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Ledare

Ulrika Guldstrand

N är jag sitter och totar ihop det här är det fortfarande höst, nästan vinter. När du
läser det är det vinter, t o m början av advent. I världen där jag arbetar kan man
nästan säga att julen redan är i full gång. Jag arbetar i skolan!

Efter påsklovet på våren och första advent på vintern är det inte riktigt någon reda med
det. Visst arbetar man för fullt, men du hittar varken barn eller vuxna där du tänkt dig och
bokade tider glöms lite lättare bort. Rörigt, men kreativt, mysigt och framför allt väldigt
välbekant.

Jag arbetar i orten där jag själv en gång gick i skolan och traditionerna kring de stora
helgerna är i stort sett helt oförändrade sedan jag själv deltog som elev. Ytligt sett är det
mycket annat som fortfarande är likadant i skolans värld.

Tittar man lite djupare har skolan dock genomgått en mycket stor förändring. Under
parollen ”En skola för alla” har man på ungefär 10 år skapat ett skrämmande elitistiskt
system som sätter många barn ur spel, särskilt barn i behov av särskilt stöd, t ex dyslektiker.

Naturligtvis möter man duktiga pedagoger, som med glans klarar alla de utmaningar
som man möter när man handskas med de här barnen, men...

Väldigt ofta klarar skolan inte av att möta barnens individuella behov. De lever efter ett
rättvisepatos som ger upphov till en horribel si-
tuation för många barn. De blir förvånade när
barn har svårt att klara ständigt nya uppdelningar
i grupper, självständig forskning och sökande av
information, samt egen planering av skolarbetet.
Man tar också i stor utsträckning för givet att
föräldrarna kan hjälpa sina barn med skolarbe-
tet. För många av de barn som har svårt att ge-
nomföra uppgifterna i skolan, flyttas en stor del
av arbetsbördan till hemmet och kvällstid. På
grund av dålig ekonomi i kommunerna har dess-
utom antalet speciallärare och specialpedagoger
på många håll minskat drastiskt. I de lägre års-
kurserna klarar man ofta att hantera problemen,
eller skjuter dem framför sig. På högstadiet är
det värre!

På min tid (för inte så väldigt länge sedan)
kunde man lämna grundskolan med ett dåligt,
men trots allt fullständigt betyg. Det lämnade
möjligheten öppen att gå vidare i livet, kanske
till en gymnasieutbildning, kanske till något annat. Idag är det allt eller inget! Godkänt eller
icke godkänt! Och alla förväntas gå vidare till gymnasiet!

För barn med svårigheter –t ex språkstörning och/eller dyslexi- blir detta en svår ekva-
tion eftersom de av olika anledningar ofta har svårt att klara kärnämnena. Det allra mest
bakvända i hela denna labyrint av problem är att det egentligen finns bra möjligheter till
anpassning av både undervisning och betygsättning för dessa elever. Deras rättigheter är
reglerade i skollagen! Tyvärr har varken skolledare eller lärare på allvar förstått hur denna
bör tillämpas!

I ett längre perspektiv ger detta upphov till ökande sociala klyftor och utslagning av
människor. Det är ett samhälle som åtminstone inte jag vill leva i!

Jag tror inte detta var tanken med ”En skola för alla”. Jag hoppas och tror att saker och
ting kommer att bli bättre och att förändringar är på väg. Och trots alla mina klagomål och
all min ilska över allt som inte fungerar i skolan, trivs jag väldigt bra med mitt arbete. Flera
kommuner i Skåne –och kanske på andra håll i Sverige, men det vet jag mindre om –har
satsat på kommunalt anställda logopeder. Jag är övertygad om att vår kår här har stora och
spännande uppgifter att ge oss i kast med, och inte minst, orättvisor att utplåna!

Nu ska jag snart njuta av en av de bästa sakerna med skolan –lov!
God jul,Gott nytt år och

Trevlig läsning!
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Västmanlands län
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ROSE-MARIE BLOM SVENSSON
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rose-marie.blom.svensson@lg.se

KATARINA NYGREN
Västernorrlands län
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katarina.nygren@sundsvall.se

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

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

ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
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DIKs FÖRBUNDSSTYRELSE: TEL (ARB:)
Britt Marie Häggström ordförande 08-466 24 02
Karin Åström Iko 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 0736-25 45 84
Bibbi Olson 08-519 264 00

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
ARK Karin Åström Iko 08-782 69 78
BF Maj Eriksson 063-14 30 48
Kulturfacket Anna Sjöberg 070-465 14 64
Informatörsfacket Sara Bengtzon 0708-22 38 76
SLOF Ingrid Kongslöv 040-683 07 15
SMF: Karin Linder 08-570 356 56
Statliga chefsgruppen Stefan Boman 08-519 554 76

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 tjänstledig
Linnéa Lilja studenter 08-466 24 10
Bo Westas utredning 08-466 24 05

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

BD, N privat och kommun utom Halm-
stad, Laholm och Hylte kommuner,
O kommun,landsting och privat, X

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

Helsingborg, N-län Halmstad, Hylte
Laholm kommun

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

Lise-Lotte Klavebäck tjänstledig
Hans Kyrö förhandl. privat, kommun, landsting, 08-466 24 35

AB kommun, C
Mira Lavikko förhandl. privat, kommun, landsting, 08-466 24 16

AB-län privat, AC, Y, U
Sara Luthander-Hallström tjänstledig
Anders Regnell förhandl. statlig sektor hela landet, 08-466 24 27

endast kontaktmyndigheter
Anna Steen förhandl, landsting, kommun, privat, 08-466 24 30

G, H, K, M-län kommun för Malmö,
Lund och Helsingborg, statlig sektor
hela landet, ej kontaktmyndigheter

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

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 utvecklingschef 08-466 24 12
Helena Nicklasson projektledare 08-466 24 36
Lennart Sandström ombudsman 08-466 24 21

ADMINISTRATION:
Ing-Marie Enmalm redovisning 08-466 24 78
Bo Jernberg redovisning, personaladmin. 08-466 24 73
Per Lagerberg fastighet, inköp, vaktmästeri 08-466 24 14
Johan Lilja datatekniker 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, medlemsregister 08-466 24 72
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Lön

När jag 1984, som ny logoped, kom
till Jönköpings län fick jag en lön
på 8.400 kr. Jag kategoriserades i

löneklass 30, grad 1, såsom var brukligt vid
den tiden.

 Jag var nyutbildad och man tog ingen
som helst notis om att jag var fyllda 30,
hade tre barn och en del livserfarenhet i
övrigt. –Det enda jag kunde vara säker på
var att mer än 1000 kronor i löneutveck-
ling kunde man inte räkna med. Dvs löne-
klass-systemet med lönegrader gav inte mer
vare sig man var en stjärna eller en nolla.
(Nu vet vi ju alla att man sällan är en nolla
i vårt yrke, men ändå, för att spetsa till det
lite) Det var den löneutveckling man hade
att se fram emot som erfaren, kunnig lo-
goped med sådär en 20 år i yrket.

Allt var inte bättre förr, vill jag påstå.
I samma takt som omvärlden föränd-

rats har arbetsgivarens, fackföreningens och
den enskilda individens syn på vad lön är
också ändrats under resans gång.

 I vårt län har det tagit tid, men det har
det också gjort på många andra platser. En
del arbetsgivare har rusat med i efterfrågans-
strömmen på ett sätt som inte alltid stimu-
lerat gamla trogna medarbetare. -Jag tän-
ker då på de arbetsgivare som betalat höga
löner för att locka till sig nya medarbetare,
men som faktiskt inte i samma takt pre-
mierat de goda krafter som faktiskt redan

LÖNESTATISTIKEN FÖR 2003
är inte färdig till detta nummers tryckning (vilket vi hoppats på)...

Men den kommer snart! Så gå in på www.dik.se eller titta

noga i kommande nummer av Logopednytt!

Att våga sätta lön
I Jönköpings Län har man utvecklat en lönesättningsstrategi för

rättvisare lönesättning.

funnits på plats. Jag har hört om fall där
den nyutbildade logopeden fått avsevärt
mer i lön än den som arbetat 10 år på ar-
betsplatsen.- Jag tror inte det gagnar vare
sig gammal eller ung. Snarare skapar det
konkurrens och avund, inget man vill ha
på en god arbetsplats.

Med en individuell och differentierad
lönesättning kan alla goda krafter tas till-
vara och den som har lång erfarenhet kom-
mer att få en värdig lön.

Om man som ny logoped vet att man
kan utveckla såväl kompetens som löne-
nivå genom arbetslivet kan man oftast för-
lika sig med den ingångslön som erbjuds
på en önskad arbetsplats, även om vissa
landsdelar erbjuder högre sådan.

För att på ett någorlunda rättvist sätt
kunna mötas i diskussioner kring individu-
ell lönesättning måste det finnas kriterier som
både arbetsgivare och fackförening kan enas
om. Därför har vi, i hela landstinget, haft
kurser och seminarier som samlat chefer
och fackliga förtroendemän i denna fråga.

Vi har, sen två revisionsförhandlingar till-
baka, använt oss av dessa kriterier och funnit
dem användbara. Logopedmottagningen
prövade redan tidigare en form av kriterier
för lönesättning och vi tycker att det givit
bra verktyg för lönediskussioner och löne-
sättning. Lönekriterierna inbegriper: Arbets-
kapacitet, Kvalitet, Samarbetsförmåga,

Utvecklingsförmåga, Engagemang och ansvars-
tagande. Dessa poängsätts enligt en överenskom-
men skala.

Utifrån ovanstående kriter ier förs
utvecklings- och lönesamtalet. Såväl löne-
sättande chef som arbetstagare förbereder
samtalet med en skattning av respektive
förmåga. I detta samtal ska givetvis också
finnas möjlighet att diskutera vad medar-
betaren ska kunna göra för att utveckla vissa
förmågor för att erhålla högre skattnings-
poäng. –Som enskild medarbetare vet man
oftast ganska väl vad man har för styrkor
och svagheter, så detta brukar inte vara sär-
skilt hotfullt. –Däremot blir man snarare
mer misstänksam mot negativ kritik om
den sas bara tas ur luften, utan välgrundade
kriterier.

Vi har funnit att denna grund för löne-
sättning fungerar väl och är rättvisande. Den
ger  rättmätig utdelning till medarbetare
med lång erfarenhet, men också utrymme
för individer med särskild kunskap och
kompetens.

I Jönköping har vi en hygglig lönesprid-
ning numera. Skillnaden mellan lägsta lön
och högsta lön är 6.500kr (7.500 med en
stipulerad nybörjarlön), och då ingår inte
chefslönen i lönespannet.

Ann Falck
Jönköping
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Lön

U tifrån befintlig lönestatistik kan
man dra olika slutsatser beroende
på vad man tittar efter. Mitt

perspektiv är att spekulera kring orsakerna
till att löner för logopeder inom landstings-
sektorn varierar mellan olika landsting. Jag
använder mig av lönestatistik som avser DIK-
anslutna logopeder. När det fortsättningsvis i
texten nämns logopeder är det just de DIK-
anslutna logopederna som jag avser.

Antalet logopeder i landstingen år 2002
varierar mellan 172 till 6. Räknar man på
genomsnitt anställda logopeder alla lands-
ting blir det 36 logopeder per landsting.
Räknar man bort de landsting som har fler
än 100 anställda logopeder blir snittet 17.
Detta är viktigt att komma ihåg när man
utläser lönestatistik.

Vanligtvis presenteras statistiken i
percentilvärden: normalt 10: e percentilen,
median/50: e percentilen samt 90: e per-
centilen. Alla antal som anges avser 2002.

Kort kan man förklara respektive percen-
tilvärde med följande:

• 10: e percentilen – 10 % av antalet
logopeder på respektive landsting tjä-
nar mindre än angivet värde.
• 50: e percentilen = median – 50 %
av antalet logopeder på respektive
landsting tjänar mer eller mindre än
angivet värde. Om du har 21
logopeder är det den elftes lön som
utgör median då 10 tjänar mer och
10 mindre.
Median skiljer sig från medellön som
ju beräknas utifrån allas lön tillsam-
mans delat med antalet logopeder.
• 90: e percentilen – 90 % av antalet
logopeder på respektive landsting tjä-
nar mindre än angivet värde eller
motsvarande 10 % tjänar mer än an-
givet värde.

Kommentarer kring lönestatistik
Hans Kyrö har analyserat lönestatistiken för oss
logopeder mellan –99 och –02.

Landsting Medellön-99 Plac: Medellön -02 Plac: % ökning

Dalarna, 15st 20608 13 25127 5 21,9
Jönköping, 20st 19488 20 23585 15 21,0
Västernorrland, 6st 22720 3 27367 1 20,4
Jämtland, 9st 19933 18 23789 14 19,3
Sörmland, 10st 21533 6 25570 3 18,7
Västra Götalandsreg, 110st 20224 16 23877 13 18,0
Stockholm, 172st 20780 12 24241 10 16,6
Blekinge, 11st (2002) 20823 11 24059 11 15,5
Uppsala, 27st 21148 10 24411 8 15,4
Östergötland, 25st 20287 15 23370 16 15,1
Halland, 15st 20044 17 23081 18 15,1
Gävleborg, 15st 22249 5 25540 4 14,7
Kalmar, 17st 21293 9 24388 9 14,5
Region Skåne, 110st 19578 19 22289 20 13,8
Kronoberg, 13st 21450 7 23915 12 11,4
Örebro, 20st 20388 14 22552 19 10,6
Värmland, 16st 22730 2 24971 6 9,8
Västerbotten, 6st 22623 4 24609 7 8,7
Västmanland, 21st 21427 8 23130 17 7,9
Norrbotten, 17st 24445 1 26078 2 6,6

Landsting 90e percentil -99: Plac: 90e percentil -02: Plac: % ökning

Dalarna, 15st 21800 15 31000 2 42,2
Sörmland, 10st 23800 5 29250 3 22,8
Gävleborg, 15st 23200 8 28000 5 20,6
Jönköping, 20st 22400 13 26900 9 20,0
Region Skåne, 110st 21500 18 25675 15 19,4
Kalmar, 17st 22050 14 26100 12 18,3
Blekinge, 11st (2002) 21600 17 25500 16 18,0
Stockholm, 172st 23000 10 26900 8 16,9
Västra Götalandsreg, 110st 22600 11 26350 11 16,5
Uppsala, 27st 23300 7 26700 10 14,5
Östergötland, 25st 22500 12 25700 14 14,2
Örebro, 20st 24000 4 27215 7 13,3
Halland, 15st 21700 16 24400 18 12,4
Kronoberg, 13st 23800 6 26000 13 9,2
Västerbotten, 6st 25700 3 28000 4 8,9
Norrbotten, 17st 29600 1 31929 1 7,8
Västmanland, 21st 23023 9 24600 17 6,8
Värmland, 16st 26700 2 27580 6 3,2
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Lön

Man ska således ha i minnet att det inte
är högsta eller lägsta lönen som anges utan
det är löner strax före eller efter som anges.
Det går inte med percentilvärden att se
absoluta lägsta och högsta lönen. Vidare
måste man komma ihåg att alla värden som
anges i diagram avser just de som var an-
ställda i respektive landsting 1999 respek-
tive 2002. Den tar inte hänsyn till perso-
nalomsättning som ändå finns. Någon kan
ingå i till exempel Halland 1999 men job-
bar i Västra Götaland 2002.

När det gäller de tre största landstingen
blir det annorlunda. Stockholms län hade
172 Logopeder anställda. Det innebär att
17 logopeder tjänar mindre än 10:e per-
centilen och att 17 logopeder tjänar mer
än 90: e percentilen.

Det ska man ha i åtanke när det är dags
för löneförhandlingar. Om det bara är en
som tjänar mer än 90: e percentilen kan just
den logopedens lön förklaras utifrån speci-
ella omständigheter. Men om det är 17 blir
det lättare att hänvisa till att logopeders lö-
ner inom landstinget ligger på en viss nivå.

VAD KAN MAN SÄGA OM LOGOPEDERS
LÖNEUTVECKLING PERIODEN 1999 – 2002?
Tittar man på ökningen när det gäller medel-
lön varierar den från 21,9% till ca 6,7%.
90: e percentilens ökning varierar mellan
42,2 % ned till ca 3,3 %. Dalarna har haft
den högsta procentuella löneutvecklingen
under aktuell period. Medellönen har ökat
med 21,9 %, från 20 608:- till 25 127:-,
men framför allt har 90: e percentilen ökat
med 42,2 %, från 21 800:- till 31 000:-.
Dalarna hade 15 logopeder anställda 2002.
Nästhögsta ökningen avseende medellön
har Jönköping, 21 % - från 19 488:- till
23 585:-. Sörmland har den nästhögsta ök-
ningen när det gäller 90: e percentilen ca
22,9 %, från 23 800:- till 29 250:-.

Västernorrland har dock den högsta
medellönen 2002, 27 367:-, men i procent
den 3: e högsta procentuella ökningen.
Västernorrland hade 2002 sex logopeder
och Jämtland 9. Deras löneutveckling har
bara räknats med i medellönens utveckling
men inte angående 90: e percentilen. Detta
då de är färre än 10.

Om man rangordnar landstingen efter
högsta medellönen och 90: e percentilen
för båda åren, -99 och –02, kan man no-
tera att Norrbotten har alla år i båda fallen
högsta värdena. Däremot har Norrbottens

medellön ökat med ca 6,7 % och 90: e per-
centilen ökat med ca 7,7 %. Som nyan-
ställd har du lätt att få en hög lön, men din
löneutveckling har blivit sämre än övriga
landsting.

När det gäller Dalarna har det lands-
tinget gått från en 15: e plats till 2: a plats i
”löneligan” avseende 90: e percentilen. När
det gäller medellönen har Dalarna avance-
rat från 12: e till 4: e plats.

Västmanland har tappat i relation till an-
dra landsting. Medellön har man tappat från
7:e plats till 15:e. När det gäller 90:e per-
centilen har man tappat från 9: e plats till 17:e.
Noteras kan att Kronoberg tappat i 90:e
percentil från 6:e till 13:e plats men bara från
6:e till 11:e plats när det gäller medellön.

I övrigt är förändringarna inte lika stora.

VAD KAN DÅ FÖRÄNDRINGARNA BERO PÅ?
I många landsting behöver bara en sluta
och någon ny börja så påverkas löne-
statistiken direkt. Det kan förklara en del
av ökningarna. Det är känt att som nyan-
ställd har du haft bästa möjligheten att för-
handla upp din lön. Detta då marknadslä-
get för logopeder är för närvarande mycket
gott. Just marknadsfaktorn ska inte under-
skattas. Den ger direkt utslag på löneläget.
Andra grupper inom DIK har många sö-
kande på lediga jobb och deras löneläge är
därefter.

Frågan är om Dalarna haft en mycket
omfattande personalomsättning sedan 1999

eller om det finns någon annan förklaring
bakom deras löneutveckling.

Byte av ledning eller ny politisk majo-
ritet kan vara en del av anledningarna till
aktuellt löneläge.

KOPPLINGEN TILL ANDRA YRKEN
Efter en jämförelse med arbetsterapeuter
och läkare och dessa yrkesgruppers löner
inom respektive landsting kan man se vissa
samband. Läkarna i Norrbotten har högsta
medellönen och högsta 90: e percentilen
2002. Däremot läkarna i Dalarna tredje läg-
sta medellönen och lägsta 90: e percenti-
len. När det gäller arbetsterapeuter toppar
Kalmar både vad gäller medellönen och 90:
e percentilen. Norrbottens arbetsterapeuter
har 8: e högsta medellönen och 11: e bästa
90: e percentilen.

Tittar man på spridningen mellan hög-
sta och lägsta löneläget avseende 90: e per-
centilen ser man att den uppgår till 18 %
för arbetsterapeuter, 21 % för läkare och
30 % för logopeder.

Om det har att göra med att det finns
625 logopeder, 3 773 arbetsterapeuter eller
22 112 läkare kan man ha skilda åsikter om.

Det man kan säga är att det inte ser ut
som om något landsting toppar i alla tre
yrkesgruppers ”löneligor”. Samma sak gäl-
ler när man tittar på lägstalönerna.

Hans Kyrö
DIK
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Löneläget i 3 landsting3
Logopednytt har bett logopeder i tre lands-

ting, som på olika sätt ”sticker ut” vad

gäller löneutvecklingen, att skriva ned

sina tankar om löneläget.

V årt landsting är, liksom många
landsting i landet, hårt pressat eko-
nomiskt och står inför tuffa spar-

beting. Lönemässigt ligger logopederna
varken bäst eller sämst till jämfört med
kollegor i landet. Arbetsmiljömässigt finns
det fortfarande mycket kvar att önska, då
vi är lågt bemannade i jämförelse till vårt
befolkningsunderlag. Trots detta har vår
centrala fackliga företrädare glädjande nog
informerat oss om att vårt löneläge är rela-
tivt gott och att Landstinget Gävleborg och
den länsövergr ipande logoped-
verksamheten har rykte om oss att vara god
arbetsgivare för logopeder.

Vi tror att det beror på följande: Logoped-
verksamheten i Gävleborgslän genomgick
1999 en strukturomvandling som resulte-
rade i att alla klinikanslutna logopeder blev
anställda i en länsövergripande logoped-
verksamhet med en logoped, Birgitta John-
sen, som verksamhetschef. Hon var namn-
kunnig inom logopedin och en erfaren le-
dare. Under sina år som chef för logopedin
gjorde hon oss starka som grupp och mer
synliga inom landstinget. Under hösten 03
avancerade vår chef ytterligare och är nu
verksamhetschef för Rehabiliterings-
centrum, som innefattar sjukgymnastik-
verksamheten, arbetsterapiverksamheten,
länsrehabiliteringen och länsövergripande
logopedverksamheten. Vi är mycket stolta
över henne. Men hon är mer perifer för oss

nu, och vi saknar henne som arbetskamrat.
Ny cheflogoped har rekryterats inom egna
leden.

När det gäller löner följer vi fackets re-
kommendationer när det gäller lönesätt-
ning av nyutexaminerade. Verksamhetens
logopeder har tillsammans med VC utar-
betat lönekriterier som ligger till grund för
vår lönesättning. Dessa kriterier används vid
lönesamtalen och revideras fortlöpande.
Kriterierna är ett stöd när det gäller att rätta
till lönesnedsitsar, och i arbetet med att få
fram en bra lönebild och god löneutveck-
ling. Detta arbete bedrivs ständigt, då löne-
bilden påverkas så snart vi får en nyanställ-
ning. Både fack och arbetsgivare arbetar för
att öka lönespridningen. Vid de två senaste
löneförhandlingarna har vi följt den nya
modellen med lönedialog, och upplever att
detta hittills gett ett bättre utfall än då för-
handlingarna skedde på traditionellt vis. Alla
anställda erbjuds årligen utvecklingssamtal
och lönedialog separat eller i kombination.

I Gävleborgslän finns för närvarande 17
logopeder, varav vissa arbetar deltid. Vi arbe-
tar i sektioner med diagnosinriktning. Alla
logopeder har tillgång till yrkesmässig hand-
ledning. Väntetiderna är långa, särskilt i Gäst-
rikland och vårt län är geografiskt stort. Trots
hårt arbete har vi inte lyckats bygga ut verk-
samheten helt. Logopedbristen är ju natio-
nell och något som vi levt med under många
år. Underbemanningen är särskilt kännbar i

Hälsingland och inom habilitering. Under
några år har logopedverksamheten köpt in
duktiga logopedkonsulter som täckt upp be-
hovet till viss del.

Landstinget har haft en generös inställ-
ning när det gäller att anställa sommarvik-
arier och vi har med glädje handlett de stu-
denter vi haft turen att få till oss. I flera fall
har vi sedan kunnat anställa gamla elever
och sommarvikarier. Vi är en stabil yrkes-
grupp som blivit samkörda med varandra
och har varit länet trogna under många år.

Karin Langesten
Leg. Logoped, facklig företrädare

Rose-Marie Svensson
Cheflogoped, fd  facklig företrädare

Gävleborgs län
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Löneutvecklingen 1999-2002 har va-
rit liten i Hallands Läns Landsting,
jämfört med många andra regioner i

landet. Vi har ombetts att försöka förklara
vad det kan bero på och kan se flera tänk-
bara förklaringar till detta:

• Logopederna i Halland saknar sedan
många år tillbaka en gemensam organisa-
tionstillhörighet:
- Kungsbacka hörde under dessa år till

specialistsjukvården-öron i Halland och
saknade cheflogoped.

- Varberg hörde till paramedicin i Varberg.
De hade cheflogoped.

- Falkenberg hörde till primärvården i Fal-
kenberg och saknade cheflogoped.

Hallands län

Dalarnas län

- Halmstad hörde till paramedicin i Halm-
stad. De hade cheflogoped men förhand-
lade direkt med chefen för paramedicin.

- Laholm hörde till kommunen.
- Habiliter ingslogopederna tillhörde

handikappförvaltingen och hade en
cheflogoped.

- Dessutom fanns fler logopeder inom
kommunerna.

Löneförhandlingarna har därför sett olika
ut på varje mottagning, vilket naturligtvis
har försvårat för de DIK-representanter och
löneförhandlare som på olika sätt har ver-
kat under denna period. Halland har fram
till i år haft en central förhandlingsordning.
•  Vi har även uppfattat brister i stöd och
informationsflöde mellan DIK centralt och

logopederna i Halland, varvid det har sak-
nats (och fortfarande saknas) en lokal DIK-
representant för DIK-anslutna i landstinget
under större delen av denna period.
• Halland har haft en liten omsättning av
logopeder på befintliga tjänster och dess-
utom har få nya tjänster tillkommit inom
landstinget, vilket naturligtvis inte har gyn-
nat löneutvecklingen.
• Löneläget har varit generellt lågt för
många olika yrkesgrupper inom landstinget
under samma period.

Helena Broman
Kerstin Johansson

Yvonne Wernersson
Logopedmottagningen i Kungsbacka

J ag har egen statistik från 2002 och
framåt, den skiljer sig en del från den i
artikeln (se s 6). Vår medellön per den

1/4 2002 var 23000 med logopedchefen
exkluderad, 23600 med chefen inkluderad,
alltså en betydligt mer måttlig löneutveck-
ling. I diagrammet är medellönen 25127,
en ganska kraftig skillnad. En delförklaring
skulle kunna vara att vi 2002 hade en ef-
tersläpning i förhandlingarna på nästan ett
år, dvs lönen per 2002-04-01 var egentli-
gen 2001 års lön. 2002 års lönerevision blev
inte klar förrän 2003-03-01, medellönen
steg då till 24250 vilket ju i alla fall ligger
närmare diagramvärdet för Dalarna. Chef-
logopedlönen förhandlas sedan ett par år
tillbaks för sig utifrån jämförbara
verksamhetschefslöner. Logopedchefen för-
handlar för sig själv (med protokollfört för-
behåll innebärande att han om han vill har

rätt att ta hjälp av DIK under pågående
förhandling). Nuvarande cheflogoped har
varit chef i snart 10 år.

Under perioden 1999 - 2002 har vi för-
utom sedvanliga lönerevisioner åtminstone
vid något tillfälle fått tilldelning ur den s k
verksamhetspotten vilken är ett verktyg för
landstinget att mellan lönerevisionerna
kompensera utvalda yrkesgrupper för exv
snedfördelningar inom gruppen (ingång-
slöner överstigande löner för erfarna med-
arbetare). Ett relativt gångbart argument i
löneförhandlingarna har varit logoped-
bristen vilken medfört konkurrenssituation
mot exv Gävleborg, logopeder har också
rekryterats härifrån till Gävleborg. De re-
lativt höga ingångslönerna har enligt min
bedömning i det stora hela haft en positiv
inverkan på dalalogopedernas löneutveck-
ling eftersom arbetsgivaren faktiskt tagit

hänsyn till detta i sin lönepolitik, både i
regelrätta lönerevisioner och verksamhet-
spottsfördelning. Följden har ju inneburit
en sämre spridning när löneutvecklingen
för ff a de som har arbetat länge i någon
mån har fått stå tillbaka för de som i första
hand kompenseras för att en i yrket allde-
les ny logoped kan gå in och tjäna rejält
mer än en logoped som arbetat några år.
En viss förbättring kan ändå skönjas inne-
bärande mer emfas på lönespridning/lö-
neutveckling från arbetsgivarens sida plus
att vi på senaste tiden lyckats rekrytera tre
logopeder med lång erfarenhet. Vi har se-
dan -99 lyckats rekrytera 12 logopeder
(brutto).

Mikael Boström
Falun
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MARKNADEN
Marknadskrafterna arbetar för logopede-
rna. Det finns helt enkelt inte tillräckligt
antal logopeder till de tjänster som behö-
ver besättas. Ett stort antal arbetsgivare som
tidigare försökt bibehålla befintlig löne-
struktur genom att hålla tillbaka lönen vid
nyrekryteringar har tvingats släppa den
intentionen för att klara bemanningen. Den
förändringen börjar också i allt större ut-
sträckning få påverkan på redan anställdas
löner eftersom Landstingen inte klarar att
behålla befintlig personal med de små löne-
skillnader som uppstått mellan ny och re-
dan anställd personal.

Det bästa förutsättningen att höja den
generella lönenivån för logopederna lig-
ger alltså i era egna löneförhandlingar när
ni förhandlar lön vid ny anställning.

DEN ÅRLIGA LÖNEÖVERSYNEN
DIK slöt 2001 ett löneavtal som är en ut-
veckling av tidigare löneavtal. Tonvikten
ligger på tydligare skrivningar så att löne-
utvecklingen och den individuella
lönesättningen på ett bättre sätt kopplas till
såväl befattningens svårighetsgrad och an-
svar som till den individuella prestationen
utifrån fastlagda lönekriterier.

Det är viktigt att var och en av de an-
ställda förstår varför de har den lön de har
och hur de i sitt arbete kan påverka sin
löneutveckling. Avtalet ställer stora krav på
arbetsgivaren att analysera löneläget och att
ta ställning till vilka åtgärder som krävs. Det
grundar sig på en traditionell förhandlings-
ordning, där den fackliga organisationen

Förutsättningar för logop
– tre år med det nya löne
I huvudsak kan anges två delar som påverkar Logopedernas lönesättning:

- Marknaden

- Den årliga löneöversynen

och arbetsgivaren förhandlar om lön för
de enskilda anställda.

I avtalet finns möjlighet att använda sig
av annan förhandlingsordning. DIK ska då
överlägga med arbetsgivaren om de över-
gripande förutsättningarna för lönesättning
och bevaka lönebildningen utifrån en struk-
turell nivå. De enskilda anställda ska sedan i
samtal med arbetsgivaren diskutera sin lö-
neökning utifrån fastlagda lönekriterier.
Många arbetsgivare använder sig fortfarande
av traditionell förhandling. Hos de arbets-
givare som på ett seriöst sätt arbetat med
den nya förhandlingsordningen har löneut-
vecklingen varit mer positiv än tidigare.

Avtalet har generellt sett varit en fram-
gång då en dialog om lön och lönebild,
såväl på individuell som övergripande nivå,
kommit till stånd. Resultatet efter tre års
lönerevisioner visar att den generella lö-
neutvecklingen för logopeder varit god,
inbegripet såväl resultat från lönere-
visionerna som löneglidning. Motsvarande
siffror hade aldrig uppnåtts i ett centralt
avtal. De arbetsgivare som i tidigare löne-
avtal såg angiven lägstprocentsats som ett
tak har tvingats börja arbeta med lönesätt-
ning på ett bättre sätt och med ett bättre
utfall som resultat.

Men – vi har fortfarande inte nått vårt
mål, främst avseende löneutveckling för
redan anställda i verksamheterna. Det största
hindret har var it de förutsättningar
förvaltningarna och cheferna getts i ge-
nomförandet av lönerevisionerna.

Politikernas roll i detta har varit avgö-
rande, i vilken utsträckning de tagit del av

de ingångna avtalen och vilken vilja de haft
att följa dem. Förutsättningarna hos de olika
arbetsgivarna har också varit högst varie-
rande. I alltför liten utsträckning har utfallet
i löneförhandlingar byggt på löneanalys och
ställningstaganden. Först och främst har av
politikerna fastställda procentsatser, grun-
dat på ekonomiskt utrymme, varit styrande
för i vilken mån arbetsgivarna har möjlig-
het att följa avtalet och dess skrivningar i
förhandlingarna. Hur delegationen att sätta
lön i realiteten förts ut till cheferna har
också påverkat.

GODA OCH DÅLIGA EXEMPEL
Skillnaderna i resultat vid lönerevisionerna
är stora mellan olika arbetsgivare. Att en-
bart läsa statistiken ger inte alltid vid han-
den vem som är den ”goda” arbetsgivaren.
Två tydliga exempel på detta - den ena i
negativ bemärkelse, den andra i positiv be-
märkelse – är Norrbottens Läns Landsting
och Gävleborgs Landsting. Hos dessa två
arbetsgivare har lönebildningsprocessen två
helt olika skepnader, trots att statistiken vi-
sar på likartade lönebilder.

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING – DEN
DÅLIGA ARBETSGIVAREN
Av lönestatistiken för Norrbottens läns lands-
ting kan utläsas en god lönebild. Verklighe-
ten bakom siffrorna är en helt annan. Norr-
bottens Läns Landsting har haft en stor per-
sonalomsättning, för att klara bemanningen
har de fått nyrekrytera på en förhållandevis
högre lönenivå. Därav den i statistiken goda
lönebilden. Sanningen är en annan.
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pedernas löneutveckling
eavtalet

DIK har frånträtt löneförhandlingarna
fyra år i rad då överenskommelse om lön
inte kunnat träffas. Frånträdandet 2000
skedde utifrån hur arbetsgivaren hanterat
lönesättningen för hela den dåvarande av-
talsperioden, 1998-2000.

Löneförhandlingarna vid Norrbottens
Läns Landsting är en ensidig lönesättning
från arbetsgivarens sida, utan några förut-
sättningar för de fackliga organisationerna
att påverka resultatet i förhandlingar. För-
delningen av det av arbetsgivaren i förväg
fastställda utrymmet har ingen koppling till
avtalet och dess skrivningar. Utfallen ligger
på en mycket låg nivå och några förutsätt-
ningar för de enskilda arbetstagarna att
kunna påverka sin lönesättning finns inte.
Det finns heller ingen koppling mellan che-
fens bedömning av arbetsprestation och den
löneökning som den anställde sedan får.

Norrbottens Läns Landsting tillämpar
den s.k. Farfars-principen, vilken innebär
att en chef, trots den formella delegatio-
nen, aldrig kan fatta ett beslut utan att få
ett godkännande av överordnad. Detta gäl-
ler även vid lönesättning. Vid löneförhand-
lingarna får berörda chefer ett begränsat
utrymme att fördela på sin anställda. Ut-
rymmet har ingen som helst koppling till
vilka behov av löneökningar som finns.
Landstingets förhandlare kan därefter ändra
i föreslagen fördelning, utan att ha person-
lig kännedom om hur arbetstagaren fung-
erar i sitt arbete. Resultatet har blivit ex-
tremt låga löneökningar på personer som
på alla sätt fungerar utmärkt i sitt arbete.

På förfrågan om hur politikerna har fast-
ställt det icke-påverkbara löneöknings-
utrymmet har DIK fått till svar att ”politi-
kerna har inte med det här att göra”. Det
har framkommit att förutsättningarna för
löneökning är en ren skrivbordsprodukt
fastställd på Landstingets kansli. Hur arbets-
givaren sedan hanterat lönesättningen vi-
sar på en nonchalans mot de anställda som
i mångt och mycket saknar motstycke.

Norrbottens Läns Landsting är
alltså inte att rekommendera som
arbetsgivare annat än som en
språngbräda vidare i karriären.
Ni kan få en god ingångslön,
men har en betydligt sämre lö-
neutveckling att se fram mot.

Det är på sin plats att utge
ett par goda råd / varningar:
Godta aldrig en anställning
i Norrbottens Läns Lands-
ting med en lägre lön än ni
egentligen tänkt er men med ett
löfte om framtida förhandling/översyn, ris-
ken är stor att löftet aldrig infrias eller att
översynen resulterar i noll kronor.

Förbered aldrig flytt av dig själv och/
eller familj eller frånträde av tidigare an-
ställning förrän ni är överens om lönen,
annars kommer din låsta situation att ut-
nyttjas till att erbjuda alltför låg lönenivå.

GÄVLEBORG LÄNS LANDSTING – EN AR-
BETSGIVARE MED VILJA ATT FÖLJA IN-
GÅNGNA AVTAL
Gävleborgs Läns Landsting var under
många år en av de arbetsgivare där
lönesättningen skedde långt från berörda
arbetstagare och med tidigare löneavtals
lägstlöneutrymmet om 1,9% som riktmärke
för hur höga löneökningarna skulle vara.

I samband med löneöversynen 2001 på-
börjades en diskussion för att utveckla för-
utsättningarna för lönesättningen. Förhand-
lingarna fördes fortfarande traditionellt och
med ett måttligt högre utfall än vid tidi-
gare lönerevision. Inför löneförhandling-
arna 2002 hade en process för att utveckla
förutsättningarna för lönesättning hade ta-
git sin start.

DIK slöt ett avtal med Gävleborgs Läns
Landsting om en alternativ förhandlings-
ordning, där lönen på individnivå skulle
diskuteras i samtal med de enskilda anställda.
Resultaten skulle sedan meddelas DIK
innan resultatet fastställdes.

För logopederna togs tydliga löne-
kriterier fram. En poängsättning byggd på
såväl arbetets innehåll och ansvar, den an-
ställdes kompetens och vidareutbildning
som de enskilda prestationerna, skulle ut-
göra grund för lönesättningen.
Lönekriterierna behandlades såväl med
DIK, i arbetsgrupperna som i enskilda sam-
tal. Poängsättningen jämfördes sedan med
befintlig lönebild.

Löneöversynen inför och vid löne-
samtalen syftade sedan till att få en löne-
bild som var kopplad till lönekriterier och
poängsättningen utifrån dessa. Till följd av
de låga utfallen i tidigare förhandlingar och
de löner man till följd av rekryterings-
svårigheter fått betala vid nyanställningar
var lönespridningen alltför låg. Ett annat
mål var därför att öka lönespridningen ge-
nom lönesättningen av de anställda.

En viktig del i utvecklingen har varit
att politikerna utbildats i löneavtalet och
valt att försöka uppfylla avtalets intentio-
ner. För att det ska kunna genomföras måste
det också finnas en Landstingsledning och
kansli med en vilja att försöka förverkliga
detta, vilket Gävleborgs Läns Landsting
uppvisat.

Katarina Berkowitz
Ombudsman

DIK
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När du söker ett nytt jobb:
• Behåll/skriv ut annonsen. Där anges vilka

krav som ställs på dig som söker tjänsten.
Speciellt kompetenskraven ska du komma
ihåg.
Skriv ditt brev och bifoga ditt CV.
Om det anges att du ska nämna lönean-
språk i din ansökan, upplys att det läm-
nar du vid en eventuell intervju.

• Innan intervjun, ta kontakt med någon
facklig företrädare, för att höra hur löne-
läget är avseende den befattning du ska
söka. Lämpligast är det att ta kontakt med
en facklig företrädare på arbetsplatsen. Ett
annat sätt att leta rätt på senaste löne-
statistiken är att du loggar in på DIKs
hemsida – www.dik.se – och med hjälp
av SACO Lönesök bildar dig en upp-
fattning om löneläget för logopeder.
Om det inte går, kan du vända dig till
DIK centralt, via e-post eller jourhavande
ombudsman. Där hämtas aktuell informa-
tion om löner ur databaser med informa-
tion som kan vara upp till ett år gamla.
Det kan vara lättare att argumentera gen-
temot arbetsgivaren om du kan säga att
andra tjänar i nivå med ditt anspråk.
Det är MYCKET viktigt att du inte ac-
cepterar en för låg ingångslön. Din fram-
tida löneutveckling utgår från din
ingångslön.

Ska det vara svårt att förhandla sin egen lön? Kan det finnas ett

lätt sätt att förhandla? Den första frågan kan besvaras med ett nej,

den andra frågan kan besvaras med ett ja. Det enda som behövs

är två parter i en förhandling som är lika kunniga om förutsätt-

ningarna när det gäller löneförhandlingar. I denna artikel ger

DIK-förbundets ombudsman Hans Kyrö sin syn på vad du ska

tänka på när du förhandlar din lön med arbetsgivaren.

Hur viktig är din lön?

VAD DU SKA TÄNKA PÅ NÄR DU SKA FÖRHANDLA DIN LÖN:

När du lämnar ditt löneanspråk ska du ta
med lite ”prutmån”, det vill säga du ska
lägga ditt anspråk högre än vad du faktiskt
har tänkt dig. Detta då om arbetsgivaren
lägger sitt förslag om din ingångslön lägre
än ditt anspråk. Det blir då en förhandling
mellan dig och arbetsgivaren. En förhand-
ling där du förväntas gå ned i lön och ar-
betsgivaren förväntas gå upp i lön. Denna
löneförhandling kan gå snabbt, det är där-
för viktigt att du innan har bestämt dig för
en lägsta lön som du kan acceptera. Om
ditt anspråk ej accepteras med hänvisning
till övriga kollegors löner, kan det vara
fruktbart att ta upp frågan om andra för-
måner. Det kan handla om arbetstid – hur
kan arbetstiden förläggas eller möjlighet att
arbeta hemma- eller kompetensutveckling
på arbetstid. Frågan är fri, svaret kan ju inte
bli sämre än ett nej.

Utfallet av förhandlingen beror normalt
på vem som är mest angelägen.

Beroende på tidpunkt på året när du för-
handlar med arbetsgivaren ska frågan om
hur länge din lön ska gälla, vid vilken tid-
punkt ska din lön förhandlas nästa gång,
tas upp.

Om du börjar några månader innan
nästa års löneförhandlingar ska börja, kan
arbetsgivaren i efterhand påstå att du har
en lön som avser löneläge efter kommande

löneförhandlingar. Det är därför avgörande
att den frågan regleras i anställningsavtalet.

Om det inte står något i avtalet ska din
lön förhandlas.

Om du dock anställs samma månad som
de nya lönerna ska gälla för andra som
förhandlas och ändå får ett löfte av arbets-
givaren att du ska omfattas av årets löne-
förhandlingar (”Vi har ännu inte börjat
förhandla våra löner i år” eller motsvarande)
måste det löftet noteras i ditt anställning-
savtal. Muntliga löften är svåra att bevisa i
efterhand.

Observera att ”förhandla lön” inte ga-
ranterar att du får någon lönehöjning, bara
att du eller ditt fackliga ombud har rätt att
tala lön med din arbetsgivare. Det finns
inget i nu gällande avtal som garanterar dig
som individ ett lägsta kronpåslag.

Om du redan är anställd
• Det är en fördel när du ska förhandla

din lön om du är medveten om orsaken
till att du har den lön du har idag.
Vet du svaren på frågorna nedan har du
redan klarat av halva förhandlingen:
Är du medveten om hur din lönesättande
chef uppskattar din arbetsinsats?
Vet du vad du ska göra för att få upp din
lön?
Om du inte vet svaren på frågorna ovan,
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är det definitivt befogat med ett samtal
med din lönesättande chef.
Be lönesättande chef vara konkret när
du vill veta vad du ska uträtta.
Om du får ett svar motsvarande ”det
finns inget du kan göra bättre”, ”fortsätt
göra ditt jobb” eller rent av ett simpelt
”vet inte”, innebär det att du förmodli-
gen inte erhåller en löneutveckling du
är nöjd med.
Om du får svaret att lönesättande chef är
nöjd med din prestation, är det viktigt
att du får veta vad du ska göra för att få
upp din lön mer än det vanliga påslaget.
Önskvärt vore det om samtalet kan äga
rum sex månader innan det är dags för
nästa löneförhandling. Detta för att du ska
få tid att förändra på det som lönesättande
chef vill att du ska ändra/förbättra för att
erhålla bättre löneutveckling.

• Innan du ska tala lön med din chef är
det några saker du måste tänka över, kan
sammanfattas i ett ord – ”varför”.

”Varför vill jag ha högre lön?”
Motivera för dig själv orsaken till ditt an-

språk – kanske din lön jämfört med andras
lön, nya arbetsuppgifter som inte du fått
uttalad lönehöjning för. Om lönesättande
chef har bara gott att säga om din presta-
tion är det rimligt att det ger utslag i löne-
höjningen.

Det är alltid ointressant för arbetsgiva-
ren hur din privatekonomi ser ut.

Ju fler sakliga argument du kan anföra
desto bättre. Underskatta inte poängen i
att redovisa dina argument i form av ett
diagram.

Använd dig inte av påståenden av karak-
tären – om inte... så slutar jag - OM du inte
är beredd att fullfölja dem i handling.

”Varför ska jag stanna?”
Du behöver tänka över orsaken till att du
är kvar på din nuvarande arbetsplats. Det
är inte bara lön i sig som du har utbyte av
från nuvarande arbetsplats. Även geogra-
fiska läget på arbetsplatsen är av betydelse
(närheten till hem, daghem eller rent av till
centrum i tätorten) liksom arbetskamrater,
arbetsuppgifter och status på nuvarande
arbetsplats.

”Varför ska arbetsgivaren betala
högre lön?”
Arbetsgivaren betalar inte högre lön för att
det är roligt. Arbetsgivaren gör en affärs-
mässig bedömning av ditt anspråk. Om du
tidigare inte haft klart för dig hur arbetsgi-
varen uppskattar din arbetsinsats, blir löne-
sättande chefs reaktion på ditt anspråk en
värdemätare.

Det finns inget som förhindrar i lagar
och avtal att lönesättande chef höjer din
lön under året. Arbetsgivaren kan fatta be-
slut om att inte höja lön mellan de årliga
löneförhandlingarna.

Men det är ett beslut som arbetsgivaren
fattar ensidigt utan att förhandla med DIK.

När arbetsgivaren överväger ditt an-
språk om högre lön tas en del fakto-
rer med i bedömningen.
Hur lätt är det att rekrytera ny medarbetare?
Vad kostar det att rekrytera?
Hur viktig är medarbetaren för verksam-
heten?
Kommer medarbetaren att sluta om jag som
chef säger nej?
Vill jag som chef höja lönen?
Om jag som chef höjer lönen, kan jag
motivera detta inför överordnad och min
underställda personal?

Kan du ge arbetsgivaren svaren på de flesta
av dessa frågor har du kommit långt.
Men som sagt, det ger ingen garanti att du
lyckas. Det är arbetsgivaren som syvende
och sist sätter lön.

Men det minsta du har uppnått är att
din lönesättande chef är medveten om att
du anser lön vara viktigt.

Det händer att medlemmar klagar över
sina usla löner och tycker att arbetsgivaren
borde ge mer i lönehöjningar. Det är i alla
fall vad som framförs till den facklige före-
trädaren som ska förhandla löner. Men om
ingen säger samma sak till arbetsgivaren,
avfärdar arbetsgivaren den facklige före-
trädarens uppfattning att medlemmarna är
missnöjda med sina löner med motive-
ringen att ingen sagt något sådant direkt
till arbetsgivaren.

Det är därför viktigt att du alltid har en
dialog om ditt arbetsresultat, det vill säga
ditt bidrag till verksamheten och dess kopp-
ling till din lön och löneutveckling.

Hans Kyrö
Ombudsman

DIK
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Logopeder är så enormt duktiga i sina
jobb. De är ansvarstagande, självgå-
ende, kunniga och kompetenta och

kompetensutvecklar sig dessutom ständigt
i sina specialiteter så fort möjlighet ges. De
är kort sagt – som jag som förhandlande
ombudsman inom landstingssektorn ser det
– mycket värdefulla medarbetare i den
verksamhet de är sysselsatta. Kring detta
brukar det inte heller råda några menings-
skiljaktigheter runt förhandlingsbordet.
Logopeder borde alltså vara värda om inte
sin vikt i guld så åtminstone en rejält posi-
tiv löneutveckling.

Oavsett vilken förhandlingsmodell som
tillämpas, den traditionella med någon fö-
reträdare som förhandlar för alla logopeder
eller den mera moderna där lönen sätts di-
rekt i dialog mellan medarbetaren och löne-
sättande chef, står chefen dock ofta inför
ett påtagligt dilemma. Hur ska en chef med
de små lönemedel som står till förfogande
kunna klara av att åstadkomma en löneut-
veckling och lönespridning värd namnet
när samtidigt logopeder är en bristvara och
chefen också måste visa att arbetsplatsen är

Chefens dilemma
En förhandlares syn på löneförhandling.

attraktiv för de nyutbildade logopeder som
så väl behövs i verksamheten.

Stort arbete läggs ned på detta naturligt-
vis. Och vissa lyckas också. Min erfarenhet
från de senaste lönerevisionerna i delar av
ett stort landsting är dock att det särskilt i
besparingstider varit lättare att argumentera
för rimligare ingångslöner än för ökad lö-
nespridning och hållbar löneutveckling över
tid. Det förefaller också som om enstaka
logopeder i verksamheter där chefen inte
har kunskaper i logopedi har särskilt svårt
att få gehör för en löneutveckling som kan-
ske skiljer sig från den i andra yrkesgrupper.

Ett problem är att i verksamheten
genomdiskuterade och accepterade kriterier
för lönesättning och lönespridning i stort
sett saknas. De som finns är ofta av mer all-
mänt hållen karaktär av typ ”samarbetar bra”
eller andra honnörsbegrepp som är subjek-
tiva. Resultatet kan bli att det ena året satsas
blygsamt mer på någon eller några personer
som nästa år, trots lika goda arbetsinsatser
får stå tillbaka för några andra, som nästa år
trots lika goda arbetsinsatser får stå tillbaka
för några andra osv. Drivs detta för långt

kommer det sammantaget med behovet att
höja ingångslönerna att innebära att samt-
liga logopeders löner möts på någon diffus
mellannivå och man går miste om att driva
en lönepolitik som bidrar till utveckling av
verksamheten. I sämsta fall blir då enda sät-
tet att få upp lönen att byta till en arbetsgi-
vare som ser logopeden med nya och friska
ögon vilket visserligen kan vara bra ur an-
dra aspekter men inte heller är så enkelt, när
alla finns hos samma monopolarbetsgivare.

Det finns således mycket att jobba för och
fortfarande ett stort behov av opinionsbild-
ning inte minst kring logopedprofessionen.
Det är allas ansvar. Ska vi leva upp till löne-
avtalets intentioner när det gäller löneutveck-
ling  och undvika lönesättning som ett
sammanpressat streck så måste arbetet med
att ta fram tydliga och begripliga lönekriterier
för logopeder i landstingets olika verksam-
heter intensifieras. Mera pengar från ansva-
riga politiker behövs givetvis också.

Gunilla Johannesson
Ombudsman

DIK

Löneavtalet: kommuner och landsting
förtroende mellan parterna finns, löne-
bildningen lämnas över till chef/medarbe-
tare, men med möjlighet för det lokala facket
att lämna synpunkter eller påkalla förhand-
ling. Om endera parten begär det genom-
förs i stället en traditionell förhandling.

I landstingen är huvudalternativet en
traditionell förhandling, men det finns möj-
lighet att komma överens om andra for-
mer för lönebildningen.

Ett mycket viktigt dokument är bilaga
6 till avtalet där de centrala parterna re-
dovisar sin syn på hur avtalet skall fås att
fungera. Här beskrivs behovet av nog-
granna förberedelser i form av analyser

och handlingsplaner, vikten av diskussio-
ner om önskvärda lönerelationer och en
plan för hur man skall nå målen.

En avgörande förutsättning för att en
individuell lönesättning över huvud taget
skall kunna tillämpas är fortlöpande samtal
mellan chef och medarbetare om mål, re-
sultat och kopplingen till lönen.

Avtalet innehåller ett par förändringar i
de Allmänna Anställningsvillkoren, bl a för-
bättras, i konsekvens med direktiv från EU,
villkoren för visstids- och deltidsanställda.
Företrädesrätten för dem som önskar ökad
sysselsättningsgrad förbättras också.

A vtalet är träffat mellan Akademi
ker-Alliansens 19 förbund, där DIK
är ett, och Svenska Kommun-

förbundet och Landstingsförbundet.

Längd: Från 1 april 2001 tills vidare. Kan
sägas upp tidigast till 31 mars 2005.
Innehåll: Inga löneökningsnivåer anges i
avtalet, förutom inom Landstingsområdet
och då endast första året (2001) när lägst
2% måste läggas ut. En lönerevision skall
genomföras per den första april varje år med
början 2001.

I DET PRIMÄRKOMMUNALA avtalet kan, om
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Löneläget utomlands, då?

”Deutscher Bundesverband für Logopädie”
skrev i sitt mail att man i Tyskland skiljer
på anställda och free-lance logopeder. En
”vanlig” anställd logoped (beskriven som
26-årig och ogift!?) tjänar mellan 15 380 –
17 060 kr/mån. För free-lance logopeder
varierar lönen mycket mellan olika delar
av landet.

Från Storbrittannien meddelar “Royal
College of Speech & Language Therapists”
att logopeder generellt tjänar mer än aka-
demiker anställda vid Universitet. Vilket ju
inte låter så dumt. Enligt deras hemsida har
dock en relativt nyutbildad logoped år 2003
mellan 17 212 – 20 133 kr/mån i lön
medan en erfaren logoped håvar in 20 942
– 30 993 kr/mån. Om man jämför detta
med att en nyexaminerad sjukgymnast (en-
ligt deras fackförbund) i har mellan 17 950
– 23 300 kr/månad låter det ju snarare som

Efter att ha läst inläggen och artiklarna till detta nummer, och pra-

tat med folk runt om i landet, har vi i redaktionen blivit mer och

mer nyfikna på hur det ser ut i andra länder.

Vi har försökt kontakta logopedförbund

runt om i världen. Här följer ett sam-

mandrag av informationen vi fått.

att landets universitetsanställda
är under betalda.

Estland svarar att år 2001
tjänade en logoped i snitt 30.57
EEK/timme. Detta kan jämfö-
ras med att en estnisk läkare tjä-
nade 46 EEK, en psykolog 30 EEK
och en lingvist 38,5 EEK/timme. Idag
är 1 EEK = 0.55 kr, vilket skulle gett
logopeden i fråga en månadslön på ca 2700
kr. Men vi får anta att det är billigare att
leva i Estland.

Grekland meddelar att de inte har nå-
gon färdig statistik att lämna ut, men att
logopederna i landet tjänar ungefär lika
mycket som psykologer. Från Italien svarar
Raffaella Citro att en logoped tjänar i snitt
1300 euros, om hon med detta menar må-
nadslön kan italienska logopeder spendera
ca 11 500 kr i månaden. Vi har försökt söka

mer information på nätet, men förstod inte
språket.

Resterande förbund har vid tryckning
inte svarat, men om någon av er skulle ha
information om lönerna i andra länder får
ni gärna höra av er till oss!

Elvira Berg
Göteborg

ANSLAGSTAVLAN
Hej!
Under perioden 040229-040403 kommer vi här på Rehab Station Sthlm (f d Frösunda Center) hålla en afasikurs för
personer som haft afasi i minst ett år. (Ev ytterligare en kurs senare under våren, om intresset är stort.) Kursen syftar framför
allt till att stimulera kommunikationsförmåga tillsammans med andra. Mer info finns på vår hemsida www.rehabstation.se
Har ni möjlighet att hjälpa oss att sprida informationen? Har ni tips på hur informationen kan spridas? Tack på förhand.
Hör gärna av er vid frågor.

Hälsningar
Linda Wångmar • Leg logoped • Rehab Station Sthlm • linda.wangmar@rehabstation.se



16 LOGOPEDNYTT 9/03

Lön

J ag räknar mig nästan till veteranerna
inom yrket eftersom jag envist stannat
kvar i över 30 år. Och jag vill verkligen

fortsätta, för mitt yrke känns fortfarande
meningsfullt, spännande, utmanande och
varierat.

Ibland (när jag i min ensamhet hanterar
problem) tror jag också att yrkeserfarenhet
kan vara en merit.

Men i vissa sammanhang är det skam-
ligt att ha varit igång så länge, vilket känns
som största felet. Lägg därtill faktorerna
landstingsanställd och bofast i sydligaste
delen av landet. Lönen för oss (för jag är
inte ensam) är svår att acceptera!

Jag har bytt jobb några gånger, något
som sägs gynna ens löneutveckling. Jag har

Några rader till
temanumret om lön...

S om  enda  ”utsocknes”  logo-
peder gick vi i våras en kurs i
barnstamningsterapi tillsam-

mans med kollegor från landstinget i
Gävleborg. Kursen hölls av Lennart
Larsson och genomfördes under fyra
dagar. Efter kursen kände vi oss upp-
fyllda av all kunskap och erfarenhet
som Lennart delat med sig av. Nu
har det gått ett halvår och vi har hun-
nit träffa många stammande barn och
deras föräldrar. Faktum är att vi fort-
farande känner oss lika positivt upp-
fyllda av all kunskap och alla tankar
och funderingar som vi fick med oss
hem från kursen.

Vi tänker inte försöka samman-
fatta innehållet i kursen, utan vill is-
tället slå ett slag för värdet av att låta
kurser ta tid. Att ha tid för att hinna
med den mängd kunskap som ska
förmedlas och att ha tid att reflek-
tera och diskutera tillsammans. Un-
der de fyra dagar som vi ägnade åt
barnstamningsterapi hade vi just tid.
På så sätt fick kunskapen möjlighet
att sjunka in och blir till vår egen.
Det tror vi har bidragit till att vi
kunnat använda oss av den direkt i
vår kliniska vardag.

Agneta Englund • Karlstad
Lisbeth Bolmér • Stockholm

försökt förmedla mina kvalifikationer och
önskemål (att komma upp till medellönen
i min ålders- eller examensårsgrupp) till
chefen och fackliga representanten, inte en
gång utan flera. Årets lönepåslag hamnade
för min del under två procent.

Nu ger jag upp dessa försök och provar
en annan strategi: Jag har begärt utträde ur
SLOF, vilket känns blandat.

Men det innebär i sig lite mer pengar
kvar i plånboken.

Vänliga hälsningar och tack för en vär-
defull tidning!

Maria Arvidsson
Riksgymnasiet, Habiliteringen

Kristianstad



LOGOPEDNYTT 9/03 17



18 LOGOPEDNYTT 9/03

ORGANISATIONEN IALP
IALP står för The International Association of
Logopedics and Phoniatrics – en ärevördig
organisation, som såg dagens ljus i Wien
för nästan 80 år sedan, då Emil Fröschels
var en av initiativtagarna till en från början
mycket blygsam förening för personer med
intresse för talstörningar. Idag har fören-
ingen eller organisationen ungefär 130.000
medlemmar över hela världen. Medlem i
IALP kan man vara på två sätt, som indivi-
duell medlem (IM) och/eller som med-
lem i en nationell förening för logopedi
och foniatri, som är knuten till (affiliated)
IALP. Både SLOF och SFFL är affilierade
till IALP, varför varje medlem i SLOF också
är med i IALP.

IALP har numera ett litet kontor i Ne-
derländerna.(officemanager@ialp.info) Ti-
digare har all adminstration skötts av
styrelsemedlemmar med vissa svårigheter
att slå vakt om kontinuiteten, eftersom
styrelsemedlemmar efter sina mandat-
perioder byts ut mot andra personer.

IALP:s huvudsakliga uppgifter är att
ordna världskongresser vart tredje år och
att ge ut en vetenskaplig tidskrift Folia
Phoniatrica et Logopedica. IALP har också
drygt 10 kommitteer med ansvarsom-
råden, som avspeglar logopediska/
foniatriska versamhetsfält. Kommittérna
får ha högst tolv medlemmar, och dessa
ska vara goda representanter för respek-
tive ämnesområden. Det allra senaste ny-
tillskottet är Committee on Motor
Speech Disorders med  Ray Kent som
ordförande. Mycket av det egentliga ar-
betet för våra verksamhetsområden sker
i kommitteerna och mycket skulle kunna
sägas om dem. Jag nöjer mig emellertid
med att nämna att Education committee
härom året presenterade ett dokument
med Guidelines för logopedutbildningar.

Go Down Under With
IALP in 2004!
Med denna kanske något exotiska rubrik skulle jag vilja locka många

svenska logopeder att i sommar resa ”down under” dvs till Australien, där

IALP har sin 26 världskongress i Brisbane. Men låt oss ta det hela från

början! Vad är IALP och vad har IALP med svensk logopedi att göra?

Här beskrivs en miniminivå, och doku-
mentet har redan haft stor betydelse för
utbildningsplaner inte minst i utveck-
lingsländerna.

IALP-KONGRESS
Vart tredje år ordnas en internationell kon-
gress. Val av kongressort sker just genom
val, där medlemmarna röstar (på kongres-
sen eller per post)på den kongressort de
föredrar bland dem som inbjudit till kon-
gress. Det är för det mesta affilierade för-
eningar som inbjuder, men kan också vara
en individuell medlem. Så är fallet med
2004 års kongress, där den inbjudan som
vann omröstningen kom från professor
Bruce Murdoch på University of Queens-
land i Australien. En förutsättning för att
en inbjudan från en individuell medlem ska
accepteras är att landets nationella fören-
ing står bakom inbjudan. Speech Pathology
Australia spelar också en mycket viktig roll
i planeringen av kongressen i Brisbane. Av
tradition ges tre plenarföreläsningar inom
ämnen som medlemmarna också röstat
fram. IALP:s styrelse beslutar vilka förelä-
sare som ska inbjudas och också vilka per-
soner som får i uppgift att diskutera och
kommentera huvudföreläsningen.

För kongressen i Brisbane röstades föl-
jande ämnen fram:
I. World literacy med Carol Westby, USA

som huvudtalare; kommentatorer:
Kerstin Nauclér, SE och Gail Gillon
NZ

II. Prevention and intervention of child
language med James Law, UK som hu-
vudtalare och Lydia So, UK och Vicky
Reeds AUS som kommentatorer

III. Voice environment and occupation;
Erkki Vilkman, FIN är huvudtalare och
kommentatorer är Felix de Jong NL
och Jenny Oates, AUS.

Förutom plenarföreläsningarna ges fria pre-
sentationer och posterutställning. När ti-
den gått ut för att skicka in abstracts hade
ungefär 500 kommit in till kongress-
kommittéen. De är nu utsända för bedöm-
ning, innan beslut kan fattas om program-
met. Det blir också workshops och semin-
arier, av vilka många är organiserade av
IALP:s kommitteer. Som några exempel
kan nämnas seminarier av röstkommitteen,
vars ordförande är Per-≈ke Lindestad och
av kommitteen för flerspråkighet under
ledning av Marion Fredman från Israel.
IALP-kongresserna har av tradition ett
omfattande socialt program. Allteftersom
deltaljerna i programmet blir klara läggs
de ut på hemsidorna: www.ialp.info och
www.speechpathologyaustralia.org

FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPEDICA
Vid IALP:s senaste styrelsemöte i oktober
diskuterades tidskriften med representan-
ter för förlaget Karger i Basel. Folia har ett
rykte om sig att vara tråkig och alltför teo-
retisk och att den “bara är inriktad på röst”.
Artiklar från  andra områden är mycket
välkomna, men idag har ungefär hälften av
artiklarna röstinriktning. Folia är en veten-
skaplig tidskrift och den ska vara teoretisk
i viss mån, vilket ingalunda hindrar att
mycket jordnära kliniska studier välkom-
nas. Idag får det abstract man inleder arti-
keln med endast vara 75 ord långt. Detta
ändras nu till 250 ord, eftersom dessa korta
abstract inte gör artiklarna  i Folia rättvisa i
elektroniska referenssystem som Medline
m fl. Man diskuterade också möjligheten
att öka impaktfaktorn för Folia.

AFFILIERADE FÖRENINGAR
IALP har idag 56 affilierade föreningar över
hela världen. Under kongressen i Brisbane
kommer alla ordförande att inbjudas till
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information om vad det innebär att vara
affilierad. Många föreningar har bytt ord-
förande kanske många gånger sedan för-
eningen ansökte om att bli affilierad, och
samhörigheten med IALP upplevs inte all-
tid så självklar. Före varje kongress ombeds
föreningarna att utse delegater, som vid
generalförsamlingen, som hålls under kon-
gressen, röstar fram ny styrelse i IALP för
de kommande tre åren, ämnen för nästa
kongress, som äger rum i Köpenhamn 2007
samt kongressort för 2010. Som medlem i
en affilierad förening får man en reduce-
rad kongressavgift.

MEDLEMSKAP
Varför ska man vara individuell medlem.
Ett svar är naturligtvis att man får Folia

sex gånger per år. Man får också IALP
News, ett nyhetsblad med information
om och från organisationen. IALP News
sänds också till de affilierade förening-
arna. Man får lägsta kongressavgiften och
ens artiklar prioriteras i Folia, dock efter
sedvanlig kvalitetsbedömning. Men kan-
ske är det inte dessa påtagliga förmåner
jag uppskattat mest som individuell med-
lem under många år. Det är nog snarare
det nätverk jag fått genom att träffa män-
niskor med samma intressen från hela
världen. Många har sen blivit personliga
vänner. I Brisbane avslutar jag en lång
period som medlem i IALP:s styrelse,
först som vanlig styrelsemedlem, sen som
sekreterare och president och nu som past
president. Det har varit otroligt givande

år. Det har inneburit mycket arbete men
har givit hundrafalt igen. Så grip chan-
sen: gå med i IALP, åk till Brisbane och
engagera dej gärna i internationellt
styrelsearbetet!

Stockholm och Göteborg
i oktober 2004

Ewa Söderpalm
ewa.soderpalm@logopedi.gu.se

PS. All den information jag inte kunnat få med
i min artikel återfinns på www.ialp. info
Där finns också blanketter för medlemskap och
information om den “student award” IALP
nyligen inrättat för att belöna det bästa
examensarbetet i logopedi.
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KURSKALENDARIUM
• Oralmotorisk samling, i Jönköping 040312. Pris 300 Kr

+ moms. För ytterligare information om program och
anmälan se www.lj.se/oi

• DARTs kursutbud januari - februari 2004
21 januari
Kommunikationspass - Grundkurs, halvdag
27 och 28 januari
Tala och skriv med Clicker
29 januari
Winbliss
3 februari
Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK
baskurs
4 februari
Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK
metodik
5 februari
Läs- och skrivmöjligheter i datorn
6 februari
Att använda scanner i skolarbetet
18 februari
Kommunikationspass - Workshop, halvdag
27 februari
Att läsa böcker på dator

För ytterligare information och anmälan kontkata DART.
Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg
Tel: 031 - 739 80 80 • Fax: 031 - 739 80 90
E-post: dart.su@vgregion.se • Hemsida: www.dart-gbg.org

”YTANPASSNING OCH YTFLYT”?
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) in-
bjuder logopeder, psykologer och lärare  till en kursdag om
adopterades psykosociala och språkliga utveckling under
förskole- och skolåldern.

Internationellt adopterade barn genomgår tidigt i livet om-
välvande förändringar. Språket är ett viktigt redskap för att
barnen skall kunna kommunicera, bearbeta och förstå sina er-
farenheter. Språkutvecklingen är intimt förknippad  med bar-
nets psykologiska utveckling.

Tid: Onsdagen den 18 februari 2004, 9.00 – 16.45
Plats: Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm.
Kostnad: 900 kr inkl moms, lunch och kaffe

Margret Henningsson (socionom) o Hanna Wallensteen
(fil.kand. i psykologi o skådespelare) - Adopterad Kompe-
tens Internationella adoptioner -perspektiv och process uti-
från teman som identitet, ursprung och fördomar

Elisabeth Cleve (leg. psykolog och leg. psykoterapeut). Från
kaos till sammanhang, psykoterapi med en adopterad pojke
som har diagnosen ADHD

Ylva Segnestam (leg. logoped). Hur logoped, psykolog och
pedagoger tillsammans kan utreda och samarbeta kring adop-
tivbarn med språkstörningar

Christina Lagergren (leg.logoped). Logopedbehandling och
åtgärder från förskola genom skola

För mer information se NIA:s hemsida www.nia.se

Anmälan med namn, arbetsgivare, telefon och faktura-
adress e-postas, senast 3 februari 2004 till adoption@nia.se
OBS! Anmälan är bindande!
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Läs mer på www.jll.se

 

   

Lediga platser

Arbetsuppgifter: Diagnostisering och behandling av kommunika-
tions- och oralmotoriska störningar samt ät- och dricksvårigheter.
Utbildningsinsatser och handledning till föräldrar och personal ingår i
tjänsten.

Den ena tjänsten ref nr 9 är placerad i team 1 som arbetar med
autismspektrumstörning hos barn och ungdomar. I utredningarna
är differentialdiagnostik en viktig del, varför ditt intresse för autism-
spektrumstörning/språkstörning  är särskilt betydelsefullt. Utveck-
ling av AKK vid autism är en annan central del i arbetet.

Den andra tjänsten ref nr 10 är placerad i team 4 som arbetar med
två målgrupper - äldre barn och ungdomar med rörelsehinder samt
barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada. Du kommer att ar-
beta både med habilitering och rehabilitering, därför är Ditt intresse
för neurologiskt betingade funktionshinder betydelsefullt.

En bra arbetsmiljö tillgodoses genom att Du erbjuds handledning
av erfarna logopeder samt ett introduktionsprogram för att sätta Dig
in i övriga yrkesgruppers arbetsområden. Teamarbetet är välutveck-
lat, hela teamet har vid behov gemensam handledning med extern
handledare.

• Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning inom yrket.
• Vi ser metodutveckling som en viktig del i vårt arbete.

Barn- och Ungdomshabiliteringen i Östersund
söker

2 Logopeder 100% tillsvidareanställning
Ref nr B-K 9 och 10

Barn och Ungdomshabiliteringen i Jämtland Län är en utrednings- och behandlingsenhet inom länssjukvården.
Inom vår verksamhet arbetar idag två logopeder. Vi söker Dig som är intresserad av att arbeta i team där Du har möjlighet

att utvecklas tillsammans med andra yrkesföreträdare. Verksamheten är organiserad i fyra diagnosindelade team med en
logopedtjänst i varje. Det ger oss möjlighet till fördjupning inom de olika diagnosområdena.

Jämtland läns landsting är en av länets största arbetsgivare med 4000 anställda. Landstinget skall verka för
en god hälsa och en positiv livsmiljö i Jämtlands län.

Kvalifikationer: Leg logoped. Meriterande är erfarenhet av
habiliteringsarbete eller rehabarbete. Körkort är önskvärt.

Östersund är en stad med puls men även närhet till skog och flera
fjällområden. Närområdet ger Dig förutsättningar för en livsstil som
rymmer mycket varierande fritidsaktiviteter.

Du som tycker detta verkar spännande och vill veta mer om vad
arbetet innebär är välkommen att kontakta oss. Välkommen till ett
roligt arbete med trevliga arbetskamrater i trivsam miljö.

Upplysningar: Avdelningschef Agneta Ingvarsson tfn 063-15 46 25
E-post agneta.ingvarsson@jll.se
Logoped Eva Mårtén tfn 063-15 46 27, E-post eva.marten@jll.se
Teamsamordnare Catherine Aaro Jonsson tfn 063-15 46 33, E-post
catherine.aaro.jonsson@jll.se

Facklig företrädare: Eva Arvidsson tfn 063-15 49 06, E-post
eva.arvidsson@jll.se

Välkommen med Din ansökan senast 2004-01-12 till:
Östersunds sjukhus, Område Barn/Kvinna stab, 831 83 Östersund
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Annonsstopp
för Logopednytt
nr 1-04 är den

19 januari 2004!

HANDIKAPP OCH HABILITERING INOM STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING SÖKER LOGOPED

Är du intresserad av autism?

Vi söker Dig som är legitimerad logoped samt intresserad av au-
tism och kommunikation. Som logoped på Habiliteringscenter Nord
arbetar man med att bedöma och behandla kommunikations- och
språkstörningar. En annan del av arbetet är att ge råd och stöd till
föräldrar samt konsultation till personal. Arbetet är omväxlande
och utmanande. Våra lokaler ligger på Kungsholmen men arbetet
innebär en del resor i norra Stockholms län.

Många barn med autism saknar talat språk. Därför handlar det
ofta om alternativ och kompletterande kommunikation såsom
föremål, bilder (t ex bildkommunikationssystemet PECS) eller
tekniska hjälpmedel. Logopedinsatserna bör sättas in tidigt och
därför prioriterar vi insatser till förskolebarn.

Vi är fyra logopeder som arbetar på Habiliteringscenter Nord
och vi har ett mycket givande och lärorikt samarbete med öv-
riga teammedlemmar - arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer,
specialpedagoger och sjukgymnast.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Ar-
betstiden är 40 timmar i veckan. Vi lägger stor vikt vid god sam-
arbetsförmåga och personlig lämplighet. Erfarenhet av barn med
autism och utvecklingsstörning är meriterande.

Hos oss på Habiliteringscenter Nord får Du
• en unik möjlighet att fördjupa

dig inom området autism
• introduktion och stöd av

erfarna kollegor
• regelbundna yrkesträffar och

handledning
• arbeta i team
• flextid
• friskvård 1 timme/vecka
• bidrag till SL-kort och friskvård
• trevlig arbetsmiljö i ett sekel-

skifteshus på Kungsholmen
(nära Fridhemsplan).

Ansökan skall vara inne senast 14 januari 2004. Ange ref nr
Hab 61/03.
Vill Du veta mera? Hör gärna av Dig till oss så försöker vi be-
svara Dina frågor.

Hälsningar

Eva Klintemar, Habiliteringscenterchef, 08-737 93 75
eva.klintemar@hab.sll.se

Kerstin Hahn, Leg. Logoped, 08-737 93 84
kerstin.hahn@hab.sll.se

Dag Strömberg, Leg. Logoped, 08-737 93 82
dag.stromberg@hab.sll.se

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

Habiliteringscenter Nord
för barn och ungdom med autism
Stadshagsvägen 7, 1 tr
112 50 Stockholm
Tel 08-737 93 70 (växel)
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www.vgregion.se

Leg logopeder
Habiliteringen Väster 
Göteborg

•  En logoped med placering på 
Habiliteringen Älvstranden 

50 % tillsvidaretjänst med möjlighet till utökad tjänst-
göringsgrad.

Vill du veta mer? Kontakta Habiliteringschef 
Maria Eriksson, tfn 031-744 27 30. Logoped/yrkes-
utvecklare, Gunilla Ask, tfn 031-733 61 27.

•  En logoped med placering på 
elevhabiliteringen i Mölndal 

90 % tillsvidaretjänst med möjlighet till utökad eller 
minskad tjänstgöringsgrad.

Vill du veta mer? Kontakta Habiliteringschef 
Solveig Berglund, tfn 031-733 61 02. Logoped/
yrkesutvecklare Gunilla Ask, tfn 031-733 61 27. 
Logoped/teamet Anna Knollenburg, tfn 031-733 61 63.

För ytterligare information se vår hemsida 
www.vgregion.se/hfv

www.vgregion.se

I händelsernas 
centrum!

Två enhetschefer  
Ref nr G 111/03

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Regionala barn- och ungdomshabilitering i Göteborg

Upplysningar: 
Verksamhetschef Paul Uvebrant, tfn 031-343 47 31.

Besök gärna vår hemsida www.reghab.org

Var god läs mer om tjänsterna på 

www.sahlgrenska.se/barnsjukhuset
LOGOPED 100%

på språkförskola i centrala Hässleholm

Tillsvidare med provanställning.

Tillträde 04-01-08.

Se vidare information på:

Arbetsförmedlingens platsbank - Hässleholm

Välkommen till Hudiksvall!
Logopedverksamheten Gävleborg är en länsövergripande verk-
samhet för Hälsingland och Gästrikland. Till kliniken hör samtliga
länts logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt hör vi till sjuk-
huset i Gävle, verksamhetsområde Rehabiliteringscentrum.
Verksamhetschef för Rehabiliteringscentrum (arbetsterapienheten,
sjukgymnastikenheten, länsövergripande logopedverksamheten
samt kliniken för länsrehabliltering) är faktiskt också en logoped!

Vi är idag 17  logopeder  och den administrativa personalen be-
står av 6  personer. Vi har delat in oss i ämnessektioner – Afasi,
Barn, Röst/stamning, Administration. Via möten i sektionerna
utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsövergripande ruti-
ner för verksamheten. I  länet finns  en ny enhet, KOM-X, med
specialinriktning på AKK. Två  av våra logopeder arbetar i det
teamet. Vi arbetar också i viss utsträckning  med telemedicin,
främst med afasi.

Logopedverksamheten Gävleborg söker

EN  LOGOPED
med  allmänlogopedisk inriktning till Hudiksvall. Vi är redan två
logopeder och en sekreterare, men vi behöver förstärkning.

Om du inte har varit i kulturlandskapet Hälsingland är du väl-
kommen till oss på ett besök. Vi betalar givetvis resan.

Hudiksvall, ca 40 000 inv., är en kuststad med goda möjligheter
till havsbad, långa sandstränder, segling, etc. Vintertid är det
nära till skidbackar. Stockholm ligger 2,5 timme bort med tåg,
Gävle ca 1 tim och till Sundsvall tar det ca 40 min. Du har cykel-
avstånd till jobbet och möjligheter till nära samarbete med an-
dra yrkeskategorier på ett mindre sjukhus samt länets övriga
logopeder.

Kvalifikationer: Leg. logoped.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Upplysningar  lämnas av cheflogoped Rose-Marie Svensson,
tel 026-154711, e-post rose-marie.svensson@lg,se, logoped
Inga-Britt Gill, tel 0650-927 23, e-post inga-britt.gill@lg.se , logo-
ped Ingrid Carlsson, tel 0650-92703, e-mail ingrid.carlsson@lg.se

Facklig representant för DIK/SLOF är logoped Karin Langesten,
tel 026-15 47 80, e-post karin.langesten@lg.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 december till
Rose-Marie Svensson Logopedverksamheten Gävleborg, Läns-
sjukhuset, 801 87 Gävle



LOGOPEDNYTT
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnr (se adressetiketten)
Lösenord: Ditt födelsedatum (ååååmmdd)

POSTTIDNING

God jul
&

Gott nytt år!
önskar redaktionen


