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Häromveckan besökte Ulrika Guld-
strand och jag det Finska Logoped-
förbundet. Det var ett spännande och 
intressant möte och som alltid var det 
lika fascinerande att få en inblick i den 
logopediska vardagen i ett annat land. 

Det finska logopedförbundet har 
ungefär lika många medlemmar som 
det svenska, en stor skillnad är dock att 
befolkningen i Finland är drygt hälften 
av Sveriges befolkning. Logopedtäthe-
ten i Finland är därmed nästan dubbelt 
så stor som Sverige. Trots detta var lo-
gopedbrist och logopedtäthet en fråga 
som diskuterades ingående vid mötet. 
Det finska logopedförbundet har gjort 
en beräkning av logopedtäthet för att 
tillgodose befolkningens behov och 
funnit att en logoped/2000 invånare 
vore rimligt. Detta skulle innebära att 
vi borde ha 4500 logopeder i Sverige 
och dit har vi en bit att gå! 

Andra frågor som diskuterades var 
bl a lönebildning och utbildning. Det 
är verkligen spännande att se hur vissa 
tankegångar och resonemang följer en 
slags pendelrörelse som slår än åt det 
ena än åt det andra hållet. Medan vi i 
Sverige diskuterar lönestegar och löne-
spridning ser man i Finland flera nega-
tiva konsekvenser av ett sådant arbete. 
De rekommendationer och stegmodel-
ler man lade fram för ett antal år se-
dan gav inte det resultat i högre och 
mer differentierade löner man hade 
hoppats på. Däremot var nyfikenhe-
ten för ”den svenska modellen” med 
rekommenderad ingångslön och noll-

avtal stor. 
Diskussionen kring utbildning och 

framförallt fortbildning gav oss ock-
så en del att fundera på. Hur kom-
mer man till rätta med specialistutbild-
ning för logopeder? Är det lönsamt och 
önskvärt? Vore det gynnsamt att ha re-
kommendationer för fortbildning eller 
blir det bara ett ihåligt dokument som 
kanske bakbinder den enskilde logo-
peden?

Avslutningsvis diskuterades fortsat-
ta former för samarbete och även hur 
det nordiska, skandinaviska eller kan-
ske t o m baltiska samarbetet ska se ut 
framöver. Utifrån den situation vi be-
finner oss i idag är det faktiskt så att 
de grannländer vi har mest gemensamt 
med v g professionens utbildning och 
utövning är Finland och Estland. 

Denna typ av möten ger alltid 
många tankar och framförallt frågor 
kring hur vi arbetar vidare med vik-
tiga frågor såsom professionsutveck-
ling och opinionsbildning för ökad ut-
bredning av yrket och utvidgning av 
arbetsmarknaden. Att träffa kollegor i 
grannländer ger inspiration och några 
av bitarna i detta komplexa pussel. Att 
få höra dina tankar och synpunkter i 
dessa frågor ger oss i styrelsen ytterlig-
gare pusselbitar och framförallt än mer 
drivkraft att försöka ta logopedin och 
dess position i det svenska samhället 
framåt.

Ingrid Kongslöv
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Nytt från styrelsen

• Styrelsen har påbörjat planeringen av 
nästa förbundsmöte. Även om det kan 
tyckas tidigt att lyfta denna fråga re-
dan vill vi passa på att redan nu med-
dela att nästa förbundsmöte kommer 
att hållas i Stockholm i januari 2007. 
Det kan därför vara en god idé att re-
dan under våren fundera över motio-
ner, förslag till styrelseledamöter mm.

• Inspirationsseminariet kring Marte 
Meo för logopeder kommer att ar-
rangeras på nytt i vår. Efter önskemål 
från medlemmar gör vi nu ett nytt för-
sök att genomföra seminariet den 22 
– 23 maj. Mer information finns på 
hemsidan, www.logopedforbundet.se 

• Som nämndes i föregående num-
mer av LN har Svenska Logopedför-
bundet deltagit i ett möte vid utbild-
ningsdepartementet rörande översyn 
av examensordningen för logopedut-
bildningen. Ett förslag till ny examens-
ordning kommer att gå ut på remiss 
till berörda parter under våren.

• Representanter ur styrelsen besökte 
det Finska Logopedförbundet i bör-
jan av februari. Lite tankar från detta 

• I detta nummer av LN finner ni en upp-
daterad lista över de medlemmar som 
har ett lokal fackligt uppdrag. Om du 
inte vet vem som är ”din” lokal fackliga 
företrädare kan det vara bra att ta en 
titt på listan! 

• Styrelsen hade ett telefonmöte den 3/3. 
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 
den 24/4. 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

I detta nummer av 
Logopednytt finner ni på 
sista sidan en uppdaterad 
lista över de logopeder 
som har ett lokalfackligt 
förtroendeuppdrag. Om 
jag har missat någon 
eller om det är något på 
listan som inte stämmer, 
ska kompletteras eller 
liknande är ni välkomna 
att höra av er när som 
helst till Maria Törnhage, 
LFF-ansvarig i Svenska 
logopedförbundet, 
maria.tornhage@dik.se

Läraren talar en stor del av sin arbets-
dag och ofta tvingas hon eller han att 
ofrivilligt tala starkare än vad som är 
bekvämt. Dessutom är den akustiska 
miljön i klassrummet ofta undermålig. 
Man vet att lärares röster är mer utsatta 
än rösten hos de flesta andra yrkeska-
tegorier och det har också konstaterats 
de vanligast förekommande yrkesgrup-
perna på sjukhusens röstmottagningar 
är lärare och förskollärare. Vad inte 
många lärare känner till är att yrkes-
betingade röstbesvär och lärarrösten 
i synnerhet har varit föremål för sys-
tematisk forskning under de senaste 
åren, framför allt i USA, Finland och 
Sverige men även på Island och i Aus-
tralien. Man har börjat kartlägga hur 
röstbeteendet förändras i buller och 
efter en längre sammanhängande tid 
av tal. Vidare har man mätt talad tid i 
förhållande till tyst tid under arbetsda-
gen och jämfört olika yrkeskategorier. 
Man har också studerat nyttan av fö-
rebyggande röstvård för lärarstudenter 
och diskuterat på vilket sätt man bäst 
skall hjälpa lärare till en röstmässigt 
bättre situation i skolan. I Finland har 

man lyckats få röstskada hos lärare att 
betraktas på samma sätt som andra yr-
kesskador vilket är unikt och ett stort 
framsteg. I Sverige har förskollärarens 
röst studerats mer ingående.

Röstfrämjandet är en politiskt och 
fackligt obunden organisation med ca 
500 medlemmar från hela Sverige. Där 
finns lärare, läkare, logopeder, talpe-
dagoger, sångpedagoger, skådespela-
re, mediafolk, röstforskare, ingenjörer 
och flera andra. Vid Röstfrämjandets 
årsmöten avhandlas olika aspekter på 
rösten ur medicinsk, ergonomisk, pe-
dagogisk eller konstnärlig synvinkel.
Årsmötet 2006 har lärarrösten som 
huvudtema och hålls på lärarhögsko-
lan i Stockholm lördagen den 1 april. 
Det är öppet för alla intresserade. På 
Röstfrämjandets hemsida www.rost-
framjandet.se finns en närmare pre-
sentation av Röstfrämjandet och där 
kommer program, avgifter och anmäl-
ningsrutiner för årsmötet att anslås un-
der januari 2006.

Per-Åke Lindestad
Ordf Röstfrämjandet

Lärarrösten i fokus
Nytt nytt!

möte kan ni läsa i ledaren i detta av 
nummer av LN.

• Den åttonde februari arrangerades en 
temadag om lön i Malmö. Samtliga 
LFF:are i Skåne var inbjudna att dis-
kutera och debattera lön tillsammans 
med företrädare för Region Skåne, om-
budsman Anna Steen och underteck-
nad. Stort tack till LFF:are Christina 
Hougaard som höll i tåtarna för denna 
dag! 

• Kursdagen med professionsjurist Dina 
Jacobsson blev snabbt fulltecknad även 
denna gång. Arrangemanget i Hässle-
holm var mycket uppskattat och styrel-
sen vill passa på att rikta ett stort och 
varmt tack till logoped Cecilia Skog-
lund och hennes arbetsgivare Hässle-
holms kommun för gott samarbete!

• Under februari månad har styrelsen fått 
åtskilliga mail med information om pla-
nerade aktiviteter för den Europeiska 
Logopeddagen. Det har varit oerhört 
roligt och spännande att få ta del av er 
kreativitet på detta sätt. Stort tack för 
ert engagemang och hoppas att Logo-
peddagens firande blev lyckat!!
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Språkanvändning på diskursnivå, eller 
i samtalsinteraktion, ställer höga krav 
på mänsklig kognition. Hjärnskada kan 
ofta resultera i pragmatiska språkstör-
ningar, även om olika språkfunktioner 
var för sig tycks vara intakta. I denna 
avhandling undersöks pragmatisk för-
måga i form av förmåga att dra slutsat-
ser om betydelse och att interagera i 
samtal efter stroke.

Sambanden mellan förmågan att 
dra slutsatser för förståelse, att bibe-
hålla uppmärksamheten över tid (sus-
tained attention) och verbalt arbets-
minne studeras i två experimentella 
gruppstudier med 14 högerhemisfär-
skadade (HHS) individer, 14 vänster-
hemisfärskadade (VHS) individer och 
en kontrollgrupp med 14 icke hjärn-
skadade individer, matchade med av-
seende på ålder, kön, utbildning och 
läsvanor. Förändringar i förmåga att 

interagera i samtal och grad av nega-
tiv påverkan av denna förändring un-
dersöks också i en gruppstudie med 
hjälp av ett frågeformulär som distribu-
erades till de hjärnskadade individerna 
och deras samtalspartners (SP). Påver-
kan av pragmatisk språkstörning på in-
dividnivå undersöks i fyra fallstudier, 
där kvantitativa och kvalitativa resultat 
från de kognitiva uppgifterna och frå-
geformuläret kompletteras med analys 
av videoinspelad samtalsinteraktion.

De viktigaste fynden visar att grup-
pernas resultat på förståelseuppgifter-
na skiljer sig åt. VHS gruppen hade 
primärt problem med uppgifter som 
krävde förmåga att revidera en slutsats 
och deras resultat på dessa uppgifter 
tenderade att korrelera med kapaci-
tet i verbalt arbetsminne. HHS grup-
pen hade också problem att revidera 
slutsatser, men deras resultat korrele-

rade med förmåga att bibehålla upp-
märksamhet över tid. HHS gruppen 
hade även problem med att dra slutsat-
ser om en karaktärs attityd eller motiv 
men det fanns ingen korrelation mellan 
resultat på dessa uppgifter och verbalt 
arbetsminne eller förmåga att bibehål-
la uppmärksamhet. Det visade sig att 
VHS individerna och deras SP tendera-
de att rapportera fler förändringar efter 
stroke och mer negativ påverkan från 
dessa förändringar på samtalsinterak-
tionen än HHS individerna och deras 
SP. Samtidigt upplevde flera av de HHS 
individer och deras SP som rapportera-
de förändring en hög grad av negativ 
påverkan från dessa förändringar. VHS 
gruppen och HHS gruppen rapporte-
rade i hög utsträckning samma prag-
matiska områden som påverkade och 
detta kunde också observeras i den vi-
deoinspelade samtalsinteraktionen. En 

Charlotta Saldert försvarade sin avhandling i Allmän språkvetenskap, 
med titeln ”Inferens och samtalsinteraktion – Pragmatiska språk-
störningar i samband med stroke” den 20 januari i ett snöigt och 
vintrigt Göteborg. Fakultetsopponent var professor Mick Perkins 
från Department of Communication Studies, University of Sheffi eld. 
Avhandlingen fi ck mycket lovord av opponent och betygsnämnd 
för att ha tillfört väsentliga nya kunskaper som kan hjälpa oss förstå 
kommunikationsproblem hos personer med förvärvade hjärnskador, 
i synnerhet högerhemisfärskador. Ett stort antal logopeder fanns 
i publiken, däribland många kurskamrater och kollegor från 
Neurologopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Avhandlingen 
kan beställas från institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. 

Vi som deltog i disputationen och festen vill gärna tacka Lotta, hennes opponent och 
övriga medverkande för en givande och trevlig dag.

Elisabeth Ahlsén, Anneli Bergström, Gullis Dahlquist, Ulrika Ferm, Helene Karlkvist, 
Anki Månsson, Bitte Rydeman, Gunilla Thunberg

Att samtala och förstå 
med hjärnskada efter stroke
– Ny avhandling om hjärnskador, inferens 
och kommunikationsproblem

Här nedan återges avhandlingens sammanfattning: Charlotta Saldert efter fullbordat värv
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slutsats som dras utifrån dessa resultat 
är att symtom på pragmatiska störning-
ar efter stroke kan vara subtila och ta 
sig uttryck som traditionellt inte har re-
laterats till språkstörning. Det kan ock-
så konstateras att även subtila pragma-
tiska språkstörningar påverkar, och är 
beroende av, den roll samtalspartnern 
tar i interaktionen.

Fynden i dessa studier betraktas 
utifrån ett perspektiv där pragmatisk 
språkstörning i samband med hjärn-
skada ses som resultatet av interaktion 
mellan flera olika kognitiva funktio-
ner, personlighet och kompensatoriska 
strategier hos den hjärnskadade indivi-
den såväl som hos hans eller hennes 
samtalspartners.

7LOGOPEDNYTT 1/06

Men låt mig ta det från början. Tors-
dag den 19/1 hölls en föreläsning på 
lingvistiska institutionen vid Göteborgs 
Universitet med titeln ”Pragmatics and 
compensatory adaptation in commu-
nication disorder”. Föreläsare var en 
professor Mick Perkins, University of 
Sheffield, Department of Communi-
cation Sciences. Professor Perkins gick 
mycket pedagogiskt till väga, började 
med att definiera sina begrepp för att 
därefter gå vidare med att berätta om 
sin forskning och avsluta med ett pa-
tientfall. Han talade bland annat om 
tidsfördelning mellan parterna i ett 
samtal – och som ett interaktivt exem-
pel på det använde han en pedagogiskt 
sett oväntad lösning då han upptäckte 
att han började få ont om tid. Från att 
ha pratat fort ökade  han tempot till att 
prata i blixtfart – allt för att bara behål-
la ordet under det som var hans över-
enskomna del av tiden …

Fredag 20/1, lilla hörsalen, 
Humanisten, Göteborgs Universitet.
Auditoriet var väl fyllt med familj, in-
tresserade lingvister, logopeder, stu-
denter, kollegor och halva Lottas kurs 
X. Fram trädde Professor Elisabeth Ahl-
sén, tillika logoped och Lottas hand-
ledare för att presentera opponenten 
(Professor Perkins!) och respondenten, 
och så var föreställningen igång. Pro-
fessor Perkins plockade ut och definie-
rade nyckelord, liksom vid sin egen för-
läsning, och förenklade studierna så att 

också de av oss som inte ägnat de se-
naste åren åt att grubbla över inferen-
ser tyckte oss förstå. Därpå började det 
egentliga opponerandet. Men, som det 
verkade för undertecknad var det inte 
så mycket av bryskt ifrågasättande som 
av en undersökande diskussion mot en 
gemensam grund, med öppningar för 
fortsatta diskussioner i framtiden.

Betygsnämnden bestod av Docent 
Lena Hartelius,  Professor Ulrika Net-
terbladt och Professor Erland Hjelm-
quist. De följde upp den drygt tims-
långa utfrågningen med några frågor 
var inom delar av avhandlingen som 
gränsade till deras respektive speciali-
teter. Varefter betygsnämnd, handleda-
re och opponent tågade iväg för att un-
der hemskt lång tid hålla respondenten 
på halster.

Under tiden vankade vi alla oroligt 
omkring medan vi frågade varandra 
varför det tog så lång tid (smörgåstårta 
och semla var inofficiellt bud). Kex och 
kakor intogs, och torra strupar sköljdes 
med kaffe och illgrön krusbärsläsk.
Lättat jubel fyllde lokalen när betygs-
nämnden kungjorde att doktorsav-
handlingen godkänts. Champagne!

Sedan.
Fest. God mat. Tal. Dans. Tack Lotta, 
det var jättetrevligt 
– kan du inte göra det igen?

Kurs X:s egen partymurvel, Malin S B 

Som självutnämnd representant för Kurs X vill jag börja med att 
än en gång tacka för kalaset! Vi fi ck god mat, fi ck höra spirituella 
och överväldigande positiva tal  – till Lotta, men vi fanns med 
på ett hörn – och till och med se lite trolleri! Och de av oss med 
mest  tålamod (eller minst andra sociala krav) fi ck dessutom en 
chans att skaka di lurviga. Till fullkomligt öronbedövande musik. 
Varefter vi tog oss hem i ett nysnöinbäddat Göteborg efter 
piskande vindar och vinande snö.

Disputation:
En rapsodisk resumé

Mick Perkins, Charlotta Saldert 
och Elisabeth Ahlsén.
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Fortsättningskursen var förlagd till    
Bräcke Diakoni Konferens i Göteborg 
och som arrangör stod Mun-H-Center 
med stor hjälp av logoped Eva Lundälv. 
Vi hade förmånen att lyssna till Dr. Juan 
Brondo från Cordoba i Argentina under 
fem väl fyllda kursdagar. Kursen tolkades 
till svenska av Daniel Lodeiro, som 
tillsammans med Eva Lundälv funnits vid 
Dr. Juan Brondos sida sedan kurserna 
började på 90-talet. 

Dr. Juan Brondo var tidigare kollega 
med Dr. Castillo Morales, men har 
numer ett eget rehabiliterings- och ut-
bildningscenter i Cordoba, Argentina, 
med en egen hemsida (www.centro-
brondo.com.ar). Den som behärskar 
spanska kan säkerligen finna bra in-
formation där. Orofacial regulations-
terapi kanske inte heller behöver nå-
gon närmare förklaring längre. Kort 
nämnt är det en behandlingsform som 
används för behandling av medfödda 
eller förvärvade funktionsstörningar 

i det orofaciala komplexet. Behand-
lingskonceptet används bland dem 
som arbetar med personer med svå-
righeter med ätande, sväljande och tal. 
Konceptet består av tre delar: kropps-
terapi, orofacial terapi och gomplattor. 
Fortsättningskursen för personer som 
tidigare gått grundkursen om två veck-
or, utlovade fördjupade kunskaper i ut-
redning och behandling av funktions-
störningar i det orofaciala komplexet 
hos både barn och vuxna. Med Dr. 
Juan Brondos utmärkta pedagogik fick 
vi fördjupad förståelse för funktionsa-
nalysen i utredningsfasen. Han bjöd 
också generöst på både lätta och mer 
komplexa behandlingsövningar.

Vår uppgift inför kursen var att för-
bereda oss med ett patientfall på vi-
deo, varför jag genast tog med mig 
fyra! Det var många filmer som vi alla 
ville visa och diskutera, vilket Juan 
Brondo endast kommenterade med 
”..och så har jag några filmer jag skul-
le vilja visa”. Vi hade under kursens 

gång stöd av logoped Eva Lundälv för 
att få våra speciella önskemål inflika-
de i schemat. Dagarna delades in i oli-
ka teman inom orofaciala funktions-
störningar. Varje dag varvades teori 
med praktiska övningar i behandling. 
Vi fick också patientdemonstrationer 
för bedömning antingen två och två 
eller i tvärfackliga grupper samt om-
bads upprätta behandlingsplan. I kur-
sen deltog både logopeder och sjuk-
gymnaster från Sverige, Danmark 
och Norge. Vi fick en genomgång av: 

• Hypersekretion och saliverings-
inkontinens. Observationen bör 
enl. Brondo innehålla följande fem 
delar: 1. Postural hållning samt 
förhållande huvud-käke; 2. Mimik-
musklerna; 3. Käkhöjarna; 4. Bucci-
natormekanismen samt 5. Salivska-
la. 

• Bedömning av mimikmusklernas 
funktion, innervering mm.

Dr. Juan Brondo och Olivia

Fortsättningskurs i 
Orofacial regulationsterapi 
19-23 september 2005 
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• Med den tidigare genomgången av 
mimikmusklerna i ryggen, fick vi 
analysera patientfall, både barn och 
vuxna, med facialispares. Vi fick 
lära oss om muskelkedjor som hål-
ler huvudet uppe aktivt samt prak-
tiskt prova på övningar för att räta 
upp bål och huvud (kroppsterapin i 
behandlingskonceptet).

• Vi fick en tydlig genomgång av 
muskelsynergierna i de olika svälj-
ningsfaserna, kranialnerver mm.

• Vi fick en intressant genomgång av 
de grundproblem som kan förekom-
ma i den orofaciala funktionen i de 
olika sväljningsfaserna vid dysfagi. 
Brondo gick pedagogiskt igenom 
musklernas samverkan för att åstad-
komma en funktion och de kom-
pensatoriska muskelrörelser som 
följer vid bortfall av funktion.

Jag har fått med mig ökad kunskap i 

orofacial funktionsanalys och många 
nya idéer som jag kan lägga som kom-
plement till de andra behandlingsfor-
merna jag använder mig av som logo-
ped på Habiliteringen. Enkla övningar 
som förstärker det jag gör oavsett om 
det handlar om postoperativ gombe-
handling efter lambåplastik hos person 
med lätt utvecklingsstörning eller svälj-
ningsproblematik hos litet barn med 
flerfunktionshinder. Jag vill rekommen-
dera dem som är intresserade att hålla 
ögonen öppna för grundkurs och fort-
sättningskurs i Orofacial Regulations-
terapi, som är inplanerade i september 
2007 med Dr. Juan Brondo.

Barbro Kärvhag
Habiliteringslogoped

Habiliterings- och rehabiliteringskliniken
Blekingesjukhuset, Karlshamn.

1964 startade kurs 1 i en liten 
träbarack på Sabbatsbergs sjuk-
husområde. Någonstans i mitten 
på -70 talet flyttade utbildningen 
över till Huddinge sjukhus, och 
Logopedmottagningen Sabbats-
berg övergick till att bli renod-
lad mottagning för behandling 
av patienter och handledning av 
studenter. 2001 flyttade logoped-
mottagningen av utrymmesskäl 
från den ursprungliga baracken till 
nya lokaler på Sabbatsbergsom-
rådet. Dessa lokaler skall nu rivas 
för att lämna plats åt ett nytt bo-
stadsområde, och Logopedmot-
tagningen Sabbatsberg flyttar till 
Kungsholmen och byter namn till 
Logopedmottagningen Stadsha-
gen. Med anledning av att logo-
pedutbildningen i Sverige startade 
på Sabbatsberg och nu flyttar här-
ifrån, tycker vi på mottagningen 
att detta borde uppmärksammas 
genom en artikel i Logopednytt. 
Jag/vi önskar därför efterlysa per-
soner som var med från början, 
och som ev har fotografier spa-
rade från den tiden.
Mvh

Patrique Rönngren. Leg. Logoped
Logopedmottagningen Sabbatsberg

Olivecronas väg 4
113 82 Stockholm
Tel: 08-690 65 62

E-post: patrique.ronngren@sll.se

Ny chans att delta 
på inspirationsdagar 

om Marte Meo
22-23 maj i Stockholm

Dag 1: 
Monica Hedenbro som startade 
Marte Meo-utbildningen i Sverige 
berättar om metoden och den teo-
retiska bakgrunden

Dag 2: 
två logopeder bjuder på exem-
pel ur sin praktik och vi diskuterar 
lämpliga tillämpningar

Information om plats och pris 
hittar du på 

Logopedförbundets hemsida.
Frågor och anmälning endast till 

inger.gillholm@dik.se

Har du bilder?
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På Autismmottagningen på Habilite-
ringen i Uppsala arbetar man efter en 
modifierad Lovaas modell sedan bör-
jan av 90-talet och har därvid fått en 
gedigen erfarenhet. Under två dagar 
vid fem olika tillfällen har psykologer, 
specialpedagoger och två! logopeder 
deltagit i en kurs och utbildats i detta 
arbetssätt.

I Uppsala har man sammanställt 
övningar på grundläggande, fortsätt-
nings- och avancerad nivå och dessa 
använder vi nu oss av. Övningarna fo-
kuserar på de områden som man vet 
att barn med autism har svårigheter 
inom nämligen uppmärksamhet, imita-
tion, språkförståelse, språklig uttrycks-
förmåga, förskoleuppgifter/skoluppgif-

ter, ADL och sociala färdigheter.
Man kan givetvis lägga in egna öv-

ningar.
Beteendeterapeutiska tekniker som 

används är bland annat förstärkning i 
form av kram, klapp i händerna, bra-
vorop eller något ätbart och prompt-
ning som minimerar misslyckande, 
men som ska smygas ut så fort som 
möjligt. Basen i träningen är att ska-
pa en ”lärasituation”, att lära barnet att 
lära sig. Genom övningar där mycket 
bygger på den auditiva kanalen ”öpp-
nas öronen” på barnet. Allt dokumen-
teras och utvärderas kontinuerligt med 
checklistor.

Barnets nätverk – föräldrar, assis-
tent, personal och eventuellt andra vik-

tiga personer – får först information om 
träningsmetoden och får ta ställning till 
om man vill arbeta på detta sätt. Där-
efter följer en utbildningsdag om au-
tism och BTI och en introduktionspe-
riod med behandlingsmöten varannan 
vecka. Under den perioden är mäng-
den träning ca 10 tim/vecka för att se-
dan utökas efter ett halvår till 25 tim-
mar. Det är hem och förskola som utför 
träningen med barnet. BTI pågår under 
två år och brytpunkten är skolstart. Ef-
ter skolstart träffas nätverket utan barn 
en gång/termin.

Kursledare har varit psykologer-
na Josefin Mannberg och Gunilla Bro-
mark. Vi har även haft föreläsningar av 
specialpedagogerna Lena Hedman-

BeteendeTerapeutisk Intensivträning 
för små barn med autism (BTI)

Är detta något för logopeder?
I november 2004 utkom på Handikapp och Habilitering en 
rapport initierad av habiliteringscheferna i landet inom projektet 
evidensbaserad habilitering, benämnd ”Mångsidiga intensiva insatser 
för barn med autism i förskoleåldern”. Rekommendationerna som ges 
utifrån detta arbete är bland annat att starta tidigt, individualisera, 
intensivträna ca 25 tim/vecka, samverka med barnets nätverk och 
använda beteendeterapeutiska tekniker.
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Karlsson och Marie Åberg. Logoped 
Lena Nilsson talade entusiastiskt om 
språket hos barn med autism och gav 
tips på bra övningar. Boardmaker och 
Widgit ordineras ibland och PECS kan 
behövas för en del barn.

Det har varit många och intressan-
ta diskussioner i gruppen i Uppsala. 
Vi har fått ta del av videoinspelningar 
och vi själva har presenterat barn som 
vi samtidigt har arbetat med hemma. 
Kursen är nu avslutad men vi kommer 
att träffas vid ett uppföljningstillfälle i 
mars.

Eftersom vi kommer från olika stäl-
len har arbetet och organisationerna 
på hemmaplan varit olika. Vid BUH i 
Oskarshamn har specialpedagog, psy-

kolog och logoped gått utbildningen 
och vi ska nu arbeta med tre försko-
lebarn som ett projekt i två år. Vi har 
gjort en hel del ” kommunlobbying” 
och utbildningsinsatser.

Vid Habiliteringen i Halmstad finns 
ett autismteam och därifrån har logo-
ped och psykolog gått utbildningen. Vi 
är i begrepp att starta träningen med 
vårt tredje barn och mottagandet av 
denna modell i Halland har varit myck-
et positivt.

Svaret på frågan i inledningen är ett 
obetingat JA. Efter att ha sett en så po-
sitiv utveckling hos barn i Uppsala och 
också hos ”egna barn” är det svårt att 
inte tro på styrkan i denna behandlings-
modell. Det är för oss självklart att en 

logoped ska vara med i ett autismteam 
då det ju handlar om en kommunika-
tionsstörning och vi har oerhört myck-
et att bidra med för denna grupp barn.

Birgitta Gullstrand 
BUH Oskarshamn

Anna-Kajsa Lindmark 
Habiliteringen Halmstad

Kursledare Gunilla Bromark och Josefin Mannberg
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Dagens föreläsare var Ulrika Ferm och 
Gunilla Thunberg, logopeder på DART 
i Göteborg samt Bitte Rydeman, logo-
ped på DaKo i Halmstad. Alla tre är 
doktorander i lingvistik vid Göteborgs 
universitet. Dessutom föreläste Britt 
Claesson, pedagog på DART och ha-
biliteringen i Alingsås och Anna Carl-
strand, logoped på habiliteringen Cen-
trum i Göteborg.

Dagen inleddes av Gunilla Thun-
berg, som läst in sig på aktuell forsk-
ning inom området ”Organisation 
av ord och begrepp i förhållande till 
AKK”. Att utforma och välja vokabulär 
är något av det svåraste vi som ansvari-
ga ställs inför. Hon konstaterade att det 
egentligen inte finns någon forskning 
som fastställer på vilket sätt eller med 
vilken typ av symboler man bäst sti-
mulerar språkutveckling hos personer 
i behov av AKK. Gunilla refererade till 
Beukelman och Mirenda (2005), som 
beskrivit olika sätt att organisera språk; 
semantiskt – syntaktiskt, taxonomiskt, 
aktivitetsspecifikt och som en visu-
ell scen. Beukelman och Mirenda har 
också beskrivit fördelarna och nack-
delarna med ord/morfembaserade vo-
kabulär respektive vokabulär baserade 
på fraser/meningar. Gunilla underströk 
vikten av ytterligare forskning inom 

området och särskilt kring vilka lång-
tidseffekter olika språklig organisation 
ger för dessa personer. Vi rekommen-
derades att läsa en trevlig artikel av Fal-
lon, Light och Achenbach (2003). Arti-
keln beskriver en studie som gjorts på 
20 barn i åldern 4-6 år, som fått sorte-
ra bildkort vid upprepade tillfällen. 4-
5-åringarna sorterar schematiskt (akti-
vitetsbaserat). I 6-årsåldern börjar de 
gå över till en mer taxonomisk organi-
sation och författarna ger därför rådet 
att inte gruppera orden taxonomiskt 
förrän barnen uppnått en 6-årings ut-
vecklingsnivå. De uppmanar också till 
att låta barnen delta i uppbyggnaden 
av sina kommunikationssystem, efter-
som man då får en inblick i deras sätt 
att tänka och associera.

Philips & Baker (2004) har i en stu-
die belyst hur mycket innehållsord,  
framförallt substantiv, som används i 
olika typer av tester, inlärningssam-
manhang och i AKK jämfört med hur 
mycket motsvarande typ av ord fak-
tiskt används av barn. Banajee, DiCarlo 
och Buras Strickling (2003) har sett att 
inga substantiv förekommer bland de 
23 mest frekvent använda orden bland 
barn i åldern 2 – 3 år. Judith D. Oxley 
har skrivit ett kapitel i boken Augmen-
tative and Alternative communication 

Developmental Issues (von Tetzch-
ner & Grove, 2003). Hon konstaterar 
att ett barn på ett teoretiskt plan inte 
kan behärska ett komplext AKK-system 
med stor vokabulär förrän i 10-årsål-
dern, då metastrategisk förmåga eta-
blerats – men Oxley framhåller samti-
digt att det verkar finnas möjlighet att 
kunna använda det: 

- om systemet introduceras tidigt
- om barnet ges tillfälle att trycka och 

prova mycket utan krav, så det pro-
cedurella minnet bidrar till en auto-
matisering

- om omgivningen är en god förebild 
och använder kommunikationshjälp-
medlet flitigt.

Efter Gunilla tog Ulrika över och pre-
senterade sitt avhandlingsarbete, som 
vi väntat på med spänning. Hon kom-
mer att disputera någon gång under 
våren 2006, så håll ögon och öron 
öppna! Arbetet heter ”Using Language 
in Social Activities at Home” och är en 
studie av interaktion mellan vårdnads-
havare och barn med och utan funk-
tionshinder.

Bakgrunden till Ulrikas forskning 
är att hon som AKK-logoped funderat 
mycket över vokabulär och vilka ord vi 
ska välja, när vi skapar olika AKK-sys-

Fredagen den 25 november hade vi förmånen att samlas 
till en mycket intressant och inspirerande dag i Göteborg. 
Ett 30-tal personer, mestadels logopeder, från Växjö i 
söder till Norrtälje i norr hade hörsammat DARTs 
inbjudan till detta seminarium om språk och AKK.

Språk i AKK
Ulrika Ferm och Britt Claesson
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tem. Därför ville hon ta reda på vad 
barn talar om och varför och hur re-
lationen ser ut mellan interaktion och 
aktivitet. Hon har haft åtta deltagare i 
sin studie – fyra par s k dyader. Två av 
paren var fokusdyader och två var jäm-
förelsedyader. Barnen i fokusdyaderna 
var blissare. Interaktionen mellan par-
terna i dessa dyader i några specifika 
aktiviteter har filmats och utifrån det-
ta material har Ulrika samlat en mängd 
data, som hon använt i avhandlingens 
4 delstudier. Intervjuer med personer-
na i dyaderna och loggböcker har ock-
så använts.

En av slutsatserna hon har dra-
git handlar om att vårdnadshavare till 
barn med stora kommunikationssvårig-
heter förstår sina barn mycket bra, utan 
att använda några hjälpmedel i form av 
kommunikationskartor eller pratappa-
rater. Problemet är vad som inte kom-
municeras. Det är en stor skillnad på 
innehållet i fokusdyadernas och jäm-
förelsedyadernas kommunikation. Fo-
kusdyaderna kommunicerar nästan 
uteslutande om det som händer här 
och nu trots att barnen är mogna för en 
kommunikation på där-och-då-nivå.  
Forskning har visat att 2-åringar kan 
delta i samtal om där och då och att 
barnets intresse att tala om det välkän-

da faktiskt minskar redan före 3 års ål-
der. (McCabe & Peterson, 1991). Fak-
ta av detta slag är mycket värdefulla för 
oss AKK-logopeder att ha i bakfickan, 
då vi råkar på argument som ”hemma 
förstår vi varandra ändå”.  Ulrika kun-
de också konstatera att det blev en stor 
skillnad i kommunikationsinnehåll då 
ett av de blissande barnen fick tillgång 
till sin blisskarta; samtalsämnena blev 
fler och mer komplexa. Jag ser fram 
emot att ta del av hela Ulrikas avhand-
ling och alla som är intresserade av 
när disputationen kommer att äga rum 
kan söka den informationen på www.
ling.gu.se eller DART:s hemsida: www.
dart-gbg.org

Britt Claesson tog sedan över och 
talade om TAKK – Tecken som Alter-
nativ och Kompletterande Kommuni-
kation. Hon gav oss en bakgrund till 
hur teckenspråket behandlats genom 
tiderna och framväxten av TAKK, som 
i första hand används till hörande per-
soner med eller utan utvecklingsstör-
ning. Britt påpekade att TAKK är det 
vanligaste AKK-sättet och att det är 
mer än bara tecken till tal eller teck-
en som stöd. Hon visade på att teck-
en kan användas som redskap både 
för kommunikation och för språkträ-
ning. Med tecken kan man träna gram-

Bitte Rydeman

Auditoriet

Anna Carlstrand
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nen olika mycket beroende på förmå-
gan hos personen, som har behov av 
AKK och beroende av organisationen. 
Hon berättade om pragmatiskt organi-
serade vokabulärer, som tar hänsyn till 
de kommunikativa funktioner bruka-
ren behöver och som innehåller både 
ett basordförråd och ett aktivitetsba-
serat ordförråd. Vissa centrala ord kan 
placeras på varje sida och ett återkom-
mande blad på varje uppslag kan inne-
hålla pragmatiska ”starters” som 

Jag gillar…
Jag gillar inte…
Jag vill gå till…
Något är fel!, o s v.

Anna påpekade att det är viktigt att ål-
dersanpassa, så man inte sätter ribban 
för lågt. Tanken med en kommunika-
tionsbok av detta slag är att varje sida 
kan leda vidare till en annan. Det är 
därför viktigt att tidigt få in en naturlig 
”gå vidare”-funktion. I en fullt utveck-
lad kommunikationsbok ska det finnas 
ett stort ordförråd, flera ”gå vidare” på 
varje sida och bytet mellan nivåerna 
blir på så sätt en del av samtalet.

För att den som har behov av kom-
munikationssystemet ska kunna lära sig 
att använda det krävs att hon/han…

–  ser det användas av andra 
 människor 
–  får flera tillfällen att träna
–  får feedback på sin kommunikation
–  får sin kommunikation utvidgad på 

ett åldersadekvat sätt.

Kommunikationspartnern…

–  måste vara modell redan från första 
sidan

– behöver kunskap och stöd i hur 
man använder en dynamisk kom-
munikationsbok.

Om ni vill läsa mer om Gayle Porters 
idéer och få praktiska tips kan ni gå in 
på ISAAC Norges hemsidahttp://www.
isaac.no/fagstoff/metodikk_materiell/
gayleporter/index.htm

Flera seminariedeltagare uttryckte 
intresse för en workshop i Pragmatiska 
kartor – DART återkommer därför med 
en sådan till hösten!

Den sista timmen fick vi lyssna till 
Bitte Rydeman, som driver ett 3-årigt 
projekt vid namn ”Ord i rättan tid – ut-
veckling av funktionella vokabulär för 
samtalshjälpmedel”. Det är ett samar-
betsprojekt, där styrgruppen består av 
föreningen Furuboda, ISAAC Sverige 
och Göteborgs universitet. Samarbets-
organisation är också Talhandikappa-
des förening (THF). I projektet arbetar 
förutom Bitte Rydeman (DaKo/Furubo-
da), Therese Knutsson (Furuboda), Eva 

Alenbratt (DAHJM) och PeO Hedvall 
(Furuboda). Målet med projektet är:

- Att utveckla vokabulärer för sam-
talsapparater som kan underlätta icke-
talande personers kommunikation.

- Att sammanställa och sprida 
kunskap om samtalshjälpmedel och 
hur de kan anpassas och användas.
Bittes definition på vokabulär är i det-
ta sammanhang det språkliga innehål-
let i samtalshjälpmedlet och hur det är 
organiserat. 

Lite bakgrund till projektet gavs och 
Bitte refererade bl a till ett tidigare pro-
jekt ”Kommunikation med teknik”. Läs 
mer om detta på den eminenta hem-
sidan www.kommed.nu. Några anled-
ningar till att det nuvarande projektet 
behövs är att 

– det är svårt att skapa funktionella 
vokabulärer som fungerar effektivt i 
samtal.

– det tar lång tid att skapa nya, unika 
vokabulärer för varje brukare

– det finns färdiga vokabulärer som 
man kan utgå ifrån och individ-

 anpassa. De flesta av dem är på 
engelska.

Bitte visade exempel på en rad vokabu-
lär till olika kommunikationsprogram 
och pratapparater. Några hade hon 
tillverkat själv och några var översätt-
ningar. De olika vokabulärerna hade 
skiftande organisation utifrån den in-
delning Gunilla beskrev i början av da-
gen. Några av de engelskspråkiga sys-
temen ansåg Bitte vara så intressanta 
att de kommer att översättas inom pro-
jektet, men huvuddelen av projektet 
handlar om att skapa helt nya vokabu-
lärer för specifika aktiviteter, grundat 
på kunskap om hur vi faktiskt pratar. 
Den kunskapen hämtas från den sto-
ra talspråkskorpus som finns vid insti-
tutionen för lingvistik i Göteborg och 
som Bitte använder i sin forskning. 
Hennes forskning är otroligt värdefull 
för oss, som ständigt brottas med att 
bygga upp vokabulärer för personer i 
behov av AKK. Läs mer om Bittes pro-
jekt på http://www.isaac-sverige.se/
projekt.htm.

 Som jag sa inledningsvis var denna 
fredag mycket givande och inspireran-
de och det var synd att inte ännu fler 
tog tillfället i akt att insupa den kun-
skap som förmedlades och diskutera 
med föreläsare och åhörare. Ni som 
missade dagen har en ny chans den 
29 september i år, då en liknande dag 
kommer att genomföras i DARTs regi. 
Håll utkik i kurskalendariet här i LN.

Ingrid Mattsson Müller, 
logoped på DART i Göteborg

matik på sats- och meningsnivå, plu-
ral, bestämd/obestämd form, tempus 
och småord. Britt tycker att man tidigt 
ska lära ut tecknen för ”ska” och ”har”, 
vilket återigen är viktigt för utveck-
lingen av samtal som refererar till där 
och då. Man måste skilja på ägoverbet 
”har” och hjälpverbet ”har” så att t ex 
satserna ”jag har (en) cykel” och ”jag 
har cyklat” inte tecknas lika. Då man 
lär ut nya begrepp är det också vik-
tigt att tänka situationsbaserat och an-
passa tecknen därefter. Britt jämförde 
tecknen för ”hästen äter” och ”pojken 
äter”, där ”äter” kan tecknas helt olika. 
Då personen är på en högre språklig 
nivå kan man däremot använda grund-
tecknet för begreppet. 

Efter lunch gick ordet till Anna Carl-
strand. Hon besökte och medverkade 
i ISAAC-biennalen i Natal, Brasilien, 
i oktober 2004. Där deltog hon i en 
heldagsworkshop, som hölls av Gay-
le Porter, logoped från Australien och 
Linda Burkhart, pedagog från USA. 
Rubriken på Annas presentation var 
”Dynamiska Pragmatiska kommunika-
tionskartor”. Presentationen var inspi-
rerad av nämnda kvinnors föreläsning. 
Anna utgick från personer i alla åldrar, 
som har behov av AKK för direktkom-
munikation i samspel med kommuni-
kationspartner och som hanterar sin 
kommunikationsbok på egen hand el-
ler med stöd av partnern. De krav som 
bör ställas på ett kommunikationssys-
tem är att det har ett tillräckligt stort 
ordförråd, att det tillfredsställer nuva-
rande kommunikationsbehov, att det 
stimulerar språkutvecklingen och att 
det är organiserat på ett användarvän-
ligt sätt. Det  är alltså många faktorer 
vi som professionella måste ta hänsyn 
till. Anna gav exempel på olika sätt att 
organisera och olika strategier för att 
använda ett system. Kommunikations-
partnern kan t ex styra kommunikatio-

Gunilla Thunberg
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HJÄLPMEDEL OCH HABILITERING
Nytt autismcenter ska ge tidiga insatser till små barn 1 18
ID-dagarna 1 19
Vem behöver egentligen botas? 2 8
Blissvecka! 2 10
Logopedstämman 3 10
På kryss till Helsingfors med 
barnneuropsykiatri i fokus 3 16
Barn med cochleaimplantat ställer krav 
på en habilitering och förskola/skola i tiden 5 12
Tvåspråkighet avseende tidig parallell tal- 
och teckenspråksutveckling hos barn 
med hörselskada eller dövhet 6 12
”Kompisarna är roligast!” 7 12

AFASI, DYSARTRI, DYSFAGI, DEMENS
Kommentarer kring afasirehabilitering 2 5
Samtalsguide vid afasi 1 19

Väckelsemöte för dysfagilogopeder 3 14
Östsväljarnas dysfagidag 2/12 2004 3 19
Everyday Life Activities – Ett arbetsmaterial 
för afasibehandling 4 16
Nätverksträff i Sydostgruppen 7 15

BARNLOGOPEDI, DYSLEXI
Gramba: Ett svenskt GRAMmatiktest för BArn 1 15
Logopedstämman 2005 4 16
CAT-S, Test för att bedöma attityden till 
kommunikation hos barn 6 10

LKG, ORALMOTORIK
Slappt blir alert 1 6
Information om intra-orala hjälpmedel 
i Stockholms länslandsting 2 9
Ett annorlunda engagemang för LKG-barn 3 9
Fokus på behandling av barn med ätsvårigheter 5 15

RÖST, LARYNGEKTOMI
Logopedstämman 3 10
Rehabilitering av luktförmåga 
– inte bara för larylogopeder!? 7 9

STAMNING
Läger för stammande ungdomar 2 11
Stamning og tekniske hjelpemidler 6 17
The Illinois International Genetics of Stuttering 
– en första preliminär rapport 7 10
Utvärdering av Lidcombeprogrammet I Sverige 8 17

RECENSIONER
Mundmotoriskt kompendium 1 8
Komendium til undervisning av born med 
läbe-ganespalte og andre ganedysfunktioner 1 8
Huntingtons sjukdom En praktisk handledning 1 9
Kommunikation i grupp 
– för barn och ungdomar med talhandikapp 1 10
Kan Själv 1 11
Annorlunda samtal 7 18
Språkriktighetsboken 7 24

Index över artiklar införda 
i Logopednytt 2005
ÄMNE NR SID ÄMNE NR SID
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STUDENTUELLT
Se till att SLOSS får veta vad du tycker och tänker! 1 20
Hej logopedvänner! 2 18
 3 19
Nu har vi äntligen kommit igång! 4 18
Den Manlige Logopedstudenten 
– En Sällsynt Företeelse 5 18
Attitydundersökning bland logopeder 
och logopedstudenter 6 20
 7 18
Internationell sommarkurs för logopedstudenter 8 20

MAGISTERUPPSATSER
Magisteruppsats no 1 i logopedi 
vid Linköpings Universitet 5 7
Examensarbeten i logopedi, Göteborg 2004 5 8
Examensuppsats, Göteborg 2004 8 24

Temanummer: EUropa!
Vad är CPLOL? 4 5
Frågor till medlemmarna i CPLOLs nya styrelse 4 6
Rapport från research-documentation
-congress gruppen 4 7
Intervju med CPLOLs  nyvalda ordförande 4 8
En omorganisation av CPLOL är på gång… 4 10
Rapport från arbetsgruppen för Utbildnings- 
och professionsfrågor 4 11
Rapport från preventionsgruppen 4 11
Mission: Utrikeslogoped! 4 12
Språk och läsning i Litauen 4 14

Temanummer: Kommunlogoped
Logoped inom kommunen för personer med 
språk- och kommunikationssvårigheter och 
sväljningsproblem? 8 6
Å ena sidan – å andra sidan – att vara 
logoped i Sölvesborgskommun 8 7
Skollogoped – självklart! I alla fall i Tjörns kommun 8 8
I sanning ett ensamjobb! 8 8
Logopedagoger och Pedaloger eller 
Vad gör logopeder i skolan? 8 9

Skåne – en region med många logopeder 
i kommunal tjänst 8 10
Kärnhuset ett resurscentrum 8 10
Kommunlogoped, som att åka berg- och 
dalbana utan att vara fastspänd 8 11
Att arbeta som kommunlogoped I Vänersborg 8 12
Att arbeta som konsultlogoped inom kommuner 8 13
Kommunlogoped behövs även till våra 
vuxna med neurologiska skador! 8 13
Finns det någon logoped inom kommunen? 8 14

INTERNATIONELLT
Current Possibilities for Evidence 
Based Speech Therapy 3 8

CPLOL och IALP, se under FACKINFORMATION

ÖVRIGT
Träning av arbetsminnet 1 12
Ingen barnlek att göra karriär under småbarnstiden 1 16
Undersökning av patientunderlaget 2 6
Enkätundersökning 2002-2003 2 7
Till minne av Kim Molander 2 8
Så plåtar vi våra yrken 2 12
Den första fyraåringen har fyllt 10 3 4
Ställ inte in logopedstämman! 3 5
Logopedboken presenterades 3 9
Logopedutbildningen fyller 40 3 24
”Då jag dog…” 4 17
Leg logoped Kerstin Johansson är årets 
Åke Ljungdalstipendiat! 4 18
Tioårsjubileum för cheflogoedkonferensen 
i Köpenhamn 5 4
Lite logopedstatistik 5 5
Marte Meo – användbart för logopeder 5 14
Till alla studenter och deras handledare 5 16

ÄMNE NR SID ÄMNE NR SID
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Studentuellt

Annars talar hon gärna, mycket gärna. Hon talar om 
hur chefslogopeden i Falun har det ställt med sina näs-
hår, t.ex. Hon kan också briljera inom den svåra konsten 
att kunna urskilja lilla, lilla cerebellum från... tja... resten!
Om ni nu inte har haft den stora glädjen att möta doc. Berg-
ström, så kan nu alltid höra er för hos den nya kullen logo-
pedstudenter i Uppsala. De vet hur A Bergström kan hålla 
föreläsning!

Annars kan ni fråga mig, för det är jag som är Agneta 
Bergström. Eller rättare, det är hon som ibland invaderar min 
kropp, tar över rodret och styr varthelst hon vill. Jag heter 
egentligen Carina och är en helt ordinär tant som råkat job-
ba som skådespelare och komiker i 20 år. Men nu, vips, har 
jag kapat åt mig mina första fyrtio poäng som en av pionjä-
rerna på Uppsalas logopedutbildning. Att byta från scenen 
till Landstinget är ingen konst. Speciellt som jag i vit rock 
har gestaltat läkare, distriktssköterskor och barnmorskor un-
der åren. Problemet är väl snarare att begripa att det är PÅ 
RIKTIGT! När man upptäcker att verkligheten ibland över-
träffar dikten...

Vid nollningen av Uppsalas andra kull studenter fick jag 
förtroendet att hålla en föreläsning. Den skulle vara sche-
malagd och jag valde att kalla den: Logopeden i teori och 
praktik 1:2. Vit rock, glasögon och jag kände mig som på 
mammas gata direkt. De nya studenterna följde med skräck-
blandat intresse hur jag under timmens gång blommade ut 
i fullständigt vansinne. Men tänk, några satt beskedligt och 
antecknade in i det sista! Då är man verkligen öppen för 
allt!

Jag har en känsla av att jag går i en grupp studenter som 
alla varit bäst i klassen, och som alltid gör sitt bästa. De fles-
ta är unga och skulle kunna vara mina egna barn (men nu 
har jag tre, så det räcker). Sådana här duktiga flickor finns 
säkert på de andra universiteten också. En hel del dukti-
ga pojkar därtill, naturligtvis. Jag hoppas att dessa mina 
framtida kollegor ställer lagom krav på sig och inte brän-
ner iväg in i väggen, som jag gjorde, med applådåskor-
na dundrande i ryggen. Vi har inte graderade betyg, kom 
ihåg det. Vi ska inte sprinta, det här är ett maratonlopp. 
Det gäller att orka hela vägen i mål. För att någon annan 
är bättre, betyder inte det att jag är sämre. Tro mig, fast 
jag inte var bäst i klassen. Jag var bara bra. Och roligast.

Carina Nurmilehto
Logopedstudent, termin 3

Uppsala Universitet

Har ni varit på någon föreläsning med Agneta Bergström? 
Docenten i logopedi som har jobbat sig upp från grunden. 
(Hon är neurokirurg i grunden). Hon har också en eller ett par 
professurer inom andra fakulteter, men det tycker hon inte är 
något att tala om direkt.

Roligast 
i klassen!

 Lediga platser
och kurser

Landstinget i Östergötland söker

Logoped
Barn- och ungdomshabiliteringen i
Linköping

Tjänsten är ett vikariat på heltid under
minst ett år.

En av våra fyra logopeder ska vara barnledig och vi
söker därför en kollega. Vill du arbeta i ett av våra
tre nybildade funktionsteam, så hör av dig så får du
veta mer! Vi har en trevlig arbetsplats i nya fräscha
lokaler i centrala Linköping. Tillträde 2006-05-15
eller enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av enhetschef Ann Lund,
telefon 013-22 71 36. E-post: ann.m.lund@lio.se eller
logoped Anna Holm, telefon 013- 22 24 28.
E-post:anna.holm@lio.se.
Välkommen med din ansökan senast den 3 april
2006 till: BUH,Torkelbergsgatan 14 D,
582 12 Linköping
E-post: ann.m.lund@lio.se

www.lio.se

Landstinget Sörmland söker

 

Leg. logoped
till Vuxenhabiliteringen - vikariat
 
Ansökan senast 2006-03-20
 
För mer information se vår webbplats:
www.landstinget.sormland.se under Arbeta hos oss.
 
Välkommen med din ansökan!

Vuxenhabiliteringen är en verksamhet inom Handikapp och Habilitering.
Vi vänder oss till personer som har stora och varaktiga
funktionsnedsättningar och är mellan 18 och 65 år. Vuxenhabiliteringen
har verksamheter i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.
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Blisskommunikation – grundkurs. 
Hur fungerar bliss och hur används språket?

Datum:  21 – 22 mars 2006
Plats: Folke Bernadottehemmet, Uppsala
Pris: 2.400 kr exkl. moms (lunch och kaffe ingår)

Barn med ätproblem 
– behandling och förhållningssätt

Datum: 5 – 6 april 2006
Plats: Folke Bernadottehemmet, Uppsala
Pris: 2.400 kr exkl. moms (lunch och kaffe ingår)
 

Att arbeta med människor på tidig 
utvecklingsnivå – A-nivå 

Datum: 16 – 18 maj 2006
Plats: Folke Bernadottehemmet, Uppsala
Pris: 3.600 kr exkl. moms (lunch och kaffe ingår)

Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation – AKK 

Datum: 14 –15 juni 2006
Plats: Folke Bernadottehemmet, Uppsala
Pris: 2.400 kr exkl. moms (lunch och kaffe ingår)

För mer information och anmälan 
besök vår hemsida www.fbh.nu 

eller ring 018-611 77 55.

DIK och Logopedförbundet 
ger dig ett försprång!
Livet efter studierna närmar sig fortare än du 
kanske anar. När du blir studentmedlem i DIK/
Logopedförbundet får du den kunskap och de 
kontakter du behöver för att göra steget ut i 
yrkeslivet enklare.
För endast 100 kronor blir du medlem i DIK 
och Logopedförbundet under hela din studietid. 
Vad väntar du på?!

Bli medlem idag och var med i utlottningen av 
boken ”Medicieffekten” av Frans Johansson. 
Vi lottar ut 10 exemplar av boken bland de 
anmälningar som kommer in senast 31 mars.

Bli medlem via vår hemsida: 
http://www.dik.se/blimedlem

Länk till att läsa mer om boken: 
http://www.medicieffekten.se

Folke Bernadottehemmets 
kursverksamhet ger
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Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting.
Vårt uppdrag är att utveckla närsjukvård. SLSOs verksamhet omfattar bland annat
primärvård, psykiatri, habilitering och geriatrik. Vi är drygt 13 000 medarbetare
och har 150 resultatenheter som drivs enligt modellen ”företag i företaget”.

Verksamhetschef för Logopedverksamheten 
– Logopedmottagningarna Sabbatsberg och Rosenlund

Logopedverksamheten SLSO ansvarar för logopedisk primärvård i Stockholms
stad samt kranskommunerna Ekerö, Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge och
Nynäshamn. Verksamheten är en självständig resultatenhet inom SLSO och be-
drivs vid logopedmottagningarna Sabbatsberg och Rosenlund. Där finns drygt 30
logopeder och fyra sekreterare.

Som verksamhetschef har du det samlade ledningsansvaret samt ansvar för eko-
nomi och personal. Verksamheten bedrivs enligt vårdavtal och är helt intäktsfi-
nansierad.

Kvalifikationer: Du som söker tjänsten bör vara logoped eller ha annan motsva-
rande akademisk utbildning. Du ska även vara en god strateg med ekonomiskt
kunnande. Eftersom vi finns i en beställar-/producentorganisation måste du vara
en god förhandlare. Vi värdesätter tillgänglighet, förmåga att lyssna på medar-
betare samt att kunna skapa en god arbetsmiljö.  

Du bör också ha ett stort engagemang för att utveckla verksamheten. Stor vikt
kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten lämnas av närsjukvårdschef Lena Lindén, 
tel 070-484 41 72.

Fackliga företrädare: 
Vårdförbundet – Susanne Björkman, 070-484 83 99. 
SKTF – Anna Lund, 08-616 10 82  
Kommunal – Ewa Hernqvist, 073-688 05 77. 
SACO – Christina Spjut, 070-484 03 47. 
DIK – Judith Rosengren,  466 24 15, 0733-662415.

Välkommen med din ansökan senast 20 mars till anna.ronnback@sll.se eller 
Anna Rönnbäck, SLSO Verksamhetsstöd personal, Box 17914, 118 95 Stockholm.
Märk ansökan ”logoped”. 

www.slso.sll.se
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Permobil, idag en av världens ledande tillverkare av rullstolar
växer nu även snabbt inom kommunikationshjälpmedel. I vår
satsning på högsta kvalitet i såväl produkter som kundsupport
söker vi nu en säljare till just kommunikation.

DIN ROLL blir i huvudsak att ansvara för kontakten med
kunder i området mellansverige, men resor i övriga landet
kan förekomma. Du kommer att ha ett kontor och plats
för demoutrustning i vår lokal i Rotebro, Stockholm.

Vår roll är viktig vid utprovningstillfället så vi ser gärna att
du har erfarenhet som arbetsterapeut eller logoped, gärna
med kunskap inom kommunikationsområdet. Vi hoppas
att du kan börja snarast möjligt.

FÖR INFORMATION kontakta säljchef Leena Lundgren
0920-28 12 67

DIN ANSÖKAN vill vi ha senast den 7 april. Skickas till
Leena Lundgren, e-post leena.lundgren@permobil.se.

VILL DU BLI VÅR NYA SÄLJARE?

www.permobil.se

Permobil AB grundades 1967 och har utvecklats till att bli världsle-
dande inom elektriska rullstolar. Hög kvalitet och teknisk framsynt-
het har gjort varumärket Permobil respekterat över hela världen.

www.vgregion.se

Leg logoped

Habiliteringen FyrBoDal
Handikappförvaltningen

Tillsvidare. Deltid (75%).
För mer information se vår hemsida 
www.vgregion.se/hfv
Du kan även kontakta: 
Habiliteringschef  Yvonne Tellskog, tfn 0521-27 55 33
Logoped Anna Ljungsfors, tfn 0521-120 60
Yrkesutvecklare Marie-Louise Örtenberg, 
tfn 031-734 35 12

Barn- och ungdomshabiliteringen är en samlad resurs för barn och

ungdomar med funktionshinder i form av rörelsehinder och/eller

utvecklingsstörning samt grav språkstörning.

Logoped
Barn- och ungdomshabiliteringen i Eksjö,
landstinget i Jönköpings län

Vi söker dig som är leg logoped som vill arbeta i en
stimulerande arbetsmiljö med möjligheter att själv utforma
tjänstgöringen.
 
Vi erbjuder stöd av erfarna kollegor, regelbundna
yrkesträffar samt goda fortbildningsmöjligheter.
 
Läs mer om tjänsten på www.lj.se/jobb

Logoped
till Barnhabiliteringen Varberg/Falkenberg

Information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb
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 Lediga platser
och kurser

E T T R I K A R E L I V

Länsverksamhet Hälsa Habilitering och Rehabilitering

Logoped
Logopedenheten, vikariat
Vill du veta mer kontakta verksam-
hetschef Gunnel Alexandersson,
tfn 0550-86171.
Sista ans˛kningsdag 20 mars 2006.
Läs mer på www.liv.se

V�rmlands st˛rsta kunskapsorganisation

Kurskalendariet

Kurser vid DART, april – maj:
 27 april AKK-kommunikationsstöd vid autism utifrån 
  Kom-kIT-materialet
 3 maj Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i 
  Widgit symbolskrift – grundkurs
 4 maj TAKK – Tecken som AKK för logopeder och specialpedagoger
 4 maj AKK – kommunikationsstöd vid afasi
 5 maj Kom igång med kommunikationsbok! – workshop halvdag
 9 maj Programsnickaren
 10 maj MicroRolltalk
 11 maj Bildkommunikation för föräldrar
 19 maj The Grid
 24 maj Att surfa och mejla på Internet med symbol- och talsyntesstöd

För mer information resp kursanmälan www.dart-gbg.org / 031-739 80 81.

Ansökan öppen till två fristående 
kurser under ht 06 i Karolinska 
Institutets regi:
”Fiberskopi i logopedisk praktik 5p”:
http://www.ki.se/utbildningskatalog/2006/
t00688_se.html

samt

”Vetenskaplig metodik och 
magisteruppsats 20p”:
http://www.ki.se/utbildningskatalog/2006/
t00669_se.html
I utbildningskatalogen finns all 
information hur man söker etc.
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Postadress: Box 760, 131 24 Nacka    |    Besöksadress: Planiavägen 13, Nacka    |    Epost: kansli@dik.se   |   www.dik.se
Telefon växel: 08-466 24 00    |    Fax: 08-466 24 13    |    E-post till anställda på kansliet: fornamn.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
Ingrid Höglind 0300-83 42 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Camilla Lundberg 0418-47 05 24
Inga Maj Lundmark 031-342 28 45
Ylva Rosell 08-553 281 86
Kristin Rosenberg 040-34 67 12
Hanna Strömberg 070-799 84 93

Delföreningsordförande:
DIK Arkivariefacket Leif Knutsson 042-10 74 62
DIK Bibliotekarieförbundet Johannes Rudberg 08-463 44 34
DIK Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
DIK Kommunikation Margareta Söderström 08-783 27 50
Svenska Logopedförbundet Ingrid Kongslöv 040-683 07 15
DIK Museimannaförbundet Karin Linder 08-570 356 56

Medlemsärenden:
Britt-Marie Berggren 08-466 24 08
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg tjänstledig
Britta Westin 08-466 24 90

Annonser, delföreningsärenden:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

Information:
Henrik Alfredsson webbredaktör / informatör 08-466 24 09
Sara Andersson informatör 08-466 24 10
Elisabet Blomberg chefredaktör 08-466 24 06
Gunilla Johannesson arbetsmarknadsfrågor, delföreningar 08-466 24 03
Anders Regnell grafisk formgivare / informatör 08-466 24 23

Handläggare:
Ida Alfsdotter-Thoor studenthandläggare 08-466 24 61
Linnéa Lilja projektledare/studenter 08-466 24 39
Bo Westas utredning 08-466 24 05

Förbundsdirektör:
Åke Lindström 08-466 24 38

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

Ombudsmän:
Magnus Berg (vik) statlig sektor, hela landet

(endast kontaktmyndigheter)
08-466 24 17

Catharina Guthartz kommunal sektor M-län (utom
Malmö, Lund, Helsingborg) samt
N-län (Halmstad, Hylte, Laholm)

0431-873 55

Hans Kyrö privat, kommunal och landstingssektor
C, U och X-län samt kommunal i AB-län

08-466 24 35

Mira Lavikko privat, kommunal och landstingssektor AC- 
och Y-län samt privat AB-län (företag I-Ö)

08-466 24 16

Sara Luthander Hallström förbundsjurist 08-466 24 27
Judith Rosengren landstingssektor AB-län samt

privat sektor AB-län (företag A-H)
08-466 24 15

Anna Steen privat, kommunal, landsting G-, H-, K-
och M-län (Malmö, Lund, Helsingborg) 
samt statlig hela landet (ej kontaktmyn-
digheter)

08-466 24 30

Lennart Sandström privat, kommunal, landstingssektor O-län 08-466 24 21
Lars-Erik Svelander privat, kommunal, landstingssektor BD-, 

D-, E-, F-, I-, N-län (Falkenberg, Varberg, 
Kungsbacka) och S-,T-, W- och Z-län

08-466 24 67

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:
Åke Lindström VD och förhandlingschef 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

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Ida heter jag och är ny studenthand-
läggare på DIK. 

Precis färdig med studier i konst-
vetenskap och museologi från både 
Lunds och Uppsala Universitet, har 
jag kastats in i arbetet som student-
handläggare. Min examen är alltså så 
färsk att bläcket knappt har hunnit tor-
ka. 

Under våren beger jag mig ut i lan-
det för att informera om DIK på bland 
annat arbetsmarknadsdagar. Jag kom-
mer även att arrangera en hel del Söka 

jobb kurser på diverse studieorter. Gå 
in på www.dik.se/student och se efter 
när jag kommer till din utbildningsort. 

Glöm inte bort att som student-
medlem har du möjlighet att få hjälp 
med CV-granskning och arbetsansök-
ningar, hör bara av dig till mig via e-
post eller telefon.

Hoppas vi ses under våren. Du når 
mig lättast via e-post.
Väl Mött!

IdaAlfsdotter-Thoor
ida.alfsdotter-thoor@dik.se.

Jag är ny!

Efternamn Förnamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

Westrin Petra petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting 
Kärvhag Barbro barbro.karvhag@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting 
Zimmermann Anne anne.zimmermann@eslov.se Eslövs Kommun 
Gustavsson Maria maria.gustavsson@lg.se Gävleborgs Läns Landsting 
Johansson Kerstin kerstin.johansson@lthalland.se Hallands Läns Landsting 
Holmqvist Birthe birthe.holmqvist@utb.halmstad.se Halmstads Kommun 
Arvidsson Eva eva.arvidsson@jll.se Jämtlands Läns Landsting 
Falck Ann ann.falck@lj.se Jönköpings Läns Landsting 
Rundström Åsa asa.rundstrom@ltdalarna.se Landstinget Dalarna 
Gustafsson Pernilla pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se Landstinget Kronoberg 
Dynesius Anna-Lena anna-lena.dynesius@nll.se Norrbottens Läns Landsting 
Hougaard Christina christina.hougaard@skane.se Region Skåne 
Löfgren Margaretha margaretha.lofgren@skane.se Region Skåne 
Sporre Maria maria.sporre@skane.se Region Skåne 
Scholtz Ann ann.scholtz@skane.se Region Skåne, Habilitering och Hjälpmedel  
Lundström Cecilia cecilia.lundstrom@helsingborgslasarett.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett AB
Dahl Katrin katrin.dahl@helsingborgslasarett.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett AB
Alenbratt Eva eva.alenbratt@skane.se Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, Lund
Jogby Agneta agneta.e.jogby@skane.se Region Skåne, Kristianstad 
Askman Christina christina.e.askman@skane.se Region Skåne, Lund 
Ahnlund Helene helene.m.ahnlund@skane.se Region Skåne, Vuxenhabiliteringen 
Holm Hedvig hedvig.holm@vgregion.se Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen
Östberg Per per.l.ostberg@karolinska.se Stockholms Läns landsting, Huddinge Universitetssjukhus AB
Sjöhagen Karin karin.sjohagen@sll.se Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Ivarsson Ann-Christine a-c.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting
Hällgren Inger inger.a.hallgren@vll.se Västerbottens Läns Landsting
Westerbring Susanne susanne.westerbring@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting
Barkensjö Mona mona.barkensjo@ltv.se Västmanlands Läns Landsting
Åkerberg Anneli anneli.akerberg@vgregion.se Västra Götalandsregionen
Rensfeldt Anna annarensfeldt@hotmail.com Västra Götalandsregionen
Djurberg Anna anna.djurberg@orebroll.se Örebro Läns Landsting


