt sett presterade försökspersonerna
väl på testen. Testningen kompletterades
med anamnestiska uppgifter. Det framkom
inget tydligt samband mellan FIS, Dysartrit-
estet, TBSS och svar på frågor om trötthet.
Om försökspersonerna arbetade eller inte
korrelerade signifikant med skattningarna
på FIS. De som arbetade angav lägre grad
av problem orsakade av trötthet. Flera av
försökspersonerna som skattade hög grad
av problem orsakade av trötthet hade ändå
goda testresultat. Det är därför viktigt att i
kliniskt arbete uppmärksamma personer
med MS på att de kan riskera att under-
skatta sin förmåga. Studiens resultat bekräf-
tar också vikten av att använda både sub-
jektiva och objektiva mätmetoder av hur
tillvaron påverkas för personer med MS och
trötthet.

Nr 119
Test av passivt ordförråd med PEABODY
PICTURE VOCABULARY TEST – III
En undersökning av svenska enspråkiga
och tvåspråkiga elever i årskurs 9
Karin Eriksson
Maria Siverbo

Logopeder i Sverige använder det ameri-
kanska testet Peabody Picture Vocabulary
Test-III (PPVT-III) för att testa passivt ord-
förråd. Testet saknar en vedertagen svensk
översättning och en svensk normering. I
denna studie har en provöversättning, gjord
av logopeder i Västsverige, använts för att
samla in normaldata från en- och
tvåspråkiga elever i årskurs 9 i Göteborg.
Då en betydande del av den svenska be-
folkningen är tvåspråkig finns det bland
logopeder behov av mer kunskap om två-
språkighet.

Resultaten på PPVT-III för de en- och
tvåspråkiga eleverna har jämförts med var-
andra och den enspråkiga gruppens resul-
tat har dessutom jämförts med den ameri-
kanska standardiseringen. Det blev en sig-
nifikant skillnad i resultaten mellan de
enspråkiga och tvåspråkiga eleverna. De
tvåspråkiga eleverna fick lägre resultat och
stör re spr idning i resultaten än de
enspråkiga eleverna. Grupperna är dock
inte helt jämförbara då olika urvalskriterier
använts för de två olika grupperna och detta
kan ha påverkat resultaten.

De svenska enspråkiga eleverna fick ett
signifikant högre resultat på PPVT-III än
de amerikanska ungdomarna i samma ål-
der. Detta kan tolkas som att den svenska
provöversättningen inte riktigt lyckats bi-
behålla samma svårighetsgrad som den
amerikanska originalversionen. Testets sti-
gande svårighetsgrad har till exempel ej helt
bevarats. Det är därför inte rättvisande att
använda den amerikanska standardiseringen
vid tolkningen av svenska enspråkiga
ungdomars resultat på PPVT-III i denna
åldersgrupp. Den enspråkiga gruppens re-
sultat användes för att ta fram svenska rikt-
linjer för enspråkiga personer i denna ål-
dersgrupp. Det föreföll inte meningsfullt att
ta fram riktlinjer för den tvåspråkiga grup-
pen. Detta då olika faktorer såsom ankomst-
ålder till Sverige, nuvarande språkanvändning
och språkmiljö varierar kraftigt mellan olika
individer vilket gör att deras förutsättningar
skiljer sig markant. I framtiden blir det dock
med sannolikhet nödvändigt att hitta ett sätt
att inkludera även tvåspråkiga i normering
och standardisering av språktest. Tjugo pro-
cent av Sveriges befolkning var år 2000
födda utomlands eller födda i Sverige med
minst en förälder född utomlands och an-
delen kan antas växa.

Återstående sammanfattningar publiceras i
senare nummer av LN.
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Och det är jag som är den nya
studentrepresentanten i SLOFs
styrelse. Mitt namn är Raffaella

Öckinger och jag läser min fjärde termin
på Karolinska Institutet i Stockholm.

När Logopednytt bad mig att berätta lite
om mig själv insåg jag att det skulle vara
lite komplicerat och därför gjorde jag ett
litet schema:

• Jag föddes i Italien den 11 maj 1976 av
en italiensk mamma och en italiensk
pappa. Efter mig kom en italiensk bror
och en schäferhund.

• Min farmor ansåg att jag hade lite dik-
tatorsfasoner och började kalla mig
Mussolini.

• Jag gick i skolan tillsammans med en
massa italienska barn.

• Vid 5 års åldern bestämde jag att jag
skulle bli en akademiker och läsa på
universitetet.

• Efter gymnasiet började jag att läsa på
universitetet, först en termin arkitek-
tur och sedan fyra terminer nordiska
språk.

• Jag fick ett stipendium för att plugga
danska i Danmark under en månad och
jag utnyttjade det med mycket glädje.

• Jag insåg att det italienska universitets-
systemet var ingenting för mig och flyt-
tade till Spanien.

• I Spanien läste jag spanska och träffade
en svensk.

• Vi flyttade tillsammans till Sverige.
• Jag började läsa svenska och så små-

ningom också att drömma på svenska
(med italiensk textremsa).

• Jag sökte till logopedutbildning och
blev antagen.

• Efter att folk på utbildningen förstod
att jag gillade att vara ”besvärlig” blev
jag tillfrågad att vara den nya student-
representanten i SLOFs styrelse.

Och det finns inte så mycket mer att säga.
Jag är så klart hedrad av mitt uppdrag. Inte
alla har en sådan tur att få vara med i SLOFs
styrelse. Men jag har haft det och tänker
jobba för att logopedstudenterna ska få en
bra utbildning. En bättre utbildning. Kan-
ske den bästa utbildningen. Det kommer
inte att vara lätt. Logopedstudenterna har
en spännande utbildning framför sig men
mycket ska fortfarande göras. Det är bara
att börja.

Raffaella Öckinger
Logopedkurs 25

Stockholm

” Här är en hand
det är jag.

Här är en arm
det är jag.

Här är en fot
det är jag.

Här är ett ben
det är jag.

Här är en kropp
det är jag.

Här är ett huvud
det är jag.

Här är ett öga
det är jag.

Här är ett öra
det är jag.

Här är en näsa
det är jag.

Här är en mun
det är jag.

Det är jag som säger jag.”

Studentuellt
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AKURSKALENDARIUM

Rättelse!
I förra numret av LN refererade Margareta Carlsson från
ISAACs konferens i Odense. I artikeln står bl a att läsa om
ett projekt om gruppterapi som bedrivs vid SÖK. Projekt-
ledarnas namn ska vara Boel Heister Trygg, Ida Andersson
och Maja Sigurd Pilesjö (inte Joanne Cafiero som det står i
texten).

Redaktionen

Angående prioritering

I LN 8-02 refererar Monica Käll och Ulrika Wahle från
en prioriteringskurs i SLOFs regi.

Jag föreslår att vi hänför barnstamningsterapi till
prioriteringsgrupp II (Prevention).

Lennart Larsson
Logopedmottagningen

Falu lasarett

ANSLAGSTAVLAN
Stamningslogopeder! Privata
såväl som landstingsanställda!
Vi i gruppen ”Stamningslogopeder i Stockholm” fortsätter
med våra möten på Logopedmottagningen Sabbatsberg.
Våren 2003 kommer de att hållas 1g/mån, måndagar
13.30-16.30: 27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 19/5. Mötenas syfte
är bl a att utbyta erfarenheter, metodutveckling, diskutera
samarbetsformer m m. Om du vill delta, kontakta Logoped-
mottagningen Sabb-SöS, Christine Hultmark Stenman,
690 65 50, christine.hultmark-stenman@logo.spo.sll.se
eller
Anette Staberg 716 19 07, anette.staberg@logo.spo.sll.se

Välkomna!

Konsensus bland
dyslexilogopeder
Välkommen att delta i ett samtalsforum för övergripande
frågor kring logopedi och dyslexi. Vad ska ingå i en
logopedisk utredning och vilka krav ska man ställa på do-
kumentationen? Kan vi enas kring ett policydokument som
reglerar detta? Vilka kriterier och vilken definition följer vi
för att ställa diagnosen dyslexi? Genomgång av aktuella de-
finitioner.

När: 10 mars, 2003, kl 9-17.
Var: Malmgården, Södermalm.
Hur: Deltagarantalet är begränsat till 50 platser.
Deltagaravgift ca 450 kronor.

Anmälan till berit.y.nilsson@chello.se senast den 10 februari.
Ett policydokument har utarbetats på Talkliniken, Danderyds
Sjukhus AB. För att ta del av detta, ring 08/655 58 89.

www.stamning-norden.org

Titta gärna in på denna nya sida: www.stamning-norden.org
som vänder sig till dem som har ett intresse för nordiska
stamningsfrågor, samt även stamning internationellt. Ma-
terial till sidan mottages gärna från såväl stammare som
fackmän.

Lars Åfeldt
f d lekmannaredaktör för Plus

Annonsstopp för
Logopednytt nr 2-03 är

den 14 februari!

KURSKALENDARIUM
• Aphasia - Alternative Strategies and Holistic

Approaches. Newcastle upon Tyne. 6-7 mars 2003. Sista
anmälningsdag 14 februari. communicate@nap.nhs.uk

• Doktorsdisputation i Lund: Eva-Kristina Salameh:
Language impairment in Swedish bilingual children:
epidemiological and linguistic studies. 6 mars 2003 kl
9.15, aulan, Universitetsjukhuset, Blocket. Fakultets-
opponent: Professor Paul Fletcher, University of Hong
Kong. Info: Ulrika.Nettelbladt@logopedi.lu.se eller
Margit Håkansson 046-17 27 76.

• Föredrag av Professor Paul Fletcher, University of Hong
Kong: Language development and language
impairment: a view from the East. 7 mars 2003 kl 13.00-
15.00. Föreläsningssal 2, Universitetsjukhuset, Blocket.
Info: Ulrika.Nettelbladt@logopedi.lu.se eller Margit Hå-
kansson 046-17 27 76.

• Neuropediatrik med inriktning på ät- och svälj-
störningar. Fristående kurs 5p, Karolinska Institutet,
ht 2003. Info: KI kurskatalog/fristående kurser eller Mar-
gareta Jennische, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karo-
linska Sjukhuset.
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Leg logoped
Område Sinnesorganen
Mottagningen för logopedi och foniatri

Tjänsten är placerad vid Mottagningen för logopedi och
foniatri på SU/Sahlgrenska i Göteborg. På mottagningen
arbetar vi med ”ÖNH-logopedi”, dvs stamning, röst,
dysfagi, LKG, cochlea-implantat och rehabilitering efter
laryngektomi. Du har goda möjligheter till vidareutbildning.

Arbetsuppgifter: Du är processansvarig för Intensiv
stamningsterapi och direkt underställd mottagningens en-
hetschef. Intensiv stamningsterapi bedrivs som rikssjukvård
i internatform för stammande vuxna, ungdomar och barn.
Arbetet är självständigt och omfattar planering, genomför-
ande, uppföljning och utveckling av denna behandlings-
modell som är organiserad inom mottagningens ram. Som
processansvarig arbetar du intensivt under de perioder på
året som utbildningar planeras och genomförs, totalt mot-
svarar den delen av tjänsten ca 60%. Önskar du arbeta hel-
tid finns utrymme för det i vår ordinarie verksamhet, ÖNH-
logopedi (se ovan).

Kvalifikationer: Du är leg logoped med flerårig klinisk
vana, gärna med arbetsledande erfarenhet. Du är öppen och
har lätt för att samarbeta.

Deltid/Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller
enl överenskommelse.

Upplysningar: Enhetschef Monica Käll Guldbrand,
tfn 031-342 33 24, monica.kall-guldbrand@vgregion.se

Facklig företrädare: DIK, Hedvig Holm, tfn 031-342 61 82.

Ansökan märkt med ref nr K98/02 sändes senast 27 februari
till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område
Sinnesorganen, Personalavdelningen, Att: Bodil Berg,
Röda stråket 16, 413 45 Göteborg.

Välkommen med din ansökan!

www.vgregion.se

HABILITERINGEN
Norra hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

Logoped
För mer information gå in på
www.ltkalmar.se/ledigajobb
eller ring Kristina Bälter Sandell, områdeschef
0492-178 33.
Sista ansökningsdag 18 februari.

Kurser Lediga platser

hjälp barn

med cancer

postgiro: 90 20 90-0

Kurs i BARNSTAMNINGSTERAPI
(Förskole- och lågstadiebarn)

Tid: 7 - 10 april, 2003.

Plats: Logopedmottagningen vid Länssjukhuset i Gävle.

Kursledare: Leg. logoped Lennart Larsson, Falun.

Pris: 3 500 kr, inkl kompendiet ”Föräldrasamtal ......” samt
luncher och kaffe/te.

Deltagarantal: ca 20 logopeder.

Innehåll:
Bedömning, varningstecken
Direkt terapi. Att visa mer än att prata, vara en modell. Stam-
ning i bilder.
Grupparbete: Olika typer av stamningsbeteende.
Indirekt terapi. Genomgång och fördjupning av kompendiet
”Föräldrasamtal vid barnstamning”. Rollspelsdemonstration
logoped – föräldrar.
Grupparbete: Rollspel logoped - föräldrar.
Kontakter med förskollärare/lärare.

Det är en fördel om kursdeltagarna har Carl Dells ”Treating the
School Age Child Child Who Stutters” aktuell. Den går att be-
ställa hos Stuttering Foundation of America: stutter@vantek.net.
Se även deras hemsida www.stutteringhelp.org

Anmälan skriftligt senast  31 mars till Logopedverksamheten
Gävleborg, Länssjukhuset, 801 97 Gävle. Fax 026 - 15 50 80,
e-post maria.a.olsson@lg.se
Anmälan är bindande.
Vi sänder närmare information efter anmälningstidens utgång.
Frågor ställs helst via e-post till birgitta.johnsen@lg.se

Kursdeltagarna ordnar själva inkvartering. Rådgör gärna med
Gävle Turistbyrå, tel 026 - 14 74 30.
E-post turistbyran@gavletourism.se, www.gavle.se/turism

Välkommen med din anmälan!



Med 8 000 anställda, 1 200 vårdplatser och omfattande
öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges 
största universitets- och forskningssjukhus. Förutom 
rollen som länssjukhus är Akademiska storsäljare av 
högspecialiserad vård och betjänar två miljoner 
människor i Mellansverige.

Logopeder
Akademiska sjukhuset

Inom länslogopedin i Uppsala län är vi 21 logopeder
som arbetar med olika diagnosgrupper inom all-
mänlogopedi och vi vill gärna ha Dig som kollega.
Länslogopedin befinner sig just nu i ett expansivt
skede. Vi behöver ytterligare förstärkning med fler
logopeder.  

En tjänst heltid med tillträde efter överens-
kommelse.

Ett vikariat heltid, 15 mars till och med februari
2004, med eventuell förlängning.

För både tjänsten och vikariatet gäller att de är
inriktade mot barnlogopedi, i kombination med
någon/några andra diagnoser. Det finns också 
möjlighet att kombinera med tjänstgöring i en
språkklass i Uppsala. Vi är öppna för olika lösningar
och du har därför möjlighet att komma med egna
önskemål om inriktning, tjänstgöringsgrad m.m. 
i din ansökan.

Upplysningar

Cheflogoped länslogopedin Marianne Christensen,
018-611 53 26,
marianne.christensen@logopedi.uas.lul.se
Barnlogopedin Helen Öfverholm Engström, 
018-611 53 20,
helen.öfverholm-engström@logopedi.uas.lul.se
Facklig företrädare Monica Bergel, 018-611 53 20,
monica.bergel@logopedi.uas.lul.se

Välkommen med din ansökan

med ref nr 603-1, meritförteckning och betyg till
Akademiska sjukhuset, personalexpedition 6, 
751 85 Uppsala, senast den 23 februari.

www.akademiska.se

Rehabområdet i Lidingö Stad omfattar en korttidsrehab med
30 dygnetruntplatser, en dagrehab och fyra närRehab knutna
till var sitt äldreboende. Dessutom finns social dagverksamhet
och dagvård för personer med demenssjukdom.

Vi söker en:

LOGOPED 100%
för tillsvidareanställning

Tillträde: 1 mars – 2003

Som logoped hos oss arbetar du tillsammans med arbets-
terapeuter, sjukgymnaster, rehabassistenter och övrig perso-
nal, där vi tillsammans sätter upp mål, utvärderar och utvecklar
vårt arbete.

Arbetet är fritt och självständigt och det finns stora möjligheter
att själv påverka upplägg av insatser efter de behov som finns.
Arbetsinsatserna innefattar logopediska bedömningar, vissa
behandlingar och uppföljningar samt handledning och utbild-
ning av personal.

Arbetsplatsen är förlagd till vår dagrehab, men tjänsten omfat-
tar även patienter/vårdtagare som vistas på vår korttids-
rehabilitering samt undervisning/handledning och stöd rörande
kommunikation till personal inom Lidingö stads övriga äldre-
omsorg.

Vi har individuell lönesättning.
Arbetstiden är dagtid måndag – fredag.
Upplysningar lämnas av: områdeschef Lena Jansson,
tel 08-731 37 51

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 15/2–2003
ställd till:

Lidingö Stad, ÄHO
Rehabenheten, Lena Jansson
Högsätravägen 2
181 58 Lidingö
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Varberg är en kulturellt och miljömässigt rik liten stad med gångav-
stånd från centrum till havet och goda förbindelser med Göteborg.

Paramedicinska basenheten, Logopedmottagningen  söker

LOGOPED 100%,
tillsvidareanställning, ref nr 7/03

Huvudsaklig inriktning mot neurologopedi. Du kommer att tillsam-
mans med en kollega arbeta med stroke- och traumatiskt hjärnskadade
patienter i både öppen- och slutenvård. Övriga arbetsområden kan
diskuteras efter Dina önskemål.

Tillträde: Snarast

Kvalifikationer: Leg logoped. Även Du som blir klar nu i vår är väl-
kommen med Din ansökan.

Upplysningar lämnas av cheflogoped Ingrid Fridén,
tel 0340-48 11 01, e-post ingrid.friden@lthalland.se
och av logoped Ann Johansson, tel 0340-48 11 44,
e-post ann.johansson@lthalland.se

Välkommen med din ansökan med löneanspråk, till Personal-
avdelningen, Sjukhuset i Varberg, 432 81 Varberg. Sista ansöknings-
dag är 2003-03-01.

www.lthalland.se

SJUKHUSET I VARBERG – LITE BÄTTRE PÅ ALLA SÄTT

Foto: Arne Persson

Stockholms produktionsområde
Handikapp & Habilitering

Habiliteringscenter Nord för barn och
ungdomar med autism söker

2 ST LOGOPEDER
En tillsvidareanställning med tillträde snarast och
ett vikariat 2003-04-15 - 2004-04-14.  Båda heltid.

I arbetsuppgifterna ingår att göra kommunikations- och språk-
bedömningar och utföra behandlingsarbete där även arbete med
alternativ och kompletterande kommunikation ingår. Medverka i
habiliteringsplanering tillsammans med övriga teammedlemmar dvs
arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och sjuk-
gymnast. Ge råd och stöd till föräldrar och personal. Arbetet är
omväxlande och utmanande. Du får regelbundna yrkesträffar och
handledning samt introduktion av erfarna kollegor. Vid habiliterings-
center Nord finns det fem logopedtjänster. Våra lokaler ligger i
Stadshagen, men arbetet innebär även resor i länets norra del.

Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Vi lägger stor vikt vid god sam-
arbetsförmåga och personlig lämplighet. Erfarenhet av barn med
autism och utvecklingsstörning är meriterande.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av habiliteringscenterchef
Eva Klintemar, logopederna Catrin Killander, Dag Strömberg,
tel 08-737 93 70.

Facklig kontaktperson: Christine Hyll, DIK, tel 08-442 41 70.

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2003 märkt
med ref nr Hab 2/03 för tillsvidaretjänsten och Hab 3/03 för vikariatet
ställd till: Habiliteringscenter Nord, Stadshagsvägen 7, 1tr, 112 50
Stockholm.

Danderyds sjukhus AB

SÖKER TRE

LOGOPEDER
Ref.nr TAL 1 / 03 Vikariat i  en språkklass.
Du arbetar med 6 barn som går i tvåan och trean. I skolan finns
ytterligare 4 språkklasser och flera logopedkollegor. Jag är
logoped i språkklass och har en jättebra  arbetsplats. Ring mig
så berättar jag mer Mimmi Gellerstedt  tel: 08 - 754 03 26
(till klassrummet tel: 08 - 626 55 39) eller min cheflogoped Iris
Samuelsson tel: 08 - 754 10 61

Ref.nr  TAL 2 / 03 Tjänst heltid till dyslexiteamet.
Du som vill arbeta i vårt team tillsammans med fem kollegor
och fortsätta utveckla verksamheten. Ring gärna så berättar
jag mer cheflogoped Anna Wiking Johnsson tel: 08 - 655 58 94.

Ref.nr TAL  3 / 03  Vikariat med möjlighet till anställning
tillsvidare.
Du som är intresserad av oralmotorik och dysfagi och vill
arbeta i vårt oralmotoriska team. Vi  behöver ytterligare en med-
arbetare. Vi är fyra logopeder och två tandläkare och vi samar-
betar mycket med öronläkare.Ring mig så berättar jag mer
logoped Inger Åstrand Rydberg tel: 08 - 655 76 80

Alla tjänsterna tillhör Talkliniken och alla deltar i gemensamma
aktiviteter med ca 35 medarbetare. Vi har regelbundna semi-
narier för kompetensutveckling och har möjlighet till handledning.
Humor, öppet kommunikationsklimat och högt i tak är viktigt för
oss som arbetar på Talkliniken.
Utförligare beskrivning av våra tjänster  finns  på  www.ds.se
under  Lediga jobb.
E-post: siv.gustavsson@ort.ds.sll.se

www.ds.se
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LOGOPEDER SÖKES
Vi söker två leg.logopeder till ett nu
permanentat projekt, Afasihuset,

Afasiföreningen i Örebro län är ansvarig för verksam-
heten och Vuxenhabiliteringen, ÖLL blir din arbetsgivare.

Afasihuset vänder sig främst till personer i yrkesverksam
ålder som har behov av fortsatt träning och social
gemenskap efter avslutad specialistvård. Verksamheten
fokuserar på strukturerad kommunikationsträning och trä-
ning i att klara av vardagssituationer och vänder sig även
till anhöriga.

I teamet ingår också friskvårdskonsulent och kurator.

Tillsvidareanställning, hel/deltid.

Upplysningar: verksamhetschef Ingvar G Wahlström, 019-
602 9350 eller sektionschef Barbro Sjöberg 019-602 9419.
Se även www.orebroll.se/psykhab

Facklig företrädare: DIK, Elisabeth Rosander,
elisabeth.rosander@adm.oru.se

Ansökan med ref.nr VUX 50 ställs till Ulla-Carin Östlund,
Vuxenhabiliteringen, Box 1241, 701 12 Örebro.
Sista ansökningsdag den 17 februari 2003.

Jämtlands läns landsting är en av länets största arbets-
givare med  anställda. Landstinget skall verka för
en god hälsa och en positiv livsmiljö i Jämtlands län. 

Läs mer på www.jll.se/rett/

Rett Center är en nationell resurs för Rett syndrom, specia-
listklinik, forsknings- och utvecklingsenhet och kunskaps-
center. Arbetet är riksövergripande och i internationell sam-
verkan. Centret är upptaget i Socialstyrelsens Vårdkatalog,
förteckning över Högspecialiserad vård av Rikskaraktär.

Vi arbetar tvärprofessionellt för att söka möta komplicerade
och specifika behov vid Rett syndrom. Arbetet omfattar kli-
niskt arbete, forskning, utveckling och undervisning. I tea-
met finns bl.a. barnneurolog, sjukgymnast, musikterapeut,
kurator och arbetsterapeut. Ortoped och neurofysiolog är
knutna till centret. 

Organisatoriskt är Rett Center direkt underställt sjukhus-
direktören vid Östersunds sjukhus. Från år  har staten
tagit ekonomiskt ansvar för verksamheten. Vi kan därmed
utöka teamet och söker bl.a. en logoped.

Logoped
100 %, tillsvidareanställning, ref nr 705

Vi söker Dig som är intresserad av att arbeta i team, där Du
har möjlighet att utveckla Din kompetens tillsammans med
andra yrkesföreträdare. Vi söker Dig som vill fördjupa och
utveckla Ditt arbete, delta i forskning och utvecklingsarbete,
undervisa och utveckla ett nätverk av yrkeskolleger. Du
behöver vara beredd på ansvarstagande och flexibilitet.

Kvalifikationer: Leg. logoped. Meriterande är erfarenhet av
arbete med människor med flerfunktionshinder, särskilt
Rett syndrom, forskningserfarenhet och goda språkkunska-
per. Stor vikt läggs vid personlig erfarenhet och lämplighet.

Arbetsuppgifter: Du kommer att ha ett speciellt ansvar för
att bedöma resurser och svårigheter som påverkar ät- och
sväljförmågan och att utveckla samarbete kring oralmotorik
och ät-svälj-problematik. I samverkan med teamet arbetar
Du med utveckling av området samspel-kommunikation
samt insatser som förebygger och utvecklar förmåga och
kompenserar funktionshinder. Du ska hålla Dig informerad
om aktuella bedömnings/behandlingsmetoder och forsk-
nings/utvecklingsresultat samt delta i forskningsarbete. En
viktig del i arbetet är att informera, instruera och samarbeta
med föräldrar och personal. 

Ytterligare information: Birgitta Wesslund, -  ,
birgitta.wesslund@jll.se, t.f. avdelningschef, kurator

Lön: Enligt överenskommelse.

Tillträde: Snarast.

Facklig företrädare: Eva Arvidsson, -  , 
eva.arvidsson@jll.se

Sista ansökningsdag: --

Välkommen med Din ansökan som Du skickar till Rett
Center, Frösö Strand, Box ,   Frösön
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VÄLKOMMEN till oss på Hjälpmedel Syd, som är
beläget vid fd Långbro sjukhus, ca 10 minuters
promenad från Fruängens centrum
Vi söker :

Logoped/
hjälpmedelskonsulent 

heltid, tillsvidare

Hjälpmedel Syd har ansvaret för hjälpmedelshanteringen
för funktionshindrade  personer inom södra delen av
Stockholms läns landsting.

Vi söker en logoped/hjälpmedelskonsulent med erfarenhet
av arbete med olika alternativa kommunikationssätt: röst-
förstärkare, samtalsapparater,  kommunikationsprogram
för datorer.

Har Du datorvana (PC och Mac) är det en fördel. Tjänsten
tillhör kommunikationsgruppen vid Hjälpmedel Syd där
Du kommer att arbeta tillsammans med hjälpmedelskon-
sulenter och tekniker. Du kommer att ansvara för utprov-
ningar av tal- och kommunikationshjälpmedel och även ge
information ,utbildning och konsultation till förskrivare av
hjälpmedel och till annan personal.

Arbete är självständigt och ger möjligheter till vidareut-
veckling inom det egna ansvarsområdet, både vad gäller
produkter och metoder för hur de ska användas.

Vi söker Dig med intresse för hjälpmedelsfrågor, alternativ
kommunikation och ny teknik. Har du dessutom några års
yrkeserfarenhet, är serviceinriktad, tycker om att 
samarbeta med andra yrkeskategorier och ta självständiga
beslut så tror vi att Du kommer att trivas hos oss. Det är
bra om Du har körkort.

Har vi fångat Ditt intresse? Vill Du veta mer , kontakta
enhetschef Anne Hertzberg, 070-484 27 61 eller logoped
Fredrik Thurfjell ,08-616 4832 eller 070-84 63 41.
Facklig kontaktperson Victoria  af Forselles, 08-616 48 00.

Välkommen med Din ansökan märkt Hjc 1/03 senast 
15 februari 2003 till:
Hjälpmedel Syd
Elisabet Nilsson
Box 139 
125 23 ÄLVSJÖ

Barn- och ungdomsförvaltningen

söker till

Pedagogiskt ResursCentrum

LOGOPED  REF NR 31-3

tillsvidaretjänst, heltid

PRC, Pedagogiskt ResursCentrum, ger råd, stöd och service
till kommunens förskolor och grundskolor bl a genom konsulta-
tion, handledning, utredning och fortbildning. Tillsammans med
en rad olika kompetenser verkar där 4 logopeder.
www.utb.halmstad.se/prc/home.htm

Arbetsuppgifter:

• Ansvar inom ett geografiskt område för bedömning, träning
och uppföljning av elever med tal- och språkstörningar

• Konsultation och handledning till personal kring enskilda
barn

• Fortbildning av personal samt logopediskt utvecklingsarbete

• Utredning av läs- och skrivsvårigheter i team med psykolog

Kvalifikationer:

Legitimerad logoped. Erfarenhet av arbete med barn, av
arbete i skola samt av läs- och skrivutredningar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Tillgång till bil erfordras.

Tillträde: 2003-04-01 eller enligt överenskommelse

Upplysningar: bitr rektor Monika Paulin, 035-13 82 29, eller
logoped Birthe Holmqvist, 035-13 96 14 (DIK-företrädare)

Sista ansökningsdag: 2003-02-28

Välkommen med din ansökan till

Pedagogiskt ResursCentrum
att: Rose-Marie Hjerp
Box 63
301 03 Halmstad

Nytt lösenord
på webben!
För att logga in på medlemssidorna
på www.dik.se behöver du följande
uppgifter:
Användarnamn = ditt medlemsnummer
(se baksidan av dik-forum)
Lösenord = ditt personnummer (tio siffror)
På medlemssidorna hittar du lönestatistik,
medlemsjour, avtalsarkiv med mera.

Välkommen!
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BLEKINGESJUKHUSET

ÖRONKLINIKEN söker

LOGOPED/
CHEFLOGOPED
100%, tillsvidareanställning

Placering: Logopedmottagningen, Blekingesjukhuset i
Karlskrona.Som logoped tjänstgör Du i Karlskrona i fräscha,
rymliga och ändamålsenliga lokaler. Som chef arbetar Du
både i Karlshamn och Karlskrona eftersom de båda sjuk-
husen är sammanslagna. Vi har datorbaserad journalföring.
Vi har regelbunden tillgång till foniaterkonsult och samtliga
logopeder i länet träffas kontinuerligt för länsmöten och
internutbildning.
Förutom goda kollegor, finner Du i Blekinge ett gott kulturut-
bud, väl utbyggda kommunikationer och en fantastisk natur. I
länet finns högskola och centrum för högteknologisk forsk-
ning och utbildning.

Arbetsuppgifter: Diagnosticering och behandling av patien-
ter med röst-, tal- och språkrubbningar samt sväljnings-
svårigheter. Fördelningen av arbete med olika patient-
kategorier är flexibel och kommer att diskuteras inom logoped-
gruppen. Chefsuppgifterna består av att leda och utveckla
den logopediska verksamheten samt att ha personal- och
budgetansvar.

Kvalifikationer: Leg. logoped. Stor vikt fästs vid personlig
lämplighet och samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet av
verksamhet i arbetsledande position meriterande, liksom
klinisk erfarenhet.

Övrigt: Logopedtjänsten resp. cheflogopedförordnandet kan
sökas separat. Chefsförordnandet innebär ansvar för
Logopedmottagningarna i Karlshamn och Karlskrona.
Chefsförordnandet är tidsbegränsat och omprövas var 3-e
år, tjänsten är med tillsvidareanställning som logoped inom
Landstinget Blekinge.

Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträdesdag: Snarast.

Upplysningar:
Lämnas av cheflogoped Helena M. Wisniewska, 0455-
735233,
e-post: helena.wisniewska@ltblekinge.se
fr o m 2003-02-13 t f cheflogoped Mona Clifford, 0455-735234
e-post: mona.clifford@ltblekinge.se
Basenhetschef: Roland Pahlitzsch, 0455-735190,
e-post: roland.pahlitzsch@ltblekinge.se
Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-Westrin,
0454-732621,
e-post: petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Ansökan: Snarast, dock senast 2003-02-28
Öronklinikens stab, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona.
fax 0455-12575.

Välkommen till Blekingesjukhuset

Habiliteringen Söker

LOGOPEDER
Vi behöver Dig!

Vill Du jobba med oss?

Vi söker dig som är intresserad av ett spännande och ut-
vecklande arbete i ett tvärfackligt team runt personer med
funktionshinder.

I Habiliteringen i Blekinge ingår två avdelningar, lokalise-
rade till Karlshamn och Karlskrona. Inom varje avdelning är
arbetet organiserat i två barnteam och ett vuxenteam, dess-
utom finns läkaresekreterare och administrativ assistent.

Teamen är sammansatta med medicinsk, pedagogisk, psy-
kologisk och social kompetens. Vi arbetar utifrån ett familje/
nätverksorienterat synsätt.

Vi erbjuder:
• Stöd av erfaren kollega och samverkan med logoped-

mottagningen
• Regelbundna yrkesträffar
• Handledning
• Vidareutveckling och fortbildning
• Arbete i tvärvetenskapliga team
• Stor möjlighet att påverka arbetstid och tjänstgöringsgrad
• Friskvård på arbetstid

Vi söker Dig som är eller snart blir logoped. Tidigare
habiliteringserfarenhet är meriterande.

Vi behöver logoped i vuxenteam för hela länet och för barn-
team i Karlskrona. Bägge tjänsterna är tillsvidareanställningar
på heltid.
Upplysningar lämnas av verksamhetschef Lars Johansson
tel 0455-73 21 59,
avd. chef Tomas Gotthardsson 0455-73 43 65, och Maj-Lis
Olsson 0454-73 21 74, logoped Barbro Kärvhag 0454-73 21 73.
Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-Westrin,
0454-732621.

Välkommen med din ansökan till personalsekreterare Birgit
Svensson Byggn. 32 Blekingesjukhuset  371 85 Karlskrona
senast 03-02-28.

BLEKINGESJUKHUSET ÖRONKLINIKEN

söker

LOGOPED
100%, graviditetsvikariat

Placering: Logopedmottagningen, Blekingesjukhuset i Karls-
krona.

Arbetsuppgifter: Diagnosticering och behandling av patien-
ter med röst-, tal- och språkrubbningar samt dysfagi. Fördel-
ningen av arbete med olika patientkategorier är flexibel och
kommer att diskuteras inom logopedgruppen.

Kvalifikationer: Leg. logoped.

Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträdesdag: 2003-05-01eller efter överenskommelse till ca
december 2004. Ev. längre.

Upplysningar: Lämnas av cheflogoped Helena M. Wisniewska,
tel: 0455-735233, e-post helena.wisniewska@ltblekinge.se

(OBS! endast t o m 2003-02-11), t f cheflogoped Mona Clifford,
tel: 0455-735234, e-post: mona.clifford@ltblekinge.se

Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-Westrin, tel:
0454-732622, e-post: petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Ansökan:
Senast den 28 februari 2003
Öronklinikens stab, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona.
fax 0455-12575.
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnr (se adressetiketten)
Lösenord: Ditt födelsedatum (ååååmmdd)

POSTTIDNING

”Att handskas med livet” är en berättelse
av och om tre svenska kvinnor. Kristina,
Åsa och Malin är födda under tre olika
decennier. De har två barn var med diag-
noserna DAMP, ADHD, Asperger syndrom,
Tourette syndrom, svagbegåvning/ADHD.
Genom dessa barn träffades de och upp-
täckte att de hade ännu mer gemensamt.
De har skrivit en bok där de, en i taget,
berättar öppet och utlämnande om hur
även deras egen barndom, uppväxt och
vuxenliv präglats av neuropsykiatriska
svårigheter, i de flesta fall fortfarande odiagno-
stiserade.

Boken handlar alltså INTE om de sex
barnen, utan om deras mammor. Kvinnor
som inte förrän i vuxen ålder förstått att
det kanske finns en förklaring till det kaos
de har befunnit sig i ända från barndomen.

Från Kristinas berättelse: ”Vissa lärare
tyckte att jag var alldeles hopplös. När jag
kunde svaret på en fråga, skrek jag det bara
rakt ut. Jag var bara tvungen, det kändes
som om jag skulle kräkas om jag inte fick
ur mig svaret genast. När jag så småningom

lärde mig att räcka upp handen och vänta
på min tur, glömde jag svaret och ofta även
frågan. Det resulterade i att jag tröttnade,
blev tyst och gav upp.”

Boken, som har några år på nacken, har
ett förord skrivet av Suzanne Steffenburg,
överläkare i barnneuropsykiatri i Göteborg.
Hon ger bl a en kort introduktion till de
neuropsykiatriska diagnoser som nämns i
boken, vilket kan vara värdefullt för en lek-
mannaläsare. Hela boken är endast 144 si-
dor lång, och så intressant att man sträck-
läser den på ett par timmar. Det är inten-
siva beskrivningar av tre människoöden, så
olika men ändå med många gemensamma
nämnare, och det är svårt att inte bli fångad.

”Vid dagis stod vaktmästaren och vän-
tade på mig och mamma när jag skulle läm-
nas på morgonen. Mamma orkade inte bära
upp mig för trapporna själv, eftersom jag
höll mig fast i trappräcket, slog och spar-
kade. Likadant var det när jag skulle hem!”
(Malin).

Boken innehåller också många beskriv-
ningar av hur vuxenlivet påverkas av att

man inte klarar att planera sin tid, inte vet
hur man ska bete sig mot grannarna, inte
kan välja vilka kläder man (eller barnen)
ska ta på sig. Kristina berättar om sitt ar-
bete som flygvärdinna, något som passat
henne perfekt eftersom samma rutiner gäl-
ler varje dag. Hon slipper dessutom be-
kymra sig om hur hon ska klä sig på job-
bet!

Åsa berättar om sin kamp för att få hjälp
av sjukvården, om blodtrycksmediciner,
samtalsterapi, avslappningsövningar, kris-
medicinering med kodeinberoende som
resultat. Ingenting hjälpte och hennes själv-
bild var på botten. Först efter att hennes
söner genomgått neuropsykiatriska utred-
ningar insåg hon att hennes egna svårig-
heter hade en liknande förklaring.

”Att handskas med livet” är en lättläst
och lättillgänglig bok som nog kan öka för-
ståelsen för de vuxna (och barn!) som idag
lever med neuropsykiatriska funktionshin-
der, med eller utan diagnos.
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