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För någon vecka sedan såg jag ett ny-
hetsinslag om Metalls avtalsrörelse på 
tV. Metall hade precis avböjt ett bud 
från medlarna i förhandlingen. Jag har 
för mig att budet innehöll både en löne-
ökning i ganska höga procenttal över 
en viss tid, vissa arbetstidsförändringar/
förkortningar och det nämndes även 
någonting om minimilön. Budet låg på 
en avsevärt högre nivå än arbetsgivar-
nas ursprungliga bud. Arbetsgivarsidan 
hade vad jag förstod accepterat budet.

För några dagar sedan såg jag en 
del av ett annat inslag som behandlade 
valrörelsen. I inslaget intervjuades  
SACos ordförande Anna ekström kring 
vilka valfrågor som intresserat SACos 
medlemmar. Jag kommer inte ihåg  
exakt vad hon svarade, men jag minns 
att det handlade om arbetsmarknads-
politik och hopp om att det ska skapas 
många nya jobb. 

I bekantskapskretsen diskuteras  
naturligtvis höjningen av A-kassan och 
i dess förlängning även nyttan av fack-
föreningarna livligt under det senaste. 

Allt detta kom mig att tänka på min 
egen anställning, årets löneförhand-
ling och även min fackföreningstillhö-
righet. Jag är för närvarande föräldrale-
dig. Jag har en vikarierande chef som 
inte vet vilka diskussioner jag förde 
kring min lön med min förra chef. Jag 
behöver diskutera både anställnings-
form (uppehålls- eller semestertjänst), 
löneökning, arbetsbelastning samt hur 
mycket jag tänker mig att arbeta när 
jag kommer tillbaka efter min föräldra-
ledighet. till detta kommer ytterligare 
en krydda. Barn- och utbildnings-
nämnden i kommunen har fått en till-
stramad budget p g a skattesänkningar 
efter valet. detta har i sin tur lett till att 
diskussionerna kring en utökning av 
logopedtjänsten med ytterligare vissa 
procent och således ytterligare en per-
son, effektivt kvävts i sin linda.

en avtalsrörelse som Metalls kommer 
vi aldrig att få, det är bara att inse. de 
monetära intressena är inte tillräckligt 
stora inom vår sektor. Vi riskerar inte 
heller liv och lem varje dag på jobbet. 
och tyvärr, till verkligheten hör väl 
också att de flesta av oss inte heller är 
män!

Arbetsmarknaden ser betydligt bättre 
ut för oss än för t ex museimän och arki-
varier, men även för oss logopeder har 
väl klimatet blivit lite kärvare. Med 
mindre pengar i den offentliga sektorn 
är det kanske en utveckling som kom-
mer att fortsätta. 

Jag vet att medlemmar ibland kan 
känner sig lite övergivna i löneför-
handlingarna, särskilt när man för-
handlar själv. Jag har också ofta hört 
att medlemmar önskar sig en annan 
typ av facklig representation, lite mer 
”hands on” – som i Metall eller Bygg-
nads kanske. 

Vårt fackförbund kommer inte att 
fungera så, det kan nog inte fungera 
så. trots det är facket viktigt, nu kanske 
mer än på länge. Ändringarna i A-kas-
san visar väl det om något. Vem förut-
om fackföreningarna kan samlat föra 
arbetstagarnas talan på den nivå som 
måste till för att vi ska bli hörda. Förr 
eller senare kommer säkert arbetslag-
stiftningen att ses över och det vill jag 
verkligen inte vara med om utan att 
någon företräder min sida av saken!

Vad gäller löneförhandlingarna är 
det information som gäller! ta kontakt 
med ombuden, ladda upp med argu-
ment och siffror ur lönestatistiken. An-
vänd den rekommenderade ingångslö-
nen. Ju mer förberedd du är och ju mer 
du och dina kollegor har diskuterat 
frågan desto bättre kommer förhand-
lingen att gå. Lycka till!

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

•  Först och främst vill styrelsen tacka 
all de medlemmar som bidrog till att 
europeiska Logopeddagen firades 
på många håll runt om i landet! en 
mailenkät kring firandets genom-
förande har gått ut till samtliga med-
lemmar och kommer att redovisas i 
kommande nummer av LN.

•  Styrelsen sammanträdde i Nacka 
den 26/3. Vid detta möte drogs 
riktlinjer för hur arbetet med spe-
cialistordning, fortbildning, kompe-
tensbeskrivning m. m. upp. Har du 
tankar, frågor eller synpunkter i 
dessa frågor tveka inte att höra av 
dig!

•  det förbundsövergripande arbetet 
med ett förslag till ny primärvård 
fortsätter. till det senaste mötet var 
såväl Vårdförbundet som Kommunal 
inbjudna för att diskutera hur 
grupperna sjuksköterskor och 
undersköterskor kan ställa sig bakom 
den föreslagna modellen. Mötet var 
intressant och givande och kommer 
att leda till fortsatt samarbete. 

•  Sammanträde i SACovård ägde 
nyligen rum. Företrädare för samtliga 
vårdförbund i SACo träffades hos 
psykologförbundet för att dryfta 
gemensamma frågor och utbyta 
erfarenheter.

•  Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 3/5.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

det första man blir blind på är ögonen, men 
det är det sista som får hända när man ska 
sätta ihop en tidning! tyvärr föll Hanna bort 
ur styrelsepresentationen i förra numret av 
Logopednytt. Redaktörerna rodnar och gör 
ett nytt försök:

Jag är utbildad i Lund och har 
jobbat snart tre år som logoped, 
först i Sundsvall och sedan ca 
ett år tillbaka i Falun. Jag har i 
huvudsak arbetat med röst- och 
stamningspatienter, vilket jag 
gärna ville redan när jag sökte 
utbildningen. Sitter med som 
ledamot i Röstfrämjandets 
styrelse.Hanna Slott-Öjenhed

Styrelsepost: Suppleant 

Ort: Falun

20072007 2007 2007
Namn, bostadsort, tillsammans med styrelsetitel
Hanna Slott-Öjenhed, Borlänge. Suppleant (tredje)

Vad innebär det?
Ska vara beredd att hoppa in om någon ordinarie inte  
kan delta.
 
Är det någon speciell facklig ”fråga” du brinner för?
Framhålla och tydliggöra vår kompetens gentemot 
arbetsgivare. Att göra logopedyrket mer känt bland 
allmänheten.
 
Hur kommer det sig att du blev fackligt engagerad?
Jag blev tillfrågad av valberedningen.

Var arbetar du? 
Jag arbetar på logopedmottagningen i Falun med  
barn, röst och stamning.

Vad intresserar eller engagerar dig mest inom detta  
område?
Röst och stamning!

Sveriges Logopedförbunds nya styrelse anno 2007
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det handlar om arbetsgivarnas behov 
av löneutveckling. I första hand är det 
de som ska göra en analys utifrån de 
förutsättningar som gäller lokalt. det 
kan handla om jämställdhet, nyrekry-
teringsbehov och rimliga löneavstånd 
mellan handläggare och personer i ar-
betsledande ställning. Men det handlar 
också om löneutrymmet i allmänhet 
för samhället i stort.

Bra förutsättningar
I år är förutsättningarna bättre än de se-
naste åren. Konjunkturinstitutet har i 
sina analyser kommit fram till att sam-
hället tål en löneökningstakt på 3,6 
procent. Även om den siffran innefat-
tar alla typer av löneökningar, till ex-
empel löneglidning och pensionsinbe-
talningar, är det mer än vad institutet 
uppgett på flera år. Samtidigt har Sveri-
ges kommuner och landsting uttalat 
sig. Från centralt håll hävdar de att 
kommunala löner är för låga. de  
menar att kommunanställda borde 
kunna få mer än vad industriavtalet 
ger. traditionellt är det just industri- 
avtalet som utgör gränsen för vilket ut-
rymme den övriga avtalsrörelsen har 
att utgå från. Man kallar det för att  
industrin ”sätter märket”. tanken är att 
eftersom industrin verkar på en inter-
nationell konkurrensutsatt marknad 

ska deras löneutrymme utgöra gränsen 
för alla andra. Nu ifrågasätts den ana-
lysen bland annat eftersom tjänstesek-
torn blivit så mycket större och vikti-
gare i den globala ekonomin.

Kring tre procent
de senaste åren har ”märket” legat på 
cirka 2 procent. I år kommer det med 
all säkerhet att hamna betydligt högre. 
Industrifacken har yrkat 3,9 procent, 
Svenskt näringsliv har i en första om-
gång svarat att de kan acceptera ett  
löneutrymme om 2 procent. det är be-
tydligt mer än de senaste åren då de 
hävdat att utrymmet varit negativt eller 
möjligtvis lika med noll.

– Sammantaget betyder det här att i 
år bör utfallet för våra medlemmar 
hamna kring tre procent snarare än på 
två procent, säger chefsförhandlare 
Anna Steen på dIK.

Inom kommunal sektor har dIK ett 
löpande avtal utan fasta nivåer där re-
kommendationen är att varje medlem 
själv förhandlar sin lön i direkt samtal 
med lönesättande chef. När de lokala 
överläggningarna nu drar igång är det 
därför viktigt att alla som är lokalfack-
ligt aktiva är observanta på hur arbets-
givaren resonerar. om de bedömer att 
det finns en uppenbar risk att nivån blir 
för låg kan det vara en god idé att krä-

va traditionell förhandling istället för 
lönesättande samtal. detta trots att all 
utvärdering av lönestatistiken visar att 
lönesättande samtal ger bättre utdel-
ning än traditionell förhandling.

– det gäller att kräva arbetsgivarna 
på svar hur de kommit fram till struktu-
ren och utrymmet för den lokala löne-
ökningen. Rullar de bara ut samma 
gamla argument som förra året bör 
man se upp, säger Anna Steen.

Göra omvärldsanalys
Hon påpekar att även om nivån på två 
procent varit riktig de senaste åren be-
tyder inte det att den är det i år. det 
gäller därför för facket att få arbetsgi-
varna att göra en korrekt omvärldsana-
lys, så att de inte lutar sig mot en ana-
lys från förra hösten. För dIK, liksom 
övriga Akademikeralliansen, gäller det 
nu att vara särskilt observanta på hur 
arbetsgivaren hanterar den överens-
komna förhandlingsmodellen. 

– Vi vet att vårt sätt att förhandla 
har gett resultat men i år är förutsätt-
ningarna annorlunda, nu bevakar vi 
hur utfallet blir, sedan får vi analysera 
vad som ska bli vårt nästa steg, säger 
Anna Steen.

TEXT:  Elisabet Blomberg

Nu drar det ihop sig till löneförhandlingar för alla som är anställda  
i kommuner, landsting och regioner. I år är de inledande lokala  
överläggningarna extra viktiga eftersom utrymmet för löneökningar 
förväntas vara större än på länge.

Större utrymme för löneökning

LÅt NÄStA UtVeCKLINgSSAMtAL BLI dItt BÄStA
– workshop i maj om DIKs plattform ”karriärstegen”

Avgiftsfritt för medlemmar i Svenska Logopedförbundet, begränsat antal platser – först till kvarn... 
Läs mer på www.dik.se/logoped
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Först kom SACo Lönesök, lönestatistik 
direkt på nätet. Nu kommer SACo  
Arbetsmarknadsdata, som gör det lika 
snabbt och enkelt att följa vad som 
händer på akademikernas arbetsmark-
nad.

– När projektet drog igång var  
akademikerarbetslösheten fortfarande  
rekordhög. och vi satt med ett väldigt 
stort statistiskt material som väldigt 
många var intresserade av, säger  
thomas Ljunglöf, projektledare för 
SACo Arbetsmarknadsdata.

Nu finns siffror över akademiker-
nas arbetslöshet tillgängliga på nätet. 
Med SACo Arbetsmarknadsdata kan 
den som vill själv ta fram tabeller och 
diagram som visar arbetslösheten efter 
ålder, kön, utbildning enda ner på 
länsnivå.

– Intresset för den här typen av fakta 
är stor från alla som jobbar med de här 
frågorna, journalister, utredare, politi-

ker, forskare. För dem blir det nu be-
tydligt enklare. 
SACo Arbetsmarknadsdata bygger på 
månadsstatistik dels från Akademiker-
nas arbetslöshetskassa (AeA), som visar 
hur många och hur stor andel av de 
anslutna förbundens medlemmar som 
fått ersättning från a-kassan. dels på 
bearbetade siffror från AMS över ar-
betslösheten bland dem med minst två 
års eftergymnasial utbildning. För båda 
gäller att statistiken går tillbaka till  
januari 2001.

det här är första gången som siff-
rorna över akademikernas arbetslöshet 
på detta sätt gjorts tillgängliga på nätet.

– det unika med SACo Arbets-
marknadsdata är att systemet är dyna-
miskt. det ger oanade möjligheter att 
skräddarsy de data man vill ta fram. 
Bara i AMS-statistiken kan man, teore-
tiskt sett, skapa mer än 40 000 olika 
urvalskombinationer för varje månad. 

dessa kan sedan presenteras i flera  
olika typer av tabeller och diagram, 
som i sin tur kan fördelas på fem olika 
variabler. detta är alltså bara för en 
månad. Lägg därtill att det i dagsläget 
finns data för 74 månader i databasen 
så förstår man att det finns miljoner 
med möjligheter i systemet., säger  
thomas Ljunglöf.

SACo Arbetsmarknadsdata finns 
på www.saco.se/arbetsmarknadsdata.

TEXT: Göran Sten

Arbetsmarknadsdata
SACo-service på nätet

det går bra för SACo-förbunden. efter 
två år av dämpade tillväxtsiffror tar  
ökningen av antalet yrkesverksamma 
medlemmar nu på nytt fart. Uppgången 
under 2006 på 2,1 procent är den högsta 
på tre år. totalt hade förbunden inom 
SACo vid årsskiftet 586 110 (+1,0 
procent) medlemmar varav 429 444 
var yrkesverksamma.

Men skillnaderna är stora, både 
mellan förbund och vilka delar av för-
bunden det är som växer. Akademiker-
förbundet SSR, till exempel ligger i 
topp när det gäller total tillväxt, med 
plus 5,2 procent eller 2 600 medlem-
mar. Ser man enbart till de yrkesverk-
samma halveras ökningstakten till 2,6 
procent eller drygt 900 medlemmar. 
Skillnaden handlar om studenter. Aka-
demikerförbundet SSR är tillsammans 
med Jusek det förbund inom SACo 
som har den allra största andelen stu-
derande, cirka 25 procent (13 513) av 
totala antalet medlemmar 52 746. 

på andra respektive tredje plats, när 
det gäller total medlemsökning,  
kommer Naturvetareförbundet + 3,5 
procent (21 726 medlemmar vid års-
skiftet) och Sveriges Arkitekter +3,2 
procent (10 000 medlemmar) och  
Jusek +2,9 procent (76 798 medlem-
mar). Samtidigt minskar officersför-
bundet med 4,2 procent, SACo- 
förbundet trafik och Järnväg med 1,3 
och Sjukgymnasterna med 1,2 procent.

I topp när det gäller yrkesverksamma 
medlemmar hamnar dIK med + 5,3 
procent, Jusek +5,1, Naturvetareför-
bundet +4,8, Civilingenjörsförbundet 
+3,2 och Sveriges Veterinärförbund 
+3,2 procent. på minussidan minskar 
officersförbundet med 8,3 procent, 
antalet yrkesverksamma officerare är 
nu nere i drygt 9 000. Minskar gör här 
även Farmacevtförbundet (-1,4 pro-
cent) och tandläkarna (-0,9).

Störst inom SACo alla kategorier 
var under 2006 som vanligt Civilin-

genjörsförbundet med totalt 105 694 
medlemmar varav 83 576 yrkesverk-
samma. Vid årsskiftet gick man dessut-
om samman med Ingenjörsförbundet 
till organisationen Sveriges Ingenjörer 
som sammantaget får nära 120000 
medlemmar.

TEXT: Göran Sten

tung tillväxt för SACo
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Inflammerat tandkött kan påverka hjärt-
kärlsystemet och även öka risken för 
lunginflammation. Ändå saknas i många 
fall en helhetssyn inom vården när det 
gäller äldres munhälsa, visar ny forskning. 

Många läkare anser att de har en hel-
hetssyn på patienten, men är omedvetna 
om att de då inte räknar in munnen 
som en del av kroppen. det framgår av 
en doktorsavhandling, som lagts fram 
vid Karolinska Institutet av tandhygie-
nisten Kerstin Andersson. Hon har stu-
derat hur äldre personer (75–84 år), lä-
kare och distriktssköterskor i Stockholms 
län uppfattar munhälsa. Resultaten 
bygger på enkäter, kliniska undersök-
ningar och intervjuer.

 Av intervjuerna med de äldre 
framgår tydligt att de anser att en god 
munhälsa är en viktig faktor för välbe-
finnande och livskvalitet. I begreppet 
en god munhälsa ryms också sociala 
och psykologiska aspekter. 

 Studierna visar att läkare och dis-

triktssköterskor inom primärvården 
sköter kroppens sjukdomar och medi-
cinering och utgår från att tandvården 
tar hand om munhälsan och problem i 
munnen. Många distriktssköterskor 
upplevde dessutom sina arbetsupp-
gifter som oklara. de var medvetna om 
betydelsen av en god munhälsa hos  
äldre med olika sjukdomar, men tvingas 
prioritera medicinsk vård i första hand. 
det visade sig att många äldre med in-
flammerat och ibland blödande tand-
kött oftast inte själva var medvetna om 
problemen och därför inte sökt hjälp. 

 
 

Avhandling: “oral health in old age; 
perception among elderly persons 
and medical professionals”, 
ISBN 91-7140-816-9. Ladda ner på 
http://diss.kib.ki.se/index_se.cfm.
 
För mer information, kontakta:
Kerstin Andersson
e-post: kerstin.m.andersson@kau.se 

Ny studie visar att personalens kompe-
tens är avgörande för tandhälsan inom 
omsorgsboende.

tandhälsan bland äldre och sjuka inom 
omsorgsboende är idag ett stort pro-
blem. Många av de äldre och sjuka 
klarar inte av att sköta sina tänder på 
rätt sätt, med stort lidande som följd. 
en ny studie visar att det som är avgö-
rande för patienternas tandhälsa är 
personalens kompetens. Studien visar 
att när personalen genomgått adekvat 
munvårdsutbildning ökar personalens 
förmåga att vårda patienternas tänder. 
Framför allt förändrades personalens 
attityd till att utföra munvård efter ut-
bildningen. 

en ny studie, ”Advanced dental hy-
giene education results in an attitude 
change for nursing home staff and the-
reby improved dental hygiene for pa-
tients”, har genomförts av tandvårds-
personal inom oral Care AB. Studien 
genomfördes genom att omsorgsper-
sonal på två sjukhem fick besvara en 
enkät, i syfte att ta reda på omsorgs-
personalens attityd och inställning till 
daglig munvård. I 90 % av svaren ut-
trycktes obehag inför munvårdsituatio-

nen, och det största hindret för att utföra 
munvård på de boende på sjukhem-
met är patientens ovilja att underkasta 
sig daglig munvård. Resultaten av un-
dersökningen visar att utan munvårds-
utbildning är det 61% av personalen 
som anger patientens ovilja som störs-
ta skälet till att de känner obehag inför 
att utföra munvård. Bland den perso-
nal som genomgått utbildning är mot-
svarande siffra endast 49%. Alltså en 
förbättring med 11%.

Slutsatsen av studien är att det är 
mycket viktigt med adekvat tandvårds-
utbildning för att omsorgspersonalen 
skall känna sig trygg i munvårdssitua-
tionen. det finn tusental äldre och sju-
ka inom olika former av omsorgsboen-
de som lider i onödan. Flera av dessa 
patienter saknar tuggförmåga och 
tvingas äta s k passerkost, trots att  
deras tandproblem skulle kunna åtgär-
das relativt enkelt. dessutom är det 
viktigt att komma ihåg att bristande 
tandstatus även påverkar patientens 
allmäntillstånd negativt.

För ytterligare information se 
www.oral-care.se.

Helhetssyn 
saknas om 

äldres 
mun-
hälsa
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Lingvisten Fredrik Karlsson har stude-
rat hur barn lär sig uttala ord som in-
leds med sk, sp eller st, som till exem-
pel orden skal, spak och stå. Studien 
visar vilka akustiska ledtrådar barn an-
vänder för att komma närmare målet, 
vilka ledtrådar som används för att för-
fina talet och vilka ledtrådar som inte 
alls verkar användas som en del i bar-
nens talutveckling. I avhandlingen ges 
även bevis på tidigare okända stadier i 
utvecklingen, där barnet använder 
ljudegenskaper det nyligen upptäckt 
på ord där de inte skall förekomma. 
det visar att barnet just då håller på att 
utveckla förståelse för hur dessa egen-
skaper ska användas.

Att lära sig tala är en komplex upp-
gift. Barnet måste lära sig att röra mun-
nens olika delar med precision och att 

koordinera dem så att de kan härma 
talljuden de hör i sin omgivning. Ledda 
av reaktionerna på deras försök måste 
de dessutom komma fram till hur lju-
den ska sättas samman just i där de 
bor. genom allt större motorisk färdig-
het och förståelse för hur det ska låta 
blir barnets talljud med tiden mer 
komplexa. Allt eftersom upptäcker det 
nya talljud, och dessutom nya egens-
kaper hos de ljud de redan upptäckt. 
Barnet lär sig att upprätthålla kontrast 
mellan de olika ljuden och att bara an-
vända de nya egenskaperna där de 
finns i det vuxna talet. det sker gen-
om interaktion mellan barnet och vuxna 
i dess närhet. Barnet observerar nämli-
gen omgivningens reaktioner för att så 
komma fram till hur det ska låta.

Under vårt eget språktillägnande 

har vi vuxna lärt oss att sortera bort 
oviktiga ljudförändringar i språket. 
Barns talutveckling kan alltså inte stu-
deras enbart genom att lyssna på bar-
net; den vuxna lyssnaren kan helt  
enkelt inte uppfatta vissa av de ljud- 
experiment som barnet gör under sitt 
utforskande av språket. Upplevelsen 
av barns yttranden blir färgade av lyss-
narens eget språksystem och olika lyss- 
nare kan därför beskriva samma barns 
utveckling på olika sätt. därför har 
Fredrik Karlsson i sin studie komplette-
rat lyssnandet med avancerade akusti-
ska mätningar.

Avhandlingen finns att ladda ner på 
http://www.diva-portal.org/umu/theses/
abstract.xsql?dbid=829

Barn experimenterar mer  
med sitt tal än vuxna uppfattar

Från Sverige deltar en forskargrupp 
ledd av professor Juha Kere vid Karo-
linska Institutet. gruppen har tidigare 
identifierat ett antal särskilda dyslexi-
gener, och kommer nu att studera den 
stora mängd prover som projektet sam-
lar för att se om det finns ytterligare ge-
ner med koppling till ökad risk för dys-
lexi. 

dyslexi är en vanligt förekommande 
inlärningssvårighet som drabbar minst 
fem procent av alla skolbarn. Forskar-
na tror att problemen i första hand är 
biologiskt betingade. Men ytterligare 
bevis för att bekräfta sambandet mel-
lan dyslexi och visa gener respektive 

områden i hjärnan krävs från olika kul-
turer och språk. NeURodyS-projketet 
är en gemensam europeisk satsning för 
att klargöra det biologiska sambandet 
mellan utveckling av dyslexi eller läs- 
och skrivsvårigheter. 

I projektet ingår 15 högt kvalifice-
rade forskargrupper och kliniker från 
nio olika länder. det täcker också de 
vanligaste språken bland de 2,5 miljo-
ner skolbarn med dyslexi som finns i 
europa. projektet kombinerar på ett 
nyskapande sätt studier kring hur läs- 
och skrivsvårigheter är kopplade till 
arv, miljö, hjärnstruktur och hjärnfunk-
tion. Sammanlagt omkring 4 000 barn 

kommer att ingå i studierna. 
genom att bygga den största bio-

databasen för dyslexi någonsin räknar 
forskarna med att europa inom tre år 
att ligger i frontlinjen för forskning när 
det gäller läs- och skrivsvårigheter. 
Sammankopplingen mellan nya fynd 
inom olika forskningsområden kom-
mer att ge en mer generell förståelse 
för mekanismerna bakom dyslexi som 
inte är kopplade till ett enskilt språk el-
ler aspekt av problemområdet. detta i 
sin tur kommer att ge en vetenskaplig 
grund för bättre riktad diagnostisering 
och behandling.

När ett litet barn lär sig tala går det igenom stadier som vuxna inte kan uppfatta.  
en avhandling från Umeå universitet med titeln ”the Acquisition of Contrast:  
A Longitudinal Investigation of Initial s+plosive Cluster development in Swedish  
Children” visar vad som sker under tidiga stadier av talutvecklingen

europeiskt initiativ för att hitta 
biologiska förklaringar till dyslexi
Forskare från nio europeiska länder har inlett ett samarbete för att bygga  
världens största biodatabas för dyslexi. projektet heter NeURodyS och  
kommer att placera europa i frontlinjen när det gäller forskning kring dyslexi.  
Närmare 4000 barn kommer att ingå i denna samordnade insats mellan  
flera tunga nationella forskningsprojekt.
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Svenska studier av hur barn lär sig läsa 
och skriva fokuserar oftast på skolprak-
tiken, vilket speglar uppfattningen att 
lärande sker i skolan. Carina Fast har 
studerat sju barn från andra hållet, via 
hemmet till förskola och skola. Barnen 
kommer från olika miljöer vad gäller 
kultur, modersmål och religion. Stu-
dien pågick i tre år, från barnens fjärde 
till sjunde levnadsår. 

Avhandlingen visar tydligt att det 
sociala och kulturella sammanhang 
som barnen befinner sig i påverkar  
vilka läs- och skrivaktiviteter de möter 
hemma. Modersmålet ger tillträde till 
en social gemenskap, och för vissa 
barns språkutveckling spelar religio-
nen en viktig roll i form av berättelser, 
sånger och böner. en överraskande 
upptäckt Carina Fast gjorde var att barn 
även i hög grad lär sig läsa och skriva 
med hjälp av populärkultur och medi-
er, ofta långt före skolstarten. 

– I affären söker många hemvant 
upp varor som de är intresserade av, 
och skiljer den ena produkten från den 
andra långt innan de har fått någon for-
mell undervisning i läsning och skriv-
ning. Många barn tar också del av  
reklam, och redan som fyraåringar 
känner de väl till vissa varumärken och 
logotyper, berättar hon. 
Inspirerade av populärkulturen tecknar 
barnen hjältar, ritar logotyper och skri-
ver önskelistor. I data- och videospel 
tar de egna initiativ, och får makt då de 
kan förändra karaktärerna. Allt detta är 

enligt Carina Fast förenat med ett stort 
engagemang och stor glädje. 

– en ny upptäckt var också att bar-
nen i så stor utsträckning delar sitt en-
gagemang för populärkulturella texter 
med andra barn, oberoende av social, 
kulturell och ekonomisk bakgrund. de 
dras in i en gemenskap av berättande, 
läsande och skrivande. 

då barnen kommer till förskolan 
och skolan har de med sina unika erfa-
renheter av skriftspråket som en ”rygg-
säck”, som Carina Fast kallar det. Men 
där får de bara användning för vissa er-
farenheter, visar studien. en viss bak-
grund eller kunskap ses rentav som  
negativ av lärarna, och i många sam-
manhang måste barnen lämna centrala 
och viktiga kunskaper utanför klass-
rumsdörren. Religion och andra moders-
mål än svenska är exempel på kunska-
per som inte värdesätts i skolan. 

– Lärarna tycks anpassa sig till de 
mönster som de själva är förtrogna 
med, och den officiella skolkulturen 
speglar ofta en vit medelklasskultur. en 
del av barnen är hemmastadda med 
hur det går till i skolan och med vilken 
typ av kunskap som premieras, medan 
andra måste anpassa sig för att nå fram-
gång och därmed eventuellt förändra 
sitt förhållande till familjen, berättar 
Carina Fast. 

Barnens erfarenheter från den popu-
lärkulturella världen har lågt kulturellt 
värde i pedagogiska sammanhang,  
visar studien. 

– en förklaring är att många lärare tra-
ditionellt har förknippat läsandet och 
skrivandet med böcker. trots att de revi-
derade kursplanerna i svenska har jäm-
ställt film, teater och skönlitteratur 
tycks det inte ha satt många spår hos 
de lärare som intervjuades, säger Fast. 

Carina Fast betonar i sin avhand-
ling vikten av att det finns en kontinui-
tet mellan hem och skola. om barnen 
får bygga vidare på tidigare erfarenhe-
ter och kunskaper blir de också mer 
benägna att investera, menar hon. det 
här kan göras genom att man skapar ett 
”tredje område”, där den populärkul-
turella världens texter och de typer av 
texter som traditionellt har förekommit 
i klassrummet förs samman i stället för 
att separeras. 

– Att bejaka barnens erfarenheter 
och intressen behöver inte betyda att 
skolan låter sig köras över, eller att 
man överger det som tidigare stått i  
fokus för skolans intresse. Snarare ska-
par det möjligheter för barnen att dela 
med sig av sina kunskaper, påpekar hon. 

– om eleverna inte känner igen sig 
själva i skolans texter kan de utveckla 
en alienation inför läsandet och skri-
vandet. I förlängningen riskerar det att 
fördjupa de klyftor mellan kön och  
social klasstillhörighet som redan finns 
i samhället. 

För mer information, kontakta Carina 
Fast, e-post: Carina.Fast@did.uu.se 

Läs avhandling på: http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7490 

Med genomtänkta aktiviteter i små  
heterogena samarbetsgrupper kan barn 
i tidiga skolår stödja och dra nytta av 
varandras språkfärdigheter. det visar 
Barbro Hagberg-persson i sin avhand-
ling i nordiska språk. 

Barbro Hagberg-persson undersöker 
i sin avhandling språkfärdigheter hos 
barn mellan 6 och 8 år, både ur ett 
muntligt och skriftspråkligt perspektiv. 
Undersökningen är utförd i en skola, 
där ungefär hälften av eleverna har annat 
modersmål än svenska. Majoriteten av 
studiens tvåspråkiga barn har redan  
tidigt i förskolan inlett sin svenska 
språkutveckling tillsammans med en-
språkiga, svensktalande barn. 

Resultatet visar att majoriteten av bar-
nen behärskar svenska språket på en 
nivå som är adekvat för åldern och den 
pedagogiska verksamhet de deltar i. 
däremot konstaterar Barbro Hagberg-
persson att de tvåspråkiga barnen inte 
har utvecklat språkfärdigheterna i sina 
modersmål till samma nivå. 

en viktig observation i detta sam-
manhang är att de tvåspråkiga barnen 
alltid talar svenska under skoldagarna, 
med undantag för enstaka situationer 
under rasterna eller i samband med 
den modersmålsundervisning som ges 
någon timme i veckan. en slutsats är 
att studiens tvåspråkiga barn riskerar 
att förlora kunskaper i sina modersmål 

om inte samhället i stort bejakar och 
framhäver vikten av språklig mångfald 
i vårt land. 

–ytterligare en slutsats är att genom-
tänkta smågruppsaktiviteter i hetero-
gent sammansatta grupper med väl de-
finierade ansvarsroller gör att barn i de 
tidigaste skolåren med framgång kan 
lösa uppgifter där de språkligt stödjer 
och drar fördel av varandras olika kom-
petenser, säger Barbro Hagberg-persson. 

För mer information, kontakta  
Barbro Hagberg-persson, e-post 
Barbro.Hagberg@did.uu.se 

Läs avhandling på: http://urn.kb.se/
ve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7375 

Små skolbarn stödjer varandras språkinlärning

populärkulturen lär barn läsa och skriva
pokémonkort, leksakskataloger och dataspel gör att barn har omfattande kunskaper i läsning och skrivning 
redan då de går i förskolan, men varken förskola eller skola förstår att värdesätta och utnyttja dessa  
kunskaper. det visar Carina Fast i sin avhandling, som granskades vid Uppsala universitet den 9 mars.  
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Representanter från olika stamnings-
föreningar i Sverige, och logopeder 
från södra Sverige deltog. en av fråge-
ställningarna under de två dagarna 
var: Hur kan föreningar och logopeder 
samarbeta och hitta diskussionsformer 
för att lära av varandra?

gunnel Andersson redogjorde för 
sitt projekt där hon intervjuat 16 
logopeder kring stamningsbehandling. 
Vi fick alla med ett kompendium hem 
för reflektion och frågor.

en mycket givande och lärorik 
upplevelse var att få ta del av Skåne-
föreningens mötesteknik, ”talvänlig 
mötesmetod” som gav många idéer att 
spinna vidare på. Vi fick också lyssna 
till medlemmarnas erfarenheter av 
”Speaking Circle”.

Vi fick ta del av många intressanta 
berättelser kring hjälpmedel som dAF, 
av olika deltagare som haft stor nytta 
av dAF för att hitta tekniker för 
andningsbalans och långsammare 
talhastighet. Mycket spännande var 
också att få höra deltagarnas personliga 
berättelser kring sin stamning. Vi 
samtalade också kring om man får 
driva med personer som stammar, med 
anledning av aktuella tV-programmet 
”Hjälp” och filmen ”A Fish called 
Wanda”. en del tycker att det visst går, 
om det är sakligt. Michel palin som 
spelade i den brittiska filmen var med 
att starta Michel palin Institute för 
personer som stammar.  

Åke Byström från tALAkademin i 
Linköping visade en lång film från en 
föreläsning som Courtney Stromsta 
höll i Sverige 1991. Stromsta var en 
underhållande föreläsare och jag tror 
att många minnen passerade genom 
åhörarnas tankar. Courtney Stromstas 
fru Rose, har skänkt Stromstas bok 
”elements of stuttering ” till Åke, och 
hennes önskan var att logopeder skul-
le få den här boken. Alla vi logopeder 
som deltog fick var sitt exemplar. Vi 
tackar Rose Stromsta och Åke för det. 
dagen avslutades med en kort diskus-
sion kring hur vi kan samarbeta. 

på lördagen var vi tyvärr inte så 
många logopeder kvar, då per Alm 
berättade om aktuell forskning om 
stamning. Vi som var kvar fick många 
möjligheter att i lugn och ro ställa 
frågor till per Alm. 

efter en mycket trevlig lunch, med 
god mat och trevlig samvaro demon-
strerade föreningsmedlemmarna olika 
taltekniker som de använder sig av. Jag 
tackar för två mycket välorganiserade 
och trevliga dagar, som har bidragit till 
många nya bekantskaper, kunskaper, 
tankegångar och inspiration. Många 
positiva lovord över konferensen kom 
från samtliga mötesdeltagare.

den 23 april fortsätter konferensen 
och tonvikten kommer att ligga på att 
medlemmarna visar olika tekniker mer 
ingående där vi logopeder aktivt får 
delta. gunnel Andersson kommer 

också att slutredovisa intervjuunder-
sökningen av logopeder. Konferensen 
finansieras av Region Skåne och är 
därför kostnadsfri för den som vill delta. 
Intresserade logopeder är välkomna 
att anmäla intresse om deltagande till: 
gunnel Andersson, e-post: 
forumk@telia.com

 Helén Sämfors
 Leg logoped, Kompa
 helen.samfors@kompa.se

den 9–10 februari träffades personer från stamningsföreningar 
och logopeder på en konferens initierad av Skånes stamnings-
förening och gunnel Andersson på Lilla Hotellet i Lund.  
I två dagar bjöds ett inspirerande och informativt program. 

Inspirerande 
Stamningskonferens 
i Lund
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gunnel Andersson initiativtagare och  
logopederna Cecilia Carlson och Helén Sämfors.

Åke Byström från tALAkademien och Helene ekström 
från göteborg, Linköping demonstrerar taltekniker.
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ett intressant projekt

Under 2005 var jag projektledare för 
ett projekt som handlade om utvärde-
ring av behandling med gomplatta. Vid 
oralmotoriskt centrum (oMC) på  
talkliniken, danderyds sjukhus AB  
erbjuds behandling med gomplatta  
sedan drygt 15 år tillbaka och register 
har förts sedan 2000 för att kunna ut-
värdera behandlingen retrospektivt. Vi 
sökte pengar för att kunna använda 
och analysera de data vi samlat och 
fick finansiellt stöd i form av s k pick-
up-medel från Stockholms läns lands-
ting. 

Syftet var att analysera statistiken 
över alla gomplattor som ordinerats till 
patienter med oralmotorisk dysfunk-
tion och att relatera gomplattorna till 
den behandlande logopedens egen 
skattning av behandlingsresultatet.Vi-
dare ville vi undersöka hur behand-
lingen utfallit för olika patientgrupper 
och ställa resultatet emot använd-
ningsfrekvens och behandlingstid. ett 
delsyfte har även varit att förbättra ruti-
ner när det gäller dokumentation och 
registrering av behandling för att öka 
kvalitén ytterligare. Studien bygger på 
en genomgång av cirka 400 journaler 
samt all statistik avseende behandling 
med gomplatta som förts under 2003 
och 2004.

 
Oralmotoriskt centrum – historik 
Logoped Anita McAllister och tandlä-
kare Martha Björnström inledde för ca 
20 år sedan samarbete kring en vuxen 
patient med dysfagi. detta samarbete 
gav mersmak och har under årens lopp 
successivt utvecklats till den verksam-
het som finns vid oralmotoriskt cen-
trum idag. För sju år sedan, januari 
2000, inrättades oralmotoriskt cen-
trum som permanent verksamhet på 
talkliniken. Vid oMC har man stor kli-
nisk erfarenhet av utredning och be-
handling av patienter med olika typer 
av oralmotoriska svårigheter. Behand-
lingen inkluderar även individuellt ut-
formade intraorala hjälpmedel.

Verksamheten vid  
Oralmotoriskt centrum
Vid oMC utreds och behandlas patien-
ter i alla åldrar med olika oralmotoriska 

Utvärdering av behandling med gomplatta för barn och vuxna 
med avvikande uttal och oralmotorik. en retrospektiv studie.

avvikelser. dessa yttrar sig till exempel 
i svårigheter med uttal, mimik, tugg-
ning, sväljning eller dreglingsproble-
matik. Logopeder och tandläkare samt 
en tandsköterska arbetar tvärprofessio-
nellt i team där man även har ett nära 
samarbete med öron-näsa-halsläkare 
och röntgenavdelningen på sjukhuset. 
de flesta remisserna kommer från lo-
gopeder (inom primärvård, habilite-
ring och andra kliniker), skolhälsovår-
den (initierat av talpedagoger) och 
öron-näsa-halsläkare. Under 2006  
inkom 695 remisser för oralmotorisk 
bedömning till teamet. 

Vid första besöket sker en oralmo-
torisk utredning hos logoped. Utred-
ningen leder ofta till indirekt behand-

ling, som består av träningsprogram 
som ska utföras hemma eller i förskola/
skola. träningsprogrammen innehåller 
till exempel uttalsträning, stimulans 
med eltandborste och oralmotoriska 
övningar. drygt en tredjedel av patien-
terna bedöms vara hjälpta av ett indi-
viduellt utformat intraoralt hjälpme-
del, vanligen en gomplatta. tandläkare 
och logoped gör en gemensam  
bedömning inför utformning av gom-
plattan. All behandling följs upp av  
logoped och/ eller tandläkare var tredje 
månad. Vissa patienter remitteras vidare 
till öron-näsa-halsläkare för vidare  
bedömning pga t ex kort tungband, 
misstänkt förstorad adenoid och/ eller 
tonsiller. För flödesschema, se fig 1 

Figur 1. patientflödet vid oralmotoriskt centrum

gemensam mottagning 
logoped + ÖNH-läkare

Remiss

Logoped
utredning

Logoped Återbesök
Uppföljning av indirekt 

behandling

Logoped/tandläkare
Uppföljning av 

behandling

gemensam mottagning
logoped + tandläkare

Remiss till 
Öron-, Näsa-, 
Halskliniken

Remiss till 
röntgenavdelning 
för sväljröntgen

Logoped 
postoperativ
bedömning

Frågeställning: 
Kort tungband- 
tungbandsplastik, 
Förstorade halsmandlar/ adenoid 
operation
FUS, fiberoptisk us av sväljning 
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Olika typer av gomplattor
drygt en tredjedel av patienterna be-
handlas med gomplatta. Majoriteten 
av dessa patienter är mellan 5–8 år. 
Vid oMC görs flera olika typer av plat-
tor, vilka utformas utifrån patienternas 
olika behov av träning. För exempel 
på våra vanligaste gomplattor, se bild 
1–4. ett viktigt kriterium för behand-
ling med gomplatta är att patienterna 
ska ha genomgått annan oralmotorisk 
träning före behandlingsstart. I många 
fall ordineras fortsatt träning parallellt 
med gomplattebehandlingen. patienten 
rekommenderas att använda gomplat-
tan dagligen i 30–60 min, antingen 
uppdelat på flera tillfällen under dagen 
eller vid ett tillfälle. Vissa gomplattor 
ska användas passivt, dvs patienten 
ska ha hjälpmedlet i munnen och ägna 
sig åt en tyst och stilla aktivitet, t ex tV-
tittande, sagoläsning, eller spel vid  
dator. Andra hjälpmedel ska användas 
aktivt; patienten ska med gomplattan i 
munnen träna med tungan framför 
spegel eller i samband med uttals- 
träning. 

 
R-pLAttA – används i syfte att hitta artiku-
lationsställe för /r/

KUB VId pApILLA INCISIVA – används i syfte 
att öka rörlighet och precision för tungspetsen, 
separera tungans rörelser i förhållande till 
käkens samt för att hitta artikulationsställe för 
dentaler

 
SpÅNgpLAttA – används i syfte att öka 
styrka, spänst och rörlighet i tungan och där- 
med möjliggöra snabba artikulationsväxlingar

.”Velarplatta”, används i syfte att 
 

VeLARpLAttA – används i syfte att hitta 
velar artikulation; /k/, /g/ och /ng/.

Utfall av behandlingen
den behandlande logopeden har skat-
tat patientens resultat efter avslutad 
behandling utifrån audioinspelningar 
av talet och bedömning av oralmotorisk 
funktion. Bedömningen genomförs med 
ett oralmotoriskt bedömningsprotokoll 
som har tagits fram i samarbete med 
dåvarande foniatriska kliniken vid 
Huddinge Universitetssjukhus. 

Vid ifyllandet av registret har en 4-
gradig skala för uppnått resultat an-
vänts där 1=normaliserad, 2=förbättrad, 
3=oförändrad och 4=försämrad funk-
tion. Logopeden har även låtit patien-
ten eller patientens anhöriga skatta hur 
ofta gomplattan använts. en 4-gradig 
skala har använts där 1=daglig använd-
ning, 2=regelbunden (minst 3ggr/vecka), 
3=sporadisk (mindre än 3ggr/vecka) 
och 4=ingen användning. 

Patientunderlag
Sammanlagt 356 patienter behandlades 
med gomplatta under 2003 och 2004. 
Av dessa var 97% barn i åldrarna 0–18 
år. Sammanlagt 73% av patienterna 
var pojkar/män. de vanligaste diagno-
serna var oralmotorisk utvecklingsför-
sening, olika uttalsdiagnoser och ver-
bal och/eller oral dyspraxi. Hos 17% 
av patienterna fanns en komorbiditet 
med andra diagnoser. diagnoserna va-
rierade kraftigt men de vanligast före-
kommande var cerebral pares, downs 
syndrom, hörselnedsättning med coch-
leaimplantat  och generell utvecklings-
störning/psykomotorisk utvecklingsför-
sening. 

Effekt av behandling med gomplatta 
de vanligaste gomplattorna är följande: 
1.  platta som utformats för träning av 

(tungspets)-r, s k R-platta. 
2.  platta för allmän tungspetsträning,  

s k kub vid papilla incisiva. 
3.  platta för träning av tungan i 

anterior-posterior riktning, s k 
spångplatta. 

4.  platta för träning av ljuden /k/, /g/ 
och /ng/, s k velarplatta. dessa 
gomplattor utgör tillsammans 79% 
av samtliga förskrivna hjälpmedel, 
se tabell 1. 

tabell 2. Antal förskrivna gomplattor.  
Antal patienter = 356. (I några fall har 
samma patient fått fler än en platta.)

Typ av gomplatta Antal

R-platta 129

Kub vid papilla incisiva 75

Spångplatta 50

Velarplatta 46

Kraterplatta 19

Lateral-s-platta 15

Mutterplatta 12

L-platta 11

Lateraliseringsplatta 11

S-platta 6

gomlyft 2

Övriga  6

SUMMA 382

Av de 356 patienter som registrerats 
under 2003–2004, avslutade 250 per-
soner, 70%,  behandlingen under den 
aktuella perioden. Utfallet efter be-
handling med de vanligaste gomplat-
torna visar att 59% av de patienter som 
använt r-platta, 69% av dem som an-
vänt kub vid papilla incisiva, 75% av 
dem som använt spångplatta och 75% 
av de patienter som använt velarplatta 
fick en förbättrad eller normaliserad 
funktion, enligt behandlande logoped, 
se tabell 2.

tabell 2. Behandlande logopeds bedömning efter avslutad behandling med gomplatta  
i % av antalet förskrivna plattor, n=190. totala antalet förskrivna plattor under perioden  
anges i parentes.

Typ av gomplatta Normaliserad Förbättrad Oförändrad Försämrad

R-platta 
n = 100 (129) 27 32 41 0

Velarplatta 
n = 24 (46) 29 46 25 0

Spångplatta 
n = 24 (50) 13 62 25 0

Kub vid papilla incisiva 
n = 42 (76) 19 50 29 2
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Vi ville ta reda på vilka patienter som 
gjorde framsteg med hjälp av gomplat-
ta och vilka patienter som inte hade 
fått någon effekt av behandlingen. ett 
sätt var att analysera resultaten kopplat 
till användningsfrekvens. Resultaten vi-
sar en tydlig tendens att patienter som 
använt gomplattan dagligen eller re-
gelbundet (minst 3ggr/vecka) uppnåd-
de ett bättre resultat än de som använt 
gomplattan sporadiskt (mindre än 3 
ggr/vecka). Av de patienter som använt 

gomplattan dagligen förbättrades eller 
normaliserades 80% medan 70% av 
de patienter som tränade regelbundet 
och 46% av dem som använt plattan 
sporadiskt fick en förbättrad  
eller helt normal gomfunktion. Sam-
manlagt 18% av de patienter som angav 
att de inte använt sin gomplatta alls 
spontanförbättrades, men ingen av 
dem uppnådde normal funktion, se  
tabell 3.

tabell 3. Resultat efter avslutad behandling med gomplatta i förhållande till  
användningsfrekvens enligt behandlande logoped, n = 250.

Användningsfrekvens Normaliserad Förbättrad Oförändrad Försämrad

daglig 25% 55% 20% 0

Regelbunden 28% 42% 29% 0

Sporadisk 13% 33% 55% 0

Ingen 0 18% 76% 6%

Totalt 23% 43% 34% 0
  

Vid en jämförelse av resultaten för  
patienter med enbart oralmotorisk dys-
funktion och patienter med en tilläggs-
diagnos, framkom att endast få patien-
ter med tilläggshandikapp uppnått 
normaliserad oralmotorisk funktion, 
trots att medverkan och träningsfrek-
vens var likvärdig hos de båda grup-

perna, se vidare tabell 4. Noteras bör 
också, att medan patienter utan andra 
svårigheter än oralmotorisk dysfunk-
tion i 20% av fallen spontanförbättra-
des trots utebliven träning, skedde ing-
en sådan förändring hos patienter med 
tilläggshandikapp. 

tabell 4. Resultat efter avslutad behandling med gomplatta i förhållande till  
användningsfrekvens enligt behandlande logoped. e: patienter med enbart  
oralmotorisk dysfunktion, n = 219; d: patienter med tilläggshandikapp, n = 31. 

Användnings-
Frekvens Normaliserad Förbättrad Oförändrad Försämrad

 E D  E D E D E D

daglig 29% 0 57% 33% 14% 67% 0 0

Regelbunden 31% 11% 43% 39% 26% 50% 0 0

Sporadisk 14% 0 34% 20% 51% 80% 0 0

Ingen 0 0 20% 0 73% 100% 7% 0

Totalt 26% 6% 43% 32% 31% 62% 0 0

Behandlingstiden var kortare för pa-
tienter med enbart avvikande uttal el-
ler oralmotorik; 7 månader i medeltal 
jämfört med 9 månader för patienter 
med annan fastställd diagnos. obser-
vera att skillnaden i behandlingstid 

Sammanfattande slutord
Behandling med gomplatta vid avvi-
kande uttal och oralmotorik är ofta en 
bra metod för dem som använder den 
dagligen eller regelbundet. Studien 
har gett oss ytterligare insikt i hur stor 
betydelse patientens motivation och 
medverkan har för resultatet. Vi har 
också sett att det är viktigt med regel-
bunden uppföljning och återkoppling 
till patienten för att han/hon ska orka 
fullfölja behandlingen, vilken innebär 
daglig till regelbunden användning av 
gomplatta under flera månader.

Barn och vuxna med tilläggshandi-
kapp har en längre behandlingstid i 
medeltal och har i vissa fall svårt att 
uppnå normaliserad eller förbättrad 
oralmotorisk förmåga, trots hög moti-
vation och en god medverkan. Målet 
för dessa patienter kan istället vara att 
behålla en uppnådd funktion och i  
vissa fall föreligger behov av en livs-
lång behandling. Analysen har visat att 
våra skattningsskalor därför är begrän-
sande och parametern ”normaliserad” 
i bedömningsskalan har efter detta 
projekt ersatts med ”uppnått mål”. 

det finns ett stort intresse för denna 
behandling bland logopeder, tandlä-
kare och annan vårdpersonal. Behovet 
är därför stort att vidare utvärdera be-
handlingen på ett objektivt och veten-
skapligt sätt. en retrospektiv studie i 
form av en magisteruppsats med titeln 
”Är”r-gomplatta” en effektiv behand-
lingsmetod vid r-fel?”, är under utarbe-
tande av studenterna Anita Halldin 
och Åsa Karlsson vid Karolinska Insti-
tutet, Stockholm. Handledare är logo-
ped och docent gunilla Henningsson 
vid Karolinska Institutet och logoped 
Miriam Hartstein vid talkliniken, 
oMC, danderyds sjukhus AB.

Som projektledare vill jag slutligen 
framföra mitt varma tack till samtliga i 
teamet vid oralmotoriskt centrum för 
konstruktiv kritik och synpunkter un-
der projektets gång. Även logoped 
Anita McAllister har bidragit med sin 
stora kunskap och erfarenhet inom 
detta område genom flera goda råd 
och idéer samt verkat som ett gott stöd 
under projekttiden. ett stort tack också 
till logoped och verksamhetschef eli-
sabeth Lindström som har medverkat 
med många värdefulla synpunkter in-
för sammanställningen av rapporten 
för detta projekt.

TEXT & BILD: Maria Törnhage, projekt-
ledare och leg. Logoped vid Talkliniken, 

Danderyds sjukhus AB, Stockholm
tornhage@brevet.se

sannolikt är betydligt större, eftersom 
majoriteten av de patienter som inte 
avslutat sin behandling inom ramen 
för den studerade tidsperioden är per-
soner med tilläggshandikapp.
 

1) Under perioden pågick ett forskningsprojekt med gomplatta för barn med cochleaimplantat. gruppen är annars inte vanligen förekommande vid oMC. 

Analys av resultat kopplat till användningsfrekvens och behandlingstid
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Att födas med ett avvikande ansikte 
kan innebära smärtsamma operatio-
ner, ångest och en ständig känsla av 
utanförskap. det kan också innebära 
en ganska sorglös tonårstid där frisyren 
är ett större problem än det avvikande 
utseendet. I boken ”ett annat ansikte” 
får du läsa fem berättelser om hur det 
är att växa upp med ett missbildat an-
sikte, berättelser som vittnar om helt 
olika erfarenheter och som inte lämnar 
någon läsare oberörd.

Sandra föddes utan stora delar av 
sin underkäke, tobias med gomspalt. 
Linda p är född med frontonasal dys-
plasi vilket innebar att näsan var väl-
digt liten och det ena ögat satt högre 
upp i ansiktet än det andra. Mattias 
vänstra ansiktshalva saknar öga, mun 
och öra. Linda R har växt upp utan 
näsben.

Anna Lytsy har träffat dem alla och 
ställt frågor om hur det är att växa upp 
i Sverige med ett avvikande utseende, 
om andras blickar, om önskan att för-
ändra sitt ansikte och vad de tror om 
kärlek och framtid. deras erfarenheter 
finns återberättade i boken ett annat 
ansikte. det är fem helt olika berättel-
ser som skildrar fem helt olika liv. en 
av de medverkande berättar om smärt-
samma operationer, ångest och lugnan-
de medel. om att känna sig missbil-
dad, som ett odjur, och uttittad. om att 
behöva stänga av alla känslor för att 
överleva. en annan berättelse handlar 
om en relativt sorglös tonårstid, där 
bekymren snarare rörde frisyren än ett 
avvikande utseende och att självkäns-
lan inte bottnade i utseendet.

Boken väcker starka känslor hos läsa-
ren. Medkänsla och sorg men även för-

våning, beundran och respekt. Framför 
allt lockas läsaren att reflektera över 
sina egna livserfarenheter och värde-
ringar. elisabeth ohlson Wallins starka 
bilder ger ytterligare dimensioner till 
att leva med avvikande utseende.

ETT ANNAT ANSIKTE 
Text: Anna Lytsy. 
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 
ISBN: 91-973028-7-2 
Förlag: Mun-H-Center förlag 

Boken har tillkommit med hjälp av 
medel från Allmänna Arvsfonden och 
är ett samarbete mellan den svenska 
sektionen av Nordisk förening för 
Funktionshinder och oral Hälsa, NFH, 
och ett professionellt nätverk för psyko-
socialt stöd till personer med avvikan-
de utseende.

  Recension: Ett annat ansikte av Anna Lytsy

Ny bok om att leva med ett avvikande utseende

När jag läste igenom dessa böcker 
kände jag mig nästan som student igen. 
Som student längtade man efter ”kok-
böcker” som visade hur man skulle 
göra, vilket inte fanns att tillgå. M N 
Hegdes bok är så nära en kokbok i logo-
pedisk behandling man kan komma. 
Böckerna består av blanketter som exakt 
beskriver vad logopeden respektive 
barnet/eleven förväntas säga och göra. 
det finns t o m beskrivet hur fel respek-
tive korrekta svar ska kryssas i. det är 
mycket amerikanska böcker. Inget kan 
missförstås eller tolkas. 

del 1 är inte så användbar, möjli-
gen kan den användas som inspira-
tionskälla. det är som sagt väl struktu-
rerat och det finns ett antal blanketter 
för varje område som artiklar, prono-
men, konjunktioner samt regelbunden 

och oregelbunden böjning. Men då 
blanketterna är på engelska är de till 
föga nytta för en svensk logoped. dess-
utom känner jag att denna form av  
terapi/screening inte är så kulturellt an-
passad till svenska förhållanden. Visst 
behöver vi fler instrument att jämföra 
vad och hur vi gör men det känns stelt 
och långt ifrån den syn jag har på hur 
språk ska användas och ”tränas”. 

del två ska innehålla ”social com-
munication” vilket får mig att tänka på 
pragmatik. dock innehåller denna del 
först blanketter som går igenom adjek-
tiv, komparation, adverb, negations-
placering men visserligen även upp-
maningar, förståelse av uppmaningar 
samt olika sätt att fråga. I del två kan vi 
finna några användbara blanketter. Jag 
tror inte att jag kommer att lägga upp 

min behandling utifrån dessa blanket-
ter. en amerikansk kollega berättade 
att denna form av styrd behandling är 
ganska vanlig i USA just nu. Kanske 
kommer vi också dit en dag?

Slutligen vill jag säga att det alltid 
är roligt att läsa igenom böcker som 
vänder sig direkt till vår yrkesgrupp. 
detta är något som vi inte är så bort-
skämda med. MeN Hegdes böcker bör 
väl knappast vara de första som köps in 
till en mottagning. Böckerna finns på 
bibliotek runt om i landet och att 
bläddra igenom dem där räcker gott – i 
alla fall för mig.

TEXT: Ketty Holmström
Logoped

Kommunikationsklasserna
Söderkullaskolan, Malmö

  Recension: Treatment Protocols For Language Disorders in Children

Volume I: Essential Morphologic Skills, Volume II: Social Communication, M. N. Hegde
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om man som Strömberg m fl (Ln 8/06) 
säger att man modifierar existerande 
metoder och anpassar dem till rådan-
de förhållanden då kan man inte säga 
att de fungerar förrän man har gjort 
egna studier på sina egna metoder. 
Innan dess finns ingen evidens. Upp-
salas habiliteringsmodell för barn med 
autism bygger på flera olika delar; tyd-
liggörande pedagogik, kognitivt läran-
de/utvecklingspsykologi, neuropsyko-
logi, intensiteten (denver-modellen) 
och en liten del inlärningspsykologi. 
psykolog gunilla Bromarks slutdiskus-
sion i Uppsala- rapporten – Uppfölj-
ning och redovisning av enkät perso-
nal och fldr…” (2004) går ut på att 
försöka förändra och anpassa model-
len till föräldrarnas situation. Uppsala-
modellen eller -metoden förefaller inte 
vara statisk utan just en egen utarbetad 
metod. 

Strömberg skriver att Föreningen 
Sveriges habiliteringschefer rekom-
menderade intensiv beteendeterapi 
(IBt) men jag kan inte hitta det någon-
stans i rapporten ”Mångsidiga, intensi-
va insatser för barn med autism i för-
skoleåldern – en rapport inom projektet 
evidensbaserad habilitering”. Förra 
året reviderades ”tack och lov” rappor-
ten så att vi kunde läsa logopederna 
gunilla thunbergs och Lena nilssons 
bidrag till kommunikationsdelen. psy-
kolog eric Zander som är en av med-
författarna i rapporten, påpekar också 
att mycket av kunskapen är väldigt 
osäker och att det är svårt att uttala sig 
om vilken typ av arbetssätt som ger 
bäst effekt. Jag förundras och många 
med mig över att samtliga sex författa-
re till rapporten är psykologer när det 
är vi logopeder och specialpedagoger 
som oftast arbetar med barnen och att 

tre av dessa psykologer kommer från 
Uppsala som är beteendeterapeuter-
nas ”högsäte”. Man kan ju undra om 
det finns ett ekonomiskt intresse… och 
jag tycker att Föreningen Sveriges ha-
biliteringschefer borde göra en rekla-
mation…och ännu en revidering (se 
nedan).

det stämmer att Lovaas forsknings-
rapport inte innehöll några neurotypis-
ka barn, som Strömberg påpekade, 
utan barn med högfungerande autism 
och jag tillstår att några av barnen 
hade lättare utvecklingsstörning. det 
var en liten studie på endast 19 barn 
och barn med måttlig till mycket grav 
utvecklingsstörning hade uteslutits. 
80% av alla barn med autism har lätt-
tare till mycket grav utvecklingsstör-
ning och Lovaas tillstod att barn med 
bristande mentalmognad hade uteslu-
tits. I studien ingick barn med ekolali, 
som är karaktäriskt för bättre prognos 
vid autism, och det var nästan uteslu-
tande pojkar, flickor har sämre prog-
nos. Lovaas hade medvetet uteslutit 
barn med sämre prognos. Barn som 
helt saknade tal fick inte vara äldre än 
40 månader och barn med rudimentär 
talförmåga inte äldre än 46 månader. 
Rapporten får betraktas som hoppfullt 
önsketänkande, se nedan.

Föräldrarna formligen skriker efter 
resultat av olika behandlingsmodeller, 
de vill se statistik och många pedago-
giska program har inte redovisat sin 
statistik på samma sätt som beteende-
terapeuterna. det är mycket kostsamt 
och tidskrävande att utvärdera och föl-
ja upp behandlingsresultat. Beteende-
terapeuterna förfaller ha gott om både 
tid och pengar. Flera specialpedagoger 
och professionella som arbetar efter 
andra modeller har flera gånger fått av-

slag på sina forskningsansökningar. I 
diskussioner med olika grupper av pro-
fessionella uppkommer ofta frågan om 
Socialstyrelsen har godkänt att man ar-
betar med inlärningspsykologiska tek-
niker på förskolebarn med utvecklings-
störning i vardagen när det gäller 
språk-, tal- och kommunikation och 
hur ställer sig etiska rådet till ABA och 
utvecklingsstörning när det gäller 
forskning i Sverige? 

Som Strömberg skriver i Ln 8/06 så 
innebär ABA att man skall förstå varför 
individen gör som han gör. det är inte 
samma sak som KBt. enligt KBt skall 
personen själv förstå varför han reage-
rar som han gör, det kräver en viss kog-
nitiv förmåga, och att man själv är mo-
gen för och vill ta emot behandlingen. 
ABA handlar om att modifiera en per-
sons beteende, ”behavior modifica-
tion”, samma tankar som man använ-
de på 80-talet. och att U.S. Surgeon 
general rekommenderar ABA som in-
lärningspsykologisk teknik är inte sam-
ma sak som att det är lagligt i alla del-
stater, det finns t o m specialiserade 
ABA-advokater i nordamerika. 

Vi är alla intresserade av metoder 
som passar oss i Sverige, europa och i 
hela världen och som gör att barn med 
autism utvecklas kognitivt på ett hu-
manistiskt sätt och då måste det till ny 
forskning - inga ABA-rapporter som 
inte går att replikera. det gäller att vi 
utvecklar mångsidiga intensiva be-
handlingsmetoder som förebygger  
eller motverkar de avvikelser som le-
der till autism och ökar livskvaliteten.

eric Zander skriver i sitt kapitel 
”granskning av det vetenskapliga  
underlaget” i rapporten ”Mångsidiga, 
intensiva insatser för barn med autism 
i förskoleåldern” att:

BtI, KBt, ABA

tack för den positiva responsen på mitt inlägg i Ln 7/06, det är skönt  
att veta att vi är många som har liknande åsikter. Men nu är Applied  
Behavior Analysis (ABA-) industrin igång även i Sverige och vi får svårt  
att värja oss. 

Svar på svarsartikel i LN 8/06
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Det finns ett flertal olika mångsidiga 
program för tidig intensiv interven-
tion för barn med autism. 

Kunskapsunderlaget för effekten av 
dessa mångsidiga program är brist-
fälligt. 

Kunskapsunderlaget består av: 
• ett tiotal översikter av olika metodo-
logisk kvalitet. 

• ett tiotal välgjorda, kontrollerade pri-
märstudier och ett fåtal randomiserade 
kontrollerade försök (RCt).  

Alla översikter analyserar i stort sett 
samma primärartiklar. Slutsatserna i 
översikterna är tämligen likartade: 
• primärstudierna är få och har alla 
större eller mindre metodologiska bris-
ter vilket försvårar möjligheten att dra 
säkra slutsatser. Lovaas studie (Lovaas, 
1987; Mceachin et al., 1993) har länge 
betraktats som den metodologiskt star-
kaste studien men anses i stort sett 
samfällt ändå ha sådana brister att den 
förhindrar oss från att bedöma resulta-
ten annat än som ”hoppingivande” el-
ler ”uppmuntrande”. Välgjorda repli-
kationer av den saknas ännu. 

• Ingen av de granskade studierna jäm-
för olika program, få är randomisera-
de, alla har få deltagare som i de flesta 
fall är bristfälligt beskrivna, bedöm-
ningsprocedurerna är ofta problema-
tiska och behandlingstrohet (att man 
följer manualen) undersöks sällan. 

• på grund av ovanstående är det ännu 
inte möjligt att med säkerhet uttala sig 
om något av de undersökta program-
men är bättre eller sämre än något an-
nat, 

– vad som är verksamt i respektive 
program (t ex innehållet, inlärnings-
strategin/-erna eller intensiteten i 
sig), 
– vad som predicerar gott utfall: hur 
faktorer som intensitet, program-
längd, olika barnkaraktäristika (som 
ålder, initialt IQ och språkförmåga) 
eller familjefaktorer och liknande 
förhåller sig till utfall mätt i IQ och 
skolplacering. Variationen i utfall 
mellan olika barn är betydande i alla 
studier.  

•  Vi har bristfälliga kunskaper  
– om i vilken utsträckning uppmätta 
resultat vidmakthålls 
– om t ex en uppmätt IQ-höjning re-
sulterar i bättre allmän funktionsför-
måga och bättre livskvalitet. 

• de flesta översikter uttrycker med 
olika säkerhet att det finns stöd för att 
barn med autism kan utveckla viktiga 
förmågor genom de undersökta pro-
grammen. däremot saknas underlag 
för att tala om ”bot” (cure) eller normal 
funktion efter tidig, intensiv träning.  

Trots eric Zanders sammanfattning så 
skriver författarna något helt annat i 
kapitlet ”Rekommendationer” i rap-
porten ”Mångsidiga intensiva insatser 
…” (Bromark m fl, 2006)!

Lena Mattsson, leg logoped
lena.mattsson@skolor.vallentuna.se

LÄS gÄRNA: 
Logoped Anja Morells krönika (2006) 
på www.autismforum.se Naturalist 
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(2006) på 
www.pedagogisktperspektiv.se 
Vad är det för skillnad? Olika pedago-
gisk grundsyn leder till olika sätt att 
bemöta barn med autism
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Studentuellt

Under en semesterresa till Chicago 
passade jag på att göra ett studiebesök 
på logopedprogrammet på Northwestern 
University. eftersom de amerikanska 
logopederna står för en stor del av den 
ledande forskningen idag så tyckte jag 
att det skulle vara intressant att få veta 
mer om hur utbildningen är upplagd.

Norr om Chicago, 45 minuters resa 
från centrum med klassiska högbanan 
”the el”, ligger den lugna förorten 
evanston. Här finns ett av Northwes-
tern Universitys campus, närmare be-
stämt det campus där logopedpro-
grammet håller till, för oss svenskar 
kanske mest känt som dysfagigurun 
Jeri Logemanns hemvist. Här fick jag 
möjlighet att göra studiebesök för att 
lära mig mer om utformningen av logo-
pedprogrammet. Men först några ord om 
det amerikanska utbildningssystemet.

I USA går man ut från high school i 
18-årsåldern och de flesta går efter det 
direkt vidare till universitetsstudier. 
dessa delas i sin tur upp i undergradu-
ate efter vilken man får en kandidatex-
amen samt graduate (eller postgraduate) 
efter vilken man får en magisterexa-
men. Logopedprogrammet (Master of 
Arts program in Speech and Language 
pathology) ligger på graduate-nivå. 
Alltså krävs det universitetsstudier på 

minst fyra år bara för att kunna söka in. 
Vad dessa förberedande studier består 
av spelar ingen större roll, men om 
man har studerat närliggande ämnen 
så blir utbildningen något kortare.

Varje år söker drygt 200 studenter 
in till logopedprogrammet på North-
western och ungefär hälften av dem 
klarar intagningskraven och blir antag-
na. eftersom man i USA ofta söker till 
flera olika utbildningsorter samtidigt är 
det många som tackar nej till sin plats 
och det börjar ungefär 40–45 studenter 
på logopedprogrammet varje år. precis 
som i Sverige är männen klart underre-
presenterade med bara några enstaka 
per år. Logopedprogrammet på North-
western har ett mycket högt anseende 
och har flera år i rad utsetts till ett av 
USA:s tre bästa. Skolan är privat och 
har en avgift på ungefär 44 000 dollar 
per år (drygt 300 000 kronor!). Många 
av studenterna har inte bara lån för att 
klara de höga avgifterna, utan också 
stipendier och extrajobb.

Just på Northwestern är utbildningen 
upplagd enligt ett kvartalssystem på tio 
veckor var och de flesta studenterna 
klarar utbildningen på mellan sex och 
tio kvartal (1,5 till 2,5 år). efter detta får 
de sin masterexamen och kan göra ett 
specialprov för att bli certifierade av 

ASHA (amerikanska logopedförbundet). 
olika stater har olika regler för legitima-
tion, men i Illinois, där Chicago ligger, 
finns det en sådan.

på logopedprogrammet vid North-
western kan man välja på olika inrikt-
ningar; en allmän inriktning, en inrikt-
ning mot tidig intervention (ett- till 
treåringar), en med neurogenetisk in-
riktning och en med inriktning mot 
barn i skolåldern. ordningen man lä-
ser delkurserna i får man till stor del 
välja själv. Förutom de nämnda inrikt-
ningarna finns det också ett specialpro-
gram där man får en dubbel examen, 
dels i logopedi och dels i inlärnings-
svårigheter. detta är något som Megan 
har fastnat för. Hon har studerat under-
visning och kommunikation under fyra 
år på undergraduate-nivå. Lauren som 
går den allmänna inriktningen däre-
mot studerade i sex år med skådespe-
leri som huvudämne och kommer där-
för att få ut sin examen ett kvartal 
senare eftersom hon har fler kurser att 
läsa. de är båda väldigt nöjda med sitt 
utbildningsval, men tycker att föreläs-
ningarna och laborationerna ofta inte 
är anpassade till varandra, utan att man 
ofta har labb i något som man inte har 
haft undervisning om än. de får 400 
timmars praktik i utbildningen (ASHA:s 
minimikrav) på skolans studentklinik, 
men de flesta gör fler timmar, på klini-
ken eller på andra ställen som skolan 
ibland kan hjälpa till att fixa. Både  
Megan och Lauren känner att utbild-
ningen är väldigt inriktad på forskning 
eftersom många av fakultetsmedlem-
marna är aktiva forskare, och Loge-
mann har definitivt satt sitt märke på 
utbildningen. Hon leder själv dysfagi-
kursen och hennes bok blir som en  
bibel under kursens gång. Men det ger 
resultat. ”Jag kommer aldrig missa något 
med dysfagi,” som Megan uttrycker det.

Framtiden för logopedstudenterna i 
USA ser ljus ut. det är stor brist på logo-
peder i hela landet och det arbetsom-
råde som växer mest just nu är inrikt-
ningen mot tidig intervention. tack 
vare Northwesterns goda anseende har 
studenterna där ganska lätt att få tag på 
ett jobb efter avslutad utbildning.

TEXT & BILD: Simon Ottosson,  
Kurs XVI, Göteborg

gusotsim@student.gu.se

Frances Searle Building, tillhållet för logopedstudenterna på Northwestern University i Chicago.
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 Lediga platser
och kurser

Barn- och
ungdomsf˛rvaltningen s˛ker

LEG. LOGOPED 2 ST
L�s mer p� v�r hemsida

www.karlstad.se

Landstinget Sörmland söker

 

Logoped, vikariat
Nyköpings lasarett, Rehabiliteringskliniken
söker vik. logoped.
 
Rehabiliteringskliniken i Nyköping bedriver
rehabilitering av både äldre och yngre patienter med
förvärvad hjärnskada eller kronisk neurologisk
sjukdom. Kliniken består bland annat av
strokeavdelning, dagrehabilitering, neuroteam,
samverkansteam, palliativ avdelning, minnesmottagning
och parkinsonmottagning.
 
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Vikariatets längd 1 år fr.o.m. 2007-06-01.
 
I arbetsuppgifterna ingår bedömning och behandling av
patienter med afasi, dysartri och dysfagi. Du arbetar
framför allt med inneliggande patienter på vår
strokeavdelning samt med dagrehabiliteringens
patienter. Här ingår du i teamet kring patienterna vilket
innebär nära samarbete med vårdpersonal, läkare,
dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Du
deltar i ronder och vårdplaneringar. Utbildning av
personal, information och stöd till anhöriga ingår i
arbetsuppgifterna.
 
Som logoped arbetar du självständigt på
rehabiliteringskliniken, men kollegor finns på
öronkliniken.
 
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
 
Upplysningar lämnas av: Verksamhetschef Görel
Wachtmeister, tfn 0155-24 51 29 eller PA-konsult Inger
Gustafsson, tfn 0155-24 53 63.
Facklig företrädare: Monica Hassel, tfn 016-10 36 48.
 
Välkommen med din ansökan senast 2007-04-24 till:
Nyköpings lasarett, Personalutvecklingsenheten,
611 85 Nyköping.
Märk ansökan med ref.nr: 209-03-07.
 

Logopedmottagningarna Stadshagen 
Rosenlund söker

Logoped heltid
På logopedmottagningarna Stadshagen 
(Kungsholmen) och Rosenlund (Södermalm) är vi 30-
tal logopeder, 4 sekreterare och en verksamhetschef. 
På vår mottagning Rosenlund har vi nu en ledig logo-
pedtjänst heltid.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter är diagnos-
tisering och behandling av barn och ungdomar med 
språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter. I arbets-
uppgifterna ingår även att ge stöd och rådgivning till 
föräldrar och personal inom förskola och skola samt 
inom BVC. Du deltar också viss tid i s. k. basteam till-
sammans med arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, 
specialpedagog och läkare för att utreda barn och ung-
domar med neuropsykiatriska svårigheter.

Vi kan erbjuda stöd av erfarna kollegor, flextid och 
friskvård. Två dagar i veckan kommer du att arbeta 
utanför mottagningen i en kranskommun till Stock-
holm där du kommer att sitta i anslutning till BVC.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad logo-
ped och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, 
samarbetsförmåga och intresse för teamarbete.

Upplysningar: om tjänsten lämnas av verksamhetschef 
Love Larsson, tfn 08-690 65 54, mobil 073-914 52 32 och 
bitr. verksamhetschef Ann Stålhammar, tfn 08-616 57 22, 
mobil 073- 683 56 86. Facklig företrädare (DIK): Karin 
Sjöhagen, tfn 08-686 51 03.

Välkommen med din ansökan senast 16 april 2007 till 
Ann-Margret Wicklund, Box 17914, 118 95 Stockholm. 
Ange ref.nr. SLSO 07-394.

www.slso.sll.se



22 LogopedNytt 3/07

Logoped
Barnhälsovårdens länsavdelning
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta
eller kontakta verksamhetschef
Marianne Christensen, 018-611 53 26,
marianne.christensen@akademiska.se.

Ansökan senast den 30 april.

�Hjälpmedelscentral�Syd�
söker

Hjälpmedelskonsulent
(Leg. logoped el. leg arbetsterapeut)

�
�Välkommen�att�läsa�mer�på�vår��
hemsida

www.hjalpmedelstockholm.se

Bra hemma, bra borta.
I vår hemförsäkring ingår en
reseförsäkring i hela världen.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Hem 90x60  2005-01-21  13.01  Sida 3
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Blekinge Läns Landsting 
petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

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

Halmstad 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 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

Signe tonér
signe.toner@nll.se

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

Region Skåne, Habilitering och 
Hjälpmedel för barn 
Jessika Forsberg
jessika.forsberg@skane.se

Region Skåne,  
Helsingborgs Lasarett AB 
Cecilia Lundström
cecilia.lundstrom@
helsingborgslasarett.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, Malmö
Jan-olof Malmborn
jan-olof.malmborn@skane.se

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

Malmö stad/kommun
Ketty Holmström
ketty.holmstrom@pub.malmo.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
Barbara eberhart
barbara.eberhart@vll.se

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

Västernorrlands Läns Landsting, 
Örnsköldsvik
Susanne Westerbring
susanne.westerbring@dik.se

Västernorrlands Läns Landsting, 
Länssjukhuset Sundsvall – 
Härnösand
Nils Johansson
nils.johansson@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

Linköpings universitet ger under höstterminen 2007 två fri-
stående kurser knutna till Logopedprogrammet i Linköping. 

Anmälan senast 2007-04-15

”Funktionshinder, Kommunikation och Kognition” 
avancerad nivå, 7,5 hp (5 poäng) Hel- eller halvfart

Kontaktpersoner: Anett Sundqvist, 013-28 22 36, anesu@ibv.liu.se 
eller Malin Wass, 013-28 22 66, malwa@ibv.liu.se

http://www.liu.se/utbildning/kurs/752A05

”Nasalitets- och artikulationstestning” (Svenskt  
Artikulation och NasalitetsTest, SVANTE), 
avancerad nivå, 7,5 hp (5 poäng) Halvfart

Kontaktperson: Inger Lundeborg, 013-22 12 87, inglu@inr.liu.se
http://www.liu.se/utbildning/kurs/8FA022

Kursstart är planerad till v 39–40

ICF-CY – ökad delaktighet för barn och unga  
i behov av särskilt stöd

24–25 maj 2007
plats: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

För mer information och anmälan se www.hlk.hj.se

Kurskalendariet

Cochlea Implantat, 7,5 högskolepoäng ht 2007  
Lunds universitet ger hösten 2007 en kurs på avancerad nivå i 

Cochlea Implantat. Kursen vänder sig till logopeder, audionomer 
och andra verksamma inom hörsel – och kommunikationsområdet. 
Kursen kan ingå som valbar kurs inom masterutbildning i logopedi 
respektive audiologi. Kursen ges på halvfartfart/dagtid under första 

halvan av höstterminen. Sök via studera.nu senast den 15 april. 

Ny utbildning i handikappvetenskap! 
Höstterminen 2007 startar grundkursen handikappvetenskap I  

vid Linköpings universitet. Kursen omfattar 30 högskolepoäng och 
kan läsas på hel- och halvfart. Vi ser gärna sökande med yrkes- 

erfarenhet inom området samt personer med egna funktionshinder. 
För ytterligare vidareutbildning kan Linköpings universitet även  

erbjuda masterprogrammet i kognition och handikapp.
För mer information www.ihv.se

27th World Congress of the International Association  
of Logopedics and Phoniatrics
Köpenhamn 5–9 augusti 2007

program och anmälningsblankett finns på www.ialp.ics.dk.
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Önskas: 
Logopednyttsskribenter
Har du funderat på att skriva en artikel till 
Logopednytt? Undrar du i så fall hur det ska 
gå till och hur den ska se ut? det är enkelt! 
Skicka din text som en bifogad fil till 
logopednytt@dik.se.

När det gäller hur texten ska se ut så 
finns det ett enkelt och ett lite mer utförligt 
sätt att beskriva hur din text ska vara format-
terad. det enkla är: använd originalinställ-
ningarna i ditt skrivprogram.

Utförligare blir det så här: använd gärna 
times New Roman och 12 punkter, enkelt 
radavstånd. texten ska vara justerad till vän-
ster, d v s så att vänsterkanten av texten blir 
rak och högerkanten ojämn. Avstava inga 
ord – alternativt om du inte kan hålla dig: 
låt datorn avstava orden (du hittar avstav-
ning under Verktyg, därefter Språk, i meny-
raden).

ett tips (som man ju vet om, men så lätt 
glömmer bort) är att man kan använda  
datorns stavningskontroll (också under Verk-
tyg). 

Vi uppskattar om du sätter en rubrik på 
ditt alster, och om det är en lång text kan det 
också behövas underrubriker.

en annan sak som värmer redaktörernas 
hjärtan är om det finns bilder till artikeln. 
tänk då bara på att helst inte sätta in dem i 
texten, utan att bifoga dem som egna filer, i 
formaten .jpg, .eps eller .tif. döp gärna bild-
texterna med det du tänkt dig som bildtext!

När vi får ditt manus ska du få en bekräf-
telse på att det har kommit fram. När vi sedan 
läser kan vi komma att göra små ändringar, 
som att rätta stavfel, utan att särskilt meddela 
detta. Ibland vill vi göra större förändringar, 
som att korta texten eller möblera om i den 
på något sätt. Sådana ändringar gör vi inte 
utan att meddela dig.

Men det är ju inte alltid som man har tid 
eller möjlighet att skriva, kanske är det i 
stället så att du är intresserad av något eller 
någon som du hoppas någon annan vill 
skriva och berätta allt om. Skicka då gärna 
ett mail till oss, så kan vi försöka förmedla 
uppdraget vidare.

Mvh,
Redaktörerna


