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Jag är i skrivande stund fortfarande 
föräldraledig och har nu varit hemma 
med min son Kasper i snart åtta måna-
der. Åtta fantastiska, händelserika och 
annorlunda månader. 

Om bara ett par veckor står min 
man redo att ta över stafettpinnen och 
ska sedan vara hemma året ut. Som 
han längtar! Det är blandade känslor 
för min del. Jag ser fram emot att träf-
fa kollegor igen och prata med andra 
vuxna om annat än vardagen med Kas-
per. Det ska också bli hur skönt som 
helst att få göra saker färdigt som på-
börjats, att sitta för sig själv och skriva, 
tänka och planera. Bara cykelturerna 
till och från jobbet ser jag fram emot. 
Vilken frihetskänsla! 

Jag har blivit mer effektiv sedan jag 
blev mamma, enormt mycket bättre 
på att ”passa på” att göra en massa sa-
ker. Man övar helt klart mycket på att 
ha flera bollar i luften när man umgås 
med ett litet barn. Något påbörjas i ett 
rum för att avbrytas av exempelvis ett 
skrik och man börjar med något annat 
som också bara blir påbörjat. Till slut 
kommer man tillbaka och kan göra fär-
digt men det kan ta en god stund innan 
cirkeln blir sluten. Arbetsgivaren kom-
mer säkert att gilla min ökade effektivi-
tet och simultankapacitet. Däremot har 
jag mycket svårt i dagsläget att tänka 
mig att jag skulle vilja jobba över ens 
en minut. Jag föreställer mig också att 
jag kommer att bemöta föräldrar och 
barn något annorlunda nu när jag själv 
är förälder. Livet har förändrats på ett 
genomgripande sätt i och med att jag 
har fått barn. Världen har fått en annan 
färgton och jag har främst ett ansvar för 
en annan person nu och inte bara mig 
själv. Kasper hjälper mig också att se 
världen på ett nytt sätt. Det är så kul att 
uppleva hans omättliga nyfikenhet och

intresse för allt. Jag är verkligen fascine-
rad av den drivkraft ett barn har. I vissa 
perioder har Kasper lärt sig nya saker 
varje dag. Han är som en liten kämpe 
som strävar framåt ända tills han stupar 
och plötsligt måste ha ny energi. Tänk 
om vi alla fortsatte att vara så otroligt 
läraktiga och nyfikna. 

Det är en fantastisk förmån vi har 
i Sverige med vår föräldraförsäkring. 
Rent egoistiskt skulle jag gärna vara 
hemma längre men min man bör få ha 
samma chans att vara med vårt barn. 
Det är lustigt föresten att han alltid får 
samma kommentar av sina manliga 
kollegor och vänner när han berättar 
att han ska vara pappaledig från mit-
ten av juni och framåt. I princip alla 
skrattar till och antyder menande att 
det är väldigt bra tajmat med VM i fot-
boll. Som om det skulle vara den främ-
sta orsaken till att han vill vara ledig 
och hemma med sitt barn. Dessutom 
är det högst osannolikt att Kasper skul-
le låta honom sitta och titta på fotboll 
på dagarna! Det blir nog mycket svårt 
eftersom han kryper runt och klättrar 
på allt.  

Jag har lite svårt att begripa att jag 
ska börja jobba igen så snart men verk-
ligheten kommer väl ikapp mig till slut 
i min drömvärld. Det är som en här-
lig dröm att vara hemma med sitt barn 
tycker jag men jag behöver också en 
del av mitt liv för mig själv och mina 
intressen. Om jag inte hade mitt arbete 
att komma tillbaka till skulle jag säkert 
kunna gå upp för mycket i mitt barn 
och glömma mina egna behov i för 
stor utsträckning. Det har varit en stor 
trygghet att veta att jag ska tillbaka till 
mitt jobb så småningom. Jag tror att jag 
har njutit extra mycket under min le-
dighet för att jag vet att ledigheten har 
ett slut och inget jag kan ta för givet. 

Maria Törnhage

Tillbaka 
till jobbet
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Nytt från styrelsen

• Som har meddelats tidigare äger 
DIKs kongress rum i november. Alla 
medlemmar har möjlighet att påver-
ka och uttrycka sina åsikter genom 
att lämna in motioner till kongressen. 
Sista datum för att inkomma med 
motioner är 15/6. Information om 
hur man går tillväga finns på www.
dik.se.

• Inspirationsseminariet kring Marte 
Meo för logopeder gick av stapeln 
den 22 – 23/5. Dagarna var uppskat-
tade och givande och bjöd både på 
intressanta presentationer och enga-
gerande diskussioner. Tack till alla 
som bidrog till ett lyckat arrange-
mang!

• Den 29/5 sammanträdde SACOs 
vårdförbund.

• Samtliga delföreningsordföranden 
inom DIK träffades för Ordförande-
forum den 9/6.

• Det gemensamma arbetet inom 
SACO vård har mynnat ut i ett färdigt 
förslag till en ny primärvård. Model-
len kommer att presenteras för politi-
ker, beslutsfattare och allmänhet vid 
ett seminarium under Almedalsveck-
an.

• Det norska logopedförbundet hål-
ler sitt årliga ”landsmöte” i midsom-
marhelgen. Trots ett intressant och 
inspirerande program har ingen ur 
Svenska Logopedförbundets styrelse 
möjlighet att delta p g a tidpunkten. 

• Styrelsen vill passa på att flagga för 
att det kommer att arrangeras en ut-
bildningsdag med utrymme för erfa-
renhetsutbyte för alla lokal fackliga 
förtroendepersoner inom SLOF den 
5/9. Sätt ett kryss i almanackan re-
dan nu om du är LFFare!

 

• Styrelsen hade ett telefonmöte den 
16/5. Ett styrelseinternat hålls den 18 
– 19/6 vilket till stor del ägnas åt dis-
kussioner kring arbetet inför och ef-
ter förbundsmötet.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Uppföljning av Europeiska 
Logopeddagen
Vid det förra mötet i Paris i oktober i 
fjol jobbades det intensivt för att skapa 
så goda möjligheter och så stora förut-
sättningar som möjligt för att samtliga 
medlemsländer skulle kunna genom-
föra den Europeiska Logopeddagen. 
Vid detta möte ägnades en stor del av 
mötet åt rapporter från samtliga län-
der. Sammanfattningsvis kan sägas att 
samtliga länder, oavsett aktivitetsnivå 
den aktuella dagen, var mycket nöjda 
och kände att det hade varit ett lyck-
at arrangemang. Presentationerna ge-
nomfördes genom såväl muntliga som 
skriftliga rapporter samt även genom 
bildspel och film. Det var minst sagt in-
spirerande att ta del av våra europeiska 
kollegors framgångar, liksom det var lä-
rorikt att få ta del av de motgångar som 
man haft. På annan plats i detta num-
mer av LN finns en mer ingående be-
skrivning av hur dagen firats i Europa i 
allmänhet och Sverige i synnerhet.
Samtliga rapporter som lämnades vid 
mötet kommer att sammanställas och 

utgöra underlag för beslut om kom-
mande Logopeddagar samt hur arbe-
tet med dessa kan läggas upp på bästa 
sätt.

Kvalitetsriktlinjer
Arbetet med våra gemensamma kvali-
tetsriktlinjer fortsatte och de dokument 
som hittills blivit färdiga presenterades, 
granskades, analyserades och disku-
terades. Trots att man lagt ner mycket 
tid och gjort ett mycket gediget arbete 
kommer vissa dokument att förkastas 
då man i processen och genom grup-
pens diskussioner funnit att vi behöver 
en annan modell för vissa dokument än 
den befintliga. Detta dels för att göra 
dokumenten så användbara som möj-
ligt dels för att de ska svara upp mot de 
krav som ställs för att göra CPLOL till 
en så kallad Non Governmental Orga-
nization, NGO, inom EU.
Arbetet fortskrider således.

Epidemiologisk databas
Kommissionen har också i uppdrag att 
driva arbetet kring prevention vidare. 

Europeiska Logopeddagen är ett exem-
pel på en konkret preventiv åtgärd, in-
formationsmaterial och elektronisk in-
formation på flera språk är andra. 
Vid mötet i Aten presenterades ett för-
slag på ytterligare ett preventionspro-
jekt för CPLOL, nämligen en epidemio-
logisk databas för våra patientgrupper.
Tanken är att sammanställa siffror gäl-
lande antal språkstörda barn, personer 
med afasi, röstbesvär, stamning, dysfa-
gi mm i samtliga medlemsländer. Sta-
tistiken kan också ge information om 
logopedtillgänglighet för dessa grup-
per. En epidemiologisk databas kan 
vara värdefull av flera anledningar. Gi-
vetvis finns det en poäng i att ha ”alla” 
siffror samlade men utöver det är en 
databas en enorm tillgång vid arrange-
randet av opinionsbildande aktiviteter 
som t ex Logopeddagen. Vidare kan 
dessa siffror användas som hårdvaluta 
i kontakter och förhandlingar med be-
slutsfattare.

Ingrid Kongslöv

CPLOL möte i Aten 
– rapport från professional 
practice gruppen

Första helgen i maj träffades delegater från samtliga 
medlemsförbund i CPLOL i Aten för att arbeta i sina 
respektive kommissioner samt delta i General Assembly.
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Vartannat år anordnar CPLOL en ordi-
narie generalförsamling. Det är närmast 
att likna vid ett förbundsmöte även om 
det språkligt låter mera högtravande med 
ordet generalförsamling. Däremellan 
anordnas vid behov en extra ordinarie 
generalförsamling. Så var fallet i år då vi 
samlades i Aten. Den främsta anledning-
en till det var att två nya medlemsländer 
skulle väljas in.

Vid ansökan om medlemskap fyller 
den ansökande medlemsorganisatio-
nen (logopedförbundet i det aktuella 
landet) i ett formulär med olika frågor 
rörande professionen i landet, förbun-
dets sammansättning och organisa-
tion, utbildningens längd, kvalitet och 
innehåll mm. Det är själva logoped-
förbundet som ansöker om medlem-
skap i CPLOL som ju är en samman-
slutning av olika logopedförbund. Man 
kan således inte vara enskild medlem 
i CPLOL. En viktig punkt vid ansökan 
är förbundets representativitet, dvs om 
sökande förbund faktiskt är det för-
bund som representerar logopedyrket 
i landet, dvs den yrkesgrupp som ut-
för logopeders arbetsuppgifter. Viktigt 
är att förbundet är ett professionsför-
bund enbart för logopeder. I vissa län-
der har det tidigare nämligen varit så 
att flera yrkesgrupper inom området 
röst-tal-språk varit anslutna till ett mul-

tiprofessionellt förbund. I CPLOL finns 
dock enbart professionsförbund och 
den främsta anledningen till det är att 
vi ska kunna driva professionsfrågor för 
just logopeder.

I år valdes Lettland och Kroatien 
in som nya medlemmar. Lettland blev 
fullvärdig medlem direkt eftersom ju 
landet är medlem av EU. Kroatien dä-
remot förhandlar fortfarande om med-
lemskap i EU, varför landet blev obser-
vatörsmedlem i CPLOL. Det innebär 
att de har rätt att delta i arbetet inom 
CPLOL men de har ingen rösträtt. 
Dessutom får förbundet självt bekosta 
resa och uppehälle under mötena. 

Den som vill har mera information 
om länderna hittar det och mycket an-
nat på www.cplol.org. Nämnas kan att 
Kroatien är ett av de första länderna i 
Europa som redan tillämpar Bolognaö-
verenskommelsen i utbildningen av lo-
gopeder. Totalt finns nu 25 medlems-
organisationer i 23 EU-länder som 
medlemmar i CPLOL.

En annan fråga som togs upp var 
den om en s k Professionell plattform 
(eng: professional platform). EU strävar 
efter att skapa ett system för att god-
känna yrkeskvalifikationer över grän-
serna i syfte att underlätta utbyten mel-
lan staterna. För att uppnå detta krävs 
en s k professionell plattform där en 
kartläggning av kvalifikationerna inom 

de respektive yrkena sker. T ex i vilka 
länder är yrket reglerat 

(t ex logopedyrket i Sverige som har 
legitimation och är titelskyddat), vilken 
utbildningsnivå har yrket, inom vilka 
områden arbetar man. När kartlägg-
ningen är klar ska plattformen etable-
ras, dvs man bestämmer/föreslår vil-
ka kriterier som ska gälla för yrket och 
hur man ska värdera yrkeserfarenhet 
etc. Därefter ska plattformen presen-
teras för Europarådet och plattformen 
kommer att diskuteras inom respektive 
medlemsland i samråd med en expert-
grupp. Processen som den beskrivs 
ter sig komplicerad och kommer att 
ta lång tid. Den sammanfattande idén 
med detta är dock att professionen i 
högre grad kommer att kunna vara del-
aktig i beslut som rör yrket och yrket 
blir alltmer harmoniserat inom EU.

Meningen var att vi under mötet 
i Aten också skulle besluta var nästa 
kongress ska äga rum men så blev det 
inte. Berlinkongressen går av stapeln i 
september i år, som jag hoppas ingen 
har missat. Nästa gång blir 2009. Flera 
förslag har inkommit och det blir sty-
relsens sak att besluta i frågan.

Nästa generalförsamling äger rum 
2007 i Riga, Lettland. 

Birgitta Rosén-Gustafsson

General Assembly i Aten

The Latvijas Logop_du 
Asoci_cija was founded in 
1994. The population in 
Latvia is approximately 2.3 
million and the number of 
SLTs is 350.
In Croatia there are about 
700 SLTs out of which 380 
are members of HLD. The 
education of SLTs in Croatia 
is remarkable in the way 
that it is already running in 
full accordance with the 
Bologna agreement – and 
that the graduates only are 
allowed to practice in the 
full range of the profession 
after 5 years of study, i.e. 
the MA.

Ordförande Birgitta Rosén och generalsekreteraren Bent Kjaer tillsammans med de 
kroatiska kollegorna

Bild???



6 LOGOPEDNYTT 5/06

Avhandlingen lades fram vid Göte-
borgs universitet inom ämnet lingvis-
tik och bar namnet ”Using Language 
in Social Activities at Home. A Study 
in Interaction between Caregivers and 
Children with and without Disabili-
ties”. I avhandlingen studeras två ta-
lande icke funktionshindrade barn och 
två AKK-användande CP-skadade barn 
i fem olika vardagsaktiviteter: vid mål-
tiden, när de spelar spel, ritar, borstar 
tänderna och läser saga. Data har sam-
lats in genom föräldrarintervjuer, logg-
böcker och videoinspelningar. Ur det-
ta digra material gjordes fyra delstudier 
som finns med i avhandlingen:

Studie 1 fokuserar på samtalsämnen i 
måltidsaktiviteten.

Studie 2 fokuserar på interaktions-
mönster i måltidsaktiviteten.

Studie 3 fokuserar på hur man refererar 
till personer i olika aktiviteter.

Studie 4 fokuserar på blissanvändning i 
olika aktiviteter.

Trots sitt oerhört komplexa material 
lyckas Ulrika fånga och avgränsa vik-
tiga fynd med stor tydlighet och string-
ens. I måltidsstudierna (studie 1 och 
2) visar hon på stora skillnader mel-
lan samtalet med det AKK-användan-
de barnet (“fokusdyaden”) och det ta-
lande barnet (“jämförelsedyaden”). I 
fokusdyaden handlar samtalet oftare 
om här och nu, d.v.s den pågående ak-

tiviteten: man talar om korv när man 
äter korv. I fokusdyaden var ett annat 
viktigt fynd att barnet inte hade till-
gång till sin blisskarta utan var extremt 
begränsad till sina andra uttryckssätt. 
Trots detta var det barnet och inte för-
äldern som introducerade de flesta av 
de få ämnen som inte var knutna till 
aktiviteten. Den interaktion som på-
gick i fokusdyaden präglades i hög 
grad av färre pauser, fler överlappande 
turer samt betydligt mer kortfattade bi-
drag. Få kommunikativa sammanbrott 
återfanns i fokusdyaden trots att andra 
studier visat på hög grad av samman-
brott. Detta förklaras med att: “du talar 
om det du kan och det andra talar du 
inte om”.

Då avhandlingen är datadriven, 
d.v.s vilket fokus studierna skulle ta 
fick påverkas av fynden, fokuserades 
den tredje studien på personreferenser 
eftersom dessa uppvisade särskilt in-
tressanta skillnader mellan dyaderna. I 
fokusdyaden hade barnet i allmänhet 
väldigt få referenser till personer och 
endast EN referens till sig själv (SIC!). 
Jämförelsedyaden refererade oftare till 
personer än fokusdyaden i måltidsak-
tiviteten, ritaktiviteten och vid sago-
läsningen. Jämförelsedyaden referera-
de oftare till icke närvarande personer. 
Resultaten diskuterades utifrån person-
referensernas plats i språkutvecklingen 
och dess påverkan på identitetsutveck-
ling och perspektivtagning.

Slutligen i studie 4 görs en jämförel-

se mellan bliss-stödda samtal och an-
dra samtal. Resultaten visade att bliss-
kommunikationen kräver uppsättning 
av kartan och i viss mån begränsar ak-
tiviteten, vilket kan bidra till att förklara 
varför den används i så låg grad. Ling-
vistiskt kan man dock se att blissandet 
leder till ökad tempusanvändning och 
användning av uttryck för sinnesstäm-
ning och känslor, är mindre förutsäg-
bart och leder till mindre kontextbero-
ende samtal.

Avhandlingen godkändes av en en-
hällig betygsnämnd som tillsammans 
med opponenten hade intressanta frå-
gor kring: problematiken med normal-
talande som jämförelser; urvalskriterier 
för videoavsnitten; känsligaste fakto-
rer för talhandikappades utveckling; 
samt vad som kan sägas vara ett rea-
listiskt mål för t.ex måltidsaktiviteten 
och om det inte finns andra kontexter 
som bättre fyller konversationsmålet i 
aktiviteten. Ulrikas besvarade frågor-
na med lugn och tydlighet som väntat. 
Den slående slutsatsen med hela av-
handlingen kan slutligen sammanfattas 
i hennes egna ord: Den viktigaste lär-
domen är talande barns flexibilitet att 
välja att säga vad än de vill säga i vil-
ken kontext de vill.

Janna Ferreira
leg logoped/doktorand 
i handikappvetenskap 

janfe@ibv.liu.se 

Foto: Janna Ferreira

Språkanvändning i 
sociala aktiviteter 
i hemmet.

Någon gång under ert tidiga logopediska liv 
möter ni kloka och entusiastiska logopeder som 
kommer att prägla er för lång tid och som har en 
särskild plats i ert hjärta. En av mina logoped-
superhjältar heter Ulrika Ferm och den 5:e maj 
disputerade hon.

På baksidan finner ni avhandlingens abstract
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Det goda vädret var en övermäktig 
konkurrent, men vi få åhörare på plats 
tog del av en väl genomförd, igenkän-
nande och entusiasmerande föreläs-
ning. 

Namnet på föreläsningen var ”Ai-
ded communication: what, why and 
how?” och Smith redogjorde allmänt 
för sin inblandning i flertalet forsk-
ningsprojekt. Mest fokus lade hon 
dock på ämnet ”underanvändning av 
AKK-system”. Underanvändningen 
av AKK-system är vida känt. Det kan 
röra sig om oladdade pratapparater i 
garderober, AKK-system som plikttro-
get tas fram när logopeden kommer 
på besök eller duktiga AKK-använda-
re som ändå bara presterar i genom-
snitt 20 yttranden under en dag. Men 
Smith menar att vi har en idealbild av 
hur mycket ett kommunikationshjälp-
medel skall användas. Hon ville se vad 
AKK-användare bedömde som tillräck-
lig användning av AKK i relation till an-
dra kommunikationssätt såsom tal och 
gester. Genom enkätbaserade djupin-
tervjuer med 23 vuxna AKK-använda-
re och deras samtalspartners hoppades 
Smith och hennes kollega Connol-
ly få reda på attityder kring AKK-sys-
temen och dess användning. Svårighe-
terna infann sig nästan genast. Nio av 
de 23 AKK-användarna kunde omöjli-
gen komma på en samtalspartner som 
kände dem bra nog för att prata om 
deras kommunikation. Endast tre del-
tagare anmälde en vän och resten an-

mälde någon ur familjen eller en per-
sonlig assistent. Olikheterna i synen 
på kommunikationen var dock slåen-
de. AKK-användaren och samtalspart-
nern angav och rankade olika kommu-
nikationssätt hos AKK-användaren som 
viktigast för samtalet.

AKK-användaren  
1. Tal
2. Samtalsapparat 
3. Mimik
4. Gester

Partnern
1. Blick
2. Samtalsapparat/samtalskarta
3. Tal/gester/mimik
4.Vokalisering

AKK-användarna rapporterade en hö-
gre användning av kommunikations-
hjälpmedlet än vad samtalspartnern 
rapporterade och AKK-användaren 
var mer nöjd med hur ofta de använ-
de hjälpmedlet. Smith konstaterar där-
för att underanvändning är ett begrepp  
som inte kan definieras utifrån utan att 
det är individens egen unika uppfatt-
ning om vad som är tillräcklig använd-
ning som är intressant.

Frågor och diskussion vid före-
läsningen kom att handla mycket om 
människors syn på språk och språkin-
lärning och varför det är så svårt att få 
föräldrar att vara samtalspartners till 
sina AKK-användande barn och inte 

deras lärare. Ett förslag till förklaring 
var att AKK-systemens visuella form 
oftare leder till metalingvistiskt fokus, 
t.ex kan man höra blissande barns för-
äldrar be om ett verb eller en preposi-
tion vilket ett normaltalande barns för-
älder aldrig skulle tänka sig.  

Föreläsningen var ett smörgåsbord 
av små aptitretare som gjorde en hung-
rigare.

Ett önskemål vore att utländska be-
sökares föreläsningar annonseras ut i 
god tid för en större logopedisk publik 
så att unik kompetens tas till vara och 
fler har möjlighet till en kompetenshö-
jande inspirationsinjektion.

Janna Ferreira
leg logoped/doktorand i 

handikappvetenskap  
janfe@ibv.liu.se

Kommunikations-
hjälpmedel: vad, 
varför och hur?

Någon gång under våra tidiga logopediska liv 
har de flesta av oss mött kloka och entusias-
tiska logopeder som kommer att prägla oss för 
lång tid och som har en särskild plats i våra 
hjärtan. Martine Smith från Trinity College, 
Dublin, ordförande i International Society of 
Augmentative and Alternative Communication 
(ISAAC). Hon var inbjuden till Institutionen 
för lingvistik som opponent vid Ulrika Ferms 
disputation och tog tillfället i akt att ge en 
angränsande föreläsning.

Foto: Janna Ferreira
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Svensk kreativitet
Under januari och februari droppade 
det in mail till förbundet med infor-
mation om vilka aktiviteter som pla-
nerades på olika håll. Det var väldigt 
spännande att få ta del av planeringen 
och engagemanget runt om i landet in-
för dagen. Efter Logopeddagen fick vi 
spontana mail från medlemmar och 
verksamheter där man berättade om 
de erfarenheter man gjort och de ak-
tiviteter man haft. Via mailenkäten fick 
vi ytterligare information om hur man 
uppmärksammat dagen på olika sätt. 
Kreativiteten har verkligen flödat och 
det har varit oerhört inspirerande att få 
ta del av såväl planerade som genom-
förda aktiviteter.

Att bjuda in till öppet hus, hålla fö-
reläsningar och dela ut informations-
material har varit ganska frekvent före-
kommande utifrån den information vi 
fått. Vidare har det varit förvånansvärt 
många som rapporterat att de fått upp-
märksamhet igenom intervjuer och ar-
tiklar i dagstidningar samt intervjuer i 
radio. Lite mer ovanligt, men väldigt 
kul, var det att få kännedom om de lo-

gopedbakelser och logopedtårtor som 
avnjutits på olika håll. En annan väl-
digt uppskattad och mindre vanlig ak-
tivitet utövades bl a av logopedstuden-
ter i Linköping som ställde sig själva till 
förfogande genom aktiviteten ”Låna 
en logoped”. Denna aktivitet rönte stor 
nyfikenhet bland våra systerförbund i 
Europa när den, bland många andra 
svenska aktiviteter, redovisades vid det 
senaste CPLOLmötet i Aten.

Populäraste aktiviteterna 
– fallande skala 

Poster utställning 
Utdelning av broschyrer 
Tidningsartikel 
Öppet hus 
Information till BVC 
Uppsökande verksamhet 
Föreläsning 
Radiointervju 
Logoped bakelse/logopedtårta/
bjuda på fika 
Samverkan med bibliotek 
Tillgängliga logopeder 

Röstkarameller/utdelning av godis 
Direktutskick 
Intern information 
Öppen telefon 
Låna en logoped student 
Tidningsannons 
Invigning av verksamhet 
Information på hemsida 
Mailutskick 
Teckenutbildning 
Restaurangbesök m kollegor 
Planer på större arrangemang i höst 

Svensk utvärdering
I enlighet med CPLOLs mål för Lo-
gopeddagen satte Svenska Logoped-
förbundet upp målet att 90% av för-
bundets medlemmar skulle känna till 
dagen. En annan målsättning var att så 
många medlemmar och verksamheter 
som möjligt skulle ha någon form av 
aktivitet den sjätte mars.

För att ta reda på hur väl vi upp-
nått dessa mål gick förbundet ut med 
en enkät via mail till medlemmarna. 
Tyvärr blev enkäten försenad p g a tek-

Så fi rades 
Europeiska Logopeddagen
Den sjätte mars fi rades den Europeiska Logopeddagen på olika 
sätt i 23 länder. Det har varit fantastiskt spännande att få ta del 
av all kreativitet gällande fi randet av dagen i Europa i allmän-
het och Sverige i synnerhet. Läs och inspireras inför komman-
de logopeddagar!



9LOGOPEDNYTT 5/06

niska problem vilket eventuellt bidrog 
till den relativt låga svarsfrekvensen, 
29%.

Av de personer som valde att be-
svara enkäten svarade 98% att de hade 
kännedom om den Europeiska Logo-
peddagen vilket var mycket glädjande. 
Vidare svarade 44% att man varit in-
volverad I aktiviteter för att uppmärk-
samma och fira dagen. Ungefär lika 
många, 40%, svarade att de hade an-
vänt det material som fanns att bestäl-
la från kansliet och/eller ladda ner från 
hemsidan.

Populära broschyrer och ful affisch
I enkäten ställdes också frågor kring 
det material som tagits fram med an-
ledning av Logopeddagen. Det materi-
al som var i särklass populärast visade 
sig vara broschyrerna med information 
om barnspråk för olika åldersgrupper. 
Efter Logopeddagen har förbundet fått 
förfrågningar från andra yrkesgrupper 
som BVC-sköterskor och förskoleper-
sonal som velat beställa ytterligare ex-
emplar av broschyrerna för sin egen 
verksamhet vilket givetvis är mycket 
glädjande.

Utöver broschyrerna fanns det 
bland annat två affischer som man kan 
kunde använda för att uppmärksam-
ma dagen och behovet av preventiva 
insatser för att stötta utvecklingen av 
språk hos barn i åldrarna 0 – 3 år. Den 
ena av dessa hade speciellt tagits fram 
av CPLOL för att göra reklam för Lo-
gopeddagen. Även om tanken med en 
gemensam affisch och en gemensam 
slogan i alla CPLOLs medlemsländer 
var god så gjorde affischen tyvärr ing-
en succé. I den enkät som Svenska Lo-
gopedförbundet skickade ut lämnades 
flera kommentarer om att man tyckte 
att affischen inte var så lyckad. Vissa 
valde att inte beställa den efter att ha 
sett den på nätet, andra som hade be-
ställt affischen valde att inte sätta upp 
den efter att ha sett hur den såg ut. 
Föga förvånande hade affischen fått ett 
liknande mottagande i flera av de an-
dra länderna…

Populäraste materialet 
– fallande skala

Broschyrer
Preventionsaffisch
Diagnoskort
Power point presentation
Press release
Eget material

Europeiska erfarenheter
Som nämndes i referatet från senaste 
CPLOLmötet så rapporterade samtliga 

medlemsländer från Logopeddagsfiran-
det. Sammanfattningsvis hade samtliga 
länder positiva erfarenheter av genom-
förandet av dagen oavsett vilken ambi-
tions- och aktivitetsnivå man hade valt. 
En intressant iakttagelse var att vare sig 
ett lands storlek eller budget föreföll 
avgörande för om man fått stort ge-
nomslag eller haft hög kvalitet på sina 
aktiviteter. Givetvis underlättar det om 
man har anslag men mest avgörande 
visade det sig vara om man hade haft 
en god projektledning, brinnande en-
tusiaster samt lyckade personliga kon-
takter med betydelsefulla personer.

Hemsida och TV program
Goda exempel på detta med genom-
slag och kontakt med betydelsefulla 
personer finns det i såväl Nederländer-
na som Cypern. 

Genom en mycket uthållig och en-
tusiastisk projektledare lyckades man 
i Nederländerna få motsvarigheten till 
Socialstyrelsen att ställa sig bakom en 
hemsida med information kring barn-
språk som logopedförbundet produce-
rat. Sidan är interaktiv och innehåller 
såväl ett snabbtest kring barnspråksut-
veckling som möjlighet att ställa speci-
fika frågor till logoped. Hemsidan lan-
serades på Europeiska Logopeddagen 
och fick mycket publicitet i olika Mor-
gonTV-program och i TV-nyheterna.

På Cypern lyckades man just ge-
nom ihärdighet och personliga kontak-
ter få till inte mindre än ÅTTA (!) TV-
program som på olika sätt lyfte fram 
barnspråk, barnspråksutveckling och 
vikten av tidig stimulans. Dessa pro-
gram visade sig vara så uppskattade 
och meningsfulla att man framöver 
kommer att ha ett program om logope-
di i allmänhet och barnspråk i synner-
het varje vecka i cypriotisk TV. Und-
ras just när vi ska få vår första svenska 
”TV-logoped”. 

Annat ”matnyttigt”
Många länder hade goda erfarenheter 
av ”öppen telefon”. I vissa länder hade 
detta fungerat precis som i Sverige dvs. 
som en lokal aktivitet, i andra hade 
man använt sig av Logopedförbundet 
som hade ställt ett antal logopeder till 
förfogande för att besvara samtal och 
frågor från allmänheten.

Många länder rapporterade ock-
så positiva resultat av samverkan med 
bibliotek och bokhandlar. I Aten hade 
man t ex samarbetat med en stor bok-
handel som dels hade sponsrat visst 
material dels ställde lokaler till för-
fogande för gratis föreläsningar kring 
barnspråk. Givetvis var det logopeder 
som höll föreläsningarna och uppslut-

ningen var stor.
I Norge kommer informationsbro-

schyrerna om barnspråk att översättas 
till samiska. Dessa kommer självfallet 
att finnas tillgängliga via CPLOLs hem-
sida.

Flera förbund rapporterade att de 
hade valt att lägga sina respektive för-
bundsmöten på Logopeddagen. Med 
tanke på att man enligt Svenska Logo-
pedförbundets stadgar ska hålla för-
bundsmöte ”före utgången av mars 
månad” finns alla möjligheter att fun-
dera på att fira Logopeddagen bl a ge-
nom att hålla förbundsmöte framöver.

….och se´n då?
Som har nämnts tidigare kommer en 
sammanställning av samtliga länders 
aktiviteter och erfarenheter att gö-
ras. Denna sammanställning kommer 
att ligga till grund för hur man från 
CPLOLs sida kommer att agera inför 
kommande Europeiska Logopeddagar. 
Utifrån de diskussioner som fördes vid 
mötet i Aten lutar det med all sannolik-
het åt att man vill fortsätta att fira den 
Europeiska Logopeddagen den sjätte 
mars även framöver. Antagligen kom-
mer man inte att ta fram en affisch av 
det slag man gjorde i år eftersom den 
fick mycket kritik och var lite svår att 
arbeta med.

I Sverige kommer vi sannolikt att 
följa de direktiv kring den Europeis-
ka Logopeddagen som kommer från 
CPLOL i höst. Vidare kommer vi att 
dra lärdom av den information vi fått 
genom vår mailenkät. Tyvärr har det 
visat sig att enstaka medlemmar inte 
fick det material de beställt och detta 
är självfallet en sak som inte får hän-
da. Vi tar detta tillfälle i akt att be om 
ursäkt till dem som drabbats och ska 
göra vårt bästa för att försöka elimine-
ra denna brist till kommande arrange-
mang.

Styrelsen för Svenska Logopedför-
bundet och projektgruppen kring Eu-
ropeiska Logopeddagen vill tacka för 
alla de insatser som gjorts i samband 
med den sjätte mars. Vi hoppas att ni, 
precis som vi, haft kul och gjort posi-
tiva erfarenheter i samband med den 
Europeiska Logopeddagen och att ni 
redan nu laddar inför utmaningen att 
uppmärksamma logopeder och logo-
pedi den sjätte mars nästa år!

Ingrid Kongslöv
ingrid.kongslov@dik.se
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Från Finland deltog foniater Eeva Sala 
och logoped Leena Rantala som båda 
länge arbetat med röstergonomiska 
frågor och forskning kring yrkesrelate-
rade röststörningar. Norge represente-
rades av logoped Irene Bele som stu-
derat professionella talares röster, och 
Sverige av foniater Lucina Schalén 
med lång klinisk erfarenhet av patien-
ter med röststörningar och forskning, 
och undertecknad som forskat bland 
annat kring röstanvändning i högt 
bakgrundsbuller. Foniater Anna Björk 
Magnusdottir var med från Island lik-
som Valdis Jonsdottir, som gjort ett pi-
onjärarbete genom sin avhandling med 
studier av lärare som använt högtalar-
system i klassrumsmiljö. Inga kliniker 
kunde vara med från Danmark. Allan 
Teisen och Sos Lyngby från Danmark 
representerade firman Phonic Ear. 

Eftersom gruppen var liten blev 
mötet mycket intensivt och föredrag 
blandades med diskussioner. Mötet in-
leddes med att någon från varje land 
redogjorde för arbetsmiljölagarna med 
fokus på lagstiftningen kring buller. 
Det framkom att skillnader finns be-
träffande rumsakustiska krav och efter-
klangstid i t ex lokaler för undervisning. 
Finland, som kan anses som ett före-
gångsland i arbetsmiljöfrågor, har även 
RASTI-värden (Rapid Speech Trans-
mission Index), som ger information 
om hur bra akustiken är för talkommu-
nikation, med i sina föreskrifter. I Sve-

rige har Arbetsmiljöverket i sina före-
skrifter om buller lyft fram störande 
bullers effekter på människan. Störan-
de buller, buller som inte når så höga 
nivåer att hörseln är direkt hotad, kan 
ändå leda till t ex trötthet, okoncentra-
tion och svårighet att uppfatta tal. Det 
är också mycket individuellt hur olika 
individer påverkas. I den nya upplagan 
(Buller, AFS 2005:16), som underteck-
nad med medarbetare fick på remiss 
från Arbetsmiljöverket, har ett avsnitt 
kommit till om att tal i buller kan leda 
till röstproblem eftersom talaren mås-
te höja röststyrkan för att höras i bul-
ler (sid 18-19). Lagstiftning finns i sam-
liga länder om bakgrundsbullrets nivå 
i undervisnings- och andra arbetsloka-
ler (varierar mellan 30-40 dBA). Den-
na mätning görs när ingen verksamhet 
pågår och mäter t ex ventilationsljud, 
trafik mm. Det stora problemet inom 
förskola och skola är dock de höga 
bullernivåerna som genereras av bar-
nen själva, de aktiviteter som sker och 
de material som används. Många rap-
porter finns från samtliga nordiska län-
der om alltför höga bullernivåer (75-82 
dBALeq) inom skola och förskola. Des-
sa nivåer är betydligt över dem som är 
rekommenderade i miljöer där talkom-
munikation är viktigt (ca 55 dB). Det 
finns alltså ingen lagstiftning kring akti-
vitetsbuller vilket diskuterades på mö-
tet. I Sverige har nyligen Arbetsmil-
jöverket haft en kampanj ”Bort med 

Rapport från det första nordiska mötet 
om bakgrundsbullers effekt på 
röstproduktion och talkommunikation

bullret” och många skolor och försko-
lor har efter inspektion fått krav på åt-
gärder (www.av.se). 

Det var mycket intressant att ta del 
av Sos Lyngbys erfarenheter och resul-
tat efter att högtalarsystem installerats 
i klassrum i olika länder. Firman Pho-
nic Ear är amerikansk och represente-
rad i större delen av världen med i hu-
vudsak utrustning för hörseländamål. 
En separat del av företaget bedriver 
forskning och teknikutveckling. I USA, 
och på många håll i Europa, satsar en 
del skolor på att installera fasta hög-
talarsystem för lärarna som även elev-
er kan använda, vilket visat sig vara 
billigare än att akustikbehandla klass-
rum. Utgångspunkten är att den akus-

Valdis Ingibjörg Jonsdottir, logoped på Island

Blue lagoon

Valdis Ingibjörg Jonsdottir, logoped på Island, hade 
inbjudit ett par personer från respektive nordiskt land 
till ett möte på Island den 7-8 maj 2006. Syftet var att 
diskutera hur man kan få ökad förståelse i samhället för 
hur bakgrundsbuller påverkar rösten och talkommu-
nikationen från talarens perspektiv. Hittills har konse-
kvensbeskrivningarna av högt bakgrundsbuller mest varit 

inriktade på effekterna på hörseln. Många patienter med 
röststörningar har röstkrävande arbeten och tal i högt 
bakgrundsbuller är en vanlig orsak till överansträngning 
av rösten även hos barn. Därför är detta en synnerligen 
viktig fråga. Syftet med mötet var också att studera 
lagstiftningen kring buller i respektive land för att om 
möjligt på sikt kunna påverka denna. 
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I år hölls Röstfrämjandets årsmöte vid 
Lärarhögskolan i Stockholm, ett lämpligt 
ställe för årets tema som var ”Lärarrös-
ten”. 

Huvudtalare var logoped Susanna 
Simberg från Åbo Universitet som var 
inbjuden att hålla sin föreläsning till 
Patricia Grammings minne. Hon berät-
tade om några av de studier som in-
gick i hennes avhandling “Prevalence 
of vocal symptoms and voice disorders 
among teacher students and teachers 
and a model of early intervention” 
som hon lade fram vid den Beteende-
vetenskapliga fakulteten vid Helsing-
fors Universitet i oktober 2004. Hon 
har tillsammans med foniater Eeva 
Sala arbetat via Studenthälsan för att 
fånga upp studenter med begynnan-
de röstproblem för att ge dem logope-
disk hjälp tidigt. Hon har bl a utfört en 
prospektiv, kontrollerad behandlings-
studie där studenterna fick röstterapi i 
grupp. Behandlingsresultaten var posi-
tiva. Själv gav jag en översikt över en 
del av den forskning som bedrivits na-
tionellt och internationellt om lärares 
röstproblematik.  

Susanna ledde också en workshop 
då hon demonstrerade ”Resonans-
rörsmetoden” då man fonerar genom 
ett glasrör i vatten. Workshopen var 
mycket intressant och många av oss 
blev mycket inspirerade att vilja pröva. 
Resonansrörsmetoden har använts un-
der lång tid av våra kollegor i Finland 
och har på senaste tiden även varit i fo-
kus i flera forskningsstudier. 

Kajsa Söderlundh, röst/tallärare på 
lärarhögskolan i Stockholm, redogjor-
de för att det finns ett nätverk för dem 
som undervisar i ämnet vid olika lä-
rarhögskolor i Sverige. Nätverket strä-
var efter att frågan kring förebyggan-
de rösthälsovård för lärare ska lyftas. 
Det var roligt att höra att logopederna 
i Umeå är involverade i arbetet på lä-
rarhögskolan där. 

Efter lunch hade representan-
ter från olika verksamheter bjudits in. 
Bengt Johansson, expert i bullerfrå-
gor vid Arbetsmiljöverket, redogjorde 
för bullerproblematiken i skolor och 
kampanjen ”Stoppa bullret” i skolor-
na. Birgitta Hyberg från Försäkrings-
kassan klargjorde vad som gäller för att 
ansöka om ”Arbetshjälpmedel” som t 

ex kan var ett högtalarsystem för lära-
re. Anders Eklund från Lärarförbundet 
berättade om vad de försöker göra för 
att stödja lärare med problem i relation 
till arbetsmiljön. Sarah Blomé, från Fir-
man Falck Vital, och visade talförstär-
kare och högtalarsystem som kan läm-
pa sig i klassrumssituationer. Hon hade 
också en workshop då man fick pröva 
på själv. Andra workshops var ”Felden-
kreispedagogik för rösten” som leddes 
av Kajsa Söderlundh och ”Kroppen har 
ordet” av Isabella Thambert.

Margareta Thalén, utbildningsleda-
re vid SMI (Stockholm Musikpedago-
giska Institut), berättade om logonom-
utbildningen som varit igång några år. 

Som avslutning gavs teaterföreställ-
ningen ”Ropa, ropa” av och med Britt 
Edwall under den mycket trevligt ord-
nade middagsbuffén. 

Föredragen kommer att tryckas i 
oktobernumret av Röstläget och jag 
hänvisar å det varmaste till det. 

Maria Södersten
Stockholm

maria.sodersten@ki.se

Rapport från Röstfrämjandets årsmöte den 1 april 2006

tiska miljön påverkar barnets förmå-
ga att förstå, att elever tillbringar minst 
45 % av tiden i skolan med aktivite-
ter som kräver aktivt lyssnande, och att 
barn behöver högre signal-stör-förhål-
lande än vuxna. Flera studier har ef-
ter införandet av högtalarsystem som 
läraren använt visat på positiva effek-
ter bland annat beträffande barns be-
teende, uppmärksamhet och förståel-
se. Det tar mindre tid för läraren att få 
uppmärksamhet i klassen då barnen 
hör läraren bättre. Resultaten från stu-
dier i Jonsdottirs avhandling visar på 
positiva effekter på lärares röstanvänd-
ning genom att läraren minskar röst-
styrkan och sänker röstläget. Det före-
faller sålunda som att det finns vinster 
för både barn och lärare genom att an-
vända högtalarsystem. En förutsättning 
för att det ska fungera är att systemet 
inte krånglar tekniskt. I Sverige har inte 
denna diskussion kommit igång riktigt 
ännu och det finns mycket att göra. 

Mötet avslutades med att ett doku-
ment började författas med slutsatser 
från mötet. Mötet kommer följas upp 
vid nästa Pevoc (Pan European VOice 
Conference) möte som nästa gång hålls 
i Groningen, Holland 29/8-1/9 2007.  

Efter en första lång arbetsdag fort-
satte diskussionerna under en fantas-
tisk tur till Hafid Blaa, Geysirområde, 
Gullfoss vattenfall och Thingvellir. Val-
dis körde oss alla med säker hand och 
fot i en minibuss. Sista dagen avsluta-
des med bad i de varma källorna vid 
Blue Lagoon. Att ha både Valdis och 
Anna Björk med som inhemska guider 
förhöjde naturligtvis värdet och upple-
velserna i allra högsta grad.

Om någon är intresserad av refe-
renser eller annat som gäller innehål-
let i denna reserapport går det bra att 
höra av sig till mig. Hör också gärna av 
dig och berätta om hur vanligt det är 
med högtalarsystem i skolor i ditt om-
råde, antingen bärbara system eller sta-
tionära.  

Maria Södersten, leg logoped
Karolinska universitetssjukhuset

maria.sodersten@ki.se

Området ”Yrkesrelaterade röststörning-
ar” har under många år varit i fokus på 
många internationella och nationella 
konferenser. Forskningen bidrar med ny 
kunskap till vårt röstlogopediska områ-
de. Vi behöver därför utveckla oss och 
våra arbetssätt för att bättre hjälpa pa-
tienter med yrkesrelaterade röstproblem 
och även arbeta mer förebyggande. Ter-
men ”röstergonomi” börjar etableras i 
länder som Finland och USA och bör 
kunna ske även i Sverige. Det är där-
för roligt att planera för denna kurs som 
kommer ges under våren 2007, veckorna 
6 (5-9 feb) samt v 11 (12-16 mars) med 
uppföljning någon gång i maj 2007. Kur-
sen anordnas av Enh för logopedi och 
foniatri vid Karolinska Institutet.

Välkomna så småningom 
med ansökan!

Maria Södersten

Ny kurs: ”Yrkesrelaterade 
röststörningar 
– diagnostik och interven-
tion” (5p) kommer under 
våren 2007!
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Klockan 07.15 denna regniga majmor-
gon går tåget från Sunne till Torsby längs 
Fryken. Edsbjörke, Ivarsbjörke och Lys-
vik passeras. Resan är som alltid en ren 
och skär naturupplevelse. Fryken skif-
tar karaktär mellan årstiderna och jag 
tröttnar aldrig på att titta ut över vatt-
net från tågfönstret. Anders Lundbergs 
Stamning - Grundbok för Behandlare 
finns i ryggsäcken jämte tetermosen. 
Jag började läsa den i förrgår på sam-
ma resa och blev förtjust  i det person-
liga tilltalet. Som läsare blev jag genast 
involverad i en fortlöpande diskussion 
med författaren och jag har sett fram 
emot att fortsätta läsa idag. Men först 
bläddrar jag igenom det nya numret av 
Logopednytt och hittar Charlotta Sal-
derts artikel om pragmatiska problem 
och subtil språkstörning efter stroke. 
På nätet har jag tidigare hittat en kort 
sammanfattning av hennes avhandling 
och läser nu artikeln. Anders bok får 
vänta till hemresan i eftermiddag. 

Efter en kort promenad från järn-
vägsstationen i Torsby (där spåret slu-
tar) är jag framme vid FrykCenter Re-
habilitering, där jag arbetar två dagar i 
veckan. FrykCenter är en privat stiftel-
se för rehabilitering av patienter med 

traumatiska hjärnskador, stroke, neuro-
logiska sjukdomar och smärta. Lands-
tinget i Värmland är förstås den största 
uppdragsgivaren, men patienter kom-
mer även från många andra landsting. 
Patienterna kommer hit på 3-4 veck-
ors perioder. Många återvänder en el-
ler flera gånger per år.

Den första halvtimmen ägnar jag 
mig åt att sätta på datorn, kolla mailen 
och kort planera dagen. 08.45 samlas 
all personal i fikarummet för en rapport 
från sjuksköterskan om hur natten har 
förflutit för patienterna. Därefter följer 
ett kort logopedteammöte, där jag rap-
porterar för sjukgymnast, arbetstera-
peut, läkare, kurator, fritidsledare och 
sjuksköterska om de patienter jag för 
närvarande arbetar med. När det gäller 
t ex afasipatienterna är det viktigt att 
all personal känner till patientens styr-
kor och svagheter och hur de kan stöd-
ja kommunikationen med olika slags 
hjälpmedel. 

Lugna dagar arbetar jag med att 
sammanställa ett stort bildmaterial för 
alternativ kommunikation. All personal 
som skriver in patienterna inför en re-
habiliteringsperiod ska kunna finna bil-
der/foton som stöd i kartläggningen av 

patientens svårigheter, behov och öns-
kemål och patienterna ska ges utöka-
de möjligheter att både förstå och ut-
trycka sig. Jämsides med detta arbetar 
jag om de olika skattningsscheman vi 
använder (livstillfredsställelse, sömn-
skattning, utvärdering mm) genom att 
förenkla texten och komplettera med 
bilder. För några månader sedan höll 
jag i en fortbildning som jag kallade för 
”Språket – mirakel och sammanbrott”, 
för hela personalen och det känns bra 
att praktiskt börja tillämpa en del av 
det jag då tog upp. Målsättningen på 
sikt är att patienter med språksvårighe-
ter får en optimal kommunikativ miljö 
på hela FrykCenter och där både be-
handlings- och vårdpersonal  är inför-
stådda med hur man stöttar och under-
lättar kommunikationen.

Förmiddagens första patient är en 
ung man med en traumatisk hjärnska-
da med efterföljande tetrapares. Jag 
har träffat honom under flera perioder 
de senaste åren. Han har själv valt att 
arbeta med sitt tonläge, eftersom hans 
röst är uppressad och monoton. Vi an-
vänder SpeechViewer 3 ofta och här-
igenom får han en omedelbar visuell 
respons.

Torsby mitt 
i världen.

Studiebesök 
i vardagen
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Patient nr 2 har en lätt dysartri efter 
en stroke. Vi laborerar med styrka och 
betoning, spelar in och avlyssnar. 

Lunchen tar vid och regnet fortsät-
ter envist. 

På eftermiddagen träffar jag en 
man med Parkinson. Vi läser Fröding ( 
vad annars här i Värmland?) med styr-
ka och kraft och drar nytta av rytmen i 
dikten I valet och kvalet. 

Nästa patient har en mycket lindrig 
afasi. Vi iordningsställer Lexia-övning-
ar som han senare ska få med sig hem. 
Han har fått låna lättlästa deckare av 
mig och är mycket glad över att näs-
tan ha tagit sig igenom en hel bok på 
två dagar. 

Klockan 14.00 är det dags för hjärn-
skadeteamets veckomöte. Vi diskute-
rar inneliggande patienter och skriver 
in/skriver ut.  

Dagens sista patient har ryggpro-
blem och är allmänt spänd. Vi pratar 
om viloandning och talandning och 
bestämmer att vi nästa gång ska träffas 
på hennes rum för avslappningsövning 
med tonvikt på andningen.  

Dagen avslutas med ett informellt 
möte med vår nya arbetsterapeut och 
min närmaste chef. Arbetsterapeuten 

är intresserad av ett närmare samar-
bete kring afasipatienterna och vi fun-
derar lite över hur samarbetsformerna 
skulle kunna se ut.  

Att arbeta i team innebär att man 
aldrig är ensam i patientarbetet. I mitt 
andra arbete på logopedmottagning-
en i Karlstad har jag naturligtvis många 
kollegor att dryfta olika frågor med, 
men jag delar inte ansvaret för patien-
ten med någon. Här på FrykCenter kan 
olika typer av konstellationer ske i sam-
arbetet och dessutom får vi behandla-
re hela tiden feedback från vården och 
från idrotts- och fritidsavdelningen på 
hur patienterna hanterar sina förmågor 
i andra aktiviteter och samspel utanför 
själva träningspassen. 

Arbetet är också stimulerande i och 
med att patientantalet är begränsat. Ib-
land är jag inkopplad på ganska många 
patienter, men jag kan i lugn och ro 
ägna mig åt dem som för närvarande 
finns inskrivna. Insatserna blir intensi-
va under en avgränsad period och ofta 
märker jag därför av resultat i behand-
lingen. När patienterna skrivs ut, upp-
hör också mitt ansvar och jag tyngs 
inte av väntelistor och tidböcker som 
aldrig tycks räcka till.  

Jag har också förmånen att ibland 
kunna göra ”plus-insatser”. På min an-
slagstavla i korridoren har jag satt upp 
små blänkare om vad man kan använ-
da logopeden till. Det leder till att pa-
tienter som är på rehabilitering för helt 
andra saker ibland söker upp mig för 
att få lite röstråd eller för att prata om 
sin stamning. Det kan också handla 
om att träna upp sin förmåga att sjunga  
visor för sina barnbarn efter en stroke 
eller att göra en läs- och skrivutredning 
som en del i arbetet med att ta tag i 
sitt liv efter en långvarig sjukskrivning 
pga smärta.

Hemresan blir idag sen och jag 
tar bussen först 18.15. Tossebergsklät-
ten (Gurlittaklätt i Gösta Berlings saga) 
syns knappt i regndiset men grönskan 
är smaragdfärgad. 

Nea Hedefalk (tidigare Ludwigson)  

(Mer information om FrykCenter på www.
frykcenter.org)

Senast sedda film? 
”Bent” – om homosexuella 
i koncentrationsläger under 
andra världskriget.

Bästa bok? 
En bön för Owen Meany 
av John Irving.

Om du vore ett trädgårds-
redskap, vilket vore du då? 
Ett rensredskap som man 
får upp långa rötter med.

Gott, snabbt och lättlagat 
en vardagkväll? 
Stekt halloumi, couscous 
och rivna morötter.

4
frågor

snabba
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Författare
Marlene Andersson
Johanna Öhrn

Handledare
Annika Dahlgren Sandberg
Barbro Johannisson

Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka om det finns något samband 
mellan attityd till det egna talet och 
självvärdering hos 10-12-åringar som 

stammar. Syftet var även att utröna om 
självvärderingen hos barn som stam-
mar skiljer sig från normdata. Elva barn, 
samtliga med diagnosen stamning, del-
tog i studien. Deltagarnas attityd till det 
egna talet undersöktes med hjälp av den 
svenska översättningen av The Commu-
nication Attitude Test. Testet ’Jag tycker 
jag är’ användes för att mäta deltagarnas 
självvärdering. Deltagarna kontaktades 
per brev via Mottagningen för logopedi 
och foniatri vid Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset i Göteborg. Samtliga deltaga-
re besvarade först den svenska översätt-
ningen av The Communication Attitude 
Test och därefter ’Jag tycker jag är’. Re-
sultaten visade inget signifikant samband 
mellan de två testen. Deltagarnas själv-
värdering befanns vara jämförbar med 
normdata. De slutsatser man kan dra av 
resultaten är att attityd till det egna talet 
och självvärdering inte med nödvändig-
het är relaterade.

Författare
Anna Bonde
Ellen Broberg

Handledare
Carmela Miniscalco
Christina Persson

Sammanfattning
Föreliggande studie undersökte språkför-
mågan hos barn med neuropsykiatriska 
svårigheter. Som undersökningsmetod 
valdes Buss-sagan, en återberättande-

uppgift som visat sig vara ett känsligt in-
strument för undersökning av språkliga 
avvikelser då den screenar alla delar 
av språkförmågan. I studien ingick to-
talt 41 barn i åldrarna 6:0-8:5. Barnen 
var remitterade till Barnneuropsykiatris-
ka kliniken i Göteborg för utredning av 
misstänkt neuropsykiatrisk problematik. 
Förutom resultatet från Buss-sagan togs 
även resultat från språkförståelsetest, 
begåvningstest samt barnets neuropsy-
kiatriska diagnos med i beräkningarna. 

Resultatet på Buss-sagan visade att stu-
diegruppen presterade signifikant lägre 
i jämförelse med testes normer. Det var 
dock stor spriding inom gruppen. Vid en 
analys av subgrupper kunde tre grupper 
identifieras där den språkliga förmågan 
kunde kopplas till neuropsykiatrisk diag-
nos. Den återberättandeuppgift barnen 
fick verkade på ett tydligt sätt skilja ut de 
barn med störst språkliga svårigheter från 
de med god språkförmåga.

Författare
Susanne Bäckström
Zafira Karakezlidis

Handledare
Hans Dotevall

Sammanfattning
Olika hormoner såsom könshormon, 
sköldkörtelhormon och tillväxthormon 
kan påverka larynx och röstfunktion. 
Man har bl.a. funnit receptorer för man-
ligt könshormon i larynx och effekten av 
förhöjda androgennivåer på kvinnligt la-
rynx har dokumenterats. Vid adrenoge-

nitalt syndrom finns det en enzymbrist 
som leder till överskott av manligt köns-
hormon. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka om kvinnor med adre-
nogenitalt syndrom har ett sänkt röstlä-
ge, mer subjektiva röstbesvär eller avvi-
kande röstkvalitet. En litteratursökning 
av publicerade artiklar i ämnet genom-
fördes. Röstinspelningar av 12 kvinnor 
med adrenogenitalt syndrom bedöm-
des av tre logopeder enligt ett formulär, 
CAPE-V (Consensus Auditory-Perceptual 
Evaluation of voice), och jämfördes med 
röstinspelningar av 12 åldersmatchade 

kvinnor i en kontrollgrupp. Ingen signi-
fikant skillnad påträffades mellan grup-
perna med avseende på röstläge och 
röstkvalitet. Dock hade gruppen kvinnor 
med adrenogenitalt syndrom ett mindre 
röstomfång. Enligt en enkät för självskatt-
ning av röstfunktion, som fylldes i av 
deltagarna i samband med röstinspel-
ningen, fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. En rutinmässig fonia-
trisk undersökning synes mot bakgrund 
av denna studie inte nödvändig i denna 
patientgrupp.

Självvärdering och attityd till det egna talet hos 10-12-åringar som stammar

Språkförmåga hos barn med neuropsykiatrisk problematik

Hormonell röstpåverkan – litteraturöversikt och studie av röstbesvär 
hos kvinnor med adrenogenitalt syndrom 

Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid 
Göteborgs universitet år 2005. Uppsatserna kan beställas 
via Anna-Karin Norrman tel. 031 – 773 68 88, 
e-post: anna-karin.norrman@logopedi.gu.se

Examensarbeten i logopedi, 
Göteborg 2005
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Författare
Sofia Ganslandt
Astrid Frylmark

Handledare
Carmela Miniscalco
Annika Dahlgren Sandberg

Sammanfattning
Studien syftade till att undersöka och 
beskriva språkförmåga, språklig medve-
tenhet och grundläggande lästeknik hos 
barn i förskoleklass och årskurs 1 med 
hjälp av en reviderad version av Bedöm-

ning av Språk (BAS) 5½-6 år (Frylmark, 
2002). Studiens modell för språklig be-
dömning omfattar pragmatiska, seman-
tiska, syntaktiska och fonologiska del-
uppgifter. 56 barn - 40 enspråkiga och 
16 flerspråkiga barn i åldrarna 6½ - 8 år 
deltog i studien. Skillnader mellan kön, 
enspråkiga, flerspråkiga, samt mellan 
barn i olika åldersgrupper och skolfor-
mer studerades.

Pojkar fick lägre resultat på fonolo-
giska uppgifter. Flerspråkiga barn hade 
signifikant lägre resultat på semantis-

ka och syntaktiska uppgifter, medan de 
uppvisade lika goda resultat på fonolo-
giska och pragmatiska uppgifter. Skillna-
der mellan barn i olika åldrar samt mel-
lan förskoleklass och skolår ett var störst 
i skriftspråksuppgifter, men fanns inom 
alla språkliga områden.
Genom kartläggning av språkförmåga 
och språklig medvetenhet erhåller pe-
dagoger och logopeder indikationer för 
vilka barn som är i behov av fördjupad 
bedömning eller andra insatser. 

Språket vid skolstart – en deskriptiv studie av 40 enspråkiga och 16 fl erspråkiga barn 6½-8 år

Normering av den impressiva delen av Reynell Developmental Language Scales III 
för åldern 3;6-4;5 år – samt betydelsen av föräldrars språkbakgrund

Författare
Moa Hyltefors
Åsa Lindqvist

Handledare
Annika Dahlgren-Sandberg
Gunilla Rejnö-Habte Selassie

Sammanfattning
Huvudsyftet med studien var att göra en 
svensk normering av den impressiva de-
len av Reynell Developmental Language 

Scales III för åldern 3:6-4:5 år. Dessutom 
undersöktes vilken betydelse det hade för 
testresultatet om en eller båda föräldrar-
na hade ett annat modersmål än svenska 
samt om det fanns en skillnad beroende 
på vilken av föräldrarna som hade ett an-
nat moders mål. I normeringen ingick 188 
deltagare med svenska som huvudspråk 
från förskolor i Göteborgs kommun. 
Resultatet visade som förväntat att test-
resul tatet ökade för varje åldersintervall. 

Bland deltagarna i normeringen fanns en 
tendens till lägre testresultat om den ena 
eller båda föräldrarna hade ett annat mo-
dersmål än svenska, dock var skillnaden 
inte signifikant. De deltagare vars mam-
ma hade svenska som modersmål hade 
ett signifikant högre testresultat än de 
vars mamma hade ett annat språk som 
modersmål. Vid motsvarande jämförelse 
av betydelsen av pappors modersmål var 
skillnaden inte signifikant.

Perceptuell bedömning av talet hos 30 personer med Parkinson-plus-sjukdomarna 
multipel systematrofi  (MSA) och progressiv supranukleär pares (PSP)

Författare 
Helene Gustavsson
Marie Åstrand

Handledare
Lena Hartelius

Sammanfattning
I föreliggande studie undersöktes talsvå-
righeterna vid Parkinson-plus-sjukdomar-
na multipel systematrofi och progressiv 
supranukleär pares. Eftersom patienterna 
utvecklar dysartri tidigt i sjukdomsförlop-
pet är det angeläget att kartlägga dysar-

trin, vilket eventuellt kan underlätta vid 
differentialdiagnostik. Audioinspelningar 
av 30 personer samt en referensgrupp 
om fem personer som läste en standard-
text användes.  Trettio perceptuella sär-
drag i talet bedömdes av fyra erfarna lo-
gopeder. Vid samstämmighet inom ett 
skalsteg, var interbedömarreliabiliteten 
god. De mest framträdande perceptuella 
särdragen hos personerna med multipel 
systematrofi var skrap/skrovel, reducerad 
betoning, monotoni, oprecisa konsonan-
ter och instabilt röstläge. Motsvarande 

hos personerna med progressiv supranu-
kleär pares var monotoni, reducerad be-
toning, läckage, omotiverade pauser och 
bristande talandningsstöd. Signifikanta 
skillnader mellan patientgrupperna iden-
tifierades för särdragen läckage, omoti-
verade pauser, svag röststyrka, pressad/
kvävd röst, långsamt taltempo, korta fra-
ser, monotoni och tremor. Båda grupper-
na hade blandad dysartri med hypokine-
tiska, spastiska och ataktiska särdrag. 

Författare
Heléne Terner-Nilsson

Handledare
Anette Lohmander

Sammanfattning
I denna retrospektiva studie undersök-
tes förekomst av dysfagi hos barn födda 
med gomspalt. Det finns arbetsrutiner 
och redskap för barn med dysfagi men 
många barn utvecklas, trots tidiga insat-
ser, ändå inte med sitt ätande eller kom-
mer igång mycket senare än förväntat. 
För att förbättra bl a logopediska insat-
ser samt ge underlag för vårdprogram till 
hjälp för patienter och deras föräldrar är 

det viktigt att närmare studera förekomst 
av dysfagi i patientgruppen.

I denna studie sammanställdes in-
formation från logopedjournaler på 238 
barn som fötts med gomspalt mellan åren 
1993-2002. Samtliga barn i studien har 
träffat logoped vid mottagningen för lo-
gopedi och foniatri vid Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset. Typ av gomspalt och 
annan medicinsk problematik som kun-
de påverka ätsituationen (som syndrom, 
neurologisk påverkan, hjärtfel, and-
ningspåverkan och andra missbildning-
ar) noterades. Det framkom att en fem-
tedel av barnen hade ätsvårigheter som 
bedömdes som dysfagi. Könsfördelning-

en mellan flickor och pojkar med dysfa-
gi var jämn. Den vanligaste spalttypen 
för barnen med dysfagi var spalt i hård 
och mjuk gom. Det fanns också ett sig-
nifikant samband mellan dysfagi och an-
nan medicinsk problematik.

En kartläggningsmodell användes 
för att beskriva dysfagi hos tre olika un-
dergrupper; Pierre Robin sekvens, övrig 
medicinsk problematik och ingen medi-
cinsk problematik. Med hjälp av kartlägg-
ningsmodellen tydliggjordes skillnader i 
dysfagi mellan de tre undergrupperna. 
Dock noterades svårigheter med att an-
vända kartläggningsmodellen på retro-
spektivt material.

Dysfagi hos barn med födda med gomspalt – en retrospektiv studie
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Författare
Hilda Ellborg
Sofia Zechel

Handledare
Ingrid Behrns
Gunilla Thunberg

Sammanfattning
Utifrån International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health (Socialsty-
relsen, 2003) har afasiterapi traditionellt 
inriktats på att minska funktionsnedsätt-
ning. Den inbegriper dock alltmer akti-

vitet, delaktighet och omgivningsfaktorer 
med den funktionella inriktningens väx-
ande inflytande. Därigenom får alterna-
tiv och kompletterande kommunikation 
(AKK) en större roll. Föreliggande studie 
var av slaget one-group pretest-posttest 
design och innefattade fem deltagande 
par mellan 51-77 år. En av personerna i 
respektive par led av kronisk afasi. I stu-
dien utfördes en AKK-intervention under 
fyra månader med fem träffar. En kommu-
nikationsbok introducerades, utformades 
och följdes upp. Deltagarna utgick från 

samma mall av en kommunikationsbok, 
utformad av undersökarna. Interventio-
nen utvärderades med the Communi-
cative Effectiveness Index, Goal Attain-
ment Scaling, observationsschema och 
genom djupintervju. Resultaten visade att 
en kommunikationsbok kan förbättra den 
funk tionella kommunikationen hos per-
soner med afasi på olika sätt. Boken och 
de anhörigas delaktighet gav också delta-
garna egna idéer till komplette rande kom-
munikation.

Trogen följeslagare eller gömd i byrålådan – En enkätstudie av hur förskrivna röstförstärkare används

Författare
Gunnel Boman
Ann-Viol Josefsson

Handledare
Ewa Söderpalm
Ulrika Wahle

Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka hur mycket förskrivna röst-
förstärkare används samt bakomliggande 
orsaker till hög respektive låg använd-
ningsgrad. För studien konstruerades en 

enkät med 25 frågor med svarsalternativ. 
Enkäter sändes till patienter som fått röst-
förstärkare förskrivna och 34 enkätsvar 
inkom. Resultaten visade på en statis-
tiskt signifikant korrelation mellan tiden 
man innehaft röstförstärkare och använ-
dandet. Om man haft röstförstärkare en 
längre tid är man troligen en användare. 
Resultaten visade också statistiskt signi-
fikanta samband mellan upplevelser av 
förbättringar av röstdimensioner (till ex-
empel styrka och kvalité) och högre an-
vändningsgrad. Det var också procentu-

ellt fler som använde sin röstförstärkare 
av dem som upplever förbättringar av 
röstdimensionerna. Av de patienter som 
fått röstförstärkare förskrivna, var det 
många som redan inom någon månad 
slutat att använda den. Därav drogs slut-
satsen att det är viktigt att snabbt kom-
ma igång med röstförstärkaranvändning 
och att uppföljning hos logoped sker ti-
digt. Då kan eventuella problem snabbt 
åtgärdas. 

Hur presterar sjuåringar med LKG på Bussagan?
– en undersökning av språkförmågan vid en återberättandeuppgift.

Författare
Ulrika Abrahamsson

Handledare
Anette Lohmander
Christina Persson

Sammanfattning
I denna deskriptiva retrospektiva studie 
undersöktes språkförmågan i en återbe-
rättandeuppgift hos sjuåringar med läpp- 
käk- och gomspalt (LKG). Materialet som 
användes i studien var inspelningar av 
Bussagan för 60 barn i åldrarna 6:10 – 7:5 
år. Samtliga barn var under behandling 

vid mottagningen för logopedi och fonia-
tri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg och hade en spalt som involve-
rade gommen. Tjugotre av barnen hade 
förutom spalt ytterligare faktorer som för-
väntades kunna påverka resultatet såsom 
syndrom/missbildning, sen- eller avvi-
kande språkutveckling, tvåspråkighet el-
ler var utlandsadopterade. I denna studie 
gjordes en undersökning av hela gruppen 
så väl som gruppen utan ovanstående 
”tilläggsfaktorer”. Även betydelsen av kön 
och spalttyp studerades. Både hela grup-
pen och gruppen utan ”tilläggsfaktorer” 

hade resultat som låg under normvärden 
på Bussagans testparameter Information. 
Detta resultat innebär att gruppen barn 
med LKG jämfört med normvärden hade 
svårigheter att återge relevant informa-
tion. Det var inga signifikanta skillnader 
i resultat på någon av testparametrarna 
beroende på kön eller spalttyper. Svårig-
heten att återge relevant information kan 
vara värd att uppmärksamma, då ett sam-
band mellan resultatet på Bussagan och 
framtida språkprestationer har föreslagits 
i tidigare studier.

”Vi skulle haft en så’n från början” – Utvärdering av hur personer med afasi kan förbättra 
sin kommunikation med AKK i form av en kommunikationsbok

Författare
Linda Fält
Elin Jilderos

Handledare
Annika Dahlgren Sandberg
Gunilla Rejnö-Habte Selassie

Sammanfattning
Syftet i aktuell studie var att normera 
språkförståelsedelen av Reynell Deve-

lopmental Language Scales III, på barn i 
åldrarna 3;6-4;5 år. Frågan om huruvida 
kön påverkar testresultatet undersöktes 
också. Data in samlingen gjordes i samar-
bete med Hyltefors och Lindqvist. I stu-
dien deltog 188 barn från förskolor i Gö-
teborg. Språk förståelsedelen av Reynell 
Deve lopmental Language Scales III an-
vändes samt en översättning av test blan-
ketten. Översättningen bearbeta des och 

några ändringar utfördes. Studien vi sade 
att barnen fick högre poäng med stigan-
de ålder. De svensktalande bar nen fick 
något högre resultat än barnen från den 
brittiska standardiseringen. Det fanns 
inga signifikanta skillnader mellan pojkar 
och flickor. Olika nor mer för pojkar res-
pektive flickor behövs alltså inte för åld-
rarna 3;6-4;5 år.

Normering av språkförståelsedelen i Reynell Developmental Language Scales III 
på barn i åldrarna 3;6-4;5 år – samt studie över könsskillnader
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Kurskalendariet

Blekinge Läns Landsting
Petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se
Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Eslövs Kommun
Anne Zimmermann 
anne.zimmermann@eslov.se

Gotlands kommun
Kerstin Andersson 
kerstin.andersson@hsf.gotland.se

Gävleborgs Läns Landsting
Maria Gustavsson 
maria.gustavsson@lg.se

Hallands kommun
Johanna Kristensson 
johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Hallands Läns Landsting
Kerstin Johansson 
kerstin.johansson@lthalland.se

Jämtlands Läns Landsting
Eva Arvidsson 
eva.arvidsson@jll.se

Jönköpings Läns Landsting
Ann Falck 
ann.falck@lj.se

Landstinget Dalarna 
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

Landstinget i Kalmar län
Inger Larsson 
ingerlar@ltkalmar.se

Landstinget Kronoberg
Pernilla Gustafsson 
pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se

Norrbottens Läns Landsting
Anna-Lena Dynesius 
anna-lena.dynesius@nll.se

Region Skåne
Christina Hougaard 
christina.hougaard@skane.se
Margaretha Löfgren 
margaretha.lofgren@skane.se
Maria Sporre 
maria.sporre@skane.se

Region Skåne, Habilitering och 
Hjälpmedel
Ann Scholtz 
ann.scholtz@skane.se

Region Skåne, Helsingborgs 
Lasarett AB
Cecilia Lundström 
cecilia.lundstrom@helsingborgsla-
sarett.se
Katrin Dahl 
katrin.dahl@helsingborgslasarett.se

Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, 
Lund
Eva Alenbratt 
eva.alenbratt@skane.se

Region Skåne, Kristianstad
Agneta Jogby 
agneta.e.jogby@skane.se

Region Skåne, Lund 
Christina Askman 
christina.e.askman@skane.se

Region Skåne, Vuxenhabiliteringen
Helene Ahnlund 
helene.m.ahnlund@skane.se

Stockholms Läns landsting, 
Huddinge Universitetssjukhus AB
Per Östberg 
per.l.ostberg@karolinska.se

Stockholms Läns 
Sjukvårdsområde
Karin Sjöhagen 
karin.sjohagen@sll.se

Värmlands Läns Landsting
Ann-Christine Ivarsson 
a-c.ivarsson@liv.se

Västerbottens Läns Landsting
Inger Hällgren 
inger.a.hallgren@vll.se

Västernorrlands Läns Landsting
Susanne Westerbring 
susanne.westerbring@lvn.se

Västmanlands Läns Landsting
Mona Barkensjö 
mona.barkensjo@ltv.se

Västra Götalandsregionen
Anneli Åkerberg 
anneli.akerberg@vgregion.se
Anna Rensfeldt 
annarensfeldt@hotmail.com
Yvonne Svensson yvonne.
svensson@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, 
Sahlgrenska sjukhuset
Hedvig Holm 
hedvig.holm@vgregion.se

Örebro Läns Landsting
Anna Djurberg 
johan.erikson@comhem.se

Östergötlands län
Janna Ferreira 
janfe@ibv.liu.se

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Författare
Moa Brynnel
Inger Johansson

Handledare
Ann-Christine Ohlsson
Mats Bende

Sammanfattning
Vid pollenallergi dominerar symptom 
från näsa och ögon men även larynx 
och de nedre luftvägarna kan drabbas. 
Allergireaktionen i larynx är ofta under- 
och feldiagnosticerad. En mild och inte 

smärtsam laryngit kan förbises på grund 
av att symptomen från ögon, näsa och 
bihålor står i förgrunden. En allergisk in-
flammatorisk reaktion i larynx har emel-
lertid stor betydelse, då muntlig kom-
munikation präglar många yrkesutövares 
vardag. Pollen från björk är starkt allergi-
framkallande och en vanlig orsak till luft-
buren allergi.

I denna studie undersöktes hur per-
soner med björkpollenallergi samt en 
kontrollgrupp upplevde sin röst under 
och efter en allergisäsong. Röstpåverkan 

värderades med två frågeformulär, Röst-
handikappindex och Egen Röst och Tal-
formulär, samt ett symptomregistrerings-
formulär.

Personer med björkpollenallergi skil-
de sig från kontrollerna avseende fler 
halsinfektioner och uttalade röstbesvär 
under och efter pollensäsong.

Studien tyder på att björkpollenaller-
gi är en sjukdom, som involverar larynx 
och att effekten av den patofysiologiska 
mekanismen kvarstår trots att pollensä-
songen är över.

Röstbesvär vid björkpollenallergi

12th Annual International Scientific Meeting

July 7 - 9, 2006, Strasbourg, France
The Velo-Cardio-Facial Syndrome 

Educational Foundation, Inc.
Hosted by Génération 22 and 
the VCFSEF European Network

Landsmøte og etterutdanningskurs 

Kristiansand i tidsrommet 22. - 25. juni 2006
Påmelding og informasjon finner du på vår 

web-side: www.norsk-logopedlag.no 
For mer informasjon kan du også henvende 

deg direkte til: Jan-Erik Andersen, 
e-mail: jan-erik.andersen@norsk-logopedlag.no
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Studentuellt

Det har kommit till vår kännedom här 
i Linköping att inte alla utbildningsor-
ter har en logopedstudentsektion. Det 
tycker vi är synd, så vi tänkte ge en 
knuff på vägen för att bilda en. Logo-
pedstudenterna blir på det sättet mer 
sammanhållna och får en egen profil 
skild från läkarstuderande, audiono-
mer och andra vårdstuderande.

Linköpings vårdrelaterade utbild-
ningar ligger under Hälsouniversi-
tet, vars studentkår heter Consensus. I 
stort sett alla utbildningar har en egen 
sektion under Consensus, så också lo-
gopederna förstås. Alla sektioner har 
representanter som sitter med på Con-
sensus möten. I våras åkte alla sektio-
ner på en weekendresa till Åland som 
Consensus delvis sponsrade. Detta ska 
införas som tradition för att man ska få 
en liten belöning för sitt arbete i sek-
tionen.

Logopedutbildningen i Linköping 
startade hösten 2003 och arbetet med 
en logopedsektion startade genast. Ef-
tersom utbildningen var ny så behöv-
des det ett forum där man kunde föra 
fram sina åsikter på ett bra sätt. Vår-
terminen 2004 var Logopedsektionen 
i Linköping ett faktum.

-Varför ha en logopedsektion? 
Studentsektioner är till för att man ska 
kunna framföra sina åsikter i olika or-
gan och förbättra både sin egen utbild-
ning samt allting runt omkring. I Linkö-
ping finns olika utskott där studenterna 
kan diskutera och komma överens för 
att sen framföra sina åsikter till uni-
versitetsledning etc. Tillsammans är vi 
starka förstås!! I Utbildningsutskottet 
värnar vi om kvaliteten på vår utbild-
ning, till exempel att alla får samma 
chans på omtentor. Studiesociala ut-
skottet behandlar allt från studenter-
nas välbefinnande till diskussioner om 
grupprum och papperskorgar. Interna-
tionella utskottet behandlar bland an-

nat utbyten och den mycket aktuella 
Bolognafrågan. 

Logopedsektionen är också vik-
tig för sammanhållningen mellan kur-
serna på logopedprogrammet så man 
hela tiden kan förbättra kvaliteten på 
utbildningen och ha en dialog med 
programledningen. Sektionen är ett ut-
märkt forum att gå ihop och samla alla 
för roliga evenemang också. Arrange-
mang för nya studenter, gemenskaps-
dagar för hela programmet samt myck-
et annat. 

– Så funkar Logopedsektionen 
i Linköping 
Styrelsen har möte en gång i månaden. 
I april äger sektionsfullmäktigemöte 
rum där den nya styrelsen utses. Med-
lemmar i sektionen är inbjudna för att 
delta i röstningen och diskutera mo-
tioner som kommit in. Vi har även ett 
stormöte på hösten där vi beslutar om 
sektionens verksamhet inför det kom-
mande året.

Styrelsen består av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, kassör, 
representanter till Consensus olika ut-
skott, en representant från vår fantas-
tiska spexgrupp och festeri Oralspex 
och självklart finns också en ledamot 
som representerar Linköping i SLOSS 
styrelse.

För att finansiera vår sektion i Lin-
köping kostar det 50 kronor per ter-
min att bli medlem, förhoppningsvis 
kan denna summa sänkas när vi bli-
vit fler medlemmar. Det är viktigt att 
så många som möjligt blir medlemmar 
så sektionen kan förbli aktiv. De för-
måner våra medlemmar har är förköp 
till fester och gratis inträde till gemen-
skapskvällar. Pengarna används sedan 
till genomförandet av stormöten, in-
köp av material till styrelsearbetet men 
framför allt till nollningen och vårt fes-
teri. Varje höst arrangerar sektionen 
välkomstmiddag för de nya studenter-

na med medlemmarnas hjälp. En gång 
per läsår ordnas försäljning av kläder 
med Linköpings logopedprograms lo-
gotyp på, vilket sektionens kassör har 
det övergripande ansvaret för.

– Vad har vi i Linköping åstadkommit 
på dessa tre år?
Första årskullen var mycket engagerad 
och gjorde en grundlig uppstart med 
stadgar för sektionen och bestämde 
vilka utskott det skulle finnas repre-
sentanter i. Efterhand har det också 
utverkats riktlinjer för nollningen och 
festeriet eftersom sektionen bidrar eko-
nomiskt till deras aktiviteter.

Vår sektion har tillsammans med 
Consensus och de andra sektionerna 
inom Hälsouniversitetet kunnat få led-
ningen att ändra på den tidigare fem-
tenta regeln. Numera har vi alltså fler 
än fem chanser att skriva en tenta.

Hösten 2005 stod Linköping för lo-
gopedstudentdagarna som gick väldigt 
smidigt att genomföra eftersom vi hade 
en bra organisation bakom som kunde 
samla alla och peppa alla att göra små 
och stora uppgifter.

På Europeiska logopeddagen i mars 
deltog många av oss studenter. Repre-
sentanter från styrelsen hjälpte pro-
gramledningen och andra logopedeld-
själar med organisationen.

Vi besökte dagis, delade ut bro-
schyrer och gjorde logopeder synliga 
för andra studenter och allmänheten.

Vi har nyligen gjort en hemsida där 
vi kan informera alla om vad som hän-
der på logopedprogrammet. Blir ni ny-
fikna på vad vi gör? 

Välkomna att besöka oss på: 
www.consensus.liu.se/log
Lycka till!

Lina Kobli
Julia McTaggart

Gun Westman Näs

Ta ton! Starta en logopedsektion!
Ebba och Cicci delar ut information om logopeddagen utanför universitetssjukhuset
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 Lediga platser
och kurser

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Symposiet anordnas av Institutionen för kliniska veten-
skaper/Medicinsk radiologi, Lunds universitet, Malmö.
Kursledare: Professor Olle Ekberg, Logoped Margareta 
Bülow, Docent Rolf Olsson

Symposiet omfattar fyra dagar. De två första dagarna är på 
svenska medan de två sista dagarna är på engelska och sker 
i samarbete med European Study Group for Dysphagia and 
Globus (EGDG). Till symposiet har vi bjudit in Professor 
Bonnie Martin-Harris, Charleston, samt Professor Arthur J 
Miller, San Francisco, USA. De kommer att presentera state-
of-the-art föreläsningar varje dag. 
Dessutom kommer fl era av Europas ledande dysfagiforskare 
att medverka under EGDG-delen av symposiet: 
Anita Wuttge-Hannig, Christian Hannig, Peter Pokieser, Ingo 
Herrmann, Elisabetta Genovese, Oskar Schindler, Antonio 
Schindler, Hans Mahieu. Dessutom Professor Michael Crary, 
Gainsville, Florida, USA och Dr Giselle Carnaby-Mann.

Symposiet vänder sig till alla inom vården som utreder, 
behandlar och vårdar patienter med ät- och sväljnings-
svårigheter. Symposiet kommer att ge en allsidig belysning 
av symptomet dysfagi och de dysfunktioner som orsakar 
symptomen. Speciellt uppmärksammas dysfagi hos vuxna 
med neurologisk sjukdom, etiska problem och olika under-
sökningsmetoder. Tore Nilstun, professor i medicinsk etik, 
kommer att ge sina synpunkter på de oftast svåra kliniska 
övervägandena som vården av dessa patienter orsakar. 

Information 
Logoped Margareta Bülow, med dr, Röntgenavdelningen, 
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö. Tel 040-33 88 66, 
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se
Professor Olle Ekberg, Röntgenavdelningen, 
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö.
Tel 040-33 88 61, e-mail: olle.ekberg@med.lu.se

Anmälan senast 6 sept 2006 till Eva Prahl, Diagnostisk 
radiologi, Universitetssjukhuset MAS, 205 02  Malmö, 
e-mail: eva.prahl@med.lu.se

www.rontgen.mas.lu.se/kurser

DYSFAGISYMPOSIUM och
EGDG Annual Meeting

11-14 oktober 2006

UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS, MALMÖ

Logopedmottagningen |
Verksamhetschef 

”Det öppna och innovativa
universitetssjukhuset som skapar möjligheter
– för hälsa och ett bättre liv”. 

Logopedmottagningen är en fristående verksamhet med 17
medarbetare. Vårt uppdrag innebär omhändertagande av barn
och vuxna med röst- tal- och språkstörning, samt dyslexi. Vi
har regionansvar för LKG-omhändertaganden i nära samarbete
med berörda kliniker.

Som verksamhetschef kommer du att ansvara för drift och
utveckling av all verksamhet på mottagningen vilket bl a
innebär ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Upp-
draget som verksamhetschef är tidsbegränsat, kombinerat
med en tillsvidareanställning som logoped. Chefsuppdraget
är kombinerat med klinisk verksamhet.

För mer upplysningar kontakta 
Områdeschef Sven Montán, tfn 040-33 32 78,
e-post: sven.montan@skane.se och/eller
Facklig företrädare, Jan-Olof Malmborn, tfn 040-33 15 78
eller 040-33 10 24

Referensnummer 0601-33, sista ansökningsdag 2006-07-02.

Läs mer på www.umas.se
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Logoped i Uppsala

Under de närmaste året kommer det att finnas olika 
anställningar inom landstingets olika verksamheter 
och/eller Uppsala universitet.

För mer information se våra resp hemsidor under 
sommaren och hösten, www.akademiska.se 
eller www.uu.se.

www.akademiska.se

www.vgregion.se

Upplysningar
Chefslogoped Inga Eliasson, tfn 0520-47 88 31.

För att se hela annonsen www.nusjukvarden.se
Arbeta hos oss. 

Logopedmottagningen
NU-sjukvården 
Trollhättan och Uddevalla

Logoped
för vikariat

söker

Legitimerad Logoped
Arbetsplats: Habiliteringscenter Södertälje för barn, ungdomar/vuxna.

Arbetsuppgifter: Habiliteringscentret ger behandling, råd- och 
stödinsatser till barn och ungdomar mellan 0-16 år med medfödda 
eller förvärvade funktionsnedsättningar, främst utvecklingsstörning och 
rörelsehinder. I verksamheten är barnets och familjens behov styrande. 
Vi arbetar i team med arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, 
sjukgymnast och specialpedagog.

Logopedens arbetsuppgifter är diagnostisering och behandling av 
tal- kommunikation- och språkstörningar samt ät- och dricksvårig-
heter. I arbetsuppgifterna ingår att ge konsultation och rådgivning till 
föräldrar och personal. Arbetet präglas av rörlighet och variation som 
bl a innebär att du arbetar i barnets olika miljöer som förskola/skola 
och i hemmet

Kvalifi kationer: Legitimerad logoped, gärna med erfarenhet av barn 
med funktionshinder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och 
samarbetsförmåga.

Arbetet är en tillsvidareanställning på heltid med start 2006-08-15. 
Vi tillämpar fl extid. Friskvårdstimme på arbetstid och ersättning för 
friskvårdsaktivitet.

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Monica Owen, 
tel 08-553 871 00. Facklig företrädare: Marjana Tornmalm, DIK, 
tel 08-690 60 67.

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr Hab 222/06 senast den 
30 juni 2006 ställd till Habiliteringscenter Södertälje för barn, ungdo-
mar och vuxna, Box 7003, 152 07  Södertälje.

Länscentret söker

LEG LOGOPED
till Språkoteket
Halvtid. (Eventuellt fi nns möjlighet till utökning av tjänsten).
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Språkoteket inom Handikapp & Habilitering kan som ett led i barnets 
behandling förmedla lån av material till föräldrar. Materialet är anpas-
sat för träning av kommunikation, språk och tal. Man framställer och 
anpassar material för träning.
Språkoteket är en träffpunkt för logopeder och ett forum för utbyte 
av idéer och har ambitionen att vara uppdaterat på nytt material för 
träning och bedömning.
Språkoteket anordnar vid behov utbildning för att ge föräldrar idéer 
om hur man kan använda och anpassa material så att man på ett 
lekfullt sätt tränar kommunikation, tal och språk.
På Språkoteket arbetar förutom den halvtidsanställda logopeden två 
habiliteringslogopeder 5 tim/vecka vardera. Arbetet sker i nära samar-
bete med Lekoteket.

Kvalifi kationer: Leg logoped. Bred erfarenhet av behandlingsarbete 
för barn med olika funktionshinder. Intresse för material och materi-
alframställning liksom för metodutveckling. Erfarenhet av konsultativt 
förhållningssätt i arbetet. God samarbetsförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer? Kontakta Inga-Lill Kristiansson verksamhetschef, tel 
08-690 60 21 eller Christine Hyll, Språkoteket, tel 08-690 60 92. 
Facklig kontaktperson: Marjana Tornmalm, DIK, tel 08-690 60 67.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2006, märkt med ref 
nr Hab 223/06 ställd till Handikapp & Habilitering, Länscentret, Box 
6465, 113 82  Stockholm.
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I huvudet 
på en 
akademiker
SACO i Almedalen
Sveriges akademiker bjuder på 
tankeväckande seminarier, spännande 
debatter och inspirerande möten.

3-6 juli 2006 
Kårhuset Rindi

www.saco.se

Läs mer under ”Lediga jobb” www.ltv.se

Logopedmottagningen, Närsjukhuset Västerås söker                  

Västerås Närsjukhus består av tre verksamhetsområden, det  är
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Geriatriska kliniken och
verksamhetsområdet som innefattar Rehabenheten och logoped-
mottagningen. På logopedmottagningen arbetar logopeder och
administrativ personal. Vi har ett länsövergripande ansvar och 
arbete sker i hela länet. Vi arbetar i huvudsak med barn och vuxna 
med tal- och språksvårigheter, stamning, organiska och funktionella 
röststörningar. Vi erbjuder handledning, många kollegor, möjligheter 
till vidareutbildning, ett stort förråd av test- och behandlingsmaterial, 
sekreterarservice samt trevliga och ändamålsenliga lokaler.
Vi söker Dig som är legitimerad logoped och främst vill arbeta 
med utredning och behandling av tal- och språkförsenade barn. 
Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Stor vikt fästes vid per-
sonlig lämplighet.
Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning t o m 
2006-12-31, stor möjlighet till förlängning. Heltidsanställning, 
tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar: Avdelningschef Yva-Lena Jotorp, tel. 
021-17 38 60. 
Facklig företrädare: DIK; Mona Barkensjö. tel 021-17 56 17.
Välkommen med din ansökan, märkt ref.nr. N 83/06, till
Division Närsjukvård, Centrallasarettet ingång 43, 721 89 
Västerås, senast 2006-06-30. E-post: narsjukvard@ltv.se

LEG. LOGOPED Ref.nr. N 83/06 Mitt i Stockholm!
Logopedmottagningarna Rosenlund 
(Södermalm) och Stadshagen 
(Kungsholmen) söker

2 Logopeder, heltid
Vill du arbeta i centrala Stockholm?

Vi på Logopedmottagningarna Rosenlund och 
Stadshagen söker två logopeder, för korttidsvi-
kariat. Vi är ett 30-tal logopeder fördelade på en 
mottagning i nyrenoverade lokaler med utsikt 
på Kungsholmen samt 1 mottagning på härliga 
Södermalm i Stockholms innerstad. Vi erbjuder 
stöd av erfarna kollegor, flextid samt friskvård 
inom tjänsten. 

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter är diag-
nosticering och behandling av barn och ungdo-
mar med språkstörning. Behandlingen sker både 
individuellt och i grupp. I arbetsuppgifterna 
ingår även att ge stöd och rådgivning till för-
äldrar och personal inom förskola och skola. Du 
deltar också viss tid i s k basteam tillsammans 
med arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, spe-
cialpedagog och läkare för att utreda barn och 
ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter. 

Två av våra logopeder ska vara lediga och vi 
söker dig som är legitimerad logoped. Vi lägger 
stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsför-
måga och intresse för teamarbete.

Tjänsten vid Logopedmottagningen Rosenlund 
är ett korttidsvikariat på 40 timmar/vecka under 
tiden 2006-09-01-2007-02-28.

Tjänsten vid Logopedmottagningen Stadshagen 
är ett korttidsvikariat på 40 timmar/vecka under 
tiden 2006-08-01-2006-12-31.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av t f verk-
samhetschef Anna Zällh Vahlquist, 
tel 073-682 55 77 och bitr verksamhetschef Ann 
Stålhammar, tel 073-682 56 86.
Facklig företrädare (DIK): Karin Sjöhagen, 
tel 08-686 51 03.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 
2006, ange ref.nr. SLSO 06-633.
Skicka till: Anna Zällh Vahlquist, Logopedmot-
tagningen Stadshagen, St Göransg. 126, 
112 45 Stockholm . 

www.slso.sll.se
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Universitetsadjunkt i logopedi förenad med klinisk 
tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap

www.uu.se

Upplysningar: om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 3544 och Anki Gustafsson 

tel 018-611 3545.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073 senast den 11 juli 2006.

 Lediga platser
och kurser
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Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Doctoral dissertation in general ling-
uistics at Göteborg University, Sweden, 
2006

Title: Using Language in Social Acti-
vities at Home A Study of Interaction 
between Caregivers and Children with 
and without Disabilities. Author: Ul-
rika Ferm. Language: English. Depart-
ment: Department of Linguistics, Gö-
teborg University, Box 200, SE-405 30
Göteborg, Sweden. Series: Gothen-
burg Monographs in Linguistics 31.

The study examines interactions bet-
ween young school age children with 
and without disabilities and their ca-
regivers in social activities at home. 
The purpose of the study is to investi-
gate the relationship between activities 
and interaction in dyads of caregivers 
and children with severe restrictions in 
speech and motor functions, to study 
the dyads’ use of communication aids 
and to reflect upon possibilities for de-
velopment of the children’s language, 
cognition and self-identity. Two focus 
dyads including children with severe 
impairments and caregivers and two 
comparison dyads including children 

without impairments and caregivers 
participate in the study. The material 
comprises 38 video recordings of fo-
cus and comparison dyads interacting 
in five activity types, mealtime, game, 
drawing, teeth brushing and story 
reading. Different sub-sets of data are 
involved in four sub-studies that ex-
plore how the dyads handle activities, 
communicate and fulfill different in-
teraction goals. Both quantitative and 
qualitative methods are used. 

The communication of the focus dyads 
is mostly unaided and is in all respects, 
except concerning the fulfillment of go-
als relating to immediate needs and in-
timacy, more restricted than communi-
cation in the comparison dyads. There 
is cooperation and success within the 
focus dyads with respect to the percep-
tually salient, but communication rare-
ly extends beyond the here and now. 
In this regard, use of Blissymbolics ma-
kes a difference. In particular, the focus 
dyads are disadvantaged in relation to 
the activities (mealtime, drawing and 
teeth brushing) that offer the compa-
rison dyads the best opportunities to 
engage in extended discourse. The fo-

cus children function within develop-
mental zones that do not match their 
cognitive capabilities. Focus caregivers 
guide their children concerning exis-
ting functions but offer little guidance 
towards more challenging communi-
cation. Focus children, in contrast to 
comparison children, have few means 
to guide their own participation. Use 
of Blissymbolics enables communica-
tion that may not be possible using na-
tural communication modes only. Ho-
wever, in some activities it may not be 
relevant to use a communication aid. 
The present analyses suggest that apart 
from integrating communication aids 
with naturally occurring activities, dy-
ads like the present focus dyads need 
to construct activities that primarily fo-
cus on communication.

Keywords: child-caregiver interaction, 
home, severe speech and physical im-
pairments, disability, augmentative 
and alternative communication (AAC), 
Blissymbolics, activity types, commu-
nicative content, conversational topics, 
person reference, interaction patterns,
interaction goals

Abstract

Infl ödet av artiklar till Logopednytt har ökat något. 
Vi hoppas att detta är en positiv trend som håller i sig även 

efter sommaren. Nu är vi alla värda en lååång, 
skön och varm sommar, så ses vi igen till hösten.

Trevlig sommar!
Redaktörerna

Den ljusnande framtid är vår?

Logoped Ulrika Ferm har disputerat vid Göteborgs 
universitet. Här kan ni läsa hennes abstract och 
på sid 6 fi nner ni ett referat från disputationen.
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