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Jaha, så har plötsligt två år gått i en 
rasande fart. När ni läser detta är 
det ganska exakt två år sedan många 
av oss sågs i Malmö vid förbundsmö-
tet och Logopedstämman. Under de 
år som gått har det hänt en hel del 
både i det stora och det lilla perspek-
tivet. Vid förbundsmötet i mars 2003 
byttes majoriteten av styrelseledamö-
terna ut. Den styrelse som avgick var 
efter flera års samarbete väl samman-
svetsad. Efter förbundsmötet 2003 var 
samtliga ledamöter utom jag själv och 
Elisabet Lundström nya. En månad se-
nare träffades vi i den nya styrelsen  på 
kansliet i Nacka för ett konstituerande 
styrelsemöte och för att få lite koll på 
vilka vi var som skulle samarbeta för 
Sveriges logopeder under de närmaste 
två åren.

När man träffas sådär för första 
gången är de flesta ganska nyfikna på 
varandra, men också lite reserverade. 
Hur mycket ska man våga visa sin egen 
personlighet vid ett första möte och 
hur mycket bjuder de andra på sig själ-
va och sina tankar?

Det som kändes som en trevande 
början till ett samarbete har med facit 
i hand blivit till en grupp inte bara av 
styrelsekollegor utan av verkliga sam-
arbetare och vänner.

 För att få ihop en grupp kan man 
använda sig av olika strategier och 
samarbetsövningar. Hade vi nyss bör-
jat arbeta på ett stort och förmöget fö-
retag hade vi sannolikt åkt iväg på en 
resa till något coolt ställe. Vi hade ätit 
och druckit gott dag som natt, fått ta 
del av intressanta föreläsningar, varit 
föremål för spännande uppdrag såsom 
skattjakt i Istanbuls bazaarer, taxibingo 
i New York eller liknande. Allt och alla 
ivrigt påhejade av någon driftig och 
kreativ koordinator. När vi efter resan 
kommit hem hade vi hunnit uppleva så 
mycket tillsammans att vi skulle kunna 
samarbeta som inga andra.

Nu lever inte Svenska Logopedför-
bundets styrelse under dessa förutsätt-
ningar. Till vårt förfogande i mars 2003 
stod en skral budget och för det kö-

per man inga ”hypade kick-offer”. Nä, 
ett hemsnickrat internat på DIKs kans-
li fick det bli ...

Man säger ibland att det finns vis-
sa saker man inte kan köpa för peng-
ar och det är just sådana saker som har 
kommit oss till del under denna man-
datperiod. Sammanfattningsvis kan 
vi säga att vår teambuilding och våra 
kick-offer har producerats och tillhan-
dahållits av LIVET. 

Under mandatperioden har styrel-
seledamöterna fått smaka såväl livets 
goda som beska och det påverkar både 
arbetskapacitet och samarbete. Vi har 
alla kunnat dela glädjen över den 
mängd barn som fötts inom styrelsen 
under mandatperioden: 3 stycken!!! 

Likaså har vi också med glädje 
kunnat ta del av bröllopsförberedelser 
och spännande husprojekt utomlands. 

Vi har också tillsammans försökt 
stötta varandra när vi drabbats av för-
ändringar i arbetslivet, skilsmässor, se-
parationer, flyttbestyr och bostadsby-
ten, graviditetskrämpor, kroniska och 
svåra sjukdomar hos såväl styrelse-
ledamöter som våra anhöriga, tyvärr 
även dödsfall.

Att drabbas av livet är inte unikt för 
oss, men under dessa två år som gått 
har det ibland känts som om vi fått lite 
mer av livet än vad som är brukligt och 
möjligt när man samtidigt ska vara sty-
relseledamot, logoped, partner, mam-
ma, dotter, syster och allt det där.

 ”Ja, sån´t är livet när kjolen är ran-
dig” skulle min farmor ha sagt (jag har 
alltid undrat vad hon menade med 
det...). Mina ord är inte menade som 
en klagosång utan mera en liten rap-
port från den avgående styrelsen om 
en mandatperiod som varit spännan-
de  och ganska turbulent.

Å andra sidan menar vissa att kaos 
föder kreativitet vilket bådar gott för 
framtiden. ”Things can only get bet-
ter”- sjöng den gamle synthpoparen 
Howard Jones på 80-talet och vad han 
menade med det, har jag aldrig und-
rat över!

Ingrid Kongslöv

Teambuilding by life 
– Rapport från en avgående styrelse
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Nytt från styrelsen

•  Med anledning av regeringens LSS- 
och hjälpmedelsutredning anordna-
des en hearing i Kristianstad. Själv-
klart var Svenska Logopedförbundet 
representerade i detta sammanhang. 
Sammanfattningsvis förefaller försla-
gen v g hjälpmedel goda medan 
förslagen till förändringar v g LSS 
fortfarande lämnar lite för stort ut-
rymme för tolkningar. En artikel om 
LSS och de föreslagna förändring-
arna kommer i LN senare under vå-
ren.

•  Svenska Logopedförbundet har 
deltagit tillsammans med DIKs för-
bundsstyrelse och representanter för 
övriga delföreningar i en workshop 
kring DIKs opinionsbildning. Mer 
information om opinionsbildnings-
projektet kommer under våren.

•  SACOs vårdförbund träffade vård- 
och äldreomsorgsminister Ylva 
Johansson den 24/2. Inför mötet 
producerades en gemensam infor-
mationsbroschyr för att presentera 
vilka vårdyrken som finns represen-
terade under SACOs paraply. Är du 
intresserad av att ta del av broschy-
ren, kontakta styrelsen!

•  När ni läser detta har det varit för-
bundsmöte. Förbundsmötet har 
bland annat valt en ny styrelse som 
ska ha ett konstituerande möte den 
31/3 då alla poster ska fördelas.

• Som ni alla vet vid det här laget har 
det också varit Logopedstämma. 
I skrivande stund ser Stämman ut 
att bli ett lika välbesökt arrange-
mang som tidigare år. Rapport från 
Logopedstämman kan du läsa i 

nästa nummer av LN och dessför-
innan kanske vi hinner lägga ut en 
del referat och bilder på hemsidan, 
www.logopedforbundet.se.

Ingrid Kongslöv, Ordförande

Besök www.logopedforbundet.se

Glad Påsk!
Hoppas ni får ett par härliga dagar i 
vårsolen. Och att äggen smakar gott!

/Redaktionen
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Debatt

Vi vill kommentera intervjun med 
Pia Apt i Logopednytt 5/04. Artikeln 
ger inte en helt uppdaterad bild av 
nutida strömningar och aktuell forsk-
ning inom området afasirehabilitering. 
Utifrån den kan man få uppfattningen 
att logopeder inte är inriktade på att 
träna kommunikation. Ett flertal inter-
nationellt kända forskare inom afasio-
logi intresserar sig idag alltmer för hur 
logopeder förutom lingvistisk träning 
också kan arbeta för att undanröja 
kommunikationshinder i vardagen och 
öka tillgängligheten för personer med 
afasi. I Nordamerika har t ex ett nät-
verk bildats, LPAA: Life Participation 
Approach to Aphasia. De skriver just 
om hur traditionell logopedisk terapi 
kan kompletteras med andra insatser 
inriktade på samtal, kommunikation 
och delaktighet. Man kan söka infor-
mation om nätverket via underavdel-
ningen ”aphasia” på ASHAS hemsida 
www.asha.org. 

Vi håller med om att basen för den 
språkliga/kommunikativa rehabilite-
ringen är individuell diagnostik för att 
hitta bra träningsmetoder, planera re-
habilitering, informera etc. I artikeln 
får man uppfattningen att diagnosti-
ken används för att välja ut vilka pa-
tienter som är möjliga att träna. Detta 
är kanske riktigt vad gäller ren lingvis-
tisk träning. Vi anser dock att logope-
der kan göra insatser för de flesta per-
sonerna med afasi och deras anhöriga 
genom att lära ut kommunikations-
strategier som kan underlätta samtal. 

Här kan vi bl a referera till det Kathryn 
Garret skrivit om träning och åtgär-
der för personer med svår afasi (kapit-
let Adults with Severe Aphasia i Beue-
kelman & Mirenda: Augmentative and 
Alternative Communication: Manage-
ment of Severe Communication Dis-
orders in Children and Adults, ISBN: 
1557663335). 

Utifrån artikeln får man också upp-
fattning om att logopeder i allt för hög 
grad ägnar sig åt sociala aktiviteter 
med patienter. Den bilden av afasilo-
gopedens arbete känner vi inte igen. 
Logopeden måste med sina special-
kunskaper vara ansvarig för träning 
av funktionell kommunikation. Dä-
remot kan det vara andra som rent 
praktiskt utför denna träning. Det vi 
kan om kommunikation skall vi lära 
ut till andra kring afatikern och till alla 
dem som inom sitt yrke träffar män-
niskor med afasi(er) och andra kom-
munikationsstörningar. De skall kunna 
genomföra ett samtal med en person 
med afasi på ett värdigt sätt, med möj-
lighet för afatikern att påverka och ta 
egna beslut. Tillsammans med patien-
ten skräddarsyr vi behandlingen un-
der olika behandlingsfaser med tonvikt 
på det behandlingsinstrument som be-
hövs för tillfället. 

Artikeln tar också upp frågan om 
hjälpmedel. Vi håller med om att det 
är viktigt att poängtera svårigheter 
med att lära sig använda hjälpmedel. 
Viktigt är också att framhålla att det 
idag inte existerar något hjälpmedel 

som kan ersätta språket som sådant. 
Ett enda hjälpmedel löser inte kom-
munikationsproblemen för en person 
med afasi. När det gäller Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation 
(AKK) måste vi tänka utifrån ett mul-
timodalt perspektiv. Olika AKK-insat-
ser eller ordinationer; lågteknologiska 
och högteknologiska, kan behöva pre-
senteras för att underlätta kommunika-
tionen för den aktuella patienten. Det 
kan t ex vara introduktionskort (med 
instruktioner hur en samtalspartner ska 
bete sig för att kommunikationen ska 
fungera på bästa sätt) i kombination 
med bildstöd och en pratapparat som 
patienten använder i vissa sociala situ-
ationer. I artikeln berättar Pia Apt att 
man i Skåne har ett unikt system där 
logopeden har ansvar från akutstadiet 
tills dess att hjälpen inte längre be-
hövs. Vi läser detta med intresse och 
hoppas att det ger avtryck i resten av 
landet så att mer logopedresurser till-
kommer senare i rehabiliteringen. Då 
är patienter och anhöriga på ett annat 
sätt mottagliga för kommunikativ trä-
ning och logopeden kan göra stor nyt-
ta trots att den språkliga återhämtning-
en kanske avstannat. 

SLAG (Stockholms Logopeders Afasigrupp) 
genom: Kajsa Jacobson, 

Julia Kramar Hammarlund, Eric Lindström, 
Kicki Mossberg, Petra Sjöberg. 

 

Kommentar kring afasirehabilitering
Debatt inlägget i förra numret av Logopednytt publicerades 
olyckligtvis under fel namn. Därför har vi valt att åter 
införa denna kommentar från SLAG, Stockholms 
Logopeders Afasigrupp.
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Logopedmottagningen i vårt län (sä-
kert även i andra) har länge levt i den 
föreställningen att fördelningen mellan 
könen bland förskolebarn med språk-
störning varit 75% pojkar, 25% flickor.

 Under 2000 fick vi en känsla av 
att det kanske inte var så. Vi besluta-
de därför kartlägga fördelningen i vårt 
län under 2002.

Samtliga logopeder i länet, som ar-
betade med barn, registrerade nybesö-
kens fördelning avseende kön under ett 
år. Vi fann då att vi hade en fördelning 
mellan pojkar och flickor som motsva-
rade 65% pojkar och 35% flickor.

För att ta reda på om denna fördel-
ning tedde sig stabil gjordes samma re-
gistrering på nytt under 2004. Vi fann 
då identiska siffror: 65% pojkar och 
35% flickor.

Vi har beslutat att göra samma kart-
läggning igen 2006. Kanske vi då ock-
så försöker ta reda på om der är någon 
skillnad i åtgärder och vårdtyngd mel-
lan könen. 

En så enkel beskrivning av den kli-
niska vardagen som denna och den 
enkätundersökning vi också gjort (se 
artikel nästa sida) har skapat intressan-
ta diskussioner.

I Jönköpingslän har logopedmottagningarna utfört ett 
enkelt kartläggningsarbete i vardagen. Här följer en 
rapport om deras undersökning av patientunderlaget vid 
en mottagning och dess betydelse för fortsatta fråge-
ställningar och diskussioner.

Undersökning av 
patientunderlaget

Har vi levt med fel föreställning-
ar om vår verksamhet?  Vad finns det 
egentligen för underlag för planeringen 
av vår verksamhet? Hur anpassar vi oss 
till omvärlden och dess förändringar?

Vi har funnit det helt nödvändigt 
att fortlöpande studera vår egen verk-
samhet genom enkla statistiska ned-
slag istället för antaganden och före-
ställningar om densamma.

Vi vill uppmana andra mottag-
ningar att göra enkla undersökning-
ar som bygger på att man beskriver 
sin verksamhet. Endast så kan vi byg-
ga en önskad verksamhet. En verksam-
het som anpassar sig till den miljö vari 
man befinner sig och den efterfrågan 
som finns.

– Om vi också delger varandra våra 
fynd kan vi kanske på allvar säga att vi 
arbetar med kliniskt utvecklingsarbete!

Ann Falck
Logopedmottagningen

Ryhov, Jönköping 

????



7LOGOPEDNYTT 2/05

Logopedmottagningen i Jönköpings län 
har försökt ta reda på nyttan av deras 
arbete genom att skicka en enkät till 
föräldrarna till de barn med språkstör-
ning som de haft kontakt med. Läs om 
det spännande resultatet och frågorna 
det gett upphov till!

Logopedmottagningen har länge fun-
derat över hur det skulle vara möjligt 
att ta reda på hur väl man tagit hand 
om de språkstörda barnen och deras 
familjer. Resultatuppföljning är inte 
helt lätt när det gäller barn under ut-
veckling. Hur påverkades deras språk-
liga utveckling i kontakten med logo-
ped? Var det ”bara” normal språklig 
utveckling som ägde rum? Eller hade 
kontakten med logoped en särskild 
betydelse? Var logopeden  ”bara” en 
person med god empatisk förmåga 
som gav en service till familjen, som 
den upplevde som god vård?

Svåra frågor.

Vi beslutade att försöka ta reda på 
nyttan av vårt arbete genom att ställa 
några få enkla frågor till föräldrarna 
tre månader efter avslutad kontakt. Vi 
tänkte att det skulle kunna ge oss en 
fingervisning om nyttan av vårt arbete.

Enkäten (se  nedan) skickades under 
perioden juni 2002 tom dec 2003 till 
128 föräldrar. Svarsfrekvensen var 
52 % (67 st).

72 % av  föräldrarna upplevde att 
kontakten hade betydelse för barnets 
språkutveckling, 4% hade ingen upp-
fattning och 24% trodde inte att det 
hade betydelse.

Det visade sig att 85% av föräldrarna 
ändå upplevt att man haft nytta av 
kontakten, 2% hade inte någon upp-
fattning och 13% tyckte inte att man 
haft nytta av logoped.

När vi frågade om man saknat något 
framkom att man gjorde det i 30% av 
fallen. 3% hade inte någon uppfatt-
ning och  67% saknade inte något.

Kommentarer som lämnats om den 
sistnämnda frågan visade på att det 
dels skiljer något i frekvens och konti-
nuitet över länet, dels på ett omättligt 
behov av stöd inför skolstart, som ofta 
är en orolig period i de språksvaga 
barnens (och deras föräldrars) liv.

Några kommentarer som känns myck-
et viktiga för oss att ta till oss är de 
som berör ”förringande av svårighe-
ter”, d.v.s. logopeden förstod inte fullt 
ut familjens behov och oro.

Det är av största vikt att vi bearbetar 
denna fråga ytterligare och försöker 
rannsaka oss själva vad de erhållna 
kommentarerna står för!

Har vi inte lyssnat in föräldraoron?  
Hur väl har vi lyckats med en invente-
ring av problem och behov? Är vi för 
snabba med bedömningar och svar? 
Gör vår strävan efter effektivitet och 
önskan att göra rätt saker att vi ”kör 
över” föräldrarnas behov och förvänt-
ningar ?

Sammanfattning:

Det är av största vikt att vi är lyhörda 
för de förväntningar och behov famil-
jer har inför kontakten med logoped. 
Det känns stärkande att veta att vi, 
även i de fall vi inte kunnat normali-
sera barnets språk, kunnat göra nytta 
med att ge stöd och information. Logo-
peden har  också en viktig roll när det 
gäller att påvisa resursbehov i skolor-
ganisationen.

Ann Falck, Leg logoped
Logopedmottagningen

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Tror Ni att det hade betydelse för barnets språk- och talutveckling? 

 Ja   Nej

Hade Ni nytta av kontakten?

 Ja   Nej

Beskriv kortfattat varför

 

 

Saknade Ni något? 

 Ja   Nej

Om ja, vad?

Enkätundersökning 2002-2003

December 2003

Logopedverksamheten  
    

Bästa förälder! 
Ni har haft kontakt med logo-
ped för Ert barn. Vi är angelägna 
om att få återkoppling hur Du/Ni 
upplever vårt arbete. Därför vore 
vi tacksamma om Du/Ni be-
svarar nedanstående frågor och 
skickar till Logopedmottagningen 
i medföljande kuvert så snart 
som möjligt. 

Med vänlig hälsning

Birgitta Henning
Cheflogoped 
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Vem 
behöver 
egentligen 
”botas”?

Inom autismvärlden har det uppstått en liten schism
Man har olika synsätt på hur man kan och bör ”bota” den som har autism.
Men, vänta nu ett tag, vill den som har autism alltid bli ”botad”?
Eller är vad man vill att få hjälp med det som är svårt, utan att själva personligheten känns hotad?

De som träffar oss som har autism, eller har barn med autism bör fundera över sitt ”hjälparsystem”
För vem är egentligen de situationer ni diskuterar och analyserar ett faktiskt problem?
Vem bör egentligen anpassas till vad, att vara annorlunda betyder ju inte att man är ”fel”
Kanske trivs man helt enkelt inte i den ”vanliga världens” sociala spel?

Hur kan ni som ska hjälpa oss och våra barn göra det på bästa sätt?
Jo, lyssna på dem du ska hjälpa, det finns ju inte bara ett svar som är rätt.
Men du som ska forska kring och hjälpa oss och våra barn måste göra det med respekt.
Tyvärr tror några få ännu på förlegade synsätt, något som för oss känns mycket suspekt.

Bland annat finns märkliga idéer hos ett par läkare och en forskarfröken 
De tror man kan återfödas under grå filtar och tror på hjärnspöken
Vi undrar hur de i sina huvud fått sådana märkliga ”griller”
Kanske kan vi hjälpa och bota dem med någon sorts piller?

Dessa märkliga figurer kallar ibland personer med autism för terapiresistenta,
Ursäkta, men, med deras terapier och ”botemedel”, vad annat har de att vänta...
Att ”bota” autism med psykodynamisk eller ”mor och barn” terapi,
Är ju helt och totalt fel och hjälper ingen , det vet vi.

Att ha en annorlunda kognition, att hjärnan fungerar annorlunda,
Det vet vi att man har, för denna gedigna forskning kan man inte blunda.
Tack vare professor Christopher Gillberg på BNK
Och andra världsledande forskare vet vi att det faktiskt är just precis så

Du som möter oss som är föräldrar och våra barn inom olika instanser
Tänk på att det du gör har stor betydelse för mångas livskvalitetschanser
Att vara annorlunda och behöva annorlunda strategier måste vara okej
Tänk dig in i vår situation, vad skulle du själv vilja, om det gällde ditt barn eller dig?

Logoped Kim Molander har avlidit. Hon 
arbetade på Logopedmottagningen 
Sabbatsberg sedan i augusti 1999. Innan 
dess var hon anställd på foniatriska 
avdelningen på Karolinska sjukhuset i 
åtta år. 

Kim var även utbildad bildlärare. Hon 
satt ofta med sitt ritblock i handen och 
tecknade personer och händelser med 
en unik träffsäkerhet. Många av dessa 
bilder finns kvar och är nu ett collage i 
logopedmottagningens lunchrum.  

Kims personlighet spred glädje 
omkring sig. Hon var expressiv, full av 
historier och glada skratt. Med verbal 
briljans, förenad med en iakttagelse-
förmåga utöver det vanliga, kunde hon 
formulera sig pricksäkert både i allvar 
och skämt. Aldrig cyniskt utan varmt 

och inkännande. Hon kunde även an-
vända sin analytiska inlevelseförmåga 
i samtal med sina arbetskamrater vilket 
blev ett stöd i vardagens ofta pressade 
arbetssituation. 

Kims ovanliga förmåga att för-
stå sina medmänniskor var en styrka 
i hennes yrkesutövning. I mötet med 
patienter intog hon en respektfull håll-
ning med glimten i ögat. Från hennes 
tjänsterum hördes ofta glada skratt. 

Kim använde sin tidigare yrkesut-
bildning, som bildlärare, i sin terapi 
med patienterna. Innan sin sista sjuk-
skrivning var hon med och ledde en 
musik- och bildgrupp för patienter 
med svår afasi. Det var underbart att 
se patienternas entusiasm efter sam-
mankomsterna. 

Kim kämpade med tapperhet mot 

sin cancersjukdom under så lång tid 
som 12 år. Hon fick sitt sista återfall 
i sjukdomen under hösten 2002. Hon 
blev sjukskriven i december och kom 
efter det aldrig tillbaka till arbetet. Hon 
avled på Stockholms sjukhem den 18 
januari 2005.

Att ha fått vara arbetskamrat med 
Kim känns som en stor lycka. Därför 
blir saknaden efter henne extra svår. 
Hennes glada skratt har tystnat i ar-
betsplatsens korridorer men vi, hennes 
arbetskamrater, hör det inom oss.

Christina Blom
Jonas Karling

Anna Lena Björkman
Anna Maria Söderström

Till minne av 
Kim Molander 

Anna Sjölund, förälder till ett barn 
med Asperger syndrom(AS) 
och Madde Ericsson, 27 år med AS
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Oralmotoriska team
I Sverige finns cirka 25 oralmotoriska 
team enligt en kartläggning gjord av 
tandläkare Bo Hedås. Teamen består 
av specialinriktade logopeder och 
tandläkare, ofta i ett nära samarbete 
med öron-näsa-halsläkare/foniater. 
Man samarbetar också med tandreg-
leringsklinik, röntgenavdelning och 
andningsdispensär. I Stockholm finns 
Oralmotoriska team vid Talklinikerna 
på Danderyds sjukhus och Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge samt 
vid Foniatriska kliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna. Kunska-
pen är växande och logopeder och 
tandläkare som arbetar med oralmo-
torik i Stockholm träffas regelbundet 
i ett nätverk.

Nytt beslut
Från januari 2004 har Stockholms läns 
landsting beslutat att centralisera all 
teambaserad verksamhet med indivi-
duellt utformade intraorala hjälpmedel 

(gomplatta och munskärm) för artiku-
latorisk och oralmotorisk behandling 
till Oralmotoriskt centrum, Talkliniken, 
Danderyds Sjukhus AB. På Karolin-
ska Universitetssjukhuset Huddinge 
och Solna erbjuds numera oralmoto-
riska bedömningar och behandling, 
vid behov i samarbete med foniater. 
På Tandläkarhögskolan vid Karolin-
ska Institutet Huddinge samt vid East-
maninstitutet finns viss tillberkning av 
gomplattor bl a för barn med Downs 
syndrom och för barn födda med 
läpp- käk- gomspalt. 

Centralisering av 
gomplatteverksamhet
Oralmotoriskt centrum vid Talkliniken 
på Danderyds Sjukhus AB inrättades 
som permanent verksamhet i januari 
2000, efter drygt 15 års erfarenhet 
av behandling av patienter med oral-
motorisk dysfunktion. Logoped Anita 
McAllister, tandläkare Martha Björn-
ström, logoped Anna Wiking-Johns-

son, logoped Inger Åstrand Rydberg 
och tandtekniker Jiri Zak ledde där ut-
vecklingen av det nya vårdområdet. 

Remisser, med frågeställningen oral-
motoriska svårigheter, kommer från 
logopeder, skola (oftast talpedagog 
via skolhälsovården), ÖNH-läkare/
foniater och tandläkare. Dessa patien-
ter utgör en heterogen grupp från barn 
med en ”enkel” talavvikelse såsom t 
ex. r-fel eller läspning till multihandi-
kappade patienter med svår ät-, tugg- 
och sväljproblematik och grav dreg-
ling. Utomlänspatienter tas emot via 
specialistvårdsremiss. 

Liisi Raud Westberg, Talkliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge

Hanna Persson, Oralmotoriskt centrum, 
Talkliniken, Danderyds Sjukhus

Information om intra-orala hjälpmedel 
i Stockholms läns landsting

Logopeder och tandläkare vid 
Oralmotoriskt centrum, Talklinken, 
Danderyds Sjukhus. Övre raden från 
vänster  Monica Barr Agholme, Maria 
Törnhage, Inger Åstrand Rydberg, 
Lena Appelgren, Hanna Persson. 
Nedre raden från vänster Martha 
Björnström, Miriam Hartstein, Jenny 
Molinder. Karin Huddenius saknas på 
bilden. Making Oral Differences, 
6 september 2004.

En artikel med titeln ”Slappt blir alert” var införd i 
Logopednytt nr 1, 2005.  Den beskrev en verksamhet 
som var aktuell fram till och med december 2003.  
Vi vill i följande artikel beskriva hur den oralmotoriska 
verksamheten är organiserad i Stockholms Läns 
Landsting idag.
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Barn som blissar träffar sällan an-
dra barn med samma kommuni-
kationssätt. I många glesbygdslän 
kan ett blissande barn vara helt 
ensamt om sitt språk. Som regi-
oninstitution har FBH möjlighet 
att hjälpa till att knyta kontakter 
mellan barn som blissar. Detta har 
också framförts som ett önskemål 
av personal från några av de läns-
habiliteringar vi har kontakt med. 

Vi som arbetar på FBH mär-
ker också ofta föräldrars behov av 
att träffa andra föräldrar med lik-
nande erfarenheter och problem. 
Med detta som bakgrund erbjöd 
Folke Bernadottehemmet under 
november 2004 en temavecka för 
barn och ungdomar som använ-
der bliss, deras föräldrar och as-
sistenter. Målgruppen var barn i 
åldrarna 9 - 15 år. Vi skickade in-
formation och inbjudan till regio-
nens habiliteringar och fick in re-
misser på fem barn. Fyra av dessa 
barns familjer tackade ja till tem-
aveckan – det femte barnet kun-
de bara delta under en av dagarna 
men familjen hoppas på en upp-
repning av veckan i stället. 

Fyra barn, deras föräldrar och 
två assistenter samlades under 
vecka 47 på FBH till en mycket 
intensiv och rolig vecka! Barnen 
kom från Gävleborgs-, Västman-
lands-, Västernorrlands- och 
Uppsala län. Barn och föräld-
rar hade separata scheman un-
der veckan. I barnens schema in-
gick dagligen samtalsgrupp och 
gemensam gymnastik. De hade 
också några gemensamma sko-
laktiviteter och ett långt dator-
pass med blissinriktning. Tipsrun-
da med blissfrågor, blissanpassade 
lekar som ”Fångarna på fortet” in-
gick liksom en populär utflykt till 
”Lusthuset” (lek- och händelse-
centrum). Höjdpunkten på veck-

an var nog ändå den gemensam-
ma festen med god mat och dans!

I föräldrarnas schema ingick 
daglig samtalsgrupp och en del 
blissträning. Programmet innehöll 
också föreläsningar, t ex om vad 
man ska tänka på när man är tolk. 
Läs- och skrivförutsättningar hos 
icke-talande barn, olika styrsätt 
till dator, konsekvenser av att ha 
ett annorlunda kommunikations-
sätt var andra ämnen som togs 
upp. Festen ingick givetvis också 
i föräldraprogrammet.

Assistenterna följde i huvud-
sak barnens program med undan-
tag för någon föreläsning.

Utvärderingen av blissdagar-
na blev överväldigande positiva, 
både från barn och föräldrar! Ci-
tat från utvärderingarna: ”Barnen 
stimulerar varandra, ...vidareut-
vecklar sitt blissande med jämn-
åriga blissare” ”Jättebra att få på-
puttning att hålla på med bliss 
och ta del av andras erfarenheter” 
”Uppföljning med samma gäng 
ett måste!”” Fler måste också få 
chansen!”

Det sistnämnda har vi tagit fas-
ta på: 

Fler blissande barn måste få 
möjlighet att träffa jämnåriga blis-
sare! Därför erbjuder vi nya bliss-
temaveckor under året och riktar 
inbjudan till samtliga habilitering-
ar i landet. Barn mellan 8 och 12 
år är välkomna vecka 22 och barn 
mellan 13 och 17 år vecka 34. 

Mer information om tema-
veckor på FBH finns på vår hem-
sida www.fbh.nu. För mer infor-
mation om blissveckorna kontakta 
KOMIC kommunikationscenter, 
tel. 018-611 77 71 eller 611 77 69

Christina Bergsten
Logoped, FBH, Uppsala

Blissvecka!
Läs om temaveckan för blissare arrangerad 
av Folke Bernadottehemmet.

Erik och Christina dansar 
på FBH-festen

Arbetsgivare: se hit! 
 

I vår tar vi examen och vi är sugna på att jobba! 
Härmed bjuder vi in er till en arbetsmarknadsdag 
den 5:e april (på  Karolinska Institutet i Huddinge) 

där ni kan marknadsföra er själva och 
förhoppningsvis hitta blivande 

kollegor. Senast 18/3 vill vi ha er anmälan. 
Hälsningar, Logopedkurs 25, KI.

 

För anmälan och frågor maila: 
myrto.brandeker.742@student.ki.se 

3:e Strokekonferensen 
med Anhörigfokus

7-8 april, Örebro, i arrangemang av 
Neurokliniken m.fl . kliniker vid Universitets-
sjukhuset. Konferensen riktar sig till personal 

inom strokevården, samt anhöriga till 
strokedrabbade patienter. 

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset.
Programmet fi nns tillgängligt på www.stroke.umu.se.

Vidare information: peter.appelros@orebroll.se 
Kongressprogram, anmälan: 

Umeå Congress, Box 7655, 907 13 Umeå. 
Fax 090-13 00 36, telefon 090-13 00 34, 13 00 35. 

E-post: booking@umea-congress.se 

Fristående kurser vid 
Uppsala Universitet, 

hösten 2005, för logopeder

Flerspråkighet; normal 
och avvikande språkutveckling. 5 poäng.

Klinisk handledning 1. 3 poäng.
Klinisk handledning 2; elever med 
läs- och skrivproblem. 2 poäng.

Klinisk handledning 2; barn med språk- 
och kommunikationsstörningar. 2 poäng.

Kurserna ges dagtid/halvfart.

Information och anmälningsblanketter hittas på 
www.uu.se under

”utbildning”- ”medicin och vård”- ”Ämne, logopedi”. 
Anmälan sker till

Universitetet före 050415.
Vid frågor, kontakta Enheten för logopedi, 

tel 018-6113545.

Anslagstavlan

Kurskalendariet

Nu är särtrycket på BAMSEserien om Malte, 
ankan som stammar, klart!
Tidningen beställs via SSR. 

Själva tidningen är gratis men porto + exp.avg på 
50:- /utskick tillkommer.

Hälsningar / Hanna Slott-Öjenhed, 
logoped Sundsvall
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Läger för stammande ungdomar

Lägret för stammande ungdomar an-
ordnas första veckan i augusti på 
Utviksgården utanför Härnösand. 
Utviksgården är en lägergård som 
består av flera byggnader och ligger 
vackert beläget vid vattnet inte långt 
ifrån Högakustenbron. Området runt 
gården erbjuder fina möjligheter till 
flertalet fritidsaktiviteter som att bada, 
paddla kanot eller spela fotboll. 

Syftet med lägret är att ge ungdo-
mar som stammar möjlighet att träf-
fa andra i samma situation, utbyta er-
farenheter men också att bara umgås 
och ha roligt. Ytterligare ett syfte är att 
uppmuntra till ett aktivt ställningsta-
gande till sin stamning; – Är jag nöjd 
med min stamning som den är eller vill 
jag göra något åt den? Under läger-
veckan pågår en rad olika aktiviteter 
för att främja detta genom exempelvis 

Jag vaknar av att någon pratar utanför huset och tittar på 
klockan ”05.30”, halv sex? Är folk uppe redan nu? Sen 
slår tanken mig -de har nog aldrig gått och lagt sig. Med 
ett lätt stön vänder jag mig om i sängen och försöker 
somna om. Det är första morgonen på lägerveckan.....

gruppsamtal, dramaövningar och mu-
sikverkstad. Deltagarna ges också till-
fälle att lära sig mer om stamning. Det 
senaste lägret, som var det femte i ord-
ningen, samlade 47 deltagare från hela 
landet samt två från Danmark. 

Lägerledarna består av perso-
ner med lång erfarenhet av att arbeta 
med stamning såsom logopeder, dra-
mapedagog men också av läkare el-
ler sjuksköterska, fritidspedagog lik-
som busschaufför och ungdomar som 
själva stammar. Förutom dessa finns 
två ovärderliga kockar som ser till att 
alla blir mätta och belåtna. Det höga 
antalet deltagare innebär mycket för- 
och efterarbete. Samtliga ledare träffas 
därför under en helg i maj för plane-
ring och vidareutbildning. En s.k. lä-
gerledarstab där bl a undertecknad in-
går träffas regelbundet under året.

För att kunna följa upp och utveck-
la verksamheten utvärderas lägren ge-
nom att deltagarna får möjlighet att fyl-
la i en utvärderingsenkät i samband 
med lägeravslutningen. Enkäten be-
står av frågor med flervalsalternativ 
och ett antal öppna frågor. Nedan föl-
jer en kort sammanfattning av svaren 
på 2004 års utvärdering.

De främsta orsakerna till varför 
deltagarna sökte till lägret var att få 
träffa andra som stammar, ha kul, få 
lära sig mer om stamning samt att ut-
byta erfarenheter. Just att få träffa an-
dra som stammar men också den goda 
sammanhållningen och gemenskapen 
var något många tyckte var bra med 
lägret. Samtliga deltagare var positiva 

till lägret och aktiviteterna under läg-
ret uppskattades mycket. Samtalsgrup-
perna framhölls som särskilt givande. 
Under 2004 års läger fick deltagar-
na för första gången möjlighet att väl-
ja aktivitet utifrån eget intresse. Dessa 
så kallade intressegrupper nämndes i 
positiva ordalag. Annat som uppskatta-
des av många var ledarnas insatser och 
den goda maten. 

Deltagarnas omdömen om vad 
som varit mindre bra med lägret hand-
lade mest om praktiska saker, exem-
pelvis önskemål om fler duschar eller 
schemafrågor. 

Sammanfattningsvis visar utvärde-
ringen att lägret betyder mycket för 
deltagarna. Det faktum att många väl-
jer att delta flera gånger är ett gott be-
tyg. Så här säger några deltagare själ-
va om lägret:

”Man får en ”kick” när man kommer 
hem till ”verkligheten” som gör att 
man klarar av livet bättre”

”Det här lägret är givande för man får 
träffa andra som har samma problem 
och se att man inte är ensam.”

För egen del har det blivit en tradition 
att packa väskan i början av augusti 
och bege sig till Utviksgården där so-
len alltid tycks skina. Trots att jag varit 
ledare sedan starten känns det fortfa-
rande lika inspirerande att vara med 
och följa deltagarnas utveckling. Visst 
är man trött när man kommer hem 
men också full av energi och känner 
sig inspirerad att gå vidare i klinikarbe-
tet på hemmaplan. 

Lovisa Femrell 
Leg. logoped 

Talkliniken
Danderyds sjukhus AB

Läger för stammande 
ungdomar 2005!

Datum:  31/7-6/8
Ålder:  13-25 år
Avgift:  950 kr om man är medlem i 
stamningsföreningen, 1200 kr för icke 
medlemmar
Arrangör: Sveriges Stamningsfören-
ingars Riksförbund och Härnösands 
folkhögskola

Sista anmälningsdatum: 15 april 

För ytterliggare information om 
lägret och anmälan se SSR:s hemsida: 
www.stamning.se/ungdom
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Det var inget lätt jobb, men juryn har 
nu utsett vinnarna i de olika katego-
rierna. Förstapristagarna får 2 000 kro-
nor vardera och andrapristagarna 500. 
Hårdast var konkurrensen i kategorier-
na arkeolog respektive museiyrken, där 
vi sammanlagt fick in 90 foton från 27 

medlemmar.
– Bilderna i dessa båda kategorier 

var så bra att vi beslöt oss för att även 
dela ut tredjepriser á 500 kronor, säger 
juryns ordförande Karin Nørby.

I kategorin bibliotekarie fick vi dess-
värre inte in fler än sex bidrag och ju-

Resultatet av DIKs fototävling hösten 2004:

Så plåtar vi våra yrken
165 tävlingsbidrag från 49 medlemmar! Så stort var 
deltagandet i DIKs fototävling ”plåta ditt yrke”. Vi tackar 
alla engagerade medlemmar som skildrat sina yrken på 
de mest fantasifulla sätt med kamerans hjälp.

ryn bedömde att inget av dem var värt 
annat än tröstpriser i form av biobiljet-
ter.

– Många av bilderna var bra ur es-
tetisk och teknisk synpunkt men det 
främsta kriteriet för tävlingen var att de 
skulle fånga det där något – en vardags-
situation, en miljö, en rutinsyssla eller 
en stämning – som är specifikt just för 
bibliotekarieyrket och det tycker jag ty-
värr inte de gör, säger Karin Nørby.

Här kan du njuta av de vinnande 
bidragen. Flera av bilderna lär dessut-
om dyka upp igen – i våra trycksaker, 
på webben och i DIK-forum.

Logopedyrket

Gabriel sliter vid datorn. Han och 
en kompis prövar talträning med 
visuell återkoppling via EPG. Logo-
ped Ann sitter och peppar honom 
i bakgrunden. Bilderna är tagna i 
november 2004 på Avdelningen för 
logopedi och foniatri, Göteborgs 
Universitet.

1:a pris à 2000 kr 
– Elvira Berg, Stockholm

Logopedernas deltävling hade bara 5 
tappra tävlande, som skickade in nå-
got fler bidrag. En vinnare korades, och 
övriga fick biobiljetter till tröst. Efter-
som vi tror att detta kan vara till intres-
se för våra läsare följer här en bildka-
valkad från oss logopeder. Se och njut 
av hur det ser ut att jobba som logoped 
runt om i landet!

Om man är liten får man klättra högre upp
om man vill se vad logopeden gör! 
Bilden är tagen av Margareta Stierna, Halmstad.
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”Detta är vårt materialförråd, och lite material (eller logopediska 
skalpeller om man så vill). Varje gång ett barn följer med för att 
hämta material är de lika förundrade över vad de ser när dörren 
sakta öppnas... ”
Bilderna är tagna i nov/dec 2005 av Katarina Warming, logoped 
på Logopedmottagningen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 

Bilden är från en temavecka i november 2004 för blissande barn på 
Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Logoped Christina Bergsten 
dansar med Erik, 9 årig blissare från Gävle, på avslutningsfesten. 
Bilden är tagen av kollegan Monica Bergh, logoped på FBH.

Ännu en bild från Avdelningen för logopedi och foniatri i Göteborg. 
Logoped Ann Nordberg, Habiliteringen Centrum i Göteborg, stod 
bakom kameran.

Bilder med fokus på ”tidig kommunikation” kommer från 
Ingrid Kongslöv.  ”Kommunikation är ju kärnan i logopedens 
verksamhet och här fångas kommunikation och samspel på lite 
olika sätt.” 
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Ska den träffa?
Kul på jobbet ska det vara. Vid sållet, längst fram i bilden, står Bo 
Fredriksson och vaskar fram fynden från utgrävningen av en sten-
/bronsåldersboplats i Tierps socken, Uppland. Av leendet att döma 
anar han inte den snöboll som sekunden tidigare slungats iväg av hans 
träffsäkre kollega Fredrik Larsson (i bakgrunden). Utgrävningen 
föranleddes av nydragningen av motorvägen E4 genom Uppland.
Bilden är tagen den 24 oktober 2003 av Ulrika Lindgren och inlämnad 
av Niklas Ytterberg, båda arkeologer på Riksantikvarieämbetets geoar-
keologiska laboratorium, RAÄ-UV GAL, i Uppsala.

2:a pris à 500 kronor – Katja Jahn, Uppsala

Andra går till rötterna med sina problem, arkeologerna går djupare
Andrapriset går även det till arkeologerna längs nya E4:an i Uppland. 
Att rensa fram fornlämningar kan vara ett hårt jobb med stubbar och 
envisa rötter.
Bilden är tagen försommaren 2003 vid utgrävningen i Sommaränge 
skog i Uppland av Katja Jahn, informatör på Upplandsmuseet.

Arkeologyrket

1:a pris à 2 000 kronor – Ulrika Lindgren och Niklas Ytterberg, Uppsala
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3:e pris à 500 kronor – Tommy Andersson, Dalsland

Arkeologen fyller i fotspåren efter våra förfäder
Här ser vi arkeologen Tommy Andersson som bokstavligen tydliggör 
vårt kulturarv.
Bilden är tagen vid Högsbyns hällristningar i Dalsland av arkeolog-
kollegan (tillika hustrun) Ritwa Herjulfsdotter Andersson.

2:a pris à 500 kronor – Lina Midholm, Göteborg

En etymologs vardag under luppen
Ortnamnsforskaren Catarina Röjder studerar noggrant kartan på 
jakt efter ledtrådar till varför våra städer, byar och gårdar heter som 
de heter.
Bilden är tagen och inlämnad av Lina Midholm, forskningsarkivarie 
på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Arkivarieyrket

1:a pris à 2 000 kronor – Bodil Ulate-Segura, Stockholm

Fritt fall i dokumenthanteringen
I notariatsarkivet vid Corte Suprema de Justicia - Högsta Domstolen 
– i El Salvadors huvudstad San Salvador har man problem som svenska 
arkivarier tack och lov inte ställs inför särskilt ofta. Bodil Ulate-Segura, 
arkivarie och pensionär från Riksarkivet, befinner sig här på ett SIDA-/
SIPU-uppdrag. Hennes min när hon synar följderna av en jordbävning 
talar för sig själv.
Bilden är tagen av Ingemar Strandberg den 27 september 2004.

1:a pris à 2 000 kronor – Tina Axelsson, Uddevalla

Skriva c-uppsats
Närbildsscen från informationsinsamling till en c-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap.
Bilden är tagen av studenten Tina Axelsson på Högskolebiblioteket i Uddevalla, 24 september 2004.

Informations- 
och medieyrken
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Museiyrken

2:a pris à 500 kronor 
– Marie-Louise Winbladh, Stockholm

1:a pris à 2 000 kronor – Thomas Gütebier, Göteborg

Valvinden på Göteborgs Naturhistoriska Museum
En blandning av detektivarbete, yrkesskicklighet och hårt slitjobb 
– sådan är museimannens verklighet på den så kallade ”valvinden” på 
Naturhistoriska museet i Göteborg. Bland stora valskelett och andra 
undangömda skatter, som stått där uppe ända sedan museets tillkomst 
1923, hittar vi museiintendenten Carina Sjöholm släpandes på ett kra-
nium från en mindre bardval. Andningsskyddet kanske hjälper något 
mot damm och illaluktande fettsyra.

Bilden är tagen och inlämnad av Thomas Gütebier, konservator på 
Göteborgs Naturhistoriska Museum, 29 september 2004.

På andra sidan kameralinsen
Medelhavsmuseets fotograf Ove Kaneberg fångar det väsentliga hos 
en av museets fina statyer från Cypern.
Fotosviten är tagen och inlämnad av Marie-Louise Winbladh, 
intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm.

2:a pris à 500 kronor – Karin Haglind, Sollentuna

Det obligatoriska blädderblocket
Minnesanteckningar är en del av många informatörers yrkesvardag. 
Den här bilden är tagen i somras på Kristna Fredsrörelsens sommar-
möte i Rättvik. I en workshop talade mötesdeltagarna om viktiga 
egenskaper i engagemanget för en värld utan våld. Resultatet syns här 
form av ett fullklottrat blädderblock – informatörens kanske viktigaste 
redskap?
Bilden är tagen och inlämnad av Karin Haglind, informatör på Kristna 
Fredsrörelsen, Ekumeniska Centret.

Informations- 
och medieyrken
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3:e pris à 500 kronor – Katja Aglert, Stockholm

Konsten att knäppa konstknappar
Tredjepriset går till en bildsvit som fångar museivärdens vardag på 
Moderna museet i Stockholm.
 Först ser vi Patrik Blom som arbetar med datorn och telefonen på 
samma gång i informations- och kassadisken vid utställningen 
Fashination.
 Ett sätt att göra besökarna medvetna om att museivärdarna finns 
där även för att svara på frågor om konst är att sätta på sig en och 
annan av dessa knappar.
 Sist ser vi museivärden Filippa von Krusenstjerna som uppvisar ett 
exempel på engagemang och nytänkande vad gäller placering av ”Ask 
me”-knappar.
 Fotosviten är tagen och inlämnad av Katja Aglert, museivärd på 
Moderna Museet i Stockholm.

Övriga DIK-yrken

1:a pris à 2 000 kronor – Gun Bjerkander Handberg, 
Göteborg

Stoljobb på stående fot
Gun Bjerkander Handberg håller kurser i stilhistoria och jobbar som 
antikvitetskännare och representant i Västsverige åt auktionsfirman 
Crafoord i Lund. En av hennes varierande arbetsuppgifter är tidsbe-
stämning av möbler. Här ses hon tillsammans med möbeltapetserare 
Maj Fröberg (till vänster). Den mörka gustavianska stolen från 
Lindome har rygg med så kallad Gunnebobricka och skinnklädsel på 
den löstagbara sitsen. Stolen är tillverkad cirka 1800.
Bilden är tagen i Göteborg den 28 september 2004.

2:a pris à 500 kronor – Erik Roman, Nacka

Att tillverka skratt och upplevelser
– en kulturförmedlares vardagsgärning
Dieselverkstaden är ett kulturcentrum som skapats i Atlas Copcos 
gamla dieselverkstad i Nacka. Här byggdes en gång jättelika fartygs-
motorer, men nu tillverkar man mest glädje, skratt och kulturupplevel-
ser åt barn och andra besökare i alla åldrar.
Fotosviten är tagen och inlämnad av Erik Roman, informatör på Kultur 
Nacka.
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Vi i SLOSS:s styrelse 2005 vill ta chan-
sen att presentera oss och samtidigt 
tacka den förra styrelsen för deras 
goda arbete. Vi hoppas att ni studenter 
redan fått upp ögonen för att vi finns 
som ett rikstäckande nätverk för logo-
pedstudenter i hela Sveriges land. Som 
ni ser är vi fem ordinarie ledamöter 
(samt fem suppleanter) från varje ut-
bildningsort. Vi saknar dock ledamot 
från den nystartade utbildningen i 
Uppsala vilket vi hoppas snart ska vara 
ett minne blott! 

Vår uppgift i SLOSS är att tillvara-
ta våra medlemmars intressen gällan-
de fackliga och studiesociala frågor på 
utbildningarna. Tanken är alltså att du 
som student på logopedutbildningen 
ska kunna vända dig till din SLOSS-

representant när du har en fråga som 
du vill ska behandlas på riksplanet. 
Det kan röra stora som små saker. Må-
let är att avståndet mellan studenterna 
på olika utbildningar ska krympa så att 
vi kan skapa gemensamma angelägen-
heter att arbeta för. Vi blir starkare till-
sammans!

Att skriva en artikel här på student-
sidan i Logopednytt är också ett sätt 
att komma till tals. 

Det är ni studenter på utbildning-
arna som ska fylla denna sida med era 
tankar kring utbildningen, roliga hän-
delser i studentlivet eller någonting an-
nat. Turordningen att skriva går runt på 
utbildningsorterna och er representant 
informerar när det är er utbildnings tur 
och då är det fritt fram att skapa!

Till sist ett arrangemang som vi i 
SLOSS är stolta att erbjuda våra med-
lemmar - de årliga logopedstudentda-
garna. Ett tillfälle att träffas och trivas, 
kanske lära sig något nytt, men fram-
förallt ha kul ihop! Deltagarantalet 
växte i fjol och vi hoppas att trenden 
håller i sig. Alla, studenter som verk-
samma logopeder, är hjärtligt välkom-
na till detta evenemang som går av sta-
peln i Linköping till hösten. Vi i SLOSS 
återkommer med mer information om 
detta och hoppas på ett nära och gott 
förhållande med alla logopedstudent-
kamrater och verksamma logopeder i 
landet! 

SLOSS styrelse genom 
ordförande Pernilla Östlund

Hej logopedvänner!

Studentuellt

Från vänster:
Jenny Harlid, Lund,  ledamot, paraphehelia@hotmail.com ”positiv, envis, nyfiken”
Katja Ivashova, Stockholm,  ledamot, ivashova03@yahoo.se ”glad, spontan, morgontrött”
Justin Perry, Umeå,  SLOF-repr. junpay02@student.umu.se ”hjälpsam, rolig, operafantast”
Josefin Seimark, Göteborg,  DIK-repr. lo02sejo@medstud.gu.se ”envis, målmedveten, sprallig”
Pernilla Östlund, Linköping,  Ordförande, peros546@student.liu.se ”levnadsglad, frispråkig, chokladälskare”

I Södra Halland ligger Laholms kommun med 23 000 innevånare. Kommunen bjuder på 
en boendemiljö med allt man kan önska av natur, kultur och möjligheter. Inom kommunens 
gränser fi nns Sveriges längsta sandstrand, underbara naturområden, skidbackar, golfbanor 
och en väl utbyggd gymnasieskola. Kommunen har ett fördelaktigt läge vid västkusten, en 
stadskärna av kulturhistoriskt intresse samt goda kommunikationer och närhet till högskola.

Mer information om tjänsten fi nns på www.laholm.se under ”Lediga tjänster”. 
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2005.

Logoped / Talpedagog / Specialpedagog
Tillsvidareanställning 80 % (ev möjlighet till heltid)

L A H O L M S
K O M M U N

Annonsstopp 
för nästa

 Logopednytt är 
23/3
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Graviditetsvikariat med möjlighet till förlängning. 
Vi söker även sommarvikarie.

Heltidstjänst. Tillträde efter överenskommelse
(maj/juni).

Barnlogopedmottagningen på Södertälje sjukhus har 3
tjänster och bedriver ett självständigt arbete med ett
primärt ansvar upp till 6 års ålder (stamning till 18 år)
för alla barn i kommunerna Södertälje, Salem och
Nykvarn i nära samarbete med BVC och skola.
Datorstöd finns för utredning och behandling som
ibland också bedrivs i grupp. Mottagningen är en del
av sjukhusets barnmedicinska enhet med gemensam
administration och datorjournalsystem.

Kvalifikationer: Du som söker skall vara legitimerad
logoped med erfarenhet av barnlogopedi. Stor vikt
lägges vid personlig lämplighet.

Upplysningar lämnas av:
Verksamhetschef: Sven Klaesson tfn 08-550 252 68,
sven.klaesson@sts.sll.se
Logopeder: Åsa Hägg tfn 08-550 252 72
asa.hagg@sts.sll.se
Eva Sandström tfn 08-550 252 73
eva.sandstrom@sts.sll.se

Facklig kontaktperson: Per Östberg 08-585 855 21

Lön enligt överenskommelse med verksamhetschefen.

Välkommen med din ansökan märkt med refnr: STS
13/2005 senast 4 april 2005 till:

Barnmedicinska enheten
att; Päivi Määttä
Södertälje sjukhus
152 86  Södertälje
www.sll.se/sts

Logoped

Södertälje sjukhus är ett av Stockholms läns landstings
akutsjukhus och betjänar över 125 000 personer.
Sjukhusets verksamheter är kirurgi, ortopedi, urologi,
medicin, kvinnosjukvård med förlossning, geriatrik, psy-
kiatri, röntgen, anestesi/Intensivvård, öron/ näsa/hals
och barnmedicin samt dygnet runt- öppen akutmottag-
ning. Sjukhuset har drygt 1200 anställda, 249 vårdplat-
ser, en omsättning på ca 750 miljoner, fin gemenskap,
bra arbetsmiljö och goda kommunikationer.

Barnmedicinska enheten söker      

Ny tjänst på logoped-
utbildningen i Uppsala

Uppsala universitet utannonserar inom kort en tjänst som universi-
tetsadjunkt i logopedi 50% förenad med klinisk tjänstgöring 50% i 
Uppsala eller närliggande landsting.

Denna tjänst kommer att omfatta planering av innehåll och undervis-
ning inom momentet barnlogopedi, undervisning, forsknings- och 
utvecklingsarbete, kliniskt arbete och administration. 

Tjänsten ledigkungörs på universitets hemsida www.uu.se, lediga 
anställningar, från mitten av mars. Där kommer att fi nnas informa-
tion om bedömningsgrunder, behörighet och ansökningsförfarande. 
Missa inte det!

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Margareta Jennische 
vid enheten för logopedi tel: 018-6113544 e-post: 
Margareta.Jennische@neuro.uu.se

Lediga platser
Barn- och ungdomsförvaltningen

Välkommen till en kommun,
som satsar på språket!

Vi söker nu dig, som är intresserad av att arbeta med litet

äldre elever (från 7 år till gymnasiet) som har språk-, läs-

och skrivsvårigheter. Cirka 20 timmar/vecka kommer du att

arbeta i en språkklass, där du ingår i en arbetsgrupp med två

heltidsanställda pedagoger och en elevgrupp på 6-7 barn/

ungdomar. På övrig arbetstid finns du till som rådgivande

och handledande logoped för övrig högstadie- och

gymnasieverksamhet i kommunen.

I Vallentuna kommun finns en väl uppbyggd språkklass-

verksamhet, som sträcker sig från förskola till högstadium,

vilket gör att du kommer att ingå i ett nätverk av logopeder.

Dina kvalifikationer: Leg. logoped. Erfarenhet av elever

med språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter är merite-

rande. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet: Heltid, 6 månaders provanställning

med möjlighet till fortsatt tillsvidareanställning.

Tillträde: Snarast, efter  överenskommelse.

Lön: Fast lön, individuell lönesättning.

Upplysningar: catrin.kylberg@vallentuna.se

Frågor om språkklasser: ingela.johansson@skolor.vallentuna.se

Välkommen med din ansökan
senast den 31 mars 2005!
Vi ser gärna att du fyller i ansökningsblanketten på vår

hemsida www.vallentuna.se under Lediga jobb.

Barn- och ungdomsförvaltningen

Resurscentrum, Ingrid Richenberg, adm. samordnare

Box 29, 186 21 VALLENTUNA

Logoped
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Landstinget i Östergötland söker

Logoped, tillsvidareanställning på heltid
till LINDAH-Centrum för kommunikationshandikapp på Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping

Intresserad av Alternativ och Kompletterande
Kommunikation?
 
LINDAH-Centrum för kommunikationshandikapp
är ett regionalt resurscenter med inriktning mot
Alternativ och Kompletterande Kommunikation
(AKK) för personer med tal, språk- eller skriv-
problem. LINDAH ingår i ett nationellt nätverk och
teamet består av logoped och arbetsterapeuter.
Verksamheten är organiserad inom Rehabiliterings-
medicinska kliniken på Universitetssjukhuset i
Linköping. Arbetet bedrivs i samverkan med Barn-
och ungdomshabiliteringen och HjälpmedelsCentrum.

 
Vi arbetar såväl med låg- som högteknologiska
lösningar samt med metoder och strategier för att
kunna använda AKK. De vanligast förekommande
patientgrupperna är vuxna personer med olika
neurologiska sjukdomar eller skador. Målet för
verksamheten är att ge personer med kommu-
nikationssvårigheter individuellt anpassade metoder
och hjälpmedel. Arbetet innefattar utredningar,
utprovningar, utbildning och att utveckla metoder
och kompetens hos olika resurspersoner samt att

främja kunskapsutvecklingen kring
kommunikationsstörningar.
 
Kvalifikationer: Legitimerad logoped med intresse för
att arbeta med AKK för vuxna med
kommunikationsproblem.
Körkort är ett krav då vi ofta gör hembesök.
 
Facklig företrädare:
Albert de Haan, 013-227533
 
För information:
Maria Sivebo, logoped 013-22 26 25
Marie Samuelson, arbetsterapeut 013-22 44 58
Kersti Samuelsson, öppenvårdschef 013- 22 15 60
 
Sista ansökningsdag: 2005-04-15
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse
 
Ansökan skickas till:
Kersti Samuelsson
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, plan 18
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

www.lio.se

Vi är en  länsenhet  med verksamhet i Hälsingland 
och Gästrikland. Till enheten hör samtliga länets 
logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt hör 
vi till länssjukhuset i Gävle där vi ingår i ett verk-
samhetsområde tillsammans med sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och rehabiliteringsmedicin. Chef för 
hela verksamhetsområdet  är en logoped.  
Vi är idag 17 logopeder och sex  administratörer. Vi 
har delat in oss i områdessektioner – Afasi,  Barn, 
Röst/stamning, Administration. Via möten i sektio-
nerna utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsö-
vergripande rutiner för verksamheten. I  länet fi nns 
även  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. 
Just nu förkovrar vi  oss som handledare och har ny-
ligen haft glädjen att ta emot våra sex studenter från 
Logopedutbildningen i Uppsala.

Logopedverksamheten Gävleborg önskar förstärkning

Logopeder allmänlogopedi och habilitering

Placering: Vi behöver förstärkning på länets 
logopedmottagningar,  barn- och ungdomsha-
biliteringar och vuxenhabiliteringar.

Kvalifi kationer: Leg. logoped.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen att hälsa på inom de olika verk-
samheterna. 

Ring gärna chefl ogoped Rose-Marie Svensson, 
tel 026 - 15 47 11 så får du veta mer. 

Facklig företrädare är Karin Langesten, 
tel 026 - 15 47 80. 
E-postadresser: rose-marie.svensson@lg.se 
samt karin.langesten@lg.se

Välkommen med din ansökan 
senast 050330 
till Rose-Marie Svensson, 
Logopedverksamheten Gävleborg, 
Gävle Sjukhuset, 801 87 Gävle.
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Vi söker logoped till något av de lokala habiliteringscenter inom vuxenha-
biliteringen. Aktuella habiliteringscentra ligger i Täby, Tullinge, Hornstull 
och på Kungsholmen. Vi arbetar i team runt brukarna. Teamet består av 
arbetsterapeut, kurator, logoped, sjukgymnast, psykolog och administrativ 
personal. Arbetet är på heltid, men alternativa lösningar kan tänkas.

Som logoped ansvarar Du för de logopediska habiliteringsinsatserna i nära 
samarbete med andra yrkesprofessioner utifrån enskilda brukare/familjers 
behov. Förutom kvalifi cerat logopedarbete, så erbjuder Handikapp & 
Habilitering:

• Flextid
• Bra ändamålsenliga lokaler
• Arbetskamrater med tvärprofessionell yrkesbakgrund och erfarenhet
• Kollegialt stöd/mentorskap
• Fortbildning inom habilitering och yrkesspecifi k inriktning
• Friskvård inom tjänsten, samt bidrag till egen friskvårdssatsning
• Ersättning för viss läkarvård
Vi är också angelägna om att hitta lösningar för att underlätta arbetet 
kollegor emellan.

Vi söker Dig som är legitimerad logoped gärna med erfarenhet av 
kognitiva funktionshinder. Vi söker en god problemlösare. Du måste vara 
fl exibel och initiativrik. Arbetet präglas av rörlighet och variation och 
förutsätter en vilja och förmåga att arbeta i team. Vi fäster stor vikt vid 
personlig lämplighet.

Upplysningar lämnas av Lillemor Högselius - Täby tel 08-446 3622, 
Kersti Engström - Kungsholmen tel 08-617 7930, Agneta Svensson - 
Tullinge 08-449 9504, Rose-Marie Trillkott - Hornstull tel 08-442 4118, 
logoped Annika Elofsson, tel 08-702 32 70. 
Facklig kontaktperson: Christine Hyll, DIK, tel 08-690 6092.

Välkommen med Din ansökan senast 2 april 2005 märkt med ref nr 
Hab 3/05 ställd till Handikapp & Habilitering, verksamhetschef 

Marina Nilsson, Box 17519, 118 91 Stockholm

Vi ger habilitering i öppen vård till barn och ungdomar i åldern 0-20 år 
med olika funktionshinder t ex utvecklingsstörning, autism och rörelse-
hinder. På habiliteringscentret arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, logope-
der, sjukgymnaster och specialpedagoger i team kring barnet/ungdomen.

Dina arbetsuppgifter består av bedömning och behandling av kommuni-
kation, tal och språk samt ät- och drickproblematik. En stor del av arbetet 
är konsultation till föräldrar samt personal på förskola och skola.

Du kommer att få stöd av en erfaren logopedkollega på habiliterings-
centret samt yrkesspecifi k handledning. Teamet har dessutom regelbunden 
ärendehandledning. Vi erbjuder friskvård inom tjänsten, ekonomiskt bidrag 
till friskvård och fri sjukvård. Flextid tillämpas.

Vi söker dig som är leg logoped och intresserad av teamarbete. Vi ser gärna 
manliga sökande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde snarast eller enligt överens-
kommelse. Vikariatet varar till 28 februari 2006 med eventuell möjlighet 
till förlängning.

Upplysningar lämnas av habiliteringscenterchef Birgitta Rosenberg, tel 
08-590 047 20, logoped Lotta Kita, tel 08-590 047 31 och logoped Karin 
Forslin, tel 08-590 047 39. Facklig kontaktperson är Christine Hyll, DIK, 
tel 08-690 60 92.

Välkommen med din ansökan senast 4 april 2005 märkt med ref nr 
Hab 4/05 ställd till Habiliteringscenter Upplands Väsby, 

Industrivägen 2, 194 77 Upplands Väsby.

Bli vän med det skrivna or det

Den Nordiska 
dyslexikongressen

8-10 augusti 2005 i Stockholm

Flera av värl dens ledande forskare och pe dagoger
ger sin syn på läs- och skrivsvårigheter

Svenska Dyslexistiftelsen/Dyslexiföreningen, tel 08-52486825 
fax 08-313009, svenska.dyslexiforeningen@neuro.ki.se

Program och anmälan:  www.ki.se/dys lexi

utredning och behandling av vuxna patienter

Multidisciplinär Teamsamverkan

Grundkurs Dysfagi

Kursen anordnas av Avdelningen för diagnostisk radiologi, 

Lunds universitet, UMAS, Malmö.

Kursledare: Professor Olle Ekberg och Logoped Margareta Bülow.

Information: Logoped Margareta Bülow, Röntgenavd, UMAS, 

205 02  Malmö. Tel 040-338866, 

e-mail: margareta.bulow@rontgen.mas.lu.se.

Anmälan senast den 1 april 2005 till Eva Prahl, Avd f diagnostisk 

radiologi, UMAS, 205 02 Malmö. Tel 040-338860, fax 040-338798, 

e-mail: eva.prahl@rontgen.mas.lu.se.

9 – 11 maj 2005
Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde

Vuxenhabiliteringen inom 
Handikapp & Habilitering - Stockholm söker

Logopeder

Är du intresserad av habilitering?
Habiliteringscenter Upplands Väsby 
för barn och ungdom söker logoped.
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VAKANT
Stockholms län

VAKANT
Uppsala län

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

LINA ÖINERT
Gotlands län
Tel: 0498-26 83 42
lina.oinert@hsf.gotland.se

PETRA WESTRIN
Blekinge län
Tel: 0454-73 26 21 eller
0454-73 31 48
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

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

KERSTIN JOHANSSON
Hallands län
Tel:  0300-56 51 40
kerstin.johansson@lthalland.se

VAKANT
Västra Götalands län

INGER GUSTAVSSON
Västra Götalands län
Tel 033-616 21 82
inger.b.gustavsson@vgregion.se

SARA ENGSTRÖM
Västra Götalands Län
Tel: 0500-44 45 63
sara.engstrom@telia.com

ANN-CHRISTINE IVARSSON
Värmlands län
Tel 0533-810 36
a-c.ivarson@liv.se

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

MONA BARKENSJÖ
Västmanlands län
Tel: 021-17 56 17
mona.barkensjo@ltv.se

ÅSA RUNDSTRÖM
Dalarnas län
Tel: 023-49 05 88
asa.runstrom@ltdalarna.se

MARIA GUSTAVSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 50 81
maria.gustavsson@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@vlt.se 

ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
Tel: 0970-195 50
anna-lena.dynesius@nll.se
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DIKs FÖRBUNDSSTYRELSE: TEL (ARB:)
Karin Åström Iko ordförande 08-466 24 04
Karin Linder vice ordförande 08-570 356 56
Martin Andrén 046-35 04 54
Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Maj Eriksson 063-14 30 48
Hanna Holmqvist 070-799 84 93
Ingrid Höglind 0300-83 42 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Camilla Lundberg 0418-47 05 24
Inga Maj Lundmark 0736-25 45 84
Ylva Rosell 08-553 281 86
Kristin Rosenberg 040-34 67 12
Eva Westerberg 018-24 04 18

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
DIK Arkivtjänstemannaförbundet Owe Norberg 060-19 14 77
DIK Bibliotekarieförbundet Johannes Rudberg 08-463 44 34
DIK Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
DIK Informations- och mediefacket Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Svenska Logopedförbundet Ingrid Kongslöv 040-683 07 15
DIK Museimannaförbundet Karin Linder 08-570 356 56

JOURHAVANDE OMBUDSMAN:
kopplas via växeln 08-466 24 00
mån – 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:
Henrik Alfredsson webbredaktör 08-466 24 09
Sara Andersson informatör 08-466 24 10
Britt Marie Häggström senior advisor 08-466 24 02
Karin Nørby chefredaktör DIK-forum 08-466 24 06
Anders Regnell grafisk formgivare/informatör 08-466 24 23
Jon Stenbeck tjänstledig

HANDLÄGGARE:
Linnéa Lilja studenter/projektledare 08-466 24 39
Bo Westas utredning 08-466 24 05

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 08-466 24 72

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

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

Helsingborg, N-län Halmstad, Hylte, 
Laholm kommun

0431-873 55

Gunilla Johannesson arbetsmarknad och förhandl. 
Stockholms läns landsting

08-466 24 03

Hans Kyrö förhandl. privat, kommun, landsting, AB 
kommun, C, U och X-län

08-466 24 35

Mira Lavikko förhandl. privat, kommun, landsting, 
AB-län privat, AC,Y

08-466 24 16

Sara Luthander Hallström förhandl. statlig sektor hela landet, 
endast kontaktmyndigheter

08-466 24 27

Anna Steen förhandl. landsting, kommun, privat, 
G, H, K, M-län kommun för Malmö, 
Lund och Helsingborg, statlig sektor hela 
landet, ej kontaktmyndigheter

08-466 24 30

Lennart Sandström förhandl. kommun, landsting, privat O-län 08-466 24 21

Lars-Erik Svelander förhandl. kommun, landsting, privat, 
BD, D, E, F och I-län delar av N-län Falken-
berg, Varberg, Kungsbacka och landstinget 
i Halland samt S,T W och Z-län

08-466 24 67



POSTTIDNING

LOGOPEDNYTT
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Påsk-pyssel: Klä Logopeden!

Dysfagi-logopedens stetoskop Cheflogopedens kavaj Hab-logopedens 
kommunikationskarta

Cheflogopedens klackskor Röstlogopedens sjal

Barnlogopedens bekväma tröja Neurologopedens vita rock Hab-logopedens bekväma skor




