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Jag funderar på det här med tid. Och 
hur det kommer sig att vi alltid har så 
ont om tid. 

Man hinner inte göra allt man bor-
de på jobbet, och man hinner inte göra 
allt det där roliga hemma. Och framför 
allt hinner man inte städa och tvätta. 

När man åker tunnelbana rusar 
folk i horder mot rulltrappor och vag-
nar. Tappa för guds skull inte vanten, 
för då är den förlorad, det går inte att 
vända om! Försöker du så blir du ner-
trampad.

Ställer man sig lite utanför kan man 
undra vad det är vi håller på med. Men 
kl 07.30 är man likväl en liten rusande 
del av den stora stressade massan.

Man ska ta sig tid säger de, och jag 
med ibland måste jag erkänna. Igår 
blev jag arg på min sambo för att han 
inte ville ta sig tid att sitta i vårsolen 
på balkongen och njuta en stund, istäl-
let för att irriterad slamra med disken. 
(Också något att uppröras över...)

Att ta sig tid till vissa saker, innebär 
att andra inte blir gjorda. Det är inte så 
lätt alla gånger.

I 2 år har jag nu lagt tid på att vara 
redaktör för Logopednytt. 2 spännan-
de och roliga år har det varit, ibland 
lite kämpiga också, det är klart, men 
det är ju så livet är.

Det har varit bra spenderad tid. Det 
är roligt att vara redaktör för vår fack-
liga tidskrift. Man får en inblick i vad 
som rör sig i Logoped-världen. Man får 

kontakt med trevliga kollegor runt om i 
landet! Och man lär sig en massa – ef-
tersom man är så illa tvungen att luslä-
sa alla artiklar. 

Man blir också insläppt i en tryck-
eri-värld där termer som FTP och dpi 
är lika vanliga som afasi och SLI är för 
oss. ”Vadå, zippa?” viskade jag till Ca-
milla när vi började. Men det var två 
år sedan nu. 

Det är roligt att jobba med Logo-
pednytt, men det tar också en massa 
tid. Och det var ju det här med tid, ja. 
Som vi har så ont om, och som är så 
värdefullt!

Så nu är det dags för mig att avgå. 
Min forna kollega Malin Sixt-Börjesson 
kommer ta över, tillsammans med Ca-
milla Björnram som sitter kvar. (Jag ser 
med spänning fram emot att se kom-
mande nummer av Logopednytt dim-
pa ner i brevlådan!)

Och eftersom Logopednytt tagit så 
mycket av min tid, borde jag rent lo-
giskt, när jag nu slutar, få en massa tid 
över! 

Så, istället för att kolla Logoped-
nytt-mailen när jag kommer hem från 
jobbet på eftermiddagen, kan jag nu 
sjunka ner i läsfåtöljen, lägga upp be-
nen och njuta av en kopp varmt gott te. 
Och kanske en riktigt bra bok.

Tänk så mycket tid jag kommer få!

Elvira Berg
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språkligt ändra och förkorta bidrag. 
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UTGIVNINGSPLAN:
Nr  Manus/annons  Läsaren 
 stopp  tillhanda
4 20/5 ca 17/6
5 15/8 ca 5/9
6 9/9 ca 3/10
7 6/10 ca 1/11
8 10/11 ca 5/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons  Plats-/kurs och   
storlek produkt- annons
1/1-sida  8 230:- 
2/3-sida  7 250:- 
1/2-sida  5 680:-
1/3-sida  4 980:-
1/4-sida  4 030:-
1/8-sida  3 220:-

Tillägg för begärd placering: 15%
Tillägg för färg: 4000 kr

Prenumerationspris:  530:-/år
Temanummer: 50:-
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Nytt från styrelsen

• Den 31/3 träffades Svenska logoped-
förbundets nyvalda styrelse för att 
konstituera sig. Mer ingående pre-
sentation av personerna i styrelsen 
och deras poster kan ni läsa i kom-
mande nummer av LN.

• Enligt beslut från förbundsmötet 
kommer medlemsavgiften att höjas 
med 25 koronor/månad fr o m janu-
ari 2005. Dessa 25 kronor fungerar 
som en direktavgift till arbetet med 
professionsfrågor och är ett avgöran-
de tillskott för Svenska Logopedför-
bundets ekonomi.

• Logopedstämman i mars var ett 
mycket välbesökt och, av utvär-
deringarna att döma, ett uppskat-
tat arrangemang. Totalt deltog 313 
personer i arrangemanget vilket är 
rekord!

• I början av april deltog representan-
ter för Svenska Logopedförbundets 
styrelse i en språkklasskonferens i 
Malmö. Arrangemanget samlade 
flera hundra deltagare varav ma-
joriteten pedagoger. Detta var ett 
ypperligt tillfälle för Svenska Logo-
pedförbundet att informera kring lo-
gopeder och logopedi.

• Samarbetet med övriga vårdförbund 
inom SACO fortsätter. Ett ordinarie 
vårdförbundsmöte hölls den 19/4 
på SSRs (socionomernas) kansli. Ett 
specialmöte för samarbetet kring 
framtidens primärvård hölls den 
11/4. Detta var ytterligare ett steg på 
vägen i de kontakter kring primär-
vården som inleddes med vård- och 
äldreomsorgsminister Ylva Johans-
son i februari 2005.

5

Debatt

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Besök www.logopedforbundet.se

SLOF har nyligen avslutat Logoped-
stämman 2005 i Göteborg – en stäm-
ma som verkar ha fallit mycket väl ut. 
Det är mycket positivt eftersom den 
för första gången hade en starkt veten-
skaplig profil med huvudföredrag om 
evidensbaserad praxis, parallella ses-
sioner med totalt 34 korta föredrag 
och en posterutställning. Inger Gill-
holm, kursansvarig i styrelsen, undra-
de inför planeringen om jag trodde att 
det skulle gå att få ihop 27 korta före-
drag. Det var alltså inget problem – det 
hade kunnat vara dubbelt så många! 
Till denna stämma hade doktorander 
och logopedstuderande med pågå-
ende eller avslutade magisterprojekt 
uppmanats anmäla sig. Några enstaka 
etablerade forskare hade också anmält 
föredrag. Det innebär att om fler dok-
torand- och magisterprojekt och övriga 
logopediska forskningsprojekt ska kun-
na presenteras så behöver stämman ha 
parallella sessioner flera hela dagar el-
ler kanske tre eller fyra parallella ses-
sioner under en dag. Det är bara att 
välja! Detta måste nämligen betraktas 
som en av SLOF’s huvuduppgifter. 

All sjukvårdsverksamhet ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet enligt Socialstyrelsen. Det-
ta har SLOFs styrelse tagit fasta på i 
sina yrkesetiska och forskningspolitis-
ka ställningstaganden och slår fast att 
”logopeden ska handla i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet 
och i sitt arbete söka vidga sina kun-
skaper” samt att ”mer pengar behövs 
till utvärderingar av olika logopediska 
behandlingsformer”. Evidensbaserad 
praxis förutsätter vetenskaplig aktivitet 
i olika former och inte sällan krävs ex-
tra resurser för detta. Men det måste 
också finnas forum där kolleger får ta 
del av och diskutera resultaten!

SLOFs styrelse måste alltså priori-
tera Logopedstämman och inte, som 

beslutades på förbundsmötet den 10 
mars, ställa in den 2007 och istället 
satsa på kursverksamhet. Detta är yt-
terst märkligt – det finns trots allt flera 
kursgivare men bara ett yrkesförbund.

Skälet till att ställa in stämman är 
att IALP kongressen hålls samma år i 
Köpenhamn och SLOFs styrelse är oro-
lig för att antalet deltagare på stämman 
blir för litet. 

IALP må vara angeläget och mat-
nyttigt för många, men kan aldrig er-
sätta Logopedstämman som just har 
börjat finna sin form – ett forum för 
presentation av aktuell svensk logo-
pedisk forskning till yrkesverksam-
ma logopeder som förväntas basera 
sin verksamhet på vetenskaplig basis! 
Återta beslutet och planera för en ny 
Logopedstämma 2007. Snygga till for-
men med anmälan via ’abstract’ i be-
stämt format med titel, författare och 
institution. Det finns mycket erfaren-
het på universitetens logopedi-insti-
tutioner som ofta delas med kliniska 
verksamheter. Logopedstudenter har 
en god vetenskaplig grund och redan 
som nyutexaminerade erfarenhet av 
forskningsarbete via examensarbetet. 
Ta vara på detta och ge utrymme för 
presentation av all denna forskning! 

Logopedutbildningen har en förhål-
landevis stark akademisk bas och ger 
en god vetenskapligt skolning, som be-
hövs för att evidensbasera! Yrkesverk-
samma logopeder bereds däremot 
sällan tillfälle att underhålla dessa kun-
skaper än mindre utveckla dem. Det är 
nödvändigt att detta kommer tillstånd 
om yrkeskåren/SLOF ska kunna fram-
hålla yrkesgruppens kompetens. Yrkes-
verksamma logopeder måste inte bara 
uppmanas utan avkrävas ställningsta-
gande till egen behandlingsverksam-
het enligt riktlinjer om evidensbaserad 
verksamhet. Ett forum för presentation 
och granskning av aktuell svensk lo-

gopedisk forskning är ett absolut krav 
för fortsatt utveckling av vår professi-
on. Detta är den ena av SLOFs absolut 
viktigaste uppgifter och av stor med-
lemsnytta. Förbundstidningen Logo-
pednytt är den andra och bör snarast 
förses med utrymme för vetenskapliga 
artiklar efter granskning av ämneskom-
petent/a person/er. SLOF har ett upp-
drag att bistå sina medlemmar med in-
formation som stimulerar och utvecklar 
yrkeskåren. Det kräver mer än reserap-
porter! Fram för en eller ett par veten-
skapliga artiklar/nummer. Flertalet ma-
gisteruppsatser och FoU-projekt borde 
skrivas om till (eller skrivas från bör-
jan som) artiklar för publicering i Lo-
gopednytt!

Logopedstämman och Logoped-
nytt är två självklara fora för presen-
tation av intressanta forskningsresultat 
om en eller annan insats hjälper, inte 
har effekt etc. Sådant vill även allmän-
heten veta. Uppmärksammade resultat 
på stämman blir utmärkt PR för logo-
pedin. En PR som sannolikt vida över-
stiger den bästa av PR-kampanjer...

Återta beslutet att ställa in stäm-
man 2007! Ta kontakt med och hjälp 
av närmaste logopedi-institution/uni-
versitet och bilda en programgrupp för 
Logopedstämman. Behåll den enda na-
tionella plattformen som just fått styr-
fart för spridning av relevanta forsk-
ningsresultat! Erbjud medlemmarna ett 
gemensamt tillfälle för presentation av 
forskning inom magisterprojekt, klinis-
ka FoU projekt av yrkesverksamma lo-
gopeder, doktorander samt etablerade 
forskare. Detta måste bli utgångspunk-
ten för SLOFs arbete för en evidensba-
serad logopedisk verksamhet.

Anette Lohmander
Docent, Leg logoped

Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet

Ställ inte in Logopedstämman!Ställ in in Lnte opedstLogo

I juni är det 10 år sedan logopedkurs 
XX, den första fyraåriga logopedutbild-
ningen, utexaminerades från KI. 

Nu är det således hög tid att disku-
tera minnen från studietiden och kan-
ske komma med en och annan bekän-
nelse. Jag kan börja med att berätta att 
jag själv inte riktigt visste vad det var 
för utbildning jag kommit in på. Jag 
trodde att logoped bara var ett tjusiga-
re ord för talpedagog. Det här var på 
den tiden man kallade städare för lo-
kalvårdare. I dag tror jag bestämt att 
det heter miljötekniker. Som dagens 
studenter förstår var det inte någon an-
tagningsintervju när logopedkurs XX 

sökte. Hade det varit det kan ni räkna 
ut vad jag inte hade arbetat som i dag.

På uppropet föll det sig så att jag 
hamnade bredvid Camilla Heinonen. 
Det visade sig att vi vuxit upp i sam-
ma Stockholmsförort och delvis gått 
i samma skolor, men eftersom det är 
fyra år mellan oss kände vi inte till var-
andra. Vi blev så kallade parkompi-
sar under utbildningen, skrev magister-
uppsats ihop och håller kontakten än 
i dag. Som jag minns det var det lad-
dad stämning under uppropet och An-
nika Sääf Rothoff stod framme vid ka-
tedern, stötte med en stav i golvet och 
sa: ”You want fame? Well it’s right 

here you start to pay, in sweat!” Minns 
ni det hela på något annat sätt? 

Ta chansen att diskutera gamla stu-
dietidsminnen, berätta vad ni gör nu el-
ler bara sjung på vår 10-års jubileums-
fest den 28 maj 2005. Alla som gick 
logopedkurs XX på KI och de som var 
handledare för oss är varmt välkomna. 
För mer information kontakta Miriam.

Miriam Hartstein, Danderyds sjukhus, 
Stockholm

miriam_hartstein@hotmail.com
Tel: 070 - 496 80 64

Den första fyraåringen har fyllt 10
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Förbundsmötet är Svenska Logoped-
förbundets högsta beslutande organ. 
Det hålls vartannat år. Huvudfrågan 
vid förbundsmötet i Göteborg den 10 
mars 2005 gällde en stadgeändring för 
logopedstämman. De tidigare stadgar-
na fastslog att Logopedförbundet ska 
anordna en logopedstämma vartannat 
år i anslutning till förbundsmötet, det 
vill säga nästa gång år 2007.

Samma år håller den internatio-
nella logopedorganisationen IALP sin 
världskongress, ett evenemang som 
brukar locka tusentals besökare, i Kö-
penhamn. Logopedförbundets styrel-
se tyckte att det inte passar särskilt bra 
att arrangera två så stora logopedsam-
mankomster så tätt inpå varandra i tid 
och rum. Den föreslog därför att änd-
ra stadgarna för att göra det möjligt att 
ställa in 2007 års stämma. Efter mycket 

debatt beslöt förbundsmötet till slut att 
följa styrelsens förslag. Nästa logoped-
stämma kommer alltså inte att äga rum 
förrän år 2009. Nästa förbundsmöte 
kommer emellertid att hållas i vanlig 
ordning år 2007.

25 kronor mer i medlemsavgift
En annan stor fråga gällde medlems-
avgifterna. Logopedförbundets fullbe-
talande yrkesverksamma medlemmar 
betalar idag en medlemsavgift på 179 
kronor per månad (269 kronor inklu-
sive a-kassa) till DIK, det fackförbund 
där Logopedförbundet som bekant in-
går som en av åtta delföreningar. För-
bundsmötet beslöt, på förslag från sty-
relsen, att utöver denna avgift ta ut en 
direktavgift till delföreningen på 25 
kronor per månad. Logopedförbundets 
fullbetalande yrkesverksamma med-

Årets förbundsmöte ägde rum på torsdagskvällen i anslutning 
till den pågående logopedstämman. Många frågor avhand-
lades och deltagarna var inte alltid helt eniga. Bland annat 
beslutades att det inte blir någon logopedstämma år 2007 
och att en direktavgift på 25 kronor per månad och medlem 
införs, utöver DIK-avgiften.

lemmar kommer alltså att få en avgift 
på 204 kronor per månad (294 kronor 
inklusive a-kassa).
 
Information elektroniskt
På förbundsmötet beslutades också 
att all kommunikation från Logoped-
förbundet och DIK i fortsättningen ska 
ske främst elektroniskt via e-post och 
webb. För att du inte ska missa infor-
mation är det viktigt att du går in på 
www.logopedforbundet.se och regist-
rerar din aktuella e-postadress.

Kontaktpersoner
Kontaktpersonernas funktion diskute-
rades länge, då många upplevt att sam-
arbetet inte fungerat optimalt. Det har 
varit svårt att demokratiskt välja kon-
taktpersoner i till exempel storstadsre-
gioner där samtliga logopeder kanske 
aldrig träffas. Frågan om att ha kontakt-
personer baserat på diagnosgrupp/ar-
betsfält istället för geografiskt område 
väcktes.

En ny ordinarie och två nya 
suppleanter i styrelsen
Förbundsmötet utser även styrelse för 
de kommande två åren. I detta beslut 
tog årets förbundsmöte helt valbered-
ningens förslag. Ingrid Kongslöv, som 

Förbundsmötet är Svenska logopedför-
bundets högsta beslutande organ. Det 
hålls vartannat år. En stor och viktig 
fråga som berör samtliga medlemmar 
var frågan om höjning av medlemsav-
giften. I styrelsens budgetproposition 
lades förslaget om en höjning fram. 

Ökade utgifter och 
minskade intäkter
Förslaget grundar sig i att kostnader-
na för Svenska Logopedförbundets 
verksamhet ökar medan de intäkter 
man haft under tidigare år hela tiden 
minskar. Under mandatperioden 2003 
– 2005 har en rejäl översyn gjorts v 
g kostnaderna. Besparingar har gjorts 
inom alla områden där det varit möj-
ligt. Anledningen till de minskande in-

täkterna beror ff a på minskande an-
nonsintäkter då offentliga arbetsgivare 
allt oftare väljer att annonsera internt 
samt via sina webbplatser. Utöver det-
ta har det även kommit nya regler v g 
beskattningen av annonsintäkter vilket 
ytterligare drar ned inkomsterna. Vi-
dare gick inte Logopedstämman 2003 
med den ekonomiska vinst som man 
räknat med i tidigare budget. Styrelsen 
beräknar att 2005 års stämmas budget 
ska vara i balans utan att gå med nå-
gon större vinst.

Delföreningsanslag från DIK
Inför arbetet med budget 2005 – 2007 
fördes diskussioner med företrädare för 
DIKs förbundsstyrelse angående det 
anslag Svenska Logopedförbundet får 

Höjning av 
medlemsavgiften

Förbundsmötet fattade beslut om att införa en direkt-
avgift till Svenska Logopedförbundet på 25 kronor per 
månad och medlem, utöver DIK-avgiften.

från DIK. Dessa diskussioner resulte-
rade i ett förslag baserat på att DIK bi-
drar med ett delföreningsanslag 2005 
-2007 under förutsättning att Svenska 
Logopedförbundet tar ut en direktav-
gift av medlemmarna om 25 kr/mån.  
Detta delföreningsanslag utgår från 
samma villkor som för övriga delfören-
ingar i DIK. 

Logopedförbundets medlemmar, 
exklusive studenter och pensionärer, 
kommer alltså att få en avgift på 204 
kronor per månad (294 kronor inklusi-
ve a-kassa). Du som vill ta del av bud-
getpropositionen i sin helhet finner 
den tillsammans med övriga förbunds-
möteshandlingar på hemsidan www.
logopedforbundet.se. Vill du veta mer 
om tankarna bakom avgiftshöjningen 
är du välkommen att höra av dig!

För Svenska Logopedförbundets styrelse
Ingrid Kongslöv

valdes till ordförande vid förra för-
bundsmötet 2003, sitter kvar. I övrigt 
valdes en ny ordinarie ledamot och två 
nya suppleanter in i styrelsen. Den nya 
styrelsen är sammansatt på följande 
vis:

Ordförande:
Ingrid Kongslöv, Malmö (omval)

Övriga ordinarie styrelseledamöter:
Ulrika Guldstrand, Staffanstorp 
(omval)
Inger Gillholm, Kristianstad (omval)
Maria Törnhage, Stockholm (omval)
Sanna Wennerfeldt, Örebro (omval)
Per Österberg, Stockholm (nyval)

Suppleanter:
Åsa Mogren, Göteborg (omval)
Anna-Lena Dynesius, Gällivare (nyval)
Daniel Melander, Sundsvall (nyval)

En presentation av styrelsemedlem-
marna kommer i kommande nummer 
av Logopednytt.

Ett nyval i Logopednytts redaktion
Valberedningen som bestod av Inga-
Maj Lundmark, Göteborg, Birgitta Ro-
sen-Gustafsson, Linköping, och Ka-
tarina Nygren, Sundsvall, hade också 
till uppgift att föreslå vilka som skulle 
sitta i redaktionen för Logopednytt. 
Även här följde förbundsmötet försla-
get att välja om Camilla Björnram, Gö-
teborg, som varit redaktör sedan förra 
förbundsmötet år 2003. Till den andra 
platsen i redaktionskommittén valdes 
Malin Sixt-Börjesson, Göteborg. Hon 
ersätter därmed Elvira Berg, Stockholm 
som avböjt omval.

Mer information om förbundsmötet 
hittar du på www.logopedforbundet.
se.

Henrik Alfredsson
DIK-förbundet

från DIK. Dessa diskussion
rade i ett förslag baserat 

med ett delfö

Förbundsmötet 2005 i korthet:

Uppskjuten logopedstämma 
och höjd medlemsavgift
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10-11 mars hölls 2005 års logopedstämma på Burgårdens konferenscenter i 
Göteborg. I anslutning till stämman hölls på onsdags eftermiddag en föreläs-
ning av Jaqueline Starck från Nederländerna och på torsdags kväll genomför-
des årets förbundsmöte. Stämmans första dag fylldes av spännande föreläs-
ningar som hölls av såväl svenska som internationella talare och dag 2 hölls 
kortföreläsningar parallellt i två salar (referenser från fl ertalet föreläsningar 
kan du ta del av i detta exemplar av LN). Emellan föreläsningarna hann man 
med att såväl knyta nya kontakter med kollegor från hela landet som att ungås 
med gamla bekanta. Inledde gjorde Anna Ekman, ordförande i SACO, och 
sedan vår egen ordförande Ingrid Kongslöv. Första huvudtalare var dock Han-
neke Kalf från Nederländerna som föreläste om evidensbasering…

Logopedstämman

Vi lever i en värld där nya rön kommer 
allt snabbare. Detta märktes glädjande 
nog på stämman, där fl era doktorander 
presenterade sin forskning. Kravet från 
omvärlden på oss som kliniker, att ta 
till oss och använda oss av den kunskap 
som forskarna samlar in, märks också 
allt tydligare. Därför kändes det mycket 
inspirerande att på torsdagen höra Han-
neke Kalfs föredrag om det högaktuella 
ämnet evidensbasering. 

Hanneke Kalf är logoped och lärare 
vid Department of Neurology vid Uni-
versity Medical Centre i Nijmegen, 
Nederländerna. Hon bjöd på en syste-
matisk framställning av hur det kan gå 
till att ta ett evidensbaserat beslut i sin 
kliniska vardag.  Vi fick exempel från 
så skilda områden som barnspråk, röst 
och sväljning. Helt kort handlar det om 
följande fem steg:

1) Omvandla ditt informationsbehov 
till en konkret fråga.

2) Leta upp artiklar etc. som på bästa 
sätt verkar kunna svara på just din 
frågeställning

3) Granska evidensen kritiskt. Titta på 
validitet och på användbarhet i ditt 
kliniska arbete.

4) Integrera dina fynd med ditt klinis-
ka kunnande och omständigheter-
na kring den aktuella patienten/pa-
tientgruppen

5) Utvärdera resultaten. 

För den som är intresserad av en yt-
terligare djupdykning i respektive steg 
rekommenderas Hanneke Kalfs artikel 
Evidence-based speech and language 
therapy: do we use the evidence? (se 

Current Possibilities for Evidence 
Based Speech Therapy, in 
Practice and in Clinical Education

Lena Hartelius berättade på ett en-
gagerande sätt om arbetet som pågår 
med ”Svensk lärobok i logopedi”. Det-
ta är ett projekt sprunget ur ett behov 
av en lärobok i logopedi på svenska. 
Den blivande boken är avsedd för lo-
gopedstudenter, logopeder och andra 
yrkeskategorier. 

Läroboken kommer att ha en kli-
nisk tyngdpunkt och handla om språk, 
röst-, tal- och sväljningsstörningar hos 

barn och vuxna med inriktning på ut-
redning, bedömning och behandling. 
Boken är ett samarbetsprojekt mellan 
ett stort antal specialistlogogopeder i 
landet. Den kommer vara inbunden, 
innehålla ca 650 sidor, och förhopp-
ningen är att den är klar att ges ut på 
Studentlitteratur år 2006.

Ann Nordberg 

Logopedboken presenterades

Maria Lundberg, LKG-logoped på Ka-
rolinska Sjukhuset i Solna, har skaffat 
sig en erfarenhet som jag tror alla vi 
andra logopeder som arbetar med LKG 
saknar. Hon berättade om sitt engage-
mang som volontär i den ideella orga-
nisationen Earth Speak. En organisa-
tion som sedan 2001 åker ut i världen 
och ger talträning åt barn som är ope-
rerade för spalt. Earth Speak startades 
av paret Andrea och Richard Jobe. Han 
arbetade tidigare som plastikkirurg och 
var sedan många år engagerad i ”The 
Smile Train” som opererar LKG-barn i 
områden i världen där sådana opera-
tioner inte är vanligt förekommande. 
Andrea är logoped och följde med sin 
man ut i världen. Talträning saknades 
för de opererade barnen men Andrea 
såg behovet. Det är där Earth Speak 
kommer in, de ger talträning och andra 
rehabiliterande insatser efter att spal-
ten har slutits. Man vänder sig i för-
sta hand till de fattigaste som inte har 
någon annan möjlighet att få denna 
hjälp. Man får sina medel från dona-

tioner. Earth Speak har ingen anställd 
personal, endast volontärer som ger av 
sitt kunnande och tid. Som volontär får 
man resa, mat och husrum samt även 
försäkring betalt, andra kostnader får 
man stå för själv. 

Maria berättade att hon kom i kon-
takt med organisationen som nyutbil-
dad logoped i samband med den inter-
nationella LKG-konferensen i Göteborg 
2000. Då var organisationen ännu i sin 
linda och Maria har alltså varit med 
från start. Det är ett viktigt arbete! Ma-
ria berättar t ex att man i Indien låter 
många av spaltbarnen dö då man inte 
kan se en framtid för dem. Hon berät-
tar också att det i Ecuador finns många 
myter om varför man föds med LKG 
som gör det svårt att nå fram med bud-
skapet att hjälp finns att få. Föräldrar-
na kommer med barnen första gång-
en och får hjälp men det är svårt med 
uppföljning och att få barnen att kom-
ma igen. 

Maria förmedlar mycket glädje i 
kontakten med barnen, när man ser att 

man kan hjälpa och att det man gör ger 
resultat. Som exempel berättade Maria 
om ett barn som fått i uppgift att göra 
en övning 2x10 minuter om dagen tills 
Earth Speak kom igen 6 månader se-
nare. När hon mötte barnet och fråga-
de hur mycket det hade övat så var det 
just 2x10 min/dag i 6 månader! Det 
gav resultat! 

Earth Speak har på dessa få år lyck-
ats bygga upp fungerande centran i t 
ex Indien som nu kan arbeta vidare 
självständigt och sprida modellen till 
andra delar av landet. Man har förfråg-
ningar från flera länder som Peru och 
Uganda att komma dit och arbeta. Be-
hoven är oändliga. Maria berättade att 
det föds ett barn varannan minut i värl-
den med någon typ av spalt så ta chan-
sen att göra en god insats och upple-
va en annan värld - har du erfarenhet 
av LKG, anmäl dig som volontär hos 
Earth Speak! 

Carina Mundin, Trollhättan

Annorlunda 
engagemang 
för LKG-barn 
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nedan). Vi fick också en hel del andra 
användbara littertur- och webtips (se 
nedan). Bland annat kan nämnas bo-
ken  Evidence Based Practice in Speech 
Pathology som känns som ett måste för 
varje logopedmottagning. 

Hanneke Kalf berättade kort om att 
man i Nederländerna håller kurser för 
logopeder i evidensbaserad logope-
di. Man har använt sig av upplägg från 
motsvarande kurs för läkare men en 
kritisk ingrediens har varit att använda 
logopediska exempel. Man har också 
kommit ut med en bok på Holländska, 
Evidence Based logopedie (se nedan).

Efter Hanneke Kalfs fördrag gav 
Anette Lohmander en kort reflektion 
utifrån svenska förhållanden. Hon lyfte 
bland annat fram Socialstyrelsens rikt-

linjer för olika diagnosgrupper, vilka 
tydligt uttalar att vi i sjukvården skall 
arbeta evidensbaserat. Anette Loh-
mander pekade på det faktum att vi 
som har den svenska logopedutbild-
ningen, har en starkare akademisk bas 
än man vad man har i till exempel Ne-
derländerna. Frågan är dock hur det 
är med utrymme för vidareutbildning 
i vardagen. Anette Lohmander under-
strök behovet av en tjänstgöringsplan 
med ”EBM-tid” och olika fora för redo-
visning. Hon uppmanade också SLOF 
att medverka i samordning av systema-
tisk utvärdering och evidensbasering 
av logopediska behandlingmetoder. 

Kajsa Jacobson, Rehabmedicinska kliniken
Danderyds Sjukhus

Hanneke Kalf

Lena Hartelius

Maria Lundberg
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Fredagseftermiddagen inleddes med 
3x2 parallella föredrag. I aulan Ania-
ra var den gemensamma nämnaren 
för föredragen röst. Logoped Ulrika 
Wahle och foniater Kerstin Thorén 
var först ut och berättade om ett pro-
jekt de påbörjat av förekomst och typ 
av röstproblem hos patienter med reu-
matiska sjukdomar. Upprinnelsen till 
projektet var att man upplever patient-
gruppen som svårbehandlad och att 
det inte finns så många logopediska 
rapporter om ämnet. Tio kvinnor med 
reumatisk artrit (RA) samt matchande 
kontrollgrupp ingår i studien. Studien 
är uppbyggd på en enkät med relate-
rade frågor om röst, videostrobosko-
pisk undersökning av larynx samt per-
ceptuell analys av försökspersonernas 
röster. Resultaten kommer bl a att jäm-
föras med den reumatiska sjukdomens 
status.

Eva Ihre tog sedan vid och berätta-
de om en enkätstudie om astma, inha-
lerade glukokortikoider och röstfunk-
tion. Medverkande i studien är också 

Britta Hammarberg, Ann Malenholt, 
och Katarina Warming. Enkäten är 
densamma som använts i en tidigare 
studie (Ihre et al, 2004) där man fann 
ett signifikant samband mellan inhala-
tion av glukokortikoider och röstpro-
blem. Den nuvarande studien har fo-
kuserat på två grupper av astmatiker: 
de som behandlats vid vårdcentral av 
familjeläkare och de som behandlats 
vid öppenvårdsenhet av astma- och 
lungspecialist. Resultaten indikerar att 
ålder, sjukdomar och yrke spelar stor 
roll för variationer mellan grupperna. 
Vidare analyser av resultaten ska un-
dersöka om och hur eventuella skillna-
der i förskrivning, dosering osv kan på-
verka röstbesvär.

Det var sedan dags för Eva B. 
Holmberg att berätta om en pågåen-
de studie av kvinnliga fonastenipatien-
ter som hon gör tillsammans med Eva 
Ihre, Maria Södersten, Katarina War-
ming, Helena Wisniewska, Hans Lars-
son och Muhammed Almufti. Även 
här används enkätfrågor samt objekti-

va mätningar. I studien har 12 pat och 
4 behandlande logopeder ingått. Syftet 
är att undersöka förändringar i röstpro-
duktion och röstkvalitet under röstte-
rapi. Terapin har fördelats på 8 tillfällen 
med samma upplägg för alla patienter 
men med individanpassning. Pat har 
även fått hemövningar. Utvärderingar 
av patienternas röster har gjorts före, 
mitt i, samt efter behandling av både 
logoped och patient oberoende av var-
andra. Resultatet visar att patienternas 
rösthandikappindex (RHI) sjönk efter 
terapi men var fortfarande högre än 
för röstfriska kvinnors. Samtliga pats 
maximala röstomfång ökade. Noteras 
bör att både logoped och patient ge-
nomgående upplevde att röstbesvä-
ren förvärrats efter hälften av behand-
lingstillfällena jämfört med innan, för 
att sedan minska. Man fann också att 
fonetogram var ett användbart instru-
ment i behandlingen.

Maria Gustavsson, Gävle

Röst...

Eva Lundälv berättade om sin lång-
tidsuppföljning av personer som åter-
upplivats i samband med födseln. I 
vuxen ålder testades dessa personer 
av logoped och neuropsykolog. Resul-
taten visade att mild till måttlig asfyxi 
vid födseln inte tycks påverka språk-
utvecklingen. Gruppen Small for date 
som också ingick i studien, uppvisade 
däremot signifikant sämre resultat på 
ordförståelse- och benämningstest.

Lotta Sjögreen presenterade en studie 
om orofaciala svårigheter hos barn och 
ungdomar med Dystrofia Myotonika. 

Studien visade att den spontana mi-
miken ofta var påverkad och att 86% 
av personer med DM hade dysartriska 
svårigheter. Diagnosgruppen hade ofta 
även besvär med dregling och ätsvårig-
heter. Slutsatsen var att barn med di-
agnosen DM tidigt bör få kontakt med 
logoped och pedodontist.

Gunilla Rejnö-Habte Selassie presen-
terade en retrospektiv studie av jour-
naler på normalbegåvade barn med 
grav tal- och språkstörning. I barnens 
journaler förekom både rent expressiva 
och expressiva-receptiva svårigheter. I 

gruppen fanns flera barn med koncen-
trationssvårigheter, EEG-avvikelser och 
epilepsi. Man drog slutsatsen att det 
finns ett mönster mellan tal- och språk-
symtom, psykologiska profiler, heredi-
tet och EEG-fynd.

Logopedstudenterna Hilda Ellborg 
och Sofia Zechel berättade om sin ma-
gisteruppsats som handlar om hur den 
funktionella kommunikationen hos 
personer med afasi kan förbättras med 
hjälp av AKK, i det här fallet en kom-
munikationsbok, som jobbas fram till-
sammans med afatikern och anhöriga.

Logopedstämman

Christina Persson redogjorde för en 
longitudinell studie på tal hos barn 
födda med isolerad gomspalt. Resulta-
tet visade att velofarynxfunktionen inte 
förändras särskilt mycket med stigande 
ålder. Bestående problem med glottal 
artikulation och otillräcklig velofarynx-
slutning fanns i princip enbart hos barn 
med gomspalt som en del i ett syn-
drom eller med flera missbildningar.

Christina Persson fortsatte sedan att 
berätta om språkförmågan hos barn 
med 22q11 deletionssyndrom. I en un-
dersökning av nitton barn i åldrarna 

fem till åtta år gamla fann man att de 
flesta barnen hade någon form av språ-
kavvikelse vad gällde fonologi, syntax 
och språkförståelse.

Carmela Miniscalco visade resultat 
från en studie som undersökte språk-
förmågan hos ett antal 6-åringar som 
hade screenats för språkförsening på 
BVC vid 2,5 och 4 års ålder. Slutsatsen 
var att de barn som misstänktes vara 
språkförsenade vid 2,5 år hade ökad 
risk för bestående språkproblem vid 6 
år emedan förhållandet mellan 4- års-
screeningen och språksvårigheter vid 

6 år var svagare. Skulle språkscreening 
vid 4 årskontrollen kunna tas bort och 
ersättas med ett frågeformulär till för-
äldrarna?

Mirja Schill, Stockholm

Logopedstämman

...och barn med funktionshinder.
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Anna Holm har en lång och gedigen erfarenhet men arbetar i det tysta. 
Hon är mycket skicklig kliniskt inom olika logopediska arbetsfält: dysfagi, 
dyslexi och habilitering. Dessutom håller hon sig ständigt à jour teoretiskt.

Sitt stora engagemang inom habilitering har hon också visat genom 
mångårigt arbete med tvärsektionen inom svensk barnhabilitering och 
föreningen Tvärvetenskapliga sällskapet i barnneuropsykologi.

Med sin varma personlighet och en stor portion humor har hon lätt att ta 
både patienter, anhöriga och kollegor. Anna är en generös kollega som 
gärna, med stor ödmjukhet, delar med sig av sin stora kunskap. Vi är 
många som haft Anna som läromästare under årens lopp. Hon förtjänar 
att uppmärksammas och är en värdig mottagare av logopedpriset.

Årets Logopedpristagare: 

Anna Holm!
Logopedpriset 2005 gick till Anna Holm 
som är logoped inom barn- och ung-
domshabiliteringen i Linköping. Hennes 
engagerande och kunskapsutvecklande 
arbete med barndysfagi och intensivträ-
ning för barn förtjänar att lyftas fram.

Vartannat år delar Svenska Logoped-
förbundet ut Logopedpriset till en kli-
niskt verksam logoped som förtjänar 
vår samlade yrkeskårs uppskattning. 
2005 års pris delades ut den 10 mars 
inför drygt 300 logopeder som samlats 
från hela landet till logopedstämman i 
Göteborg, den största mötesplatsen för 

landets logopeder. 
– Priset innebär en oerhörd upp-

muntran för mig i den kliniska var-
dagen. Det betyder också mycket för 
mina kollegor inom barn- och ung-
domshabiliteringen i Östergötland, sä-
ger en glad och stolt Anna Holm.

Juryn för logopedpriset, som utgörs av 
Svenska Logopedförbundets styrelse, 
beslöt i år även att utdela ett särskilt 
hederspris till SÖK, Södra regionens 
kommunikationscentrum, för dess viktiga 
opinionsbildande arbete kring alternativ 
och kompletterande kommunikation 
– AKK. 

SÖK arbetar för att göra AKK-begrep-
pet känt och för att visa på AKK-använ-
darnas behov och rättigheter i samhäl-
let. Medarbetarna på SÖK besitter stor 

kunskap i ämnet AKK, både teoretiskt 
och erfarenhetsmässigt. Man har skri-
vit flera publikationer och böcker i äm-
net, både kring teori och praktik. Ett 
förslag till policy kring AKK har givits 
ut, ett viktigt redskap när man vill visa 
på AKK-användarnas rättigheter till 
kommunikation.

SÖK arbetar på ett föredömligt sätt 
med nätverksbygge. En av grundstenar-
na i verksamheten är deras kontaktper-
sonsträffar, där kunskap och diskussion 
sprids ut i andra verksamheter via kon-

taktpersonerna. Aktuell forskning och 
teori lyfts fram och diskuteras utifrån 
den verklighet som respektive kontakt-
person befinner sig i.

Man ger också stöd till AKK-använ-
dares närstående och personal, dels ge-
nom sin kommunikationsombudsman, 
dels genom kurser och uppdragsut-
bildningar. En del av det material som 
produceras vänder sig till lekmän.

Henrik Alfredsson, DIK-förbundet 

Hederspris till SÖK

Juryns motivering: 

Stort tack till Logopedförbundets sty-
relse som valt mig – jag känner mig 
mycket glad och hedrad över utmär-
kelsen!

Och ett varmt tack till mina kol-
legor runtom i Östergötland som i all 
hemlighet nominerat mig!

Det är sådana här händelser, som 
helt plötsligt och helt oväntat bara in-
träffar, som gör livet så spännande. De 
för in en dimension av förväntan i till-
varon: kan något sånt här hända en 
vanlig mulen tisdag i januari (det var 
då Ingrid Kongslöv ringde mig och be-
rättade) – vad kan då inte finnas för 
skojigt runt hörnet i morgon?!?

Curriculum vitae – ”levnadsbana” i 
direkt översättning – har blivit en van-
lig företeelse, behändig att ha i bak-
fickan närhelst man vill söka nytt jobb. 
En sammanfattning av en människas 
liv i A4-format. Man kan begrunda sitt 
CV och undra: hur i all sin dar blev det 
egentligen på det här viset?

Själv funderar jag ibland över slum-
pens och tillfälligheternas betydelse. 
För trots att jag i vardagen är tämligen 
välplanerad och gillar att ”ha koll på lä-
get”, så är det faktiskt tillfälligheter som 
har styrt de stora vägvalen i mitt yrkes-
liv.

Det var t ex en ren slump att jag 
blev logoped! Och inte språklärare el-
ler bibliotekarie, vilket annars var de 
vanligaste utbildningsvägarna för en 
språkintresserad kvinna född i mitten 
av 1900-talet. 

Att det skulle bli något med språk 
stod i och för sig klart redan i tidig ål-
der, när jag på egen hand lyckades 
knäcka den s.k. koden. Jag fascinera-
des redan då av vad de svarta krume-
lurerna på papperet hade att erbjuda i 
form av underhållning och verklighets-
flykt men också igenkänning, insikter 
och kunskap.

Själv växte jag upp allra längst sö-
derut i vårt land, och när mina kusi-
ner från Uppsala och Stockholm kom 
på besök och vi knappt förstod varan-
dra, fick jag nya aha-upplevelser: man 
kunde prata svenska på olika sätt - det 

måste vara något som hände i mun-
nen! Jag försökte härma deras upp-
svenska uttal för att känna hur det kän-
des, och fick (utan att då begripa vad 
det var) mina första medvetna upple-
velser av talets kinestesi.

Men inte hade jag någon aning om 
att det fanns något som kallades logo-
pedi!

Inte förrän jag läste språk i Lund i 
slutet av 60-talet hörde jag för första 
gången talas om detta yrke som skul-
le bli en ny utbildningslinje vid univer-
sitetet. Eftersom jag ville avsluta mina 
påbörjade språkstudier först, sökte jag 
till kurs 2 – och kom in. Men hade jag 
inte hört Eva Wigforss informera om 
logopedutbildningen under en före-
läsning i fonetik, hade jag förmodligen 
varit en utbränd språklärare på någon 
Skåneskola idag...

Så dök Slumpen upp igen! Det 
fanns inte särskilt många logopedtjäns-
ter att söka i Skåne när jag blev klar ju-
len 1973, så jag slängde in lite ansök-
ningar här och var uppåt landet. Inte 
visste jag vad CV var på den tiden –
men det funkade ändå. En kylslagen 
decemberdag när jag satt och filade på 
uppsatsen, ringde det från Foniatriska 
kliniken i Linköping. Jag blev erbjuden 
en tjänst i Östergötland – rätt upp och 
ner – ingen anställningsintervju behöv-
des, det var bara att komma! 

Jag tog fram kartboken och hittade 
Linköping – hade faktiskt bara åkt ige-
nom på E4:an men aldrig besökt sta-
den tidigare. Nåväl, den låg ju bra till 
vid stambanan, så vi slog till min man 
och jag. Han höll på med sitt ex-jobb 
och kunde ju lika bra söka arbete i Lin-
köping som i Skåne, resonerade vi. Vi 
skulle bara stanna ett par år och se hur 
det var däruppe i norr, i Tage Daniels-
sons stad.

Det var 31 år sedan. Vi bor fortfa-
rande i Linköping... Så det visade sig 
vara en hållbar slump.

Tjänsten som jag tillträdde var de-
lad: 50% på foniatriska och 50% på 
habiliteringen. När vi så började bilda 
familj ville jag gå ner i tjänst, och si, då 

slumpade det sig så, att jag kunde få 
dela tjänst med en kollega som också 
ville arbeta halvtid. Jag trivdes egent-
ligen lika bra på kliniken som på hab, 
men eftersom jag var den av oss som 
hade hunnit skaffa mig habiliterings-er-
farenhet och dessutom råkade bo när-
mast Ekhaga (som regionhabiliteringen 
då hette), så blev det jag som tog mig 
an habiliteringsdelen.

Och där finns jag kvar än idag. Fast 
det är faktiskt inte en slump utan ett 
medvetet val! För inom Ekhaga har jag 
fått lära mig så mycket roligt och nyt-
tigt och jobbat med så många olika in-
tressanta saker under årens lopp. Jag 
ska ge en mycket kort resumé över den 
fantastiska utveckling som ägt rum un-
der min drygt 30-åriga erfarenhet av 
habiliteringslogopedi. 

Den första stora milstolpen på 
min hab.bana var de workshops som 
den amerikanska logopeden Suzanne 
Evans Morris höll i Sverige, först i mit-
ten av 70-talet, sedan 1980 och 1991, 
och nu kommer glädjande nog Suzan-
ne tillbaka till Sverige i maj och delar 
med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter i Göteborg. ”Feeding the whole 
child” heter hennes kurs, och det är bl 
a helhetssynen som imponerar i hen-
nes koncept. Som hab.logoped har 
man ofantligt mycket att hämta på hen-
nes kurser och i hennes böcker, och 
det var nog mycket tack vare Suzan-
ne som jag vågade ge mig i kast med 
ätsvårigheter hos neurologiskt skadade 
barn, när jag var ung och grön. 

På 80-och 90-talen blev sedan dys-
fagi ett nytt och viktigt ämne som inför-
livades med logopedens arbetsuppgif-
ter även utanför habiliteringen. Castillo 
Morales blev ett annat känt namn, och 
intraorala hjälpmedel klarar vi oss 
inte utan numera. En varm tanke vill 
jag sända speciellt till Eva Lundälv, Ing-
alill Ek, Eva Holmberg, Lotta Sjögreen, 
Anita McAllister och Pamela Åsten för 
vad ni betytt inom området dysfagi/
oralmotorik.

I början av 70-talet innehöll inte lo-
gopedutbildningen särskilt mycket om 

Anna Holm 
– årets logopedpristagare 
talar ut!
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habilitering och min egen utbildning 
var tämligen bristfällig på det området. 
Så jag grep hungrigt efter alla nyheter 
jag kunde komma över. 1976 var det 
dags för nästa revolutionerande hän-
delse i hab-världen: nämligen Bliss. Ett 
helt nytt språk – tänk!

Ekhaga och Bräcke Östergård var 
de första institutionerna i landet som 
var över i Canada och hämtade hem 
blissymboler och startade Blisskurser i 
Sverige. 

I kölvattnet följde sedan andra for-
mer av AKK, vi fick t ex Pictogram, 
PCS-bilder m.m. Och teckenkommuni-
kation förstås. Irene Johanssons forsk-
ning och författarskap har varit till stor 
nytta för habiliteringslogopedin. Och 
duktiga logopeder på SÖK i Malmö, 
DART i Göteborg och FBH i Uppsala 
har försett oss med material och inspi-
ration på AKK-området. Tack för det!

När sedan datorerna gjorde sitt in-
tåg utvecklades AKK-alternativen ännu 
mer, och vi fick efterhand ett stort ut-
bud av pratapparater och programvara 
– enkla och avancerade. Datorn blev 
snabbt ett oumbärligt logopedverktyg; 
inte bara för journalskrivning och prak-
tiska nätverk utan även för testning, be-
handling och tillverkning av tränings-
material och kommunikationskartor. 

En annan viktig milstolpe för mig 
var neuropsykologins utveckling. Det 
började med kurser i Lurias högre kor-
tikala funktioner för logopeder och 
psykologer i mitten av 80-talet och ut-
vecklades till NP-team i snart varenda 
kommun på 2000-talet. 1987 bildades 
Tvärvetenskapliga Sällskapet i Barnn-
europsykologi (TSIB) och det multipro-
fessionella arbetssättet betonades allt-
mer, inte bara inom hab. 

Logopedernas kunskaper om hjär-
nan och språket var till stor nytta även 
i skolorna, och dyslexi blev ytterliga-
re ett arbetsfält för oss. I mitt arbete i 
habiliteringens NP-team har jag gjort 
mången dyslexiutredning och återi-
gen fascinerats av hur de små bok-
stavskrumelurererna – som bringat mig 
så mycken glädje – kan ställa till sånt 
elände för andra.

Våra arbetsuppgifter har hela tiden 
utökats med nya områden, utbildning-
en har blivit längre, och jag vågar inte 
ens spekulera i vad som kommer att bli 
nästa nya utmaning för vår kår.

Men en sak är säker: Jag är väldigt 
glad för att slumpen styrde in mig på 
logopedbanan!

Vi har ett ruskigt roligt yrke!

Anna Holm, 
habiliteringslogoped i Linköping.

Det var min nyvunne dysfagivän Erik 
som myntade uttrycket och jag tycker 
att det är en lysande sammanfattning 
på den mycket intensiva DPNS kurs 
som hölls på Huddinge sjukhus 9-11 
oktober 2004. Många av er som läser 
detta kommer säkert ihåg Katja Kuok-
kanens och Kerstin Johanssons artikel 
i LN 3/04 eller så har ni kanske redan 
blivit utsatta för kollegornas övningssti-
mulerande med långa tops lååångt bak 
i halsen. Men för er som kanske inte 
är helt aujour med dysfagilogopedins 
finesser skall jag först berätta att DPNS 
står för Deep Pharyngeal Neuromuscu-
lar Stimulation och är en behandlings-
metod för personer med orofaryngeal 
dysfagi som utvecklats av den ameri-
kanska logopeden Karlene Stefanakos. 
Intresset för ämnet dysfagibehandling 
är uppenbart stort och vi var 59 kurs-
deltagare, de flesta svenska logopeder 
men även en ÖNH-läkare samt sex 
norska och tre finska logopeder, som 
sammanstrålade på Huddinge sjukhus. 
Tack vare ett mycket generöst bidrag 
från Svenska Laryngförbundet så kun-
de kurskostnaden hållas nere.

Att lyssna till Karlene Stefanakos 
(KS) är nog jämförbart med att ham-

na i en smärre orkan. Hon är en myck-
et dynamisk och snabbtalande kvinna 
som uppenbart brinner för sitt ämne. 
Förkortningar är något som förekom-
mer mer eller mindre frekvent inom 
alla diagnoser och dysfagi är inget un-
dantag fick vi erfara. Inför nästa kur-
stillfälle skulle det nog vara bra att sätta 
ihop en liten ordlista med de vanligas-
te uttrycken: MBS (Modified Barium 
Swallow), CCC (Certificate of Clinical 
Competence), SLP (Speech & Langua-
ge Pathologist) STG (Short Term Goal) 
etc. För medan auditoriet försökte lis-
ta ut vad dessa bokstavskombinationer 
betyder hade Mrs. Stefanakos redan 
hunnit till nästa kapitel! Den tre dagar 
långa kursen täckte följande ämnen: 
Salivering (bedömning och behand-
ling), Neurologi och muskelfunktion, 
OPE (Oral Peripheral Evaluation?) och 
sensorisk bedömning, Deep Pharynge-
al Neuromuscular Stimulation (DPNS), 
Labiala Goniometermätningar och Fa-
cial Muscle Exercise Program (FMEP).

Salivens funktion
Kursen inleddes med en ingående fö-
reläsning om saliv. De större salivkört-
larna, Parotis, Submandibularis och 

Det är spännande tider för oss dysfagilogopeder! På kort tid har Huddinge sjukhus stått 
värd för en tredagars kurs och en seminariedag helt inriktade på sväljsvårigheter och 
oralmotorik. Båda mycket lyckade och välbesökta evenemang. Stort tack till logoped 
Kerstin Johansson, HS, som initierade och arrangerade DPNS-kursen och logoped He-
lena Johansson  för årets Östsväljardag. Jag förstår att ni har haft medhjälpare så varmt 
tack även till dem.

Väckelsemöte 
för dysfagilogopeder Kursens instruktörer med Karlene Stefanakos 

och Pamela Crouch i spetsen.

sublingualis, står för ca 90% av saliv-
produktionen. Av saliv har vi två typer, 
serös (tunn och vattnig) och mukös. 
Deras kombinerade funktion är att fuk-
ta, skydda och hjälpa till i matsmält-
ningsprocessen. Saliven har som vi vet 
också en mycket viktig funktion vad 
gäller kommunikation då det är svårt 
att tala utan fuktande saliv. De vanli-
gaste orsakerna till nedsatt salivpro-
duktion är strålning, biverkan av olika 
mediciner samt sjukdom. Några av de 
vanligaste symptomen vid xerostomi 
(muntorrhet) är svårigheter att tugga 
och svälja, svårigheter att tala, smärta i 
munnen samt viktnedgång. Såsom va-
randes svensk dysfagilogoped brukar 
jag nöja mig med att undersöka hu-
ruvida min patient besväras av xeros-
tomi och sedan ge avdelningsperso-
nalen direktiv om att fukta och smörja 
upp munnen innan de hjälper honom/
henne med maten. Men våra kollegor 
på andra sidan Atlanten arbetar kon-
kret med problemet via olika sorters 
behandlingar. KS är mycket påläst på 
ämnet och menar att kroppen har en 
homeostatisk mekanism som reglerar 
salivflödet. Om salivproduktionen re-
duceras genom t.ex. kirurgi eller strål-
ning, är det ofta möjligt att öka saliv-
flödet från andra salivproducerande 
körtlar tack vare kroppens eget behov 
av homeostas. Tyvärr ser väl vår verk-
lighet ut så att intensiva behandlingar 
för muntorrhet vid t.ex. stroke inte är 
möjligt för oss p.g.a. logopedbrist men 
för de kollegor som arbetar med pa-
tienter som drabbats av munhålecan-
cer borde det här vara spännande in-
formation och fullt möjligt att pröva.

DPNS
Dag två ägnades åt DPNS. KS egen 
definition på denna teknik är ”Ett te-
rapeutiskt program som återställer 
muskelstyrka och reflexer i farynx för 
en förbättrad och mera effektiv svälj-
funktion”. Den bygger på anatomiska 
och fysiologiska fakta som publicerats 
i olika vetenskapliga skrifter och läro-
böcker av bl.a. Logeman. Hos en nor-
mal person kommer den sensoriska in-Karlene Stefanakaos demonstrerar DPNS-tekniken.

Elstimulering av ansiktsmuskulaturen. Stimuleringspunkterna ritas ut med märkpenna.
Fotograf: Kjerstin Greve-Löberg

formationen som startar en sväljning 
primärt via N glossofaryngeus (IX) men 
velofaryngeal stängning åstadkoms ge-
nom innervation av både glossofaryng-
eusnerven och N vagus (X). Faryngeal 
konstriktoraktivitet kontrolleras genom 
vagus. Larynx/luftvägsskydd (höjning 
och stängning av larynx) kontrolleras 
av hypoglossus-(XII), trigeminus-(V) 
och facialisnerverna (VII). Stängning av 
larynx genom adduktormekanismen 
sker framförallt via vagus som också 
relaxerar m.cricofaryngeus och PE-seg-
mentet. Jag tror att de flesta får något 
glasartat i blicken nar vi skall redogöra 
for kranialnerverna och dess motoris-
ka och sensoriska funktioner men utan 
att bli alltför detaljerad så kan man ju 
på grundval av dessa fakta dra slutsat-
sen att det ar många kranialnerver (sex 
närmare bestämt) som är involverade i 
sväljfunktionen. DPNS har visat att ju 
mera stimulerande input som kan ges 
via multipla kranialnervsbanor desto 
större mojlighet finns att förbättra svälj-
funktionen. De patientkategorier som 
KS menar att DPNS kan vara lämpad 
för är:

1. CVL patienter (höger,vänster,hjärnst
am, bilaterala)

2. Mild/moderat fas av MS, 
3. Mild/moderat fas av Parkinson, 
4. Åldersrelaterad neuromuskulär 
 dysfunktion, 
5. Dysfagi med esofageal reflux. 
6. Alzheimers sjukdom 
 (de första stadierna), 
7. Traumatisk hjärnskada  (inga EP 
 anfall de senaste tre månaderna).

Själva DPNS-behandlingen går till så 
att man medelst sk. Lemon swabs sti-
mulerar svalgmuskulaturen genom tyd-
ligt definierade tekniker. Det är tre re-
flexpunkter som stimuleras: tungans 
bakre del, mjuka gommen och slutli-
gen övre och mellersta svalgkonstrik-
torerna. Sväljningen triggas alltså inte 
enbart genom beröring av främre gom-

bågarna som vi lärde oss en gång i ti-
den. (J. Anthony Seikel ”Anatomy and 
Physiology for SLP, 2000). Behandling-
en ar mycket intensiv (kanske det när-
maste vi logopeder kommer sjukgym-
nasternas CI-metod). Här träffar man 
patienten minst tre ggr per vecka och 
behandlar i upp till en timme åt gång-
en. I snitt behandlas patienterna mel-
lan 4-6 veckor. Innan behandlingen 
påbörjas görs en noggrann undersök-
ning av känsel och motorik i munhåla 
och svalg. Man dokumenterar också 
sväljningen genom en sk. MBS eller 
”Terapeutisk sväljröntgen” som vi kal-
lar det. Fungerar behandlingen upple-
ver patienten förbättrad salivsväljning, 
förbättrad/effektivare reflexutlöst hos-
ta, förbättrad röstkvalitet och en allmän 
känsla hos patienten att svalgmuskula-
turen känns ”starkare” eller ”bättre”. 
De långsiktiga målen med behandling-
en är att förbättra/återställa faryngeala 
sväljreflexer och faryngeal muskelstyr-
ka, uthållighet och koordination för att 
få en trygg och effektiv sväljning.

FMEP
Dag 3 gick Karlene igenom FMEP - Fa-
cial Muscle Exercise Program. Då Kat-
ja Kuokkanen och Kerstin Johansson i 
sin artikel redan har beskrivit vad det 
är så utelämnar jag det nu av utrym-
messkäl.

Så många studier av DPNS tekni-
ken förutom Karlene Stefanakos egna 
opublicerade data finns fortfarande 
inte men det gäller ju det de flesta me-
toder som vi dysfagilogopeder använ-
der idag. Mera information om me-
toden och de produkter som Karlene 
använder hittar du på www.speech-
team.com De långa citrontops som an-
vänds, sk. Lemon swabs, kan beställas 
från Tamro MedLab AB, www.tamro-
medlab.se.

Margareta Gonzalez Lindh
logoped Gävle



16 LOGOPEDNYTT 3/05 17LOGOPEDNYTT 3/05

Den 2 till 3 mars 2004 besökte vi Anna 
Simonsen, talterapeut, på hennes klinik 
en bit utanför Helsingfors centrum. Ett 
strukturerat program som sammanställts 
av Anna Simonsen låg till grund för vårt 
besök. Anledningen till kontakten var att 
vi ville informera oss om hur barn med 
SLI och andra neuropsykiatriska stör-
ningar tas om hand i Finland. Vi kände 
till att barnlogopedin i Finland ligger väl 
framme. 

Vår kontaktperson har en egen klinik 
med flera medarbetare: Logopeder, 
psykolog, matematiklärare och barn-
trädgårdslärare med specialisering på 
handledning av annan personal. Dess-
utom finns speciallärare och ergotera-
peut (i Sverige arbetsterapeut) med i 
teamet och därtill konsulterande neu-
ropsykolog och barnneurolog. Vi be-
sökte också Folkhälsan, en privatägd 
institution som med medel från kom-
munen bedriver specialistsjukvård för 
svenskspråkiga patienter och bland 
annat tar emot barn med språksvårig-
heter. Motsvarande institution för de 
finsktalande barnen är Barnens borg. 

Folkhälsan i Helsingfors
Inom Folkhälsan finns en under-
söknings- och habiliteringsenhet för 
svenskspråkiga barn och ungdomar 
som behöver specialsjukvård i form 
av kartläggningar/utredningar för di-
agnosticering, anpassningskurser och i 
begränsad skala även habilitering och 
terapier i öppenvård. Barnen, kommer 
på remiss från hela landet, ofta via lo-
goped men även från hälsostationer för 
vidare utredning.

Habiliteringsenheten består av fyra 
olika team: Autismteamet, utveck-
lingsteamet, motoriska teamet och in-
lärningsteamet. Någon bestämd övre 
åldersgräns för barn som utreds finns 

inte. Habiliteringsavdelningen tar emot 
barn och ungdomar med handikapp 
som exv motoriska svårigheter, tal -, 
språk -, kontakt- och kommunikations-
störningar och inlärningsproblem. Ha-
biliteringen består av många olika te-
rapier som stöder varandra och som 
tillsammans utgör en helhet. All habi-
litering bygger på samarbete mellan 
barn, föräldrar, läkare, terapeuter och 
vårdpersonal. Rådgivning till daghem 
och skolor kring de barn som under-
söks ingår som en viktig del i habili-
teringsteamets arbete. Habiliteringens 
talterapeuter gör bedömningar av bar-
nets tal- språk- och kommunikations-
svårigheter. Vissa barn får även sin tal-
terapi på avdelningen. Talterapeuten 
deltar i dyslexiteamet vid utredning av 
läs- och skrivsvårigheter hos barn. Tal-
terapeuten ansvarar också för ätträning 
och oralmotorisk bedömning.

Barnneurolog Satu Kaksonen be-
rättade om hur barnen fördelas på de 
olika teamen. Till autismteamet kom-
mer barn med klar autismmisstanke. 
Utvecklingsteamet tar hand om de små 
barnen, de flesta omkring 3 år. När 
dessa barn blir äldre följs de istället 
upp av inlärningsteamet. Det motoris-
ka teamet bedömer hur barnen klarar 
sig med sin motorik. Inlärningsteamet 
utreder också barn med misstänkt AD/
HD, MMR och MR. I samtliga team 
finns barnneurolog, psykolog, logo-
ped, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Anamnesen är viktig. Utredningen är 
nödvändig för att kunna differentialdi-
agnosticera mellan exempelvis ADD, 
ADHD, dysfasi, beteendeproblematik 
och utvecklingsstörning. Man är ock-
så medveten om att komorbiditet före-
kommer vilket ska tydliggöras i utred-
ningen. Det gäller också att analysera 
vad som är barnets starka respektive 
svaga sidor för att kunna utnyttja de 

starka sidorna i behandlingen. 
Efter utredning sätts den logopedis-

ka diagnosen av neurologen som är di-
agnosansvarig. Aktuella för utredning 
är barn med neuropsykiatrisk stör-
ning med eller utan dysfasi. Som dys-
fatiska räknas alla barn som uppfyller 
diagnoskriterierna, dvs bl a minst 20 
poängs skillnad på språkliga och icke-
språkliga kognitiva test med avvikande 
och ojämna drag i språkprofilen. Barn 
med dysfasi räknas som habiliterings-
barn och har följaktligen rätt till sär-
skild hjälp. Efter utredning finns redan 
en plan för vidare omhändertagande, 
t ex att barnen remitteras till taltera-
peut Anna Simonens klinik. I vårdpla-
nen ingår även uppföljning av utredda 
patienter. Det finns två dysfasiförskolor 
för svenska barn och det finns även en 
del integrerade grupper med språkin-
riktning. Specialträdgårdsläraren am-
bulerar för handledning av personal 
som har hand om barn som är integre-
rade. 

OM-modellen (ORD och MENING)
Talterapeut Anna Simonsen har med 
sitt team utvecklat denna modell som 
erbjuder tjänster inom habilitering och 
pedagogik. Den innebär i korthet att 
barnet, familjen, förskola och skola 
skall involveras i habiliteringen; sam-
arbetet med näromgivningen och den 
handledning som erbjuds är en struk-
turerad processinriktad helhet. Model-
len grundar sig på tanken att barn ut-
vecklas bäst i sin egen närmiljö. Därför 
är det viktigt att personer kring barnet 
får kunskap om metoder att stödja och 
hjälpa barnet. Dessa metoder skall vara 
individuellt anpassade. OM- model-
len innefattar således både terapi och 
handledning och skall ge verktyg för 
hur man skall hjälpa barnet i vardagen. 
Barnet får talterapi, psykologisk habi-

litering och specialpedagogiska insat-
ser i samverkan. I handledningen ingår 
även information om barnets svårighe-
ter, där man bland annat presenterar 
en analys av barnets starka och svaga 
förmågor som visat sig under terapin. 
Man ger förslag om hur man kan hjäl-
pa barnet i vardagen, exv kompensato-
riskt. Vid denna bedömning använder 
man sig bland annat av videoinspel-
ningar som grund för analys och feed-
back till personer i barnets omgivning. 
Grunden för modellen är en syn på in-
dividen och omgivningen som innebär 
tro på och respekt för den kapacitet, 
kunskap och potential som finns hos 
barn, familj och  förskola/skola samt 
hos specialister kring barnet. Det ska-
par möjligheter till synergi som kvarstår 
efter behandlingsperioden. Man får ett 
bättre utgångsläge för barnets självför-
troende, vilket får långtgående effekter 
i livet. Dessutom utvecklas kunskapen 
i förskolan och skolan så att det se-
kundärt innebär att också andra barn i 
framtiden kan få ett bättre stöd. 

OM- modellen har väckt myck-
et intresse såväl på den vetenskapliga 
som på den kliniska sidan. P g a det 
stora behovet och engagemanget ut-
reds möjlighet att utöka verksamhe-
ten så att fler barn kan erbjudas denna 
form av hjälp. De nyaste grupperna av 
barn som involverats är de som använ-
der olika former av AKK samt barn med 
diagnos inom autismspektrumet. OM- 
modellen har utvecklats i finlandssven-
ska förhållanden men i höst har Ord 
och Mening    utvidgats till den finska 
sidan. På sikt kommer certifieringskur-
ser att anordnas kring metoden.

Den som vill veta mer kan söka upp 
Ord och Menings hemsida: www.or-
dochmening.fi eller Folkhälsans hem-
sida: www.folkhalsan.fi.

Diskussion med talterapeut 
Anna Simonsen
Den logopediska grunden är kunska-
pen om vad som är normalt respektive 
avvikande hos barnet. Man måste kun-
na definiera vad man egentligen vet 
och ta ställning till om den kunskapen 
och erfarenheten är tillräcklig grund 
för att kunna beskriva barnets problem 
och ställa diagnos. Anna Simonsen frå-
gar sig om logopeden har en roll som 
kan påverka barnets möjligheter i sam-
hället. Anna Simonsen anser att ICF 
(International Classification of Func-
tioning, Disability and Health) är ett 
fungerande verktyg för att närmare be-
lysa denna fråga. ICF är WHO: s re-
kommendation som tillägg till ICD 10 
som är ett kodsystem som används för 
att beskriva funktion och kontextuella 
faktorer. 

Tempelkyrkan. Foto: Niko Soveri. Helsingfors stads bildbank. Senatstorget. Foto: Matti Tirri. Helsingfors stads bildbank. 

Strukturen i det logopediska arbetet 
är mångfacetterad och innefattar både 
kliniskt arbete och forskning. Man be-
höver beskriva symtomen för att kunna 
ställa diagnos och utifrån detta ta ställ-
ning till barnets funktionshinder. Där-
efter måste en satsning göras på bar-
nets närmiljö för att i görligaste mån 
minska funktionshindret. Diagnosen 
ställs efter en teamutredning och kan t 
ex bli språkstörning, dyslexi eller bäg-
gedera. Utredningen resulterar i ett åt-
gärdsprogram som också kan innefatta 
terapi. Samarbetet med föräldrar och 
med andra för barnet närstående per-
soner är viktigt.

Anna Simonsen frågar sig varför 
man ska ställa neuropsykiatriska di-
agnoser. Hon menar att man genom 
dessa diagnoser har möjlighet att se 
symtombilder och göra en språklig dif-
ferentialdiagnostik. Diagnosen sätts av 
läkaren vars uppgift är att gestalta hel-
heten utifrån varje teammedlems un-
dersökningsresultat, sammanställa och 
ta ställning till den information om bar-
net som har samlats in. Man använder 
ICD-10 med tillägget ICF. Diagnosen 
påverkar habiliteringens utformning i 
det enskilda fallet. 

Satsningen på omvärlden, när det 
gäller att se på funktionshinder och 
funktionsmöjligheter hos individen, 
påverkas av det förhärskande synsät-
tet inom habiliteringsforskningen. När 
det gäller omhändertagandet av barn 
med psykiska och neuropsykiatriska 
problem som inte innefattar språkstör-
ning, har man kommit längre i nyttjan-
det av den omgivande miljön än för 
barn som dessutom har språk- kommu-
nikations- och inlärningssvårigheter. 
Detta gör att föräldrar till språkstörda 
barn känner sig hjälplösa och ofta har 
fel förhållningssätt. Likaså känner sig 
personalen på förskolan överbelastad, 

eftersom det inte finns tydliga mål för 
hur  barnets tal kan påverkas. Förskol-
lärarna känner krav och förväntningar 
på sig som de inte kan infria. Det är 
därför viktigt att som en del av tera-
pin hålla kvar fokus på barnets miljö så 
att förändringar av denna också blir en 
del av behandlingen. Grundsynen är 
att barnet har ett egenvärde och egna 
möjligheter i livet. Föräldrarna ses som 
sakkunniga på sitt barn och förskole- 
och skolpersonal är specialister när det 
gäller pedagogiken. Logopeden är ge-
nom sin utredning specialist på att se 
hur barnets kommunikation, språk, läs-
ning och skrivning fungerar och på att 
bedöma barnets behov av särskilt stöd. 
Som specialist ska logopeden kunna 
bestämma metod och vilken typ av in-
satser som kan underlätta för barnet 
i vardagen och för personer i barnets 
omgivning. 

Anna Simonsen menar att barnets 
habilitering bäst stöds i den omgivning 
där utvecklingen stärks genom natur-
lig kommunikation och lärande som 
mål. Detta uppnås där barnet känner 
sig godkänt, tryggt och älskat, lättast 
uppfattar signaler från omgivningen 
och där barnets egna signaler blir för-
stådda och tolkade. I närmiljön finns 
den uppriktigaste av alla omsorger och 
möjlighet till kontinuitet. Man måste 
känna till normal språkutveckling och 
normalt språkbruk, hur språkstörningar 
ter sig både ur intrapersonligt, interper-
sonligt och ur sociokulturell synvinkel. 
Man måste också veta vilka kausala 
faktorer som påverkar utvecklingen av 
språket och hur språket används. Det 
kan gälla såväl biologiska faktorer och 
yttre faktorer, omvärlden. Samverkan 
mellan olika instanser där samlad kun-
skap finns om bedömning och terapi-
metoder är viktig.
 

På kryss till 
Helsingfors med 
Barnneuro-
psykiatri i fokus
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Studentuellt

Det är fl it och det är nit och det är 
slit. För fi na fl ickor kör nämligen inte 
på tentan. Förstår du. Och de sjunger 
inte falskt, utan högt och rent med klar 
sopranstämma i kören. Och bakar sju 
gånger sju sorters kakor till det gemen-
samma julfi kat. Och ligger sömnlösa 
inför praktikperioden. Till vilken de 
klippt och klistrat och knåpat ihop sitt 
eget terapimaterial.

Och nä nu jävlar.  Säger man verkligen 
inte. Möjligen läckande och oartikule-
rat, så att bara den närmaste kursaren 
hör, om hon spetsar sina fonemkäns-
liga, audiogramgodkända trattar vill 
säga. För på den här institutionen har 
man inte bara hyfs, utan också en sär-
deles god vokabulär. 

Fina flickor är pålitliga och ena rik-
tiga trevlighetsproffs. Lätt tar de hem 
världsmästerskapet i Bekräftande av 
Andra och slår bergis också rekord i 
Återkopplingsnickningar per minut. Er-
farenheten visar dessutom på, att de 
inte sällan är av slaget logopedstuden-
ter. 

Och Fröken Redighet, Fröken Pre-
stationsångest och Fröken Perfektio-
nism sitter likt tre dåliga samveten 
och pickar på dessa flickors axlar. Hå-
let som hackas större och större döljes 
helt praktiskt med en lagom stor sjal.

Ja. Du kan rimligen tycka att det lig-
ger något paradoxalt i denna text och 
det ger jag dig rätt i. Kommenteran-
de kring och exemplifierande av egen-

skaperna hos en logopedstudent är ett 
förfarande lika riskabelt som karaktärs-
schablonerna i sig själva. Men jag vill 
peta lite till i det här ämnet, fastän jag 
nästan inte vågar. Så länge skribenten 
utgår från sig själv, är hon legitimerad 
att onyanserat resonera bäst hon vill, 
hävdar jag. Dessutom är jag överty-
gad om att logopedinstitutionens sma-
la korridor har utrymme för andra ka-
raktärer än den nyss beskrivna.

Nog med brasklapperi. Höga an-
tagningspoäng förklarar kanske ambi-
tionsnivån hos logopedstudenten, men 
oron över att inte vara tillräcklig? Va-
rifrån kommer den? Och framför allt 
– måste den vara där, som en ofrån-
komlig följeslagare till hennes mål-
medvetenhet? 

Melankoli till följd av överansträng-
ning och sjukskrivning är numera inte 
bara trista och söndertuggade feno-
men, utan ett givet faktum på arbets-
marknaden, logopedkåren inte undan-
tagen. Och jag undrar naturligtvis om 
jag är ensam om att skönja en even-
tuell koppling från logopedstudentens 
trehövdade vånda till den yrkesarbe-
tande logopedens ohälsa?

Det sägs att vi är det vi är och inte 
det vi gör. Att vi är mycket mer än 
våra prestationer. Fast vilka är vi då, 
om man får lov att undra? Inte är det 
så konstigt att vi söker självbekräftel-
se och mått på vårt värde i tydliga en-
heter som produktivitet, uppskattning 
och resultat. Är jag verkligen något att 

ha, när jag inte klarar afasitentan? 
Ge inte avkall på din kompetens, 

fast lämna gärna mer plats åt dina 
mänskliga sidor. Ha! Gud vad super-
lätt. Verkligen alltså. 

Men, det kan och måste gå. Hu-
mor, självdistansträning och goda kur-
sare är alltsammans välbeprövade och 
välfungerande vapen mot nedbrytande 
tankar om ens egna tillkortakomman-
den. Låt inte den där orossjalen stry-
pa dig med sitt grepp. Den är där för 
att värma dig. 

Häromdagen fick vi ett råd inför 
den kommande stamningspraktiken. 
En mycket erfaren och av oss studenter 
beundrad föreläsare uppmuntrade oss 
att försöka njuta av mötet och bara vila 
i varandet under den första patientkon-
takten. Det lät nästan på henne som 
om vi skulle strunta i pretentionerna 
och frälsarambitionerna. Och jag tänk-
te: Fast får man verkligen lov till det? 
Måste man inte först och främst bota, 
hela, kurera och rädda patienten? Inte? 
För i såna fall kan det ju vara riktigt ro-
ligt med praktik. Och faktiskt nästan 
helt ... ofarligt.

Leve logopedstudenten!  
Med eller utan sjal. Hurra, hurra, 
hurra, hurra!  

Varma lyckönskningar från Lund 
och Emma Johannesson, L23

Kurskalendariet

Huddinges dysfagiteam med Helena 
Johansson i spetsen hade satt ihop ett 
intressant och tvärvetenskapligt pro-
gram för östsväljarmötet 2004. Först 
ut på banan var tandläkare Gunilla 
Nordenram som pratade om riskfak-
torer vid dålig munhälsa och dysfa-
gi. Därefter föreläste Dr Thure Björck, 
som till vardags finns på Lung- och al-
lergikliniken HS, om aspirationspneu-
moni och vad som händer i lungorna 
vid aspiration av mat, dryck och saliv. 
Överläkare Tommy Cederhom vid ge-
riatriska kliniken, HS, berättade om nu-
tritionsrådet och dess verksamhet och 
innan det var dags för lunch informera-
de sjukgymnast Susanne Karlsson om 

slemmobiliseringstekniker. Logoped 
Lena Appelgren och tandläkare Mar-
ta Björnström från oralmtoriska tea-
met på Danderyds sjukhus berättade 
om sitt arbete med oralmotoriska trä-
ningshjälpmedel för vuxna patienter. 
Riitta Ylitalo, foniater på HS föreläste 
om esofageal dysfagi och dagen avslu-
tades med att Inger Arleman, journalist 
och författare, kåserade om sin kokbok 
”Delikatesser för tandlösa”.
 Östsväljarnas dysfagidag 2005 kom-
mer för första gången att hållas i Linko-
ping.
 Vi ses!

Margareta Gonzalez Lindh, logoped Gävle

ÖSTSVÄLJARNAS DYSFAGIDAG 2/12 2004
Bidrag till Röstfonden 

är välkomna 
till Röstfrämjandets 

postgirokonto 
449 41 58_1. 

Ange ”Till Röstfonden” eller 
”Till Patricia Grammings 

Minnesfond”

(som är en självständig del 
av Röstfonden) på talongen.

För Nämnden för Röstfonden, 
Johan Sundberg, ordf 

och Britta Hammarberg, sekr. 
(tel 08-5858 1543)

I, Inbjudan till kurs i 
Rehabilitering av luktförmågan hos  

Laryngektomerade patienter  
15 – 16 september 2005 i Göteborg

För ytterligare information, kontakta Birgit Risberg Berlin.  
Tel: 031-342 25 40

E-post: birgit.risberg-berlin@vgregion.se
  

II, Inbjudan i mån av plats till kurs för 
Logopeder i röst- och     

rörelsepedagogik på öland 
20 – 22 maj 2005 

För ytterligare information och anmälan, 
kontakta Ann-Christine Ohlsson. 

Tel: 070-3287766.  
E-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

    

III, The 5th ELSA Youth Meeting, Nijmegen, 
The Netherlands 
17 – 23 July 2004.

The Meeting will consist of workshops, lectures, 
presentation, social outings and many other activities. 

The title of the Youth Meeting is

Stuttering And The Media – Empowering Young 
People To Work With The Media. 

For information take a look at the ELSA 
web-site www.elsa.info click onto ”Youth Meetings” 
where information on the 2000 and the 2003 Youth 

meeting can be viewed.
All nominations and queries should be sent to:  

Anita S. Blom, Vättlösa, Källåker, S-533 91 Götene, Sweden
Tel/fax: +46-511 51504  Email: elsa.europe@telia.com 

Closing Date for the receipt of Nominations is: 
30 April 2005

Anslagstavlan

Nämnden för Röstfonden, som är en fond 
under Röstfrämjandet, utlyser 45 000:- att 
söka ur Patricia Grammings Minnesfond. 

Fonden stödjer utvecklingsarbete och forskning rörande 
tal- och sångrösten, förebyggande rösthälsovård och vård 

av personer med röststörningar. 
Ansökan före 15 maj 2005 till Röstfonden, Att: prof Johan 
Sundberg, Röstforskningscentrum KTH, Tal Musik Hörsel, 

100 44 Stockholm.

PLOG har årsmöte 
måndagen den 9 maj 2005 kl 18.00

i Åsö Logopedgrupps lokaler på Åsögatan 148, 
portkod 1063. Välkomna!

Helsingfors universitet
På universitetet i Helsingfors, Institutionen för språkveten-
skap, fick vi träffa fil.dr. Anna-Maija  Korpijaakko-Huuhka, 
som berättade om forskningsinriktningen i Finland samt ny-
are rön som har fått särskild uppmärksamhet i internatio-
nella sammanhang. Hon berättade också om de kontakter 
och det forskningsutbyte som man har med övriga nordiska 
länder, bl a  samarbetet med olika institutioner i Sverige 
som man ansåg vara särskilt fruktbart.

Anna Maja Korpijaako-Huuhka presenterade också oli-
ka forskningsprojekt med syftet att öka kunskapen om barn 
och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionshin-
der, bla:

Projekt 
”Diskussion/samtalsstudier i afasi” (Anu Klippi och Minna 
Laakso), ”Oralmotoriska funktioner efter kirurgiska ingrepp 
hos muncancerpatienter” (Anna-Maija Korpijaako-Huuh-
ka), ”Utnyttjandet av ACC i vårdanstalter” (Kaisa Launo-
nen), ”Speech, Language and Communication after Stroke” 
(Anu Klippi). 

Magisterarbete
Normering av Boston Naming Test (Viktoria Zilliacus). 

Doktorsavhandlingar
”Conversation as an Achievement in Aphasics” (Anu Klip-
pi), ”Aphasic Speaker ś linguistic Choises in a Cartoon-sto-
ry Task” (Anna-Maija Korpijaako-Huukha) ”Self-initiated 
Repairs by Fluent Aphasic Speakers in Conversation (Min-
na Laakso). ”Långvarig påverkan av tidigt teckenspråkspro-
gram hos barn med Down ś syndrome” (Kaisa Launonen). 

”Inlärningssvårigheter och relationsbegrepp vid försko-
leåldern” (Helena Hejmo) ”Inlärning av fonologi hos finska 
barn” (Tuula Savinainen-Makkonen), ”Semantic Fluency 
in Mild and Moderate Alzheimer ś Disease” (Seija Pekka-
la). Dessutom presenterades ett antal doktorsavhandling-
ar i vardande. 

Debatt
Alla dysfatiska barn utreds av team som består av olika yr-
kesföreträdare. Detta är en fördel eftersom språkstörning 
utvecklingsmässigt påverkar barnets kognitiva utveckling 
och kan ge många olika typer av problem. Barn med grav 
språkstörning som gjort att deras kognitiva utveckling på-
verkats starkt betraktas som funktionellt utvecklingsstörda. 

En språkstörning kan också uppkomma sekundärt till 
andra typer av neuropsykiatriska störningar varför utred-
ning av psykolog alltid skall göras. Efter utredning av lo-
goped slussas barnet genast vidare för fortsatt hjälp. Man 
försöker alltså undvika längre väntetider för terapi genom 
det nära samarbetet mellan utrednings- och hjälpinstan-
ser. Det innebär att utredningsresultatet är ”färskt” när bar-
net blir aktuellt för behandling. Barn, föräldrar och andra 
har kvar engagemang, motivation och kunskap om barnets 
problem. Barnet och  föräldrarna slipper onödiga psykiska 
pålagringar som en lång väntetid ofta innebär. Även på de 
privata logopedmottagningarna där man utreder dysfatis-
ka barn – ex vis hos Anna Simonsen – finns de olika yrkes-
grupper representerade som ska ingå i teamet. I terapin in-
går alltid att besöka barnets förskola. Barn följs alltid upp av 
det utredande teamet. Då finns möjlighet att ta ställning till 
om barnets diagnos verkar rimlig, om de åtgärder som re-
kommenderats har vidtagits och om de har haft avsedd ef-
fekt. Man har också möjligheter att vid behov revidera åt-
gärdsprogrammet. Därför är uppföljning angeläget. 

Britt Ancker och Jane Åström
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge  
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Logoped
Länslogopedin i Uppsala län

Inom länslogopedin i Uppsala län är vi 28 logo-
peder som arbetar med olika diagnosgrupper. 
Verksamheten för barn med cochlea-implantat är i 
ett expansivt skede och man har långsiktiga planer 
att skapa förutsättningar för 100 procent logoped-
tjänst. För närvarande behöver vi ytterligare för-
stärkning med logoped till barnlogopedi/verksam-
heten för barn med cochlea-implantat på deltid.

Logopedtjänst 50 procent, tillsvidareanställning 
från och med den 1 juni 2005 inom barnlogopedi/
verksamheten för barn med cochlea-implantat.

Tjänsten kan kombineras, under förutsättning att 
nödvändiga beslut fattas, med ett vikariat inom 
barnlogopedi under perioden 1 juni till och med 
december 2005. 

Kvalifikationer

Leg logoped. Vi ser gärna att du har erfarenhet 
sedan tidigare från barnlogopedi och/eller 
verksamhet för barn med cochlea-implantat.

Upplysningar

Verksamhetschef länslogopedin Marianne 
Christensen, 018-611 53 26, 
marianne.christensen@akademiska.se 
1:e logoped, barnlogopedi Helen Öfverholm-
Engström, 018-611 53 20, 
helen.ofverholm-engstrom@akademiska.se 
DIK, Helena Vandin 018-611 77 69, 
helena.vandin@akademiska.se

Välkommen med din ansökan 

med ref nr 1305-09, styrkt meritförteckning och 
betyg till Akademiska sjukhuset, Karin Eriksson, 
Neurodivisionens kansli, ing 85, 751 85 Uppsala, 
eller e-post karin.b.eriksson@akademiska.se, 
senast den 11 maj.

www.akademiska.se

Bibliotekarier, logopeder, informatörer, kultursekreterare m fl.

DIK-föreningen vid 
Universitetssjukhuset i Lund 
inbjuder till 

ÅRSMÖTE
Tid: Onsdagen den 27 april   kl. 18.00

Plats: Bibliotekets kulturavdelning i centralblocket Universitetssjukhuset i Lund 

Förtäring: Landgångar, kaffe, öl som DIK bjuder på

Frågor och anmälningar kan lämnas till Anna-Lena Andersson, anna-lena.
andersson@skane.se  |  tel 046-17 27 30  |  fax 046-17 27 80

Hjärtligt välkomna!

NY BOK! 
För arbetsterapeuter och alla andra intresserade

Aktiv med dator
– möjligheter för personer med rörelsehinder

Best nr 04345 • Pris 150 kr
Rabatt vid samtidigt köp av 
fler än fem produkter ur HIs
sortiment till samma adress.

Beställ genom 
kundtjanst@hi.se
tfn 08-620 17 83

För personer med rörelse-
hinder kan datorn vara en
förutsättning för delaktighet i samhället. Boken
beskriver hur brukaren, arbetsterapeuten och
andra yrkesverksamma tillsammans finner dator-
hjälpmedel som tillgodoser brukarens aktivitets-
behov.

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Aktiv med dator
– möjligheter för personer med rörelsehinder

Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Landstinget Sörmland söker

Leg. Logopeder
till Barn- och Ungdomshabiliteringen.
 
Två tjänster - Tillsvidareanställningar 100%
med placering i Nyköping och Katrineholm.
 
Ansökan senast 2005-05-06.
 
För mer information se vår webbplats:
www.landstinget.sormland.se under Arbeta hos oss.
 
Välkommen med din ansökan!

Barn- och Ungdomshabiliteringen ingår i Landstingets särskilda
förvaltning för Handikapp & Habilitering. Den är en länsövergripande
resurs som riktar sig till barn och ungdomar 0-20 år med olika slags
funktionshinder.

Landstinget i Östergötland söker

Logopeder till
habiliteringen
Intresserad?
 
Gå in på landstingets webbplats
www.lio.se. Under "Jobba i landstinget"
hittar du mer information om tjänsterna.

www.lio.se

Lediga platser

Kongressdagar 14-15 oktober 2005
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi 

Clarion Hotel Stockholm

Föreläsare: Barbro Bruce, Bente Eriksen Hagtvet, 
Margaret Klepstad Færevaag, Karl-Åke Kronkvist, 

Christina Samuelsson, Suzanne Steffenburg 
och Margareta Strömstedt

Kostnad (inkl. moms) medlem: 2300:-, övriga: 2700:-
OBS! Anmälan efter den 10 september + 300:-

Till medlemmar skickas inbjudan ut i mitten av augusti.

Kontakt för information och anmälan
Stockholm Convention Bureau, ”SFFL”

Box 6911, 102 39 Stockholm
Tel +46 8 5465 1500  Fax +46 8 5465 1599
E-post confirmation@stocon.se (uppge SFFL)

SPRÅK OCH SPRÅKSTÖRNING 

0-8 ÅR 
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Annonsstopp 
för nästa

 Logopednytt är 
20/5

Logoped
Barn- och ungdomshabiliteringen i Värnamo

Barn- och ungdomshabiliteringen är en samlad resurs
för barn och ungdomar med funktionshinder i form av
rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, bra
arbetsklimat och goda möjligheter till kompetens-
utveckling.
 
Teamen är tvärvetenskapligt sammansatta med
medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social
kompetens i avsikt att få en helhetssyn på våra brukares
situation och habiliteringsbehov.
 
Vi erbjuder
Ett öppet tillåtande klimat och möjligheter att själv
utforma tjänstgöringen. Stöd av erfarna kollegor och
regelbundna yrkesträffar. Goda fortbildnings- och
utbildningsmöjligheter. Arbete i välfungerande,
tvärvetenskapliga team. Möjlighet till friskvård på
betald arbetstid.
 
Din kompetens
Du ska vara leg logoped och inneha B-körkort. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
 
Frågor och ansökan
Upplysningar lämnas av enhetschef Yvonne Nilsson, tel
0370-69 79 19 och logoped Carina Grahn, 070-496 01
07. Välkommen med din ansökan till Ref nr J05/05,
Länssjukhuset Ryhov F6, 551 85 Jönköping senast 9
maj.
 
Läs mer på www.lj.se/jobb

www.halmstad.se

Barn- och Ungdomsförvaltningen Kärnhuset

söker

Logoped ref nr 78-5

Logoped, vikariat, ref nr 77-5

För upplysningar kontakta
Rektor Birgitta Lundqvist tel 035-138219 eller 
logoped Birthe Holmqvist tel 035-139614 (DIK-företrädare)

För upplysningar se kommunens hemsida 
www.ledigajobb.halmstad.se

Bilförsäkring? Ja!
Barnförsäkring? Nja.
Det är inte barnen som är gåtfulla. Det märkliga

är hur vi vuxna väljer att försäkra dem.

www.akademikerforsakring.se

Telefon 020-51 10 20

OBS! OBS! OBS!
KI anordnar 5 p-kursen Logopedi 
och specialpedagogik ht 05, v 45, 

47 + 2 uppföljningsdagar. 

Se KI:s hemsida studieplatser.nu 

och Logopednytt nästa nummer. 

Kontaktperson: 

ylva.segnestam@sit.se

POSTADRESS: Box 760 • 131 24 Nacka  •  BESÖKSADRESS: Planiavägen 13 • Nacka
EPOST: kansli@dik.se • www.dik.se  •  TELEFON vxl: 08-466 24 00  •  TELEFAX: 08-466 24 13
E-post till anställda på kansliet: förnamn.efternamn@dik.se    

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
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
Tanja Tabrizian 070-673 74 78

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:
Britt-Marie Berggren 08-466 24 08
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg tjänstledig
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

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

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

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

Logopeförbundets kontaktpersoner



POSTTIDNING

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Logoped-
utbildningen 
fyller 
Den 3 december fi rade logopedprogram-
met vid Karolinska Institutet 40 år. Mer 
än 300 logopeder och andra som är 
knutna till utbildningen på något sätt, 
samlades en hel dag i Karolinska Institu-
tets största auditorium. Jubileet fi nansie-
rades med generösa bidrag från ett stort 
antal sponsorer och programmet bestod, 
förutom forsknings- och utställnings-
postrar av en spännande sammansätt-
ning föreläsningar. Dagen inleddes med 
musikaliska pärlor framförda av acapel-
lagruppen ’Rilton’s vänner’ – som med 
uppiggande och träffsäkert reportoir 
satte tonen för en festdag i logopedins 
tecken. Gruppen återkom sedan då det 
var tid för kafferast.

Historien började 1 september 1964 då 
18 studenter antogs till den tre terminer 
långa försöksutbildningen i logopedi 
som så småningom permanentades 
1970. Den huvudsakliga kliniska prak-
tiken skedde på Sabbatsbergs sjukhus. 
En provisorisk utbildningslokal ersattes 
i december 1965 med ett specialbyggt 
enplanshus med behandlingsrum, ex-
pedition och föreläsningssalar, precis 
lagom till första kursens avslutning. 
Hela utbildningen flyttades januari 

1974 till Huddinge sjukhus och har se-
dan genomgått flera stora förändring-
ar. Idag är logopedprogrammet 4-årig 
och finns numera på ytterligare 5 orter 
i Sverige. Lund startade i 1971 följt av 
Göteborg 1980, Umeå 1997, Linköping 
2003 och Uppsala våren 2005.

Dekanus vid Karolinska Institutet 
Vivi-Ann Sundqvist inledde högtidligt 
dagens program. Programdirektor för 
logopedprogrammet, professor Britta 
Hammarberg, hälsade alla varmt väl-
komna och berättade kort om logo-
pedutbildningens bakgrund och his-
toria. Professor emeritus Björn Fritzell 
utnämndes till hederslogoped och fick 
ta emot ett diplom. En panel beståen-
de av Britta Hammarberg, Ninni Elli-
ott, Kicki Mossberg och Birgitta John-
sen, som studerade vid den allra första 
logopedkursen 1964-1965, berätta-
de små episoder och gav minnesglim-
tar från sin studietid. Denna lättsamma 
och underhållande del av programmet 
avslutades med Ninni Elliotts mycket 
uppskattade röstövningar där alla sam-
lade föll in i ’Smith’-ande rörelser och 
ljud. 

Vid kaffepaus och lunch fanns möj-
lighet att ta del av både postrar med 
vetenskapligt innehåll och beskrivning-

ar av logopedprogrammen vid de oli-
ka utbildningsorterna. Här tog många 
chansen att söka upp gamla kurskam-
rater, lärare och kollegor. Efter lunch 
”lockades” vi in till det fortsatta pro-
grammet av Susanne Rosenbergs här-
liga kulning och locktoner. Nu fortsat-
te det vetenskapliga programmet som 
bestod av nio olika forskningspresen-
tationer. Tillsammans gav de en bild av 
såväl bredden som djupet inom äm-
net logopedi och logopedisk forskning 
idag. Ordförande i Svenska logoped-
förbundet, Ingrid Kongslöv, gav i sitt 
framförande en inspirerande exposé 
över logopedens arbetsfält genom ti-
derna. 

Vi kan konstatera att 40-åringen 
har blivit ordentligt firad och ser fram 
emot fortsatta logopediska framgång-
ar och utmaningar i framtiden, vid Ka-
rolinska Institutet och de andra utbild-
ningsorterna i Sverige. Och som en av 
deltagarna sa: 

”Tänk, vad härligt att få känna så 
mycket positiv energi kring sitt eget 
yrke som vi har gjort här idag”.

Marion Lieberman, Kjerstin Greve-Löberg, 
Karolinska Institutet, Stockholm
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Professor emeritus Björn Fritzell utnämndes 
till hederslogoped. Foto: Ulf Sirborn.

V.Foto: Hans Larsson
H.Foto: Ulf Sirborn.


