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Jaha, då var det våran tur att knåpa 
ihop några rader till ledarspalten. När 
vi fick förfrågan för läääänge sedan om 
vi kunde ta första numret efter hösten 
svarade vi så käckt ”Javisst, självklart!” 
och det kändes som om det skulle vara 
en enkel match att svänga ihop några 
rader, och nu är det dags (eller snarare 
var det dag för ungefär en vecka se-
dan!). Men så här i elfte timmen när 
man har upptäckt att det inte sker någ-
ra underverk och att en ledare inte 
mognar fram i medvetandet och näst-
intill skriver sig själv är det väl bara att 
ta tjuren vid hornen och se till att det 
blir gjort.

Hösten har kommit tillsammans 
med lite regn och rusk efter en lång, 
varm och förhoppningsvis underbart 
avslappnad sommar, åtminstone här 
på västkusten. en av oss har precis 
kommit in i sin vardag som innebär 
barn som ska till/från skola och dagis 
kombinerat med långa arbetsdagar, 
den andra har också kommit in i sin 
vardag som innebär att vara hemma 
med två små livliga gossar efter att ha 
”sommarjobbat” några veckor som vi-
karie åt arbetskamraterna. Båda försö-
ker vi ta oss tillbaka till det roliga, och 
ibland slitsamma, arbetet att få till en 
tidning. Vi tittar med glädje på vårt för-
sta korrektur som är fullspäckat med 
material, och då är det ändå en del 
som inte får plats utan får stå över till 

nästa nummer!!  och genast blir arbe-
tet med tidningen inte fullt så slitsamt 
utan stundtals ett rent nöje. tack alla ni 
som skickat in era alster till oss, hoppas 
det fortsätter dimpa ner i vår mejlbox i 
samma strida ström även framöver.

I detta nummer kan man bland an-
nat läsa om hur förbundsmötet går till 
och hur man kan påverka, det finns 
språk(klass)artiklar, AVt – vad är det? 
”Lite tips och goda idéer finns väl 
här?!” som de säger i Askungen. In-
smuget på hemlig plats i tidningen 
finns en tänkvärd liten godbit med 
långtgående förslag inom besiktnings-
branschen, och dessutom får vi till vår 
stora glädje publicera den första recen-
sionen i recensionstävlingen.

Vi önskar alla en trevlig läsning och 
en god fortsättning på resten av året!

Mvh,
Camilla Björnram och Malin Sixt Börjesson 

Logopednytts redaktörer 

ps: Vi vill passa på att tacka vår ”gamla” 
redigerare Magnus Alkmar för ett gott 
samarbete, för många fina sidor och 
idéer och önska honom lycka till med 
hans nästa projekt. och så vill vi hälsa 
vår nya redigerare eva dickson välkom-
men. Vi tycker övergången fungerat 
bra och ser fram emot din medverkan i 
och påverkan på tidningen!  ;o)

Camilla Björnram

Malin Sixt Börjesson
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen önskar hälsa alla välkomna 
tillbaka till jobbet efter en förhopp-
ningsvis skön och avkopplande som-
mar!

•  Under hösten kommer styrelsen att 
arbeta intensivt med förberedelserna 
för förbundsmötet som äger rum den 
12/1 2007. Under augusti månad har 
samtliga lokalavdelningar meddelats 
angående antal delegater till för-
bundsmötet. om ni inte fått informa-
tion om detta i ditt län/lokalavdel-
ning är vi tacksamma om ni kontaktar 
oss omedelbart på följande mail-
adress: ingrid.kongslov@dik.se

•  den 29/8 sammanträdde SACos 
vårdförbund.

•  Styrelsen arbetar i skrivande stund 
för fullt med att arrangera en utbild-
ningsdag med utrymme för erfaren-

hetsutbyte för alla personer med  
lokalfackligt uppdrag inom Svenska 
Logopedförbundet den 5/9. 

•  Maria törnhage, styrelseledamot och 
ansvarig för kontakten med landets 
lokalfackliga företrädare och Hans 
Kyrö, ombudsman inom dIK, träffar 
medlemmar i Uppsala den 1/9. Upp-
sala har i dagsläget inte någon lokal-
facklig företrädare. Medlemmarna 
där önskar information om vad facket 
gör och möjlighet att ställa frågor 
kring detta. Vi välkomnar detta initi-
ativ till medlemsdialog!

•  Som de flesta sannolikt känner till äger 
CpLoLs kongress rum den 15–17/9 i 
Berlin. Svenska Logopedförbundet 
kommer att delta med en posterut-
ställning samt skicka två represen-
tanter till kongressen. Vi hoppas få 
möta många svenska och europeiska 

kollegor i Berlin! Information om kon-
gressen finns på www.cplol2006.de.

• Styrelsen sammanträder 6/9 i Nacka.

Ingrid Kongslöv, Ordförande

Vid vårens konferens för logopedchefer 
var det färre cheflogopeder än vanligt. 
detta berodde främst på att ett antal 
cheflogopedtjänster har dragits in. Verk-
samheter har samordnats till större en-
heter, vilket förefaller vara den ”omorga-
nisationstrend” som är mest vanlig i 
landstingsvärlden är just nu. Logopedins 
länsverksamhet i dalarna står näst i 
tur. Logopedin kommer där att bli en 
enhet som är sidoordnad ÖNH-klini-
ken under en gemensam verksamhets-
chef. I Borås, Visby, Ängelholm, Lands-
krona, Halmstad och trelleborg har 
cheflogopedtjänster redan ”försvunnit”.

de cirka 25 logopeder som var i 
Köpenhamn hade som alltid många 
frågor på agendan. Här är ett axplock:

• Behov och efterfrågan: det finns ett 
dolt behov av logopeder t ex. inom 
skolan och inom primärvård och kom-
muner när det gäller äldre personer. 
Förebyggande vård: arbetsmiljön för 
personer med röstproblem, logopedi 
inom BHV.

• Begreppen ”närsjukvård” och ”pri-
märvård” – oklara begrepp. Ibland ingår 
primärvård i närsjukvård, men inte alltid.

• Skattning av patientnytta: Utvärde-
ringsinstrument. Översättningen av nya 
toM (pam enderby) är i det närmaste 
klar. Har omvänd skala jmf med ICF. 
toM har övergivits av många mottag-
ningar. det är krångligt att administrera 
och svårt för patienterna att besvara. 
det lämpligaste är nog i nuläget att rikta 
in sig på ICF för att kunna jämföra oss 
med andra och för att det är internatio-
nellt. Används av arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster.  på nationella konfe-
rensen 2006 i Jönköping kommer Lena 
Hartelius att prata om ICF och kommu-
nikation.

• Kvalitetsregister inom logopedi: 
det är dags att väcka Socialstyrelsen 
när det gäller kvalitetsregistrering för 
logopeder.

• Rösthandikapp index:  det finns ett 
validerat rösthandikappindex (Voice 
Handicap Index) i göteborg – gjort av 
Ann-Christine olsson. Vi kommer 
överens om att använda detta natio-
nellt. Kontakta elisabeth Lindström för 
ytterligare information.

• Klassificering av vårdåtgärder (KVÅ)

• Talpedagogutbildningen som startar 
hösten 2006 vid institutionen för språk-
vetenskap, Stockholms universitet.

• Arbetsvärdering BAS arbetsvärde-
ringsprogram har använts inom olika 
landsting. Logopederna har inte hamnat 
i samma intervall i de olika landstingen.

Representanter från logopedutbild-
ningsorterna deltog under en stor del 
av dag 2. Anette Lohmander och  
Margareta Jennische gav en mycket bra 
beskrivning av hur Bolognaprocessen 
inom eU kommer att påverka logoped-
programmet. en specialistutbildning inom 
logopedi förbereds av utbildningsorter-
na i samråd med Svenska Logopedför-
bundet. 

Birgitta Henning, Länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping har mera utförliga minnes-
anteckningar.

Nästa möte kommer att äga rum i 
Västerås den 12–13 oktober 2006. 

Nästa vårmöte kommer att äga rum 
i Köpenhamn den 10–11 maj  2007. 

Cheflogopedgruppen i Sverige genom 
Marianne Christensen, Verksamhetschef, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Logopedchefernas möte i Köpenhamn 
         18–19 maj 2006
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Förberedelserna är i full gång
trots att januari kan kännas avlägset är 
förberedelserna inför förbundsmötet i 
full gång och förhoppningsvis har de 
flesta medlemmar lagt märke till detta. 
dels har vi i styrelsen informerat om 
förbundsmötet i Logopednytt dels har 
antalet delegater meddelats till lokal-
avdelningarna under augusti månad.  

Vem kan bli delegat och  
hur många får man skicka?
Alla som är medlemmar i Svenska Logo-
pedförbundet har möjlighet att fungera 
som delegater. det totala antalet dele-
gater vid förbundsmötet är 40. 

Varje lokalavdelning/län får utse 
minst en och högst fem delegater. För-
delningen baseras på antal medlem-
mar sex månader före ordinarie för-
bundsmöte. det är alltså helt upp till 
dig och dina kollegor att besluta om 
vem som ska representera er vid för-
bundsmötet. Byte av delegat kan ske 
fram till sju dagar före förbundsmötet. 

den som fungerar som delegat har 
i uppgift att representera medlemmar-
na i sitt län/sin lokalavdelning, att rös-
ta, delta i diskussioner under mötet 
och lyfta frågor som man kommit över-
ens om lokalt. För att demokratin ska 
fungera är det viktigt att delegaten är 
väl förberedd och påläst. Alla hand-
lingar till förbundsmötet skickas ut i 
god tid före förbundsmötet för att dele-
gaterna ska hinna sätta sig in i de frågor 
som ska tas upp och ha möjlighet att 
diskutera dessa lokalt. det är angeläget 
att den som är delegat är välinforme-
rad om hur medlemmarna som han/

hon representerar ställer sig till de för-
slag som läggs fram till förbundsmötet.

Val av styrelse
en av förbundsmötets viktigaste upp-
gifter är att för de kommande två åren 
utse ordförande, ordinarie styrelsele-
damöter, styrelsesuppleanter, revisorer 
och personliga suppleanter för dessa, 
redaktörer för Logopednytt samt övri-
ga som förbundsmötet eller styrelsen 
beslutar.

en valberedning bestående av tre 
medlemmar arbetar med att ta fram ett 
förslag till samtliga poster. Valbered-
ningen väljs vid föregående förbunds-
möte. Inför kommande förbundsmöte 
består valberedningen av Inga Maj 
Lundmark, göteborg, Katarina Nygren, 
Sundsvall och Birgitta Rosén gustafsson, 
Linköping. Alla medlemmar är välkom-
na att lämna förslag på kandidater till 
de val som skall hållas. Förslagen ska 
givetvis motiveras.

Valberedningens förslag tillsammans 
med motivering kommer att presente-
ras i förbundets informationskanaler ca 
två månader före förbundsmötet. 

Förslaget med samtliga kandidater 
skickas ut till delegaterna samtidigt 
med handlingarna till förbundsmötet, 
senast fyra veckor före mötet. 

Propositioner, motioner  
och övriga frågor
I de handlingar som behandlas av för-
bundsmötet finns bland annat proposi-
tioner och motioner. den stora skillna-
den mellan dessa är att propositionerna 
är förslag från styrelsen och motionerna 

är förslag från medlemmar, delsektioner 
eller lokalavdelningar.

I en proposition ger styrelsen ett 
förslag till beslut av förbundsmötet. I 
en motion föreslår motionären åtgär-
der. Styrelsen ska alltid avge ett yttran-
de över motionen.

Vid förbundsmötet kan man givet-
vis även föra upp frågor som inte tagits 
upp i föredragningslistan. Har man nå-
got sådant ärende ska detta anmälas 
vid sammanträdets öppnande. dessa 
frågor hamnar då under punkten ”Öv-
riga frågor”. 

Hur kan man påverka?
Förbundsmötet är, som nämnts tidigare, 
Svenska Logopedförbundets högsta 
beslutande organ. detta innebär att 
förbundsmötet är det absolut bästa till-
fälle som ges att lyfta fram synpunkter 
och förslag vad gäller förbundets verk-
samhet och styrelsens arbete.

ett enkelt sätt att påverka är att lokalt 
diskutera de förslag som finns inför för-
bundsmötet och komma överens om 
hur man vill att den delegat som repre-
senterar den egna lokalavdelningen/ 
länet ska rösta i dessa frågor. ett konk-
ret exempel på att detta kan få stora 
konsekvenser är det beslut som fatta-
des vid föregående förbundsmöte om 
att ställa in Logopedstämman 2007. 
Styrelsen hade lagt fram ett förslag om 
detta inför förbundsmötet 2005. trots 
att diskussionen vid mötet gav uttryck 
för att flera ställde sig tveksamma till 
förslaget röstades det igenom av närva-
rande delegater.

Förbundsmöte 
         – så funkar det
Förbundsmötet, som äger rum vart annat år, är Svenska Logopedförbundets högsta 
beslutande organ. Nästa förbundsmöte hålls i Stockholm den 12 januari, 2007.  
då utses bland annat ordförande och styrelse för de kommande två åren.  
Förbundsmötet fattar dessutom, utifrån de motioner och propositioner som l 
ämnats in, beslut om vilka övergripande frågor som förbundet ska lägga störst vikt 
vid i sitt strategiska arbete fram till nästa förbundsmöte år 2009.

Forts. på sid 6
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ett annat sätt att påverka är givetvis att 
komma med egna förslag på vad sty-
relsen borde arbeta med eller vad  
Logopedförbundet borde ägna sig åt. 
detta har alla medlemmar möjlighet 
att göra genom att lämna in en motion. 
Sista datum för inlämnande av motio-
ner till förbundsmötet 2007 är den 10 
november i år.

Så skriver man en motion
du som inte känner dig säker på hur 
en motion ska vara uppställd för att 
kunna behandlas av förbundsmötet, 
kan använda dig av tipsen nedan. Har 
du några frågor är du välkommen att 
höra av dig till dIKs kansli på telefon 
08-466 24 00.

Börja med att ange vem som är 
motionär. Berätta i vems namn motio-
nen gäller. Är det din egen eller är ni 
flera personer som ligger bakom?

Fortsätt sedan med att uppge en 
kontaktperson. Ange här vem vi kan 
kontakta ifall vi har frågor angående 
motionen. glöm inte ange kontaktper-
sonens medlems- eller personnummer. 
Vi behöver det för att kunna identifiera 
att han eller hon är en medlem.

efter ovanstående uppgifter kom-
mer själva huvudtexten i motionen. 
Här beskriver du bakgrunden till varför 
du valt att skriva en motion, till exem-
pel om det är något som du upplever 
som ett problem eller om det finns ett 
mål som du vill uppnå. om du har 
några idéer om hur du vill att Svenska 
Logopedförbundet ska gå till väga för 
att arbeta med frågan kan du även skri-
va det här.

Motionen måste avslutas med ett 
eller flera förslag i form av att-satser. 
du ska skriva dem enligt modellen 
”jag/vi föreslår förbundsmötet att...”. 
denna sista del av motionen kan tyck-
as vara lite petigt formell, men den är 
mycket viktig. det är tyvärr många 
ovana motionärer som bara skriver en 
problembeskrivning med lite löst for-
mulerade idéer kring möjliga lösningar. 
då är det omöjligt för förbundsmötet 
att ta ställning till motionen.

din motion kan innehålla hur 
många att-satser som helst, men var 
noga med att inleda varje förslag med 
formuleringen ”jag/vi föreslår för-
bundsmötet att...”.

Motionen ska sedan skickas in per  
e-post, senast den 10 november, till 
caroline.kejnemar@dik.se.

To:Affiliated Societies of the IALP
From:Dolores E Battle, Ph. D.  
President IALP

Date: March 13, 2006

Re: Recommendations for Working with Bilingual/Multilingual Children

Over the past several years the Multilingual Committee of the IALP, under the 
leadership of Marion Fredman,  conducted an investigation of the practices used 
by speech-language pathologists and/or logopeds  in providing clinical services 
for children and adults who use a language other than that of the service provider.  
Their project involved a questionnaire that was distributed to practitioners in our 
affiliated societies. 

A total of 99 therapists from 13 countries completed the questionnaire.  They 
responded to a number of items regarding assessment and intervention they use 
with practices with 158 bilingual or multilingual children.   The committee also 
did an extensive review of the literature to determine those practices that were 
supported by the evidence from research.  Using information from both sources 
as well as conversations with participants from around the world, the Multilingual 
Committee prepared the attached Recommendations for Working with  
Bilingual/ Multilingual Children. 

Speaking for the committee, we are grateful for the assistance you provided in 
helping the committee obtain the cooperation of persons in your country.   
We hope that the guidelines will be useful to you and your members.  Please  
feel free to make the Guidelines available to your members.

The committee is planning a special session at the IALP Congress in Copenhagen 
entitled “The Speech – Language – Literacy connections in Multilingual 
Children with Communication Disorders” 
Anyone interested in the work of the committee should contact the IALP Office 
or Marion Fredman at marion@netvision.net.il

Members of the IALP Multilingual Committee are as follows:

Marion Fredman Israel (Chair)
José Centeno USA
Heila Jordaan South Africa
Yvette Hus Canada
John van Borsel Belgium
Helen Grech Malta

Sincerely,

Dolores E Battle, Ph. D.
President IALP
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President IALP
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Over the past several years the Multilingual Committee of the IALP, under the leadership of Marion Fredman,  conducted an 
investigation of the practices used by speech-language pathologists and/or logopeds  in providing clinical services for children 
and adults who use a language other than that of the service provider.  Their project involved a questionnaire that was distributed 
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The committee also did an extensive review of the literature to determine those practices that were supported by the evidence 
from research.  Using information from both sources as well as conversations with participants from around the world, the 
Multilingual Committee prepared the attached Recommendations for Working with Bilingual/ Multilingual Children. 

Speaking for the committee, we are grateful for the assistance you provided in helping the committee obtain the cooperation  
of persons in your country. We hope that the guidelines will be useful to you and your members.  Please feel free to make the 
Guidelines available to your members.

The committee is planning a special session at the IALP Congress in Copenhagen entitled “The Speech – Language – Literacy 
connections in Multilingual Children with Communication Disorders” Anyone interested in the work of the committee  
should contact the IALP Office or Marion Fredman at marion@netvision.net.il

Members of the IALP Multilingual Committee are as follows:
Marion Fredman Israel (Chair) Yvette Hus Canada
José Centeno USA John van Borsel Belgium
Heila Jordaan South Africa Helen Grech Malta

Sincerely,

Dolores E Battle, Ph. D.
President IALP

Forts. från sid 5

Följande brev angående en undersökning om  
flerspråklighet har kommit till styrelsen.  Artikeln i sin helhet kommer läggas ut på  

www.logopedforbundet.se, och eventuellt även  
tryckas i ett senare nummer av Logopednytt.
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”För extraordinära insatser” gavs i år ett 
hederspris från Karolinska Universitets-
sjukhuset till logoped Pia Rasmussen. 
Detta skedde i samband med att de 
årliga Karolinapriserna delades ut den 
19 maj. Konferencier vid prisutdelningen 
var Mark Levengood.

pia är anställd på Logopedkliniken  
Karolinska men har sitt arbete förlagt 
till Sektionen för Cochleaimplantat och 
Hörselkliniken. Hon har under de två 
senaste åren gått en utbildning i ”Audi-
tory Verbal therapy” (AVt) tillsam-
mans med två kollegor, logoped Ulrika 
Johansson och specialpedagog Anna 
persson. tillsammans har de arbetat 
med ett flertal barn där de använt denna 

terapimetod, något som pia och hennes 
kollegor själva berättar mer om i detta 
nummer av Logopednytt. ett av barnen 
heter Amanda, 3,5 år. Hennes pappa 
tyckte att pia gjort ett så fantastiskt  
arbete med hans dotter att han skrev 
ett brev till sjukhusdirektören på Karo-
linska, Cecilia Schelin Seidegård. ”Att 
som patient bli bemött med engage-
mang, kunskap och medmänsklighet 
är det finaste man kan få från 
vårdpersonalen”, läste Cecilia Schelin 
Seidegård från nomineringen som 
kommit in från Amandas pappa. på 
grundval av det brev som Amandas 
pappa skrev bestämdes att ett heders-
pris, utöver de gängse priskategorier-
na, skulle inrättas.

Karolinapriserna har delats ut sedan 
1992. Sjukhusledningen på Karolinska 
Universitetssjukhuset vill på detta sätt 
uppmärksamma enskilda medarbeta-
res eller en grupps insatser inom sex 
specifika områden: forskning, utbild-
ning, ledarskap, arbetsmiljö, jämställd-
het samt kvalitetshöjande arbete. 

Elisabet Lundström, 
Logopedkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset

Hederspris till logoped!

SLoF-priset!
Sedan 1992 har SLoF vartannat år delat ut ett pris till en kliniskt verksam logoped som gjort ett förtjänstfullt 
arbete. SLoF-priset kommer denna gång att delas ut i samband med Förbundsmötet 12 januari 2007 i Nacka.

VeM ska bli 2007 års pristagare?
du har nu, själv eller tillsammans med kollegor möjlighet att nominera någon du tycker förtjänar den samlade 
logopedkårens uppskattning. diskutera och lämna ett förslag tillsammans med en motivering till din kontakt-
person inom länet. Svenska Logopedförbundets styrelse utser pristagaren utifrån de förslag som inkommit. Vi  
i styrelsen ser alltid fram emot denna uppgift och tycker det ska bli roligt att ge förbundsmötet lite guldkant 
genom att få dela ut priset där!

Förslag på person tillsammans med motivering ska vara styrelsen tillhanda senast den 15:e november 2006. 
Skicka förslagen till din lokal fackliga förtroendeperson eller till ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse:
Ingrid Kongslöv, Hyregatan 7, 211 21 Malmö, ingrid.kongslov@dik.se

pia Rasmussen, Amanda  
och hennes pappa samt  
Mark Levengood som var  
konferencier vid prisutdelingen
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Karolinska institutet anordnade 2 juni 
2006 ett minisymposium om aktuell röst-, 
tal- och språkforskning för att hedra fil. 
dr Eva Holmberg, som går i pension. 

eva Holmberg (f. 1939) började sin 
forskarbana på 1970-talet som foneti-
ker vid Institutionen för lingvistik, 
Stockholms universitet. Från denna tid 
stammar hennes kända lärobok i arti-
kulatorisk fonetik tillsammans med  
peter af trampe (Lundström-Holmberg 
& trampe: elementär fonetik, Student-
litteratur, 1977). den koncisa boken 
håller ännu ställningarna som intro-
duktion till ämnet.

eva Holmbergs forskning bygger 
främst på aerodynamiska studier av 
röstkällan. Under 1980- och 1990-talen 
var hon verksam i Boston, USA. Hon 
disputerade 1993 på avhandlingen Aero-
dynamic measurements of normal voice 
vid Institutionen för lingvistik i Stock-
holm. Sedan 1998 har eva Holmberg 
varit anställd som forskare och lärare 
vid enheten för logopedi och foniatri, 
Institutionen för klinisk vetenskap, inter-
vention och teknik, Karolinska institutet. 
Hon vann snabbt en nyckelställning 
vid enheten, där hennes kunskaper om 
aerodynamiska och akustiska mått på 
röstproduktionen varit ovärderliga i 
studier av s.k. hyperfunktionell röst-
funktion, t.ex. patienter med stämbands-
knottror och fonasteni. på logopedpro-
grammet har eva gjort stora insatser 
dels genom att undervisa i inversfiltre-
ring, dels genom att handleda och ve-
tenskapligt övervaka magisteruppsat-
ser i logopedi. Hon har även delat med 
sig av sin expertis i den vetenskapliga 
publikationsprocessen till forskare och 
doktorander vid enheten.

Symposiet öppnades med en väl-
komsthälsning av professor Britta 
Hammarberg, som för 13 år sedan var 
opponent på eva Holmbergs avhand-
ling. oppositionen har uppenbarligen 
snarast främjat ett fruktbart samarbete 
dem emellan. det första föredraget 

hölls därefter av Gunnar Fant, profes-
sor emeritus vid Institutionen för tal, 
musik och hörsel vid KtH. Fant är en 
pionjär inom talforskningen och lade till-
sammans med gunnar Bjuggren grunden 
för den svenska logopedutbildningen. 
Vid 86 års ålder är han alltfort i farten. 
Hans viktigaste skrifter gavs nyligen ut 
i bokform under titeln Speech acous-
tics and phonetics på Springer.

Fants föredrag behandlade samvari-
ationen mellan det subglottala trycket, 
röstens grundtonsfrekvens och röstin-
tensiteten. Han har använt unika regist-
reringar av det subglottala trycket med 
hjälp av en sond instucken i larynx. Ut-
ifrån dessa data och samtidiga registre-
ringar av F0 och ljudtrycksnivå kan ekva-
tioner uppställas för att predicera 
konturen på ljudtrycksnivån utifrån F0 
och det subglottala trycket. omvänt 
kan det subglottala trycket prediceras 
utifrån F0 och ljudtrycksnivån.

Nästa föredrag höll Björn Lindblom, 
professor emeritus vid Institutionen för 
lingvistik, Stockholms universitet. Lind-
blom gav en briljant exposé över feno-
menet maskering i auditiv och visuell 
perception. Han framhöll att vissa svår-
förståeliga fonologiska drag i olika språk 
kan betingas av maskeringseffekter som 
vidlåder talperceptionssystemet. Att 
ämnet var svårsmält för 1970-talets  
fonetiker fick eva Holmberg erfara när 
hon 1977 presenterade en egen maske-
ringsstudie. Men dagens stötesten kan 
bli morgondagens läroboksfakta, och 
så har också skett med maskering.

tredje föreläsare var Ing-Mari Tall-
berg, med. dr och leg. logoped vid  
Logopedkliniken, Karolinska universi-
tetssjukhuset. Hennes föredrag handlade 
om felsägningar och minnesprocesser. 
Med avstamp i en illustrativ analys av 
felsägningar och konfabulation drog 
tallberg uppmärksamheten till ett fram-
växande forskningsfält, neuro-psyko-
analys, där psykoanalytiska tankegång-
ar blandas med neurologi. Som äldre 
och yngre inspiratörer såg hon Sig-
mund Freud, Aleksandr Luria, endel 
tulving (kanadensisk kognitionspsyko-
log, bördig från dorpat) och Michael 
Ullman (neurovetare vid georgetown 
University, USA).

ett lika roande som lärorikt före-
drag kom från Stellan Hertegård, docent 
och överläkare vid Öronkliniken, Karo-

linska universitetssjukhuset. Hertegård 
berättade om ”Jakten på formanter från 
sopraner till trångmynta grodor”. trång-
mynta grodor visade sig inte vara foni-
aterslang för någon svårbehandlad  
patientkategori utan s.k. trädhålsgrodor 
(Metaphrynella sundana) på Borneo. 
Hangrodorna placerar sig i trädhål och 
utnyttjar systematiskt deras resonans 
för att förstärka sina parningsrop.

Elisabet Lundström, leg. logoped 
vid Logopedkliniken, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, rapporterade från 
sitt doktorandprojekt om laryngekto-
merades röster. det upplevda rösthan-
dikappet hos laryngektomerade, mätt 
enligt ett särskilt självskattningsinstru-
ment (rösthandikappindex), är inte så 
stort som kunde förväntas med tanke 
på det omfattande ingrepp patienterna 
gått igenom. det kan sammanhänga 
med att många patienter inte längre är 
verksamma i röstkrävande yrken. dess-
utom verkar det subjektiva rösthandi-
kappet minska med tiden.

I sina avslutande ”reflections” – hon före-
drog det engelska ordet – berättade eva 
Holmberg själv om sin forskarbana 
med stor humor och ett fyndigt bild-
spel. Hon fortsätter härnäst att forska 
på ett docenturstipendium vid La trobe 
University i Australien. Framträdande i 
evas reflektioner var hennes ovanliga 
förmåga att generöst betona andras in-
satser och uppfatta nya möjligheter i 
sådant som många tar för givet. Häls-
ningar i form av audio- och videofiler 
hade strömmat in till symposiet från 
forskarkolleger i in- och utlandet. efter-
åt bjöds på mingel med förfriskningar 
och fler hyllningar.

Per Östberg

Karolinskasymposium 
för eva B. Holmberg

gunnar Fant, eva Holmberg och  
Björn Lindblom efter symposiet 

eva Holmberg ”reflekterar”
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på logopedmottagningen i Falun har vi 
länge hållit fast vid ljudinspelning på 
kassettband trots att vi haft möjlighet 
att spela in med både dAt och röst-
analysprogrammet SWeLL som båda 
borgar för betydligt bättre inspelnings-
kvalitet. Kassettbanden har dock haft 
sina fördelar. Framförallt har det varit 
det medium gemene man har haft till-
gång till och inspelningarna har oftast 
varit tillräckligt bra för jämförande ana-
lyser av tal och röstkvalitet förutsatt att 
man har varit omsorgsfull i inspelnings-
förfarandet. Alla logopeder på mottag-
ningen har haft tillgång till bandspelare 
på sina mottagningsrum och i den mån 
som man har tillverkat hemtränings-
band för röstpatienter har kassettband 
varit det medium som har varit var 
mans egendom. tiderna har dock änd-
rats. Kassettbandspelarna är på väg att 
försvinna, främst bland de yngre. Vad 
som gäller som varje ungdoms bärbara 
ljudanläggning numer är någon form 
av Mp3-spelare.

Mp3 är en typ av ljudfilsformat där 
man har komprimerat informationen 
så att den ska ta mindre plats i data-
minnet utan att försämra den subjekti-
va ljudkvaliteten. I sammanhang där 
man vill analysera ljudsignalen i en da-
tor, som exempelvis med SWeLL, vill 
man helst undvika komprimerade sig-
naler, då processen med komprime-
ring alltid i någon form förvanskar sig-
nalens ursprungsform. exempel på 
ljudformat utan komprimering är 
WAVe  och SMp.

edIRoL R-09 är en utrustning som 
kombinerar båda dessa egenskaper. 
Man kan välja att spela in antingen 
med WAVe- eller Mp3-format. 

Utrustningen är ungefär stor som en 
kortlek, vilket gör att man lätt tar med 
den dit man vill. Litenheten som gör 
den behändig är kanske också största 
nackdelen med den. Några av knap-
parna är så små att de kräver god hand-
motorik. Risken att man förlägger ut-
rustningen eller att den blir stulen är 
också påtaglig. I övrigt finns mycket 
gott att säga om den. 

Apparaten har inbyggd stereomik-
rofon vilket normalt brukar vara under-
måligt för högkvalitativa ljudinspel-
ningar. Men i det här fallet fungerar de 
faktiskt riktigt bra. Hela apparaten kan 
sättas fast i ett mikrofonstativ om så 
önskas. Man kan också koppla in en 
extern mikrofon, exempelvis ett head-
set.  edIRoL R-09 har möjlighet för-
sörja extern mikrofon med fantom-
spänning vilket är av stor betydelse då 
det just är den typ av mikrofoner som 
kräver fantomspänning som är de mest 
användbara. 

Utrustningen är således så pass 
mångsidig att den täcker in de flesta 
behov en logoped kan ha när hänn 
(obs: förslag till nytt könsneutralt per-
sonligt pronomen 3 person, singularis, 
grundform (hänns i genetiv och 
hännom i objektsform)) vill göra en 
ljudinspelning. Vill man göra en hög-
kvalitativ inspelning för arkivering så 
kan man göra en inspelning i WAVe-
format. 

Mest till sin rätt för logopeden kom-
mer kanske ändå edIRoL R-09 när 
man spelar in för tillfälligt bruk och när 
man ska tillverka hemträningsband för 
röstpatienter med Mp-3 spelare. Förut-
satt god handmotorik är det mycket lätt 
att spela in med edIRoL R-09. Med tre 

knapptryck är man igång med inspel-
ningen. Utrustningens egenbrus är lågt 
och dynamiken är stor. detta medför 
att kravet på justering av inspelningsni-
vån är liten. Med rätt grundinställning 
kommer såväl svaga som starka ljud 
kunna urskiljas väl, förutsatt att bak-
grundsbruset ej är för högt. det vikti-
gaste att tänka på är att man placerar 
den mikrofon man använder så nära 
ljudkällan som möjligt. Klåfingriga små 
barn och blåsande munnar måste man 
alltjämt akta sig för. Avlyssning sker 
därefter med hörlurar eller med exter-
na högtalare, vilket man föredrar. Näm-
nas bör att vill man redigera filerna gör 
man det bäst efter man har fört över fi-
lerna till en dator med lämpligt redige-
ringsprogram.

pS: Vill man underlätta sina studenters 
kunskapsinhämtande (framförallt för oss  
som har mer eller mindre svårt att lyssna 
och skriva samtidigt p.g.a. dyslektisk 
problematik) så är edIRoL-09 ett ypper-
ligt hjälpmedel att spela in föreläsningar 
med. dS

Vill du veta mera om edIRoL-09:  
teknisk data, priser och återförsäljare? 
gå då in på Rolands hemsida  
www.roland.se.

Anders During 
Logoped med medicinteknisk bakgrund.

edIRoL R-09 
en behändig apparat för digital ljudinspelning.
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Auditory Verbal Therapy (AVT) är en 
terapiform där föräldrar ges kontinuerligt 
stöd i att använda framför allt hörseln och 
lyssnandet för att utveckla talspråket hos 
det lilla barnet som använder hörappara-
ter (HA) eller cochleaimplantat (CI).
Vi är tre personer från Sverige som har 
fått möjlighet att deltaga i en tvåårig 
utbildning i AVT. Vi blev färdiga med ut-
bildningen i november 2005 och utbildar 
nu andra i denna terapiform. 

AVt är en etablerad terapiform som 
föräldrar till barn som är hörselskadade 
och döva kan välja, framförallt i Nord-
amerika och Australien. I AVt utnyttjar 
man barnets förmåga att med lämpliga 
hörseltekniska hjälpmedel höra och 
lyssna optimalt, för att utveckla tal-
språk. Hjärnans förmåga att tolka och 
bearbeta auditiv information förbättras 
när de auditiva områdena i hjärnan ut-
vecklas. Stimulans av hörselsinnet är 
avgörande för att denna utveckling ska 

ske (Carol Flexer, Facilitating Hearing 
and Listening in young Children 1999). 
Inom AVt betonas användning av bästa 
möjliga tekniska hjälpmedel från tidig 
ålder och man förordar att barnet vistas 
i en väl anpassad ljudmiljö.

När barnet får HA/CI förväntar man 
sig att barnets hörsel- och talspråksut-
veckling börjar och att den i stort sett 
följer samma steg som för barn med 
normal hörsel. genom kontinuerlig, 
omfattande och god talspråksstimulans 
i alla tänkbara situationer försöker man 
öka barnets utvecklingstakt för att bar-
net på sikt ska komma upp i nivå med 
sin kronologiska ålder.

Föräldrarna träffar tillsammans med 
sitt barn en AVt-terapeut en gång i 
veckan under en längre tidsperiod. Vid 
dessa tillfällen får föräldrarna handled-
ning i hur de kan hjälpa sitt barn att ut-
veckla förmåga att lyssna och använda 
talspråk i vardagen. Föräldrarna upp-
manas även att berätta för terapeuten 

om sina egna observationer av barnets 
hörsel- och talspråksutveckling. tera-
peuten följer kontinuerligt barnets ut-
veckling beträffande förmåga att lyss-
na, förstå och själv använda talspråk, 
tänkande och kommunikation. där-
igenom ges möjlighet att formulera 
lämpliga, individuella målsättningar 
samt utvärdera framstegen och bedö-
ma barnets auditiva utvecklingspoten-
tial. om barnet visar sig ha specifika 
svårigheter som t ex med koncentra-
tion, munmotorik, språkinlärning etc 
ser AVt-terapeuten till att barnet  
remitteras vidare för bedömning och 
eventuell annan behandling, som kan 
ges parallellt med AVt. ett nära sam-
arbete mellan föräldrar och terapeut 
anses vara mycket betydelsefullt efter-
som föräldrarna är de viktigaste språk-
givarna för det lilla barnet. Nära släk-
tingar och förskolepersonal är också 
välkomna att delta i terapin.

Auditory 
Verbal 
therapy

AVT:s förutsättningar och principer:

1. Stödja tidig upptäckt och diagnos av hörselnedsättning hos nyfödda  
och små barn följt av omedelbar hörselhabiliterande insatser och 
auditory verbal terapi.

2. Rekommendera omedelbar hörselundersökning och användning 
av lämplig, modern hörselteknologi för att uppnå maximal kapaci-
tet vid hörselstimulering.

3. guida och handleda föräldrar* att hjälpa sitt barn att använda 
hörseln som sin primära sinnesmodalitet för att utveckla talat språk 
utan att använda teckenspråk eller betona läppavläsning.

4. guida och handleda föräldrar att bli de primära modellerna för 
deras barns utveckling av lyssnande och talat språk, genom aktiv 
och regelbunden delaktighet i individuell auditory verbal terapi.

5. guida och handleda föräldrar att skapa en omgivning som stödjer 
lyssnandet för att tillägnandet av talat språk ska kunna ske under 
alla barnets dagliga aktiviteter.

6. guida och handleda föräldrar att hjälpa sitt barn integrera lyss-
nande och talat språk till att bli en del av alla aspekter i barnets liv.

7. guida och handleda föräldrar att använda naturliga utvecklings-
mönster gällande hörsel, tal, språk, kognition och kommunikation.

8. guida och handleda föräldrar att hjälpa sitt barn att själv kontrol-
lera sin talspråksproduktion genom lyssnande (självkorrektion).

9. genomföra löpande formell och informell bedömning och 
använda den diagnostiska informationen för att kunna göra en 
individanpassad Auditory Verbal behandlingsplan, för att följa 
utveck-lingen och för att utvärdera effektiviteten av behandlings 
planen (de uppsatta målen) för barnet och familjen.

10. Stödja skolgång i vanliga klassrum med normalhörande barn  
med lämpliga stödåtgärder från tidig barndom och uppåt i åldrarna.

* termen ”föräldrar” inkluderar även mor- och farföräldrar, släktingar, 
förskolepersonal dvs alla viktiga personer som barnet träffar och interagerar  
med till vardags.

Fritt översatt från A.g. Bell Academy for Listening and Spoken Language,  
11 januari 2006-02-06, (ursprungligen utvecklades de 10 principerna av  
doreen pollack, 1970). 

en gång per vecka träffar föräldrar och barn en AVt-terapeut för handledning och träning.
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Under handledning till föräldrar  
demonstreras olika tekniker och strate-
gier som syftar till att få det enskilda 
barnet att lyssna aktivt t ex:

•  Skapa optimal hörselmiljö, t ex sitta 
på den sida som barnet hör bäst

• Uppmärksamma ljud i omgivningen

•  ge tydliga signaler för när barnet för-
väntas lyssna, t ex peka på örat, säga 
”lyssna!”, ”hörde du det?”, ”lyssna 
noga nu!” etc

•  presentera ljudstimuli före visuell sti-
muli och sedan auditiv och visuell 
stimuli samtidigt

•  ge tydliga signaler för när barnet för-
väntas imitera tal, t ex luta sig mot 
barnet, använda handen eller en lek-
sak som ”mikrofon” som sträcks fram 
mot barnet

•  Använda en varierad språkmelodi för 
att hjälpa barnet att uppmärksamma 
tal och för att underlätta förståelsen 
av talspråk

•  ge barnet tydliga modeller för tur-
tagning i verbal kommunikation t ex 
terapeuten vänder sig först till föräldern 
som får besvara en fråga innan bar-
net får svara på samma typ av fråga

•  pausa för att ge barnet tid att tolka 
vad han/hon nyss hörde

•  Vänta för att barnet ska hinna reagera 
och ”ta sin tur” i kommunikationen

•  göra sång och musik till en viktig del 
av barnets liv

Utbildning i AVT i Sverige
efter att vi under en två-dagars kurs 
hösten 2003 hade bekantat oss med 
principerna för AVt, var vi tre personer 
som anmälde vårt intresse för att delta 
i en två år lång utbildning. Learning to 
Listen Foundation (LtLF) i toronto er-
bjöd denna utbildning i samarbete 
med Cochlear europe och detta var 
första gången som denna utbildning 
gavs med så stort avstånd mellan hand-
ledare och deltagare. Vi påbörjade ut-
bildningen i januari 2004. Utbildning 
erbjöds först i Sverige men året efter 
även i Norge. 

Under utbildningens gång träffade 
var och en av oss 2–3 familjer en gång 
i veckan för att praktisera AVt. Barnen 
har varit mellan 10 månader och 3 år 
och varit både användare av hörapparat 
och användare av cochleaimplantat. 

Själva utbildningen har varit upp-
delad i tolv steg, där de huvudsakliga 
delarna bestod av teori som varvades 
med observationer och egen praktisk 
tillämpning under handledning både 

på nära håll då handlederna har besökt 
oss i Sverige och på distans genom 
analyser av videoband som vi skickat 
till toronto. Vi har haft förmånen att 
vid tre tillfällen fått besöka LtLF i  
toronto. dessa veckor bestod av en 
hel del teoretisk undervisning samt av 
auskultationer hos våra handledare 
från tidig morgon till sen eftermiddag. 
det var väldigt intressant och inspire-
rande att se barnen och föräldrarna på 
nära håll och dessutom få möjligheten 
att ställa frågor direkt till dem som 
både tillämpar och lär sig genom att 
följa grundprinciperna för auditiv verbal 
terapi.

Större delen av utbildningen har 
bestått av att utveckla det egna praktiska 
tillämpandet av de teoretiska kunska-
perna på hemmaplan som har fördju-
pats genom fortlöpande tentor av de 
teoretiska blocken. den teoretiska delen 
har bland annat innehållit kunskap och 
fördjupning om grundprinciperna för 
AVt, talakustik, lyssnandets utveck-
lingssteg, audiologiskt omhänderta-
gande, tekniken i cochleaimplantat, 
hur man sätter upp realistiska mål för 
varje barn, faktorer som påverkar det 
enskilda barnets utveckling, föräldra-
samarbete, handlingsplaner för AVt, 
testmaterial, etik och diagnostiskt  
arbete. I det praktiska arbetet har det 
handlat mycket om att lära sig att ut-
veckla de tekniker och strategier som 
man använder sig av för att fokusera på 
att lära sig tala genom att lyssna opti-
malt. Vi har också arbetat med att ge 
föräldrar handledning under pågående 
terapi samt att översätta våra teoretiska 
kunskaper i ord genom att ge förslag 
på hur föräldrarna kan tillämpa tekni-
ker och strategier för hörsel och tal i 
hemmet. ytterligare en uppgift som in-
gått i utbildningen har varit genomför-
andet av dels en workshop för föräld-
rar och dels en workshop för personal. 
Något som vi upplevt som mycket  
givande har framför allt varit att obser-
vera och analysera det egna och varan-
dras arbete med familjerna vid åter-
kommande videoanalyser.

Att sprida kunskaperna om AVt  
vidare var ett kriterium för att få ge-
nomgå utbildningen. efter avslutad ut-
bildning i november 2005 tog vi därför 
kontakt med tre logopeder och en spe-
cialpedagog som arbetar inom områ-
det och som tidigare visat intresse för 
utbildningen. dessa fyra personer ge-
nomgår nu under ett år en komprime-
rad version av ovan beskrivna AVt- 
utbildning. Utbildningen kommer att 
pågå från februari 2006 till februari 
2007 och innebär bland annat att 
handledare och deltagare träffas en 
heldag i månaden för teoretisk och 

praktisk tillämpning i form av föreläs-
ningar, diskussioner, videoanalyser och 
auskultationer. Vi hoppas att kunna 
fortsätta med denna typ av utbildning 
även i framtiden. 

Vi är efter avslutad utbildning mycket 
nöjda med den erfarenhet vi har fått 
och vi upplever att tekniker och strate-
gier som används inom AVt kan an-
vändas för många barn som är hörsel-
skadade/döva och deras föräldrar, även 
om man inte tillämpar samtliga princi-
per för AVt. Vi är även mycket glada 
för att ha fått pröva att arbeta så nära 
familjerna under så lång tid och önskar 
att fortsätta arbeta så, i den utsträck-
ning det är möjligt. Vi tycker att speci-
fik hörsel- och talspråksträning, som 
bygger på ett mycket nära samarbete 
mellan föräldrar och specialpedagog/
logoped, där man t ex träffas varje 
vecka under längre tid, i större ut-
sträckning bör finnas som ett alternativ 
för intresserade föräldrar. Många för-
äldrar uttrycker en önskan att tidigt få 
mycket hjälp med att stödja och bedö-
ma barnets utveckling av hörsel och 
talat språk. Ju tidigare barnets hjärna 
stimuleras av meningsfulla ljud, ju 
snabbare vill utvecklingen av de audi-
tiva områdena i hjärnan ske (Carol 
Flexer, Facilitating Hearing and Liste-
ning in young Children 1999). gemen-
samma målsättningar och förväntan på 
barnets potential att lära sig lyssna och 
tala styr vad föräldrar och andra i bar-
nets närhet gör idag, vilket i sin tur har 
betydelse för det enskilda barnets fram-
tida hörsel- och talspråksförmåga.

pia Rasmussen, logoped,  
Hörselkliniken/Sektionen för CI, 
Karolinska Universitetssjukhuset

Ulrika Johansson, logoped,  
Sektionen för CI,  
Karolinska Universitetssjukhuset

Anna persson, specialpedagog, 
Hörselkliniken,  
Karolinska Universitetssjukhuset

Tips på hemsidor med mer  
information om AVT:
www.learningtolisten.org
www.auditory-verbal.org (A-V Links)
www.agbell.org
www.oxfordav.co.uk

Denna artikel är en omarbetad version  
av en artikel som tidigare publicerats i 
Barnplantabladet, Våren 2006, sid 10–13.
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I slutet av april hölls den årliga språk-
klasskonferensen under två dagar – för 
första gången utanför Sverige – nämligen 
i Mariehamn på Åland. 

det var Strandnässkolan som bjöd på 
ett uppskattat och omväxlande pro-
gram. elever stod för incheckning, kaffe-
servering och välkomstmusik. Strand-
nässkolans rektor Mikael Rosbäck invig- 
ningstalade och fortsatte sedan att vara 
en påhittig och trevlig konferencier. 
om ni vill veta vad vi åhörare bl a fick 
vara med om ska ni titta och lyssna på 
http://gerede.org/STUFF/volare-karaoke.
swf! på kvällen var det supé på Marie-
park med underhållning av ålänningar. 

Smågrupper behövs
den första dagen inleddes av Ann-
Christine Loo-Örn, lärare på Mussor 
skola i Vasa. Hon beskrev arbetet med 
undervisningsgrupper utgående från 
elevernas olika diagnoser med fokus 
på varje elevs möjligheter och behov. 
Ann-Christine hävdade att smågrupper 
behövs och att alla ska ges möjlighet 
att välja grupp alternativt vanlig klass.  
I språkklassen (dysfasiklassen) går 8 

elever med dysfasidiagnos (språkstör-
ning i Sverige). Alla har individuella 
program omfattande tecken som stöd, 
tal- språk- och kommunikationsträning 
men även AdL och social träning. Man 
jobbar med handikappmedvetenhet; 
”vad har jag för svårigheter, vad behö-
ver jag hjälp med”. Integrering sker på 
elevens villkor. på Mussorskolan finns 
också ett specialpedagogiskt kompe-
tenscenter. Många kommer dit på stu-
diebesök och även vi är välkomna till 
Mussor skola! Ann-Christines mejl-
adress är ann-christine.loo@vaasa.fi.

Matematikångest
Neuropsykolog Åse Fagerlund från 
Folkhälsan i Helsingfors talade först 
om språksvårigheternas inverkan på 
matematikinlärning och sedan om min-
nets begränsningar och möjligheter. 
Åse talade om två grundläggande ma-
tematiska processer: ungefärlig gestalt-
ning av antal och visuellt-språklig bear-
betning av tal/siffror. enligt dehaene, 
piazza, pinel & Cohen (2003) repre-
senteras dessa processer av vissa om-
råden i hjärnan. de lägger också till 
rymduppfattning och uppmärksamhet. 

enligt Åse har 6–7% av alla elever ma-
tematiksvårigheter; åtminstone en elev 
per klass. en stor del av dem som har 
matematiksvårigheter har också språk-
liga brister; enligt en stor finländsk un-
dersökning var komorbiditeten 43%. 
då kan det vara svårt att förstå en fråga 
som: Kan en rät linje vara sned? och 
det kan vara besvärligt att bedöma om 
ett svar är rimligt. det är också viktigt 
att komma ihåg att matematisk pro-
blemlösning hänger nära samman med 
motivation och självkänsla – ”matema-
tikångest” pratade Åse om. tips på vad 
som fungerar för elever med matema-
tiska svårigheter finns på http://www.
dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/
RR554.pdf.

Sällan primära minnessvårigheter
Senare på eftermiddagen återkom Åse 
och talade då om minne, olika minnes-
komponenter, minne i hjärnan och 
minne som en process bestående av 
mottagning – förmåga till selektiv upp-
märksamhet, bearbetning – där arbets-
minnet är själva redskapet, inlagring – 
strävan till att länka det nya till tidigare 
kunskap och återkallande/framplock-

2006 års språkklasskonferens på Åland  
– rekordmånga deltagare
Karlskrona • Sigtuna • Åkersberga • Linköping • Visby • Mariehamn • Specialpedagogiska institutets rådgivare 
Östra regionen • Norra regionen • Södra regionen • Helsingfors • Malmö • Jönköping • Umeå • Lycksele  
Skövde • Mora • täby • Kronoby • Larsmo • Nykarleby • Korsholm • Närpes • Vasa • Sollentuna  
Kungälv • esbo • Haninge • grankulla • Söderkulla • Ludvika • Norrköping • Karleby • partille • Kävlinge  
Lidingö • Hässleholm • Hallstavik • Jomala • dragsfjärd • ekenäs • Jakobsstad • Lemland • Luleå  
oskarshamn • Stockholm • Bålsta • Borgå • Falun • Uppsala • enköping • Vallentuna • Åbo • godby  
Sund • Saltvik – nästan 300 deltagare från olika delar av Sverige och Finland var där! 

Många deltagare på språkklasskonferensen, april 2006, Strandnässkolan, Mariehamn.
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ning – där det gäller att hämta fram in-
formation ur långtidsminnet. Åse på-
pekade att det hos barn sällan rör sig 
om primära minnessvårigheter utan 
bristerna hör vanligtvis ihop med andra 
inlärningssvårigheter. ofta är inkod-
ningen den stora utmaningen. Allra 
bäst minns barn händelser som före-
kommer och upprepas i vardagen – 
systematik, struktur och trygghet är 
viktiga faktorer. erfarenheterna organi-
seras till inre modeller av hur världen 
fungerar. Femåringar överskattar lätt 
sin egen förmåga i minnesuppgifter 
medan elvaåringar kan göra en mycket 
mer korrekt bedömning av sin förmå-
ga. ett äldre barn har lärt sig att bättre 
styra sin uppmärksamhet till det som 
är viktigt att lära sig. då minns man 
bättre. det finns två huvudsakliga vägar 
att gå: grundträna och kompensera. 

Träning av arbetsminne
grundträning i form av RoboMemo  
talade Hanne Uddling om. Hanne är 
logoped och jobbar bl a i tal- och hör-
selklassserna i Bålsta, där nio elever – 
fyra yngre, fem äldre (år 6–9) har fått 
arbetsminnesträning med RoboMemo. 
Hanne talade medryckande, med stor 
entusiasm också om personliga erfa-
renheter av träningen. enligt gathercole 
& pickering (2000) kan allmänna inlär-

ningssvårigheter, som inte beror på 
bristande intelligens, direkt kopplas till 
arbetsminnet. Förutom den grundläg-
gande dosen RoboMemoträning som 
består av ungefär en lektion per dag 
under fem veckor rekommenderas nu 
en boosterdos i tre veckor. enligt Hanne 
är det inte säkert att förbättringarna 
märks i tester utan de märks snarare i 
vardagen. Barnen kommer t ex ihåg att 
ta med gymnastikkläderna till skolan, 
de minns vad de har för läxa och ”tja-
tet” från föräldrarna minskar. Mer in-
formation om RoboMemo finns på 
www.cogmed.com. 

Studie av tidig språkstimulering
Ann-Christina Kjeldsen, speciallärare i 
Joumala en bit utanför Mariehamn pre-
senterade resultat från en åländsk longi-
tudinell studie av tidig språkstimulering 
i förskolan – Från Ö till Ö – förebyg-
gande och överbryggande, Bornholms-
modellen på Åland. I undersöknings-
gruppen deltog ett hundratal barn från 
södra Åland och lika många kontroll-
barn från norra Åland och Mariehamn. 
I början av förskoleåret gjordes en se-
rie metafonologiska test. dessutom 
undersöktes ordförråd, bokstavskän-
nedom, läsning och språkförståelse i 
grupp (KtI). Sedan vidtog träning un-
der åtta månader, 15–20 minuter per 

dag, fem dagar per vecka alternativt tre 
dagar per vecka. I slutet av förskoleåret 
gjordes testerna åter. Barnen följdes 
ända till år 6 i skolan, då de testades 
med avseende på läsning (menings-
kedjor), fri skrivning, ord- respektive 
läsförståelse, RAN (Rapid Automatic 
Naming) och matematik. Som risk-
zonsbarn bedömdes de med 25% säm-
sta värden. Alla förbättrades men risk-
zonsbarnen uppvisade låga resultat på 
RAN och fonologisk medvetenhet. det 
är viktigt med systematisk planerad 
och kontinuerlig träning, vilket stäm-
mer med slutsatserna från Bornholm, 

Karin Kairavuo matematiklärare med konkret, laborativt material.

Neuropsykolog Åse Fagerlund från  
Folkhälsan i Helsingfors.

Forts. på sid 17

men eventuellt räcker det med medi-
umdos dvs 15–20 minuter per dag tre 
dagar per vecka enligt Ann-Christinas 
resultat. dock konstaterade Ann-Chris-
tina att 15–20% av undersökningsbar-
nen fortfarande tillhörde den ”svagare” 
gruppen men så många som 50–60% 
bland kontrollbarnen, även om alla 
gick framåt.

Projekt pojkläsning
efter Ann-Christina kom en kort, entusi-
astisk och energigivande presentation 
av barnens litteraturdagar på Åland. 
Skolbibliotekarie elspeth Randelin från 
ytternäs skola pratade om betydelsen 
av att ge barn, fr a pojkar, läshunger. 
projekt pojkläsning hade gett upphov 
till litteraturdagar över hela Åland. Un-
der fyra dagar i april hade 14 författare 
inbjudits och talat på skolorna. det 
måste vara roligt, riktigt roligt att läsa! 
och gott! en läsmeny presenterades: 
som ”förrätt” information till skolper-
sonal och föräldrar, ”varmrätten” var 
läsning, läsning, läsning. ”efterrätten” 
var en vimmelfest med författare och 
elever. enligt elspeth började läspro-
jekt ofta med efterrätten men för att ge 
resultat måste även förrätt och varmrätt 
ingå. elsbeth talade om att ebba Junker, 
Visby, och torgny Karnstedt, Arvika, 
hade tjänat som inspiratörer till henne. 

Fatta Matta!
Karin Kairavuo, en inspirerad och in-
spirerande matematiklärare, talade om 
Fatta Matta – laborativt material för 
barn med språkliga svårigheter. det 
tycktes som om alla åhörare fick lust 
att börja plugga matte! Karin påtalade 
betydelsen av konkretisering, inte alls 
bara för de yngsta eleverna. När man 
konkretiserar begrepp och regler sti-
muleras flera sinnen samtidigt och 
upplevelsen stannar kvar. Konkretise-
ring i matematik ger liv åt uppgifterna 
och hjälper eleverna att förstå teoretis-
ka resonemang långt upp i åldrarna. 
Material att manipulera, förändra och 
påverka – bilder att se och rita – mat-
teprat då man både talar och lyssnar – 
begrepp som man tänker kring. 

Anna Simonsens rutsystem (beskrivs i texten).
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Föräldrarna fick under helgen lyssna 
till föreläsningar med olika teman. Lo-
goped Markus Björnström från talkli-
niken, danderyds sjukhus, pratade på 
temat ”Läs- och skrivsvårigheter och 
åtgärder i skolan”. Agneta Ahlin, talpe-
dagog från Resurscenter tal och språk, 
Specialpedagogiska institutet, föreläste 
om ”Självuppfattningen i ett skolper-
spektiv hos elever med grav språkstör-
ning; vad kan det få för konsekvenser 
och vad man kan tänka på som föräld-
er?”. Slutligen höll Linda ohlsson, en 
nu vuxen tjej med språkstörning, till-
sammans med Susanne Loheman, spe-
cialpedagog på Specialpedagogiska in-
stitutet, en föreläsning runt Susannes 
intervjuundersökning med unga vuxna 
med grav språkstörning och om deras 
tankar kring sitt funktionshinder. Linda 

berättade om sin uppväxt och hur till-
varon är idag. 

I år var vi två logopeder som till-
sammans med Magdalena Lindfeldt, 
talpedagog på språkförskolan Bamse, 
arbetade med barnen med språkstör-
ning. de 13 barnen som deltog var i 
åldrarna 9 –12 år. När familjerna anlän-
de till kursgården i Flen var det vacker 
vårkväll och en härlig nyfiken stäm-
ning i luften. efter en gemensam pre-
sentation av familjerna träffades språk-
gruppen i ett litet hus en bit ifrån de 
andra, där vi sedan höll till under hel-
gen. Barnen fick veta att helgens hem-
liga tema var cirkus och att vi tillsam-
mans skulle göra en föreställning att 
visa för föräldrar och syskon under 
söndagen. Lördagen ägnades åt att öva 
de olika numren, bestämma kläder och 

musik, tillverka biljetter, dekor och an-
nat som behövs när man ska göra en 
cirkus. Vi hann även med att paddla 
kanot, bada, berätta sagor och leka. 
Kvällarna avslutades med gemensam-
ma aktiviteter som ”Allsång i Flen”, 
korvgrillning och brännboll. Barnen 
samarbetade väldigt fint under helgen 
och flera fick nya vänner och även för-
äldrarna knöt nya kontakter. Hur gick 
föreställningen? det blev succé med 
nummer som ”tigertämjaren”, ”jonglö-
rerna” och ”starke mannen”.  

Hälsningar från logopederna  
Carina Aronsson och Ingrid pallars

Carina.aronsson@karolinska.se, 
pallarsingrid@hotmail.com

Språkhelg 2006
I början på juni hölls återigen en familjehelg för barn med språkstörning, deras syskon 
och föräldrar. detta är tredje året i rad och fjärde helgen som Lisa gunnarsdotter och 
Sofie Wikström från Afasiförbundet/talknuten i samarbete med Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda barn, dHB, ordnar denna helg. Syftet är bland annat att 
knyta nätverk och sprida information mellan föräldrar samt att skapa möjligheter för  
barnen att träffa varandra, hitta nya vänner och göra roliga aktiviteter tillsammans.
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Helgens hemliga tema var: Circus!

Let är skapad av den finska logopeden 
Leena Salonen. Let-modellen används 
i afasirehabilitering och syftet är att 
uppnå flexibilitet och snabbhet i språk-
liga processer för att på så sätt förbättra 
kommunikationsförmågan hos perso-
ner med afasi. 

Let finns spritt på logopedmottag-
ningar i kopior över hela Sverige men 
har aldrig getts ut som formellt be-
handlingsmaterial, även om det hela  
tiden varit Leena Salonens ambition. I 
samband med att Leena Saalonen tala-
de om sin Let-modell på en kurs på 
danderyds Sjukhus AB 2001, reviderade 
logopeder från sjukhuset och stroke-

gruppen Östermalm delar av innehållet. 
detta material lämnades till kursdelta-
garna tillsammans med Let-bilderna 
och det är denna utgåva som kan be-
ställas.

Materialet består i sin helhet av 160 
språkenheter (enheterna A till t) och 
160 bilder, varav 10 bildark med sub-
stantiv och 10 bildark med verb. I före-
liggande utgåva finns samtliga bildark 
samt språkenheterna A, C, d, e, F, I, J, 
K, L, M, p, Q, R, S, t på lösa blad och 
Cd.

Logoped eric Lindström och logo-
ped Hanna persson har sammanställt 
Leena Salonens teorier och skrivit en 

introduktion till Let-modellen som 
medföljer. Introduktionen är granskad 
av Leena Salonen.

För mer information om och beställ-
ning av materialet hänvisas till logoped 
Hanna persson: hanna.persson@ds.se.

Hanna Persson, leg logoped,
Danderyds sjukhus

Nu kan du beställa nya kopior av  
Language enrichment therapy (Let)

C

B

A
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den 18 april 2006 var en spe-
ciell dag för Uppsalas första 
kull av logopedstudenter. efter 
ett drygt års teoretiska studier 
i hemvan universitetsmiljö var 
det dags att bege sig ut i den 
hårda verkligheten. Studenter-
nas allra första praktikperiod 
skulle ta sin början.

de 30 studenterna placerades ut på 
barnlogopedmottagningar i Uppsala 
och omkringliggande län. Jag var en av 
dem. Kvällen före den stora dagen klev 
jag på det tåg som skulle föra mig till 
en mindre stad två timmar bort från 
tryggheten i Uppsala.
   Jag och många av mina klasskamrater 
fann trygghet i att det i alla fall säkert 
skulle dröja ett bra tag innan vi skulle 
ha egna patienter. För visst måste det 
väl vara så att vi skulle få följa med en 
”riktig” logoped de första veckorna? 
Inte kunde det väl vara så att VI, som 
inte kunde NÅgoNtINg skulle få ha 
egNA patienter på en gång? Nej, nej.  

Lugn i min förvissan kände jag mig 
inte ens särskilt nervös inför första 
praktikdagen. Vi blev väl bemötta av 
vår trevliga handledare, och allting 
kändes ganska avspänt. Några timmar 
senare var jag inte fullt lika lugn längre.  

Handledaren hade just berättat att jag 
skulle ha min första patient redan 
klockan 8.30 följande praktikdag! 
HJÄLp!! Fjärilarna vägrade att lämna 
min mage ifred. 

Min handledare tipsade mig om att 
i förväg skriva ner vad jag planerade 
göra under patientbesöket. Att impro-
visera är svårt till och med för erfarna 
logopeder, menade hon. Sagt och 
gjort. Jag skrev ner allting i detalj, väl 
medveten om att en ”black out” skulle 
kunna drabba mig under besöket: ”1. 
Hälsa på barnet. 2. Hälsa på föräldern. 
3. Se till att barnet sitter bra. 4. Sätt dig 
själv…” patetiskt, ja, men det fick mig 
att lugna ner mig. Besöket förlöpte trots 
mina farhågor utan större katastrofer. 
och ja, jag kom ihåg att sätta mig ner 
utan att ens behöva titta på lappen!

Så var alltså det första besöket av-
klarat. Skönt! Men under praktiktiden 
har vi fått erfara att logopedens arbete 
långt ifrån är slut när patienten går 
hem. då kvarstår fortfarande bearbet-
ning av test, journalskrivning, telefon-
samtal till förskolor, talpedagoger och 
föräldrar, remissvar… och inte minst, 
inför kommande behandlingsbesök: 
Vad i fridens namn ska man rent prak-
tiskt kunna hitta på för att hjälpa den 
här personen med sina bekymmer? 
Hur tränar man till exempel ett barn 
som klusilerar frikativor? Med Meta-
fonmaterialets ”gubben lång” och 

”gubben kort”? Kanske i kombination 
med ”finns i sjön” eller ett memory så 
att det blir lite roligare? om man bara 
kunde komma ihåg spelreglerna…

den här praktikperioden har varit 
unik för oss i och med att den har inne-
hållit en mängd ”förstagångsupplevel-
ser”. Första nybesöket, första återbesö-
ket, första behandlingen, första 
journalen… det har varit nervöst, krä-
vande och stressigt men också utma-
nande, roligt och lärorikt. Förutom de 
kunskaper vi fått om hur det är att ar-
beta på en barnlogopedmottagning 
har vi också, vilket kanske är viktigast 
av allt, hunnit växa in en smula i våra 
roller som blivande logopeder.

När praktiken fortsätter efter som-
maren kommer mycket fortfarande att 
kännas nytt. Men nu har vi många av 
förstagångsupplevelserna bakom oss. 
Nästa gång vi ska ha en behandling är 
det inte första gången längre. Vi har 
faktiskt tidigare upplevelser att luta oss 
emot, även om de är få, och har börjat 
bygga på det som kallas erfarenhet. 
Med spänd förväntan är vi nu beredda 
att ta itu med nästa termins praktikpe-
riod, lite tryggare i vår roll och lite mer 
erfarna.

Karin Koltay
 Kurs I, termin 3

 Uppsala universitet

Studentuellt

Första praktiken

KUM-kurs
Vet ni om att det finns en jättespännande och 
intressant utbildning riktad till logopeder, förskol-
lärare, grundskollärare, fritidspedagoger och, från 2007, 
psykologer? den heter Språkstörning ur ett special-
pedagogiskt perspektiv och är uppdelad i två delar  
à 10 poäng. Information finns bland annat på adressen 
http://sherwood.lh.umu.se/specsprak2007

Kursen ges vid tre studieorter – Karlstad, Umeå och 
Malmö – och är en distansutbildning. 
om man har tillgång till dator och internet hemma är 
det ett smidigt och roligt sätt att studera på. det blir 
många intressanta diskussioner på nätet! Med kurskam-
rater – och lärare – som kommer från olika delar av 

  landet och har olika kompetens blir utbytet stort   
 och varje fråga får flera infallsvinklar.

Något som också varit givande är att man ska skriva 
om ett barn med språkstörning, och dess miljö, utifrån 
litteraturen i de olika momenten. det är bara viktigt att 
man kan hitta ett barn med språkstörning att följa 
under året…

Vi tycker båda att det är väl värt att gå kursen. Vi 
har fått mycket inspiration i jobbet!

Titti Jägerstedt Annika Sönnerhed
Förskollärare Logoped, Röda Korsets språkförskola

oBS! Sista ansökningsdag brukar vara i oktober.  
Sök direkt till respektive högskola.
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Kurskalendariet

 
Dysphagia Seminar on Swallowing Disorders

Athens – Greece
3, 4 & 5 November, 2006

the Seminar is addressed to:
• Speech & Language therapists

• Speech & Language therapy Students
• otolaryngologists 

Information: Seminar Secretariat, c/o Maria Margeti
tel.: + 30 210 7665 822, +30 6947 708544

Fax: + 30 210 3240 157.
e-mail: margeti@speechtherapist.gr

www.logopedists.gr 

The 5th Asia Pacific Conference on Speech,  
Language and Hearing will now be held in sunny  

Brisbane, Australia in July 2007. 
please visit our new web sites for information on the Asia pacific Society 

(http://www.shrs.uq.edu.au/asiapacific/index.html) and details of the 
conference (http://www.shrs.uq.edu.au/apconference/index.html).  

Dysleximässa
Utställning och Föreläsningar

Folkets Hus, Göteborg 27–28 oktober 2006
Information om föreläsningsprogram och utställare kommer att finnas 

på: www.fmls.nu och i nr 4/2006 av tidningen Läs&Skriv
              

Arrangör: FMLS, Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och  
Skrivsvårigheter i samarbete med Myndigheten för skolutveckling  

och gR-utbildning i göteborg.

Östsväljardagen  2006
kommer i år att vara i Västerås torsdagen den 30 november.  

Reservera dagen.
Mer information kommer i ett senare nummer av Logopednytt.

Arbetsgruppen gm Ann-Marie Forsberg  (ann-marie.forsberg@ltv.se 
eller ann-marie.forsberg@vasteras.se)

AVT – Audio Verbal Therapy 
Kursdag på Resurscenter tal och språk, Sigtuna, 22 september

Föreläsare är Ulrika Löfkvist och pia Rasmussen, logopeder  
vid Sektionen för Cochleaimplantat,  

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 
För information: ylva.segnestam@sit.se. Anmälan görs på www.sit.se

Ny utbildning i talpedagogik
Höstterminen 2006 startar en specialutbildning i talpedagogik  

vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Utbildningen 
omfattar 40 poäng och vänder sig till lärare inom det allmänna 

skolväsendet. Institutionen för lingvistik i Stockholm ger även en  
40-poängskurs i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för lärare. 

Kursplaner finns på: http://www.ling.su.se.

Man börjar ofta med det sista när man 
arbetar med äldre elever enligt Karin, 
men – vad du gör, förstår du! Matema-
tikinlärning är kumulativ enligt Karin, 
dvs en liten brist i början kan ge stora 
problem senare – problemen hopar sig. 
Matematik kräver många färdigheter 
samtidigt: tal- och tidsuppfattning, upp-
märksamhet, arbetsminne, planering, 
flexibilitet är några exempel som Karin 
gav. Karin utgår från att undervisning-
en i matematik ska utveckla det mate-
matiska tänkandet, befästa talbegreppet 
och de grundläggande räkneoperatio-
nerna samt ge eleverna en grund för att 
tillägna sig matematiska begrepp och 
strukturer. Karin har startat Mattelan-
det i Helsingfors – ett ställe där lärare 
kan träffas och diskutera matematik. 
det var många av de deltagande lärar-
na på konferensen som riktigt njöt av 
Karins föreläsning.

En skola för 100%
Språkklasskonferensen avslutades med 
en mycket givande föreläsning av Anna 
Simonsen, talterapeut (logoped) och 
föreståndare för ord och Mening. Hon 
har tidigare arbetat vid Folkhälsan i 
Helsingfors. Hennes rubrik var ”ge 
mig en möjlighet – hur påverkar språk-
störningen inlärningen och vilka vägar 
kan man då gå?” Anna talade om en 
skola för 100% och inte bara för de 
78% som ligger mest genomsnittligt – 
inom ”bulan” på normalkurvan. det är 
ännu större variation hos barn med 
språkstörning än hos barn med typisk 
utveckling. Hon visade ett rutsystem 
med språkets nivåer dvs pragmatik, se-
mantik, syntax, morfologi, fonologi på 
y-axeln och förståelse, produktion, 
lingvistisk medvetenhet på x-axeln. 
Hon uppmanade oss att sätta + (plus) 
respektive – (minus) i rutorna för att se 
både styrkor och brister hos barnen. 
Anna påpekade att det är en konstant 
växelverkan mellan att språkproducera 
och att språkförstå och att man måste 
beakta barnens språkprofil i skolan. 
Anna rekommenderade en bok: Merritt-
Culatta: Language Intervention in the 
Classroom. ytterligare information  
om ord och Mening finns på www. 
ordochmening.fi.  

tack till Carita, Jeanette, Johanna, 
Maria, Mikael, Monica och Ulla samt 
alla elever som hade ordnat allting så 
utomordentligt! Nästa år ses vi på en  
annan ö – gotland.

Ylva Segnestam
RC tal och språk, Sigtuna

Specialpedagogiska institutet

Forts. från sid 13
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 Lediga platser
och kurser

Landstinget Sörmland söker

 

Leg Logoped
till Öron-, Näs- och Halskliniken Sörmland
 
Sedan ett år tillbaka är all ÖNH-sjukvård i Sörmland
samlad i en länsövergripande klinik med verksamhet i
Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Större delen av
landstingets logopedi ingår som en samlad del i denna
klinik med verksamhet på alla tre sjukhusen.
 
Vi erbjuder en projektanställning under ett år.
Arbetet gäller dyslexiutredningar.
Projektet är en vårdgarantiåtgärd. Projektanställningen
gäller under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
 
I Sörmland har vi ett väl fungerande vårdprogram för
omhändertagandet av personer med dyslexi.
Du kommer att arbeta på en av våra
logopedmottagningar i Eskilstuna, Nyköping eller
Katrineholm.
Du kommer själv att kunna påverka var din placering
blir.
 
Sörmland ligger naturskönt beläget i Mälardalen. Hos
oss är det alltid nära till vatten, vi har många sjöar och
vacker skärgård i Trosa, Nyköping och Oxelösund.
Goda förbindelser med Stockholm finns i länets tre
största städer Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.
 
Mer information lämnas av länscheflogoped Ulrika
Ahlbäck, tfn 016-10 32 69. Facklig kontaktperson är
Magdalena Öhrling, tfn 0155-24 51 32.
 
Välkommen med din ansökan inkl meritförteckning
senast 2006-09-22, till Mälarsjukhuset,
Personalutvecklingsenheten plan 13, 631 88 Eskilstuna.
rekrytering.mse@dll.se
Märk kuvert/ansökan med ref nr MSE 96/06.
 

Logoped till 
Röst- och 
talvårdsenheten

www.orebroll.se

Läs mer på www.orebroll.se/jobb eller
kontakta cheflogoped Eva Hillerbrand, 
tfn 019-602 14 57 
eva.hillerbrand@orebroll.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Logoped
Barn- och Vuxenhabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxen-
habiliteringen, är två länsövergripande verksamheter
som ger råd, stöd, behandling och utbildning till
personer med funktionshinder, deras familjer och
nätverk. Vi söker nu 3 logopeder till dessa
verksamheter.
 
Läs mer på www.lul.se/hoh, eller ring verksamhetschef
Gunnel Haglund, tel 018-611 88 48 alt. logoped Lena
Nilsson, tel 018-611 68 83

Habilitering och Hjälpmedel

Akademiska sjukhuset  |  Primärvården  |  Folktandvården  |  Lasarettet i Enköping

Habilitering och Hjälpmedel  |  Landstingsservice  |  Kultur i länet  |  Varuförsörjningen

Landstingsdirektörens stab  |  Hälso- och sjukvårdsstaben
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Logoped
Folke Bernadottehemmet, kvinno- 
och barndivisionen

Folke Bernadottehemmet är en regionhabilitering i 
Uppsala-Örebros sjukvårdregion, men tar även emot 
patienter på remiss från övriga Sverige. Vi arbetar 
med barn och ungdomar med rörelsehinder eller 
andra neurologiskt betingade funktionshinder som 
är i behov av specialistinsatser. Arbetet bedrivs i 
tvärprofessionella team som arbetar rollintegrerat 
under begränsade utrednings- och behandlingstider. 

Vi erbjuder ett vikariat om 75 %, med tillträde snarast.
Vikariatet sträcker sig till och med juni 2007, 
med möjlighet till tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter

Logopedverksamheten på Folke Bernadottehemmet 
omfattar bland annat KOMIC kommunikations-
center och ett team för ätproblem kallat Matlaget. 
Handledning till föräldrar och personal ingår i 
arbetsmodellen. 

Kvalifikationer

Leg. logoped. Intresse och erfarenheter av arbete 
med barn i behov av alternativa och kompletterande 
kommunikationssätt (AKK) samt behandling av svåra 
ätproblem är meriterande. Stor vikt läggs vid sam-
arbetsförmåga och personlig lämplighet.

Upplysningar

Avdelningschef Anette Winberg, 018-611 77 56.
Logoped Monica Bergh, 018-611 77 71.
Logoped Ingalill Ek, 018-611 77 69.
Logoped Christina Bergsten, 018-611 77 69.

Välkommen med din ansökan

märkt med ref nr KB06-41 och meritförteckning 
samt kopia på legitimation via e-post till 
agneta.lange@akademiska.se eller till Akademiska 
sjukhuset, Kvinno- och barndivisionens adminis-
tration ing. 95/96, Agneta Lange, 751 85 Uppsala, 
senast den 22 september.

www.akademiska.se

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Länslogopedin Norrbotten söker

Cheflogoped
LOGOPEDIN i Norrbottens läns landsting ombildas 2007 till en läns-
övergripande organisation. All sjukhusanknuten logopedi samlas
under en cheflogoped i länet.

Vi söker en logoped som kan leda verksamheten i detta viktiga
skede, bygga upp nödvändiga kanaler med länets fem sjukhus och
medverka till att den logopediska vården vidareutvecklas såväl lokalt
som i länet.

I nuläget finns 19 logopedtjänster vid länets fem sjukhus, flertalet
arbetar på små enheter, ibland på ensamtjänster och utan logpediskt
kompetent ledning. Syftet med omorganisationen är därför bland
annat att stärka logopedins fotfäste och utveckling i länet.

VI  SÖKER DIG som har logopedisk kompetens och erfarenhet av
administrativt ledningsansvar och gärna erfarenhet av länsorganisa-
tioner. Anställningen omfattas dels av ett tidsbegränsat chefsuppdrag
som cheflogoped, i första hand för tre år, dels en tillsvidareanställning
som logoped inom divison medicinskaspecialiteter.

Cheflogopeden kommer att ha sin bas på Sunderby sjukhus.
Tillträde 1 januari 2007 eller efter överenskommelse.

VILL DU VETA MER – KONTAKTA:

Länschef, Sven Söderberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0920-28 37 02, 070-587 84 85

FACKLIG FÖRETRÄDARE
SACO, Marianne Björklund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0920-28 43 59

… E L L E R  B E S Ö K  O S S  P Å  I N T E R N E T: www.nll.se/jobb

SISTA ANSÖKNINGSDAG:  2 oktober 2006, ref nr 2006-51916
ANSÖKAN MED MERITFÖRTECKNING SKICKAS TILL :

Norrbottens läns landsting, Registraturen, 
Robertviksgatan 7, 971 89 Luleå.
Eller mejla till: norrbottens.lans.landsting@nll.se

NORRBOTTENär ett av Sveriges framtidslän och sjukvården ligger i front-

linjen inom teknisk utveckling både operativt och administrativt. Länet 

har fyra länsdelssjukhus och ett länssjukhus, Sunderby sjukhus, som är

Sveriges modernaste.

Habiliteringen Kramfors Sollefteå 
söker Logoped

Referens  43

Tillsvidareanställning med tillträde 
omgående.

Läs  mer på www.lvn.se/jobb

Sista ansökningsdag 26 september 2006
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Med 8 000 anställda, 1 200 vårdplatser och omfattande 
öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges största 
universitets- och forskningssjukhus. Förutom rollen som 
länssjukhus är Akademiska storsäljare av högspecialiserad 
vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

1:e logoped 
Länslogopedin i Uppsala län

Inom länslogopedin i Uppsala län är vi 27 logope-
der som arbetar med olika diagnosgrupper inom 
allmänlogopedi. Verksamheten är indelad i tre sek-
tioner (barn-, ÖNH- samt neuro-logopedi) och varje 
sektion leds av en 1:e logoped. Verksamhetsområde 
logopedi leds av verksamhetschefen och de tre 1:e 
logopederna. Vi befinner oss fortfarande i ett expan-
sivt skede och deltar även i den nya logopedutbild-
ningen som startade i januari 2005. 

Tjänst med tillträde 1 december 2006 eller enligt 
 överenskommelse. I tjänsten ingår tidsbegränsad 
arbets ledarfunktion, 1:e logoped, inom neurologopedi.

Vi är öppna för olika lösningar och du har därför 
möjlighet att komma med egna önskemål om 
kompletterande inriktning, tjänstgöringsgrad o.s.v. 
i din ansökan.

Kvalifikationer

Leg logoped, erfarenhet från neurologopedi är 
 meriterande. Kunskaper om och erfarenhet av 
arbetsledning är önskvärt. Stor vikt läggs vid 
 personlig lämplighet.

Mer information och upplysningar lämnas av 

Verksamhetschef länslogopedin 
Marianne Christensen, 018-611 53 26, 
marianne.christensen@akademiska.se 

Välkommen med din ansökan 

med ref nr  1306-36 och styrkt meritförteckning och 
betyg till Akademiska sjukhuset, Neurodivisionens 
administration, Ulla Andersson, 751 85 Uppsala, 
senast den 25 september.

www.akademiska.se

Landstinget Sörmland söker

 

Leg. Logoped
till Neuropsykiatriskt Centrum
 
Ansökan senast 2006-09-25
 
För mer information se vår webbplats:
www.landstinget.sormland.se under Arbeta hos oss.
 
Välkommen med din ansökan!

Neuropsykiatriskt Centrum är en länsövergripande verksamhet inom
Handikapp och Habilitering som utreder utifrån neuropsykiatrisk
frågeställning (huvudsakligen autismspektrumstörningar), har uppföljning
samt stöd till anhöriga och övrigt nätverk. Vi arbetar också med
information och utbildning kring neuropsykiatriska funktionshinder.
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Till Falun söker vi nu två logopeder som skall arbeta 
med barn- och neurodiagnoserna. I Mora behöver vi  
en logoped som främst bör vara inriktad mot neuro-
diagnoserna. Till Falun söker vi också en vikarierande 
logoped som i första hand kommer att arbeta med 
barn. På sikt kommer det att bli möjligt att byta 
arbetsuppgifter om så önskas.

Samtliga tjänster avser heltid och tillsvidareanställning 
utom vikariatet som varar fram t o m februari 2007. 
Förlängning kan bli aktuell. För samtliga tjänster gäller 
tillträde snarast. 

Logopedverksamheten är en självständig organisation 
och basenhet med en logoped som enhetschef. Vi 
har ett väl fungerande samarbete inom grupperna för 
varje arbetsområde, med bl a regelbundna utveck-
lingsdagar. Dessa är ibland inriktade på ämnesområdet 
och ibland på ökad effektivisering av verksamheten 
(t ex utveckling av rutiner). Det finns generellt goda 
möjligheter till fortbildning.

Inom neurodiagnoserna ingår arbete i team med andra 
yrkesgrupper. Flextid tillämpas. 
Goda möjligheter till friskvård med bl a friskvårdspeng”.
I Mora finns tre logopeder och i Falun 14. Tre sekrete- 
rare på heltid finns knutna till verksamheten. Könsför-
delningen är ovanligt jämn med för närvarande fem 
manliga logopeder. Både Falun och Mora har goda 
kommunikationer.  

Upplysningar om tjänsterna
Verksamhetschef Lena Z Lundin tfn 023-49 06 80
Enhetschef logoped Gertrud Edquist tfn 0250-49 31 54
Facklig företrädare logoped Åsa Rundström  
tfn 023-49 05 88. 
För lönefrågor logoped Mikael Boström tfn 023-49 23 47

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 181/06 
senast 2006-10-02 till adress Hälso- och sjukvården 
Dalarna, Personalenheten, 791 82 Falun eller  
e-post platsansokan.falu-lasarett@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvården

Du studerar för livet.
Hemförsäkring Student är
anpassad till ditt liv
och din budget.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Hem 90x60  2005-01-21  13.01  Sida 4

Vi söker LOGOPEDER
3 tillsvidaretjänster och 1 vikariat

Logopedin i Dalarna är organiserad som en länsverksamhet som betjänar  
sjukhusen i Mora, Falun, Borlänge, Ludvika och Avesta. 
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tiden var bokad till den 17 augusti och 
brevet låg i min brevlåda någon gång i 
mitten på april.

tänk vad servicen ökar på vissa 
områden och vad skönt det är att slip-
pa komma ihåg att boka själv, nu gäll-
de bara att komma ihåg att åka till 
Svensk Bilprovning den 17 augusti.

Några dagar senare låg det ett vack-
ert kort med Kungspingviner i min 
brevlåda. eller om det 
var Kejsarpingviner? 
Jag vet inte riktigt skill-
naden fast jag så länge 
har velat åka till Ant-
arktis för att se de där 
underbara stora fåglarna med sina fluf-
figa ungar. Visste ni att de inte har nå-
gon särskild parningstid? de parar sig 
och lägger ägg hela året om. det finns 
alltid hundratusentals sådana där fluffi-
ga ungar därnere bland isbergen. en 
syn jag längtar att få se. de lär vara 
orädda för människor.

Nåja, tillbaka till kortet. det visade 
sig vara en kallelse från tandläkaren. 
Återigen något jag slipper komma ihåg 
själv. Men hade det verkligen gått ett 
helt år sedan sist? tiden rusar och visst 
går det fortare och fortare, eller som 
Margareta säger, den kommer från två 
håll. När hon sa det så såg jag framför 

mig hur den kom både från höger och 
vänster och att man själv klämdes där-
emellan. Men vid kontroll med Marga-
reta visade det sig att hon menade, att 
den gick med dubbel fart, ungefär som 
när man går på ett rullband. 

När jag stod där i köket med det 
vackra pingvinkortet från tandläkaren 
och hade lite problem att läsa det fin-
stilta, insåg jag att det var dags att boka 

tid hos optikern. det gick inte att skju-
ta upp beslutet om progressiva glas 
längre, nu var det dags. tänk om man 
kunde få ihop de här tiderna på samma 
dag och klämma in gynekologen på ef-
termiddagen, när man var igång. Så går 
det inte så mycket av min dyrbara tid, 
menar jag. eller tänk om det var så här: 
Varje år fick man en kallelse till årlig 

kontrollbesiktning, av sin bil och sig själv!
Man tar bilen till sjukhuset och där 

ligger Svensk Bilprovning lämpligt till, 
man kör in bilen och slipper alltså köra 
runt och leta plats på alla de parke-
ringsplatser som ligger spridda runt 
sjukhuset. Sedan går man och anmäler 
sig i receptionen och blir anvisad en 
avdelning, en sal och en säng. Man blir 
lite ompysslad, kanske kommer det en 

rar sjukgymnast och 
ger lite massage så 
att man blir behag-
ligt avslappnad. 
därefter sövs man 
ner och tandläkare, 

gynekolog, optiker, och varför inte en 
fotvårdsspecialist kommer och gör sina 
undersökningar och eventuella be-
handlingar snabbt och effektivt. Man 
tar nödvändiga blodprover för en 
grundlig hälsokontroll, man vägs med-
an fortfarande är nersövd så man slip-
per generas över det nedslående resul-
tatet på vågens display. och slutligen 
så avlägsnas generande hårväxt innan 
man väcks och får en god middag. 
därefter hämtar man ut sin bil och får 
en kontrollstämpel på att den och man 
själv får gå ytterligare 365 dagar.

Visst vore det något?!
Munvig

Årlig kontrollbesiktning

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
Jan-olof Malmborn 
jan-olof.malmborn@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@helsingborgslasa-
rett.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

”Nu är det dags att ta bilen till bilprovningen. 
       Vi har reserverat en tid för kontrollbesiktning.”
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LogopedNytt
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Multilayered Transcription,  
ed. Nicole Müller.
I mitten av 90-talet studerade jag fone-
tik i Lund. Jag ansåg då att drömjobbet 
skulle vara att få åka med på språkexpe-
ditioner världen runt för att transkribera 
nästan utdöda språk, detta i syfte att 
rädda dem till eftervärlden och kanske 
forska kring deras syntax, morfologi, 
uttal eller annat. en av dem som gjort 
sådana expeditioner är lingvisten och 
fonetikern peter Ladefoged. När jag 
fick höra att det krävdes två års studier 
i transkription för att över huvud taget 
komma i fråga för att åka på ”transkrip-
tionsresa” med honom lade jag just 
dessa drömmar åt sidan (och utbildade 
mig så småningom till logoped i stäl-
let…!). 

Att läsa en bok om transkription låter 
kanske inte så vansinnigt intressant, 
men ämnet är som bekant grundläggande 
för delar av en logopeds verksamhet. 
”Multilayered transcription” (red Ni-

cole Müller, 2006) är en bok som för-
söker täcka in många aspekter på tran-
skription och som vänder sig till 
studenter, yrkesverksamma logopeder, 
fonetiker m. fl. områdena ortografisk 
transkription, fonetisk transkription och 
suprasegmentell transkription beskrivs, 
liksom hur man på ett åskådligt sätt i 
skrift kan återge gester och ansiktsut-
tryck. Även ett slags diskursorienterad 
transkription behandlas. 

I ett kapitel av boken diskuteras tran-
skriptionens betydelse för forskning. 
Vikten av genomarbetade transkriptions-
metoder för att ge framför allt kvalitativa 
studier trovärdighet poängteras. Varje 
kapitel avslutas med en kortare eller längre 
sammanfattning, några frågor i självstu-
diesyfte samt en litteraturförteckning. 
Hela boken ”Multilayered transcrip-
tion” avslutas med en lättöverskådlig 
lathund att konsultera vid behov.
Boken kan knappast beskrivas som en 
bladvändare, men som initierad bok 

om transkription, med både intressant 
teori och praktisk handledning, duger 
den alldeles utmärkt. den är lättläst 
utan att underskatta sina läsare samt 
fylld med en mängd åskådliggörande 
exempel. Läs den i portioner om du är 
kliniskt verksam logoped och behöver 
inspiration till att bli bättre på att återge 
dina patienters tal/språk/kommunika-
tion. Lusläs den i sin helhet om du t ex 
är eller avser att bli forskare inom logo-
pedi och angränsande områden och 
behöver verktyg att återge insamlade 
data av olika slag! Röstlogopeder, 
barnlogopeder, habiliteringslogopeder, 
afasilogopeder och dyslexilogopeder 
torde alla ha nytta av denna bok, om 
än av olika kapitel.

Maria Karlsson 
leg logoped

Logopedmottagningen 
Stadshagen, Stockholm

Vi firar detta genom ett smaskigt nummer fyllt av minnen, anekdoter, historik 
och lite jämförande statistik. Vad har du för minnen från förbundets fyrtioåriga 
historia? Kanske du rent av har varit medlem sedan starten? Vi är nyfikna och 
angelägna att få ta del av alla typer av historiska tillbakablickar och visionära 
tankar för de kommande 40 åren!

Skicka in dina alster senast 25:e september 2006.

Logopedförbundet40fyller

Recension: Multilayered transcription


