
Nummer 4 maj 2007

Medlemstidning för 

Vårsolsläsning!



2 LogopedNytt 4/07

Innehåll 4-07
Ordinarie 

styrelseledamöter

Ingrid Kongslöv
ordförande
Mob: 0733-42 99 47
ingrid.kongslov@dik.se

Sanna Wennerfeldt
Kassör och vice ordförande
tel: 019-602 14 63 
 susanna.wennerfeldt@dik.se

Inger Gillholm
Kursansvarig
tel: 013-22 40 45
inger.gillholm@dik.se

Birthe Holmqvist
Sekreterare
tel: 035-13 05 50
birthe.holmqvist@utb.halmstad.se

Jonas Lindberg Hägerbro
Ledamot
tel: 08-696 00 97
jonas.hagerbro@gmail.com

Marika Schütz
tidnings- och webbansvarig
tel: 031-343 17 86
marika.schutz@dik.se

Susanne Westerbring
Kontaktpersonansvarig
tel: 0660-891 01
susanne.westerbring@dik.se

Ylva Peilitz
Studentrepresentant
ylva.peilitz@dik.se

 4 Nytt FRÅN StyReLSeN

	 	 5 AVtALSRÖReLSeN 2007 
	 	 	Vem	förhandlar	med	vem?		

Matchen	om	ditt	löneavtal

 6 AVtALSRÖReLSeN 2007
	 	 	Löneförhandlingarna:	statistik	och	praktik

 7  SLUt pÅ deBAtteN
	 	 	Autismcentrum	avslutar

 8  StUdIeR oM StRoKe
	 	 	Nyhetsnotiser

 10 doKtoRSAVHANdLINg
	 	 Barbro	Bruce	om	barnspråk

 12 BRISteR I KLINISK UtBILdNINg
	 	 	Sveriges	vårdutbildningar	granskade

 13 ÖStSVÄLJARdAgeN
	 	 	Rapport	från	Västerås	

 14 IpA + dAtAJoURNAL = ? 
	 	 Bara	standardortografisk	transkription	i	datajournal?

 15 ReCeNSIoN
	 	 Svårt	att	äta	–	CD

 16 ReCeNSIoNeR 	
	 	 	Bad	Medicine,	Doctors	Doing	Harm	Since	Hippocrates	och		

Anatomy	and	Physiology	Study	Guide	for	Speech	and	Hearing

 18 KRAS pÅ KALAS 	
	 	 Munvig	om	vådan	av	pyramidbyggen

 19 StUdeNtUeLLt 
	 	 Panik	i	halvtid	

 20 KURSKALeNdARIet 
	
	
	 24 SÖKeR dU eN Logoped
	 	 Annonsprislista	2007



3LogopedNytt 4/07

LedarenSLOF
Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se
www.logopedforbundet.se

ANSVARIG UTGIVARE
Ingrid Kongslöv
Mobil: 0733-42 99 47
ingrid.kongslov@dik.se

TRYCK
trydells tryckeri

ARTIKLAR SÄNDES 
TILL REDAKTÖRERNA:
logopednytt@dik.se
Camilla Björnram
tel.mobil 0739-82 89 87
Malin Sixt Börjesson
tel.arb. 031-342 55 84
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
enheten för Neurologopedi 
SU/Högsbo, Byggnad 1 
400 43 göteborg
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
språkligt ändra och förkorta bidrag. 

ANNONSER SÄNDES TILL:
Caroline Kejnemar
dIK
Box 760, 131 24 Nacka
tel: 08-466 24 11
Fax: 08-466 24 13
caroline.kejnemar@dik.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nr  Manus/annons-  Läsaren
 stopp  tillhanda
5 22/5 19/6
6 14/8 11/9
7 25/9 23/10
8 6/11 4/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons  plats-/kurs- och   
storlek produktannons
1/1-sida  9 300:- 
2/3 -sida  8 000:- 
1/2-sida  6 400:-
1/3-sida  5 600:-
1/4-sida  4 500:-
1/8-sida  3 600:-

tillägg för begärd placering: 15%
tillägg för färg: 4 000 kr

Prenumerationspris:  530:-/år
Temanummer: 50:-

omslagsbild. Foto: eva dickson

När SLoFs nya styrelse skulle presen-
teras i logopedtidningen så fick vi bland 
annat svara på frågor om vad vi gör, 
hur vi hamnade i SLoFs styrelse och 
vad vi brinner för. Hade frågan om vad 
som är värst med att sitta i styrelsen 
ställts hade svaret tveklöst varit: Att 
skriva ”ledare”. Som ni läsare kanske 
redan listat ut så har uppdraget att skriva 
ledaren fördelats på oss i styrelsen. 
(Inte min idé.) 

Redan veckor innan manusstopp 
poppar alla dessa negativa tankar upp 
i mitt huvud: Jag kan inte… vad ska jag 
skriva om...  tänk om det blir fel… vad 
ska de som läser tycka… 

Vojne, vojne, veåfasa. Ängslan 
över att inte prestera en toppenaktuell 
ledare eller en ledare med djup och 
visdom är märkbar.

Jag kan, utifrån mitt perspektiv, natur-
ligtvis bara spekulera i varför denna 
känsla av obehag smyger sig över mig. 
Jag tänker låta er ta del av dem, i en 
något tillspetsad form. 

Jag kan inte riktigt sätta fingret på 
det men det är en känsla, dov, subtil, 
knapp kännbar men ändå så närvara-
de som uppmanar till försiktighet. 

Säg inget, skriv inget, som kan för-
arga en kollega eller som någon kan 
ha en annan åsikt om. Väljer jag ändå 
att uttrycka mina åsikter, räkna med att 

mötas av kritik! Bemöt inte kritiken 
med mindre än en doktorsavhandling. 
Risken att man stöter sig med någon är 
inte helt osannolik och chansen att det 
är någon som dessutom undervisat 
mig i ämnet är trolig. och vem är jag 
som vågar mästra mästaren? 

denna känsla påverkar mig mer än 
jag egentligen är villig att erkänna.

därför är det extra trevligt när man 
får möjlighet att träffa kollegor från 
landets alla hörn i så där lagom opre-
tentiösa sammankomster som till ex-
empel nätverksträffar. där möter man 
en härlig blandning av ”gamla rävar”, 
blåbär och lagom mogna logopeder, 
som gärna delar med sig av nya och 
gamla erfarenheter. Ny kunskap för-
medlas och gammal visdom dammas 
av eller förkastas, allt efter tycke och 
smak. Möjliga och omöjliga frågor tas 
upp och får ventileras. Ingen behöver 
känna sig förminskad eller förmera.

plötsligt känns det inte så ”farligt” 
att skriva en inledning till vår tidning. 
det finns till synes inte längre några 
hemska gråsuggor som kan krypa fram 
om man råkar sätta sig på fel sten. det 
finns bara kollegor, ja och en och annan 
tantaluring förstås.

Sanna Wennerfeldt
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Nytt från styrelsen

•  April har varit en händelserik månad 
med mycket aktiviteter på olika håll. 
Utöver detta har det även varit påsk, 
valborg och nyss första maj. Styrelsen 
hoppas att alla medlemmar tagit 
tillvara dessa möjligheter till påfyllnad 
under sköna lediga dagar!

•  16–17/4 arrangerade dietisternas 
Riksförbund, dRF, sina fortbildnings-
dagar. Representant för logopedför-
bundet fanns på plats för att repre-
sentera, nätverka och inspireras. 
tack till dRF för ett intressant och 
lyckat arrangemang!

•  Även Arbetsterapeuterna, FSA, har 
haft sin motsvarighet till vår Stämma, 
At – Forum. Även vid detta arrange-
mang fanns representant från styrel-
sen för vårt förbund på plats. Som 
vanligt bjöd At – Forum på mycket 

matnyttigt i form av såväl utställning 
som seminarier och föreläsningar.

•  Svenska Laryngförbundet har firat 40 
års jubileum! Firandet ägde rum den 
20/4 och givetvis deltog en delega-
tion från Logopedförbundet styrelse 
i firandet. Varma gratulationer till 
Laryngförbundet och stort tack för 
gott samarbete de gångna 40 åren!

•  CpLoL höll general Assembly i Riga 
den 10–13/5. Vid detta möte valdes 
ny styrelse, röstades om minimum 
standards för yrket, fattades beslut 
om fortsatt firande av europeiska 
Logopedagen m m. Rapport från mötet 
kan ni läsa i kommande nummer av 
LN.

•  Arbetet med kompetensbeskrivning 
är i full gång. Kontakt har etablerats 

med Socialstyrelsen och vi har fått 
besked om att man ska göra en 
allmän översyn av befintliga kompe-
tensbeskrivningar. denna översyn ska 
vara klar till sommaren.

•  Logopedförbundets styrelse samman-
träder nästa gång den 15/6. dIKs 
förbundsstyrelse sammanträder den 
14/6.

Ingrid Kongslöv
Ordförande
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dags för temanummer!
Vi följer upp årets europeiska logopeddag med  

ett temanummer om flerspråkighet. 

• Hur arbetar du med flerspråkiga patienter? 

• och hur arbetar du som är fler-språkig logoped? 

• Hur är det att arbeta i en flerspråkig miljö? 

• Hur ofta tar du in tolk vid samtal och behandling? 

• Hur arbetar man bäst med tolk? 

• Kan anhöriga tolka? 

• Kan man få logoped för hjälp med hemspråk i skolan?

Hundra frågor väcks, och vi hoppas att ni sitter inne med tusen svar och vill dela dem  
med oss. Skicka in ditt bidrag till oss senast 22/5 – allt från en kort tanke till  

ett uppslag med bilder – så får vi veta mera då!
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dIK har många medlemmar inom 
kommunal och landstingskommunal 
sektor. Medlemmarna finns främst 
inom områdena bibliotek, utbildning 
och skola, information, logopedi och 
allmänkulturell verksamhet. den arbets-
givarorganisation som dIK sluter cen-
tralt löneavtal med är Sveriges kommu-
ner och landsting.  Avtalet är ett 
tillsvidareavtal vilket innebär att det 
varje år är uppsägningsbart, men löper 
vidare om ingen av parterna säger upp 
det. I år är avtalet inte uppsagt. 

– Förhandlingarna går ut på att fort-
löpande förbättra löneavtalen år för år. 

det är ett modernare sätt att förhandla 
än att riva upp avtalet och börja om 
från början varje gång, säger dIKs 
chefsförhandlare Ulf Björkstrand.

Starkare tillsammans
dIK förhandlar tillsammans med 17 
andra Saco-förbund i en förhandlings-
organisation som heter Akademiker- 
alliansen. Fördelen med samverkan är 
stor, eftersom alliansen är en starkare 
motpart än förbunden var och en för 
sig. tillsammans har alliansen närmare 
60 000 medlemmar och dIK har en 
stor roll i förhandlingsarbetet. det är 

inte bara arbetsgivarorganisationer 
dIK måste ta hänsyn till i  förhandling-
arna. det är också viktigt att ha ett bra 
samspel med förbund från andra fack-
liga organisationer som Kommunal el-
ler Sktf. 

– Ibland har vi samma intressen 
men inte alltid. Kommunal har till exem-
pel en annan lönepolitik än Akademi-
keralliansen, som anser att akademisk 
utbildning ska löna sig och goda pre-
stationer premieras, säger dIKs avdel-
ningschef Anna Steen.

TExT: Anders Regnell 

Vem förhandlar med vem?
Vem som förhandlar med vem och vilken roll dIK har i årets avtals-
rörelse är inte helt okomplicerat. de flesta logopeder omfattas av de 
landstingskommunala avtalen. Så här ser förhandlingsordningen ut  
för den kommunala sektorn.

Matchen om ditt löneavtal
Förhandlingarna om nya löneavtal kan liknas vid fotbollsmatcher. Akademiker- 
alliansens lag möter arbetsgivarlaget Sveriges Kommuner och Landsting. Arbets- 
givarlaget spelar också många matcher mot andra allianser och förbund där 
resultaten spelar roll för hur det går för dIK och Akademikeralliansen.

LAgUppStÄLLNINgAR

ARBETSTAGARLAG :

Akademikeralliansen
18 Saco-förbund i samverkan 

Kommunal
Lo-förbund

Sktf/SSR och Ledarna
Saco-förbundet SSR och tCo-
förbundet Sktf i samverkan.

Läkarförbundet
Saco-förbund

LR, LF och Skolledarna
Saco-förbunden Lärarnas Riksför-
bund och Skolledarna i samverkan 
med tCo-förbundet Lärarförbundet.

Vårdförbundet
tCo-förbund

ARBETSGIVARLAG :

Sveriges Kommuner  
och Landsting
Intresse- och arbetsgivar-
organisation som  
representerar 290 kommuner, 
18 landsting samt regionerna 
Skåne och Västra götaland 
och götaland.

AVTALS-
RÖRELSEN 

2007

HeJ
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Under våren har jag som ombudsman 
mött arbetsgivarföreträdare som inte 
tagit intryck av resultaten från de av-
talsförhandlingar som är klara. Med 
vårt avtal, där det inte angivits någon 
procentsats, har vi ett läge där arbets-
givaren tolkar in lite vad som helst för 
att motivera relativt låga påslag. Nu 
tycker de flesta arbetsgivare att 2–2,5% 
är en löneökning som de mäktar med 
ekonomiskt i år. Få arbetsgivare och 
medlemmar har läst in sig på vad som 
faktiskt står i avtalet – HÖK 05, samt 
bilaga 5. I bilagan finns angivet vad  
arbetsgivaren ska genomföra innan det 
är dags att börja träffa dIK för att sam-
tala om årets löneförhandlingar.

tyvärr är det skiftande intresse att 
följa avtalets intentioner. detta kom-
mer troligtvis leda till skarpare skriv-
ningar och kanske rent av lägsta nivåer 
angivna i kommande löneavtal.

När det gäller logopeders löne- 
ökningar har jag tittat på landsting, 
kommun och enskild sektor för perio-
den 2005–06. Av de som svarat på löne-
enkäten hösten 2006 och arbetat som 
logoped både 2005 och 2006, finns 
det 472 svar. Av dessa har cirka 86% 
svarat att de arbetar inom landstinget, 
cirka 3% enskild sektor samt cirka 7% 
inom kommunala sektorn. Löneök-
ningarna varierar – 2,5% inom enskild 

sektor, 2,7% inom kommunala sektorn 
samt 3,4% inom landstingssektorn. 
Jämför jag med landstingens egen lö-
nestatistik för samma period finner jag 
att lönerna gått upp med 2,6% räknat 
på identiska individer. Östergötlands 
läns landsting gav logopederna en lö-
neökning på cirka 4,1% räknat på 
identiska individer samt medellön.

Ni som svarade på löneenkäten 
2006 minns kanske en fråga – om ni 
känner till vad som förväntas från  
chefens sida – som vi ställde för första 
gången. Vi kopplade frågan till hur 
man hanterade 2006 års löneförhand-
lingar. det visar i det stora perspektivet 
att om man vet vad som förväntas från 
chefens sida oCH har lönesättande 
samtal har man normalt ett högre lö-
neläge än om man inte vet vad som 
förväntas från chefens sida oCH har 
traditionell förhandling.

detta visar sig på en mer konkret 
nivå inte gälla logopedgruppen i sin 
helhet. det visar sig att traditionell lö-
neförhandling har lett till ett högre lö-
neläge än lönesättande samtal.  Nu var 
2006 första året vi ställde denna typ av 
frågor. Vi kommer att upprepa dessa 
frågor 2007 samt 2008 innan vi kan 
dra mer långtgående slutsatser.

Jag brukar säga på kurser och andra 
informationsmöten att det är minst två 

frågor som var och en bör veta svaret 
på. Första frågan är – vad är bakgrun-
den till min nuvarande lön. gå ige-
nom själv innan ditt samtal med din 
lönesättande chef. Hur har din löneut-
veckling sett ut under alla dessa år du 
varit anställd på nuvarande arbets-
plats? den andra frågan är – vad för-
väntas du prestera för att erhålla en 
BÄttRe löneutveckling än tidigare? 
Svaret bör vara så konkret att det är 
möjligt att begripa vad det innebär i 
praktiken.

en bredare diskussion på arbets-
platsen kring den senare frågan torde 
leda till att arbete med lönekriterier in-
leds inom hela eller delar av arbets-
platsen/division/förvaltning/företag/
landsting osv.

TExT: Hans Kyrö, DIK

Löneförhandlingarna för nya löner per 1 april har kommit igång på många  
håll, men inte överallt. till skillnad mot de senaste två åren är det i år  
en annan omständighet som borde påverka utfallet av årets löneförhand-
lingar. det jag tänker på är att bland annat SKtF, Kommunal och  
Akademikerförbundet SSR ska förhandla fram nya avtal som ska gälla per 
1 april. Redan har det slutits avtal på privat sektor som kommer ge  
berörda medlemsgrupper löneökningar på minst 3%.

Hur ändras våra löner?

AVTALS-
RÖRELSEN 

2007
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Vilseledande felcitat
Vi står för vad vi har skrivit. Men inte 
för vad vi inte har skrivit. tyvärr hänvi-
sar Lena Mattsson till vår artikel i LN 
8/06 med en rad vilseledande felcitat1). 
exempelvis påstår hon att vi skriver att 
”Föreningen Sveriges Habiliterings-
chefer rekommenderade IBt”.  

detta är inte vad vi skriver. däre-
mot skriver vi att insatserna bör grun-
das på tillämpad beteendeanalys (tBA). 
I kapitlet Rekommendationer (Bromark 
et al, 2004, s. 3) står det att utmärkan-
de för de pedagogiska aktiviteterna är:

att TBA-strategier används. Strategier 
som ”discrete trial training”, olika 
former av färdighetsträning, ”inciden-
tal learning” eller ”free operant 
instruction” är effektiva. Tillämpad 
beteendeanalys (TBA) är grunden för 
alla ovanstående inlärningsstrategier 
antingen det handlar om att minska/
reducera ett störande beteende eller 
att lära in en ny färdighet eller minska 
en beteendebrist. 
 
För övrigt står även eric zander bakom 
denna formulering. Med utgångspunkt 
i sitt avslutande långa citat antyder  
ju Lena Mattsson något annat. Alla  

intresserade – läs hela rapporten! den 
kan laddas ned gratis.

Håll isär begreppen
det tycks fortfarande vara svårt att skilja 
mellan begreppen tBA och IBt. Vi gör 
ett nytt försök att tydliggöra. Vårt arbets-
sätt bygger på att i många samman-
hang använda evidensbaserade strate-
gier med tBA som grund. det som 
kallas IBt (”intensiv beteendeterapi” 
eller ”intensivt beteendeanalytiskt trä-
ningsprogram”) är när flera tBA-base-
rade insatser sätts samman till ett 
mångsidigt och intensivt program. det 
gäller alltså att skilja mellan ett format 
(t ex IBt) och dess vetenskapliga grund 
(tBA).

Positiva, motiverande metoder
Vi är glada över att via utbildning och 
handledning få ta del av den spännan-
de utveckling som sker inom tBA-om-
rådet, inte minst den fruktbara kopp-
lingen mellan beteendeanalys och 
logopedi. det är mycket roligt att till-
lämpa metoder som är positiva för 
barn och föräldrar och samtidigt ger 
mätbara resultat. Att som i tBA alltid 
utgå från barnets intressen och försöka 
skapa motivation och glädje känns 

också mycket motiverande för oss! 
och alla som vill veta mer om hur vi 
jobbar är förstås välkomna att höra av 
sig!

Birgitta Dahlqvist, Kerstin Hahn, 
Catrin Killander, Marie Niska Thörnvik, 

Charlotte Scocco, Dag Strömberg 
och Klara Wenneborg, Leg logopeder 

Autismcenter för små barn, Stockholm
E-post: fornamn.efternamn@sll.se 

ReFeReNSeR

Bromark, g., granat, t., Haglund, N., 
Sjöholm-Lif, e., zander, e. (2004).  
Rekommendationer. Mångsidiga intensiva 
insatser för barn med autism i förskoleåldern. 
www.evidensbaseradhabilitering.se

1) dessutom: eftersom vi formulerade vårt inlägg 
gemensamt undertecknades texten av oss sju 
logopeder. Brukligt är då att hänvisa till det första 
namnet, i alfabetisk ordning. Ändå väljer Lena 
Mattsson att referera till ett annat namn. detta är 
inte bara felaktigt utan också kränkande, eftersom 
konsekvensen blir att en kollega godtyckligt 
sammankopplas med en massa felaktigheter.  
Vi tar avstånd från sådan debatteknik.

evidensbaserad habilitering – inte industri!

I och med detta inlägg från logopederna på Autismcenter för små barn  
avslutar vi denna debatt om behandling av autism i Logopednytt. den som vill fortsätta  

att ventilera sina tankar och åsikter är mer än välkommen att göra det på  
SLoF:s diskussionsforum på nätet som du finner på www.diktafonen.se. / Red

Lena Mattsson har svårt att värja sig mot något hon kallar för ABA-industrin 
(LN 3/07). Vi har svårt att se vad som menas med detta och vilka ekono-
miska intressen som skulle ligga bakom. Vårt arbete inom habiliteringen går 
ut på att hjälpa barn med autism och deras familjer att utvecklas och leva 
bra liv, utifrån dagens kunskapsläge. I Logopednytt 8/06 kommenterade 
vi Lena Mattssons första inlägg (LN 7/06) genom att försöka reda ut några 
missförstånd kring aktuella, evidensbaserade behandlingsmetoder. Uppen-
barligen var vi inte tillräckligt tydliga.
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Stroke innebär att delar av hjärnan 
drabbas av akut syrebrist till följd av 
antingen en blödning eller en propp i 
hjärnans blodkärl. trots att prevention 
och behandling har utvecklats betyd-
ligt är stroke fortfarande en av de främ-
sta dödsorsakerna i Sverige och i 
många andra länder. 

Hittills har endast en medicin – alte-
plase – godkänts för behandling av 
akut stroke som orsakats av blodpropp. 
Innan medicinen togs i bruk visade 
kontrollerade studier att alteplase är 
säkert och effektivt, förutsatt att be-
handlingen inleds inom tre timmar efter 
strokens inträffande. det har dock varit 
osäkert hur medicinen har fungerat i 
den kliniska verkligheten – särskilt 
med tanke på det korta tidsspann inom 
vilket medicinen måste ges, och de 
potentiella risker för blödningar som 

blodproppslösande medel innebär.  
Alteplase godkändes och sattes i bruk 
inom eU 2002 med villkoret att en 
uppföljningsstudie omedelbart inled-
des med målet att bedöma läkemed-
lets säkerhet och effektivitet. 

Uppföljningsstudien, vars resultat 
nu presenteras, koordinerades från  
Karolinska Institutet under ledning av 
professor Nils Wahlgren. den pågick 
mellan 2002 och 2006 och omfattade 
6 483 patienter vid 285 europeiska 
sjukhus. 

Resultaten visar att behandling 
med alteplase är minst lika säker och 
effektiv i praktiken som i de tidiga kon-
trollerade studierna. Andelen patienter 
som drabbades av hjärnblödning var 
detsamma i uppföljningsstudien som i 
de tidiga studierna. Antalet dödsfall  
visade sig vara lägre än förväntat: 11,3 

procent i uppföljningsstudien jämfört 
med 17,3 procent i de kontrollerade 
studierna. Studien visade också att  
läkemedlet var säkert och effektivt 
även på sjukhus där den tidigare erfa-
renheten av att behandla blodproppar 
är liten. 

Författarna bakom rapporten drar 
slutsatsen att blodproppslösande läke-
medel bör betraktas som en del av  
rutinbehandlingen av lämpliga stroke-
patienter. 

pUBLIKAtIoN: 
Thrombolysis with alteplase for acute 
ischaemic stroke in the Safe Imple-
mentation of Thrombolysis in Stroke-
Monitoring Study (SITS-MOST):  
an observational study. 
the Lancet 27 Jan, 2007 

det visar lundaforskaren Ann-Cathrin 
Jönsson i en ny avhandling. Hon visar 
också att smärta, viktnedgång, högt 
långtidsblodsocker och högt blodtryck 
inte är ovanligt bland strokepatienterna, 
men alltför ofta oupptäckt eller otill-
räckligt behandlat. 

Att patienterna själsligen blir bättre 
med tiden medan de anhöriga blir 
sämre var ett oväntat fynd. Men Ann-
Cathrin Jönsson tycker nu i efterhand 
att det inte är så konstigt. 

– Merparten av patienterna anpas-
sar sig så småningom. Men deras när-
stående, som länge hoppas på en för-
bättring, upplever med tiden situatio-
nen som allt tyngre, säger hon. 

till strokepatientens fysiska skador 
kommer ofta psykiska förändringar.  
tidigare aktiva personer förlorar intres-
set för aktiviteter som förut varit viktiga 
för dem; andra blir deprimerade, för-
virrade eller både-och. dessa dolda 

mentala handikapp uppmärksammas 
inte så mycket under sjukhusvistelsen, 
men upplevs sedan starkt av de närstå-
ende. 

Smärta är ett annat problem. Mått-
liga eller svåra smärtor som börjat efter 
stroke kvarstår mer än ett år senare hos 
en femtedel av patienterna. Hälften av 
dem har inte blivit hjälpta av smärtstil-
lande medel. 

– det är uppföljningen som inte 
fungerar. Många gånger sker det ingen 
uppföljning alls, säger Ann-Cathrin 
Jönsson. 

Hon anser att det behövs en orga-
niserad eftervård med t. ex. en mottag-
ning hos en specialistsjuksköterska 
som samarbetar med läkare och sjuk-
gymnast. då hade patienternas smärt-
lindring kunnat följas upp och annan 
behandling kunnat läggas till om det 
behövdes – akupunktur, sjukgymnastik, 
teNS (elektrisk stimulering) etc. 

Man hade också kunnat fånga upp de 
strokepatienter som minskar i vikt och/
eller har för högt långtidsblodsocker 
och/eller för högt blodtryck, vilket 
Ann-Cathrin Jönsson funnit många fall 
av i sin studie. 

– Att hitta patienter med dessa risk-
faktorer och behandla dem är mycket 
billigare för samhället än att låta det gå 
till ambulansutryckningar och uppre-
pad sjukhusvård, understryker hon. 

Avhandlingen heter ”Life after  
stroke – outcome and views of patients 
and carers”. en sammanfattning av av-
handlingen finns på http://theses.lub.
lu.se/postgrad/, skriv in ”Jönsson” i sök-
rutan. 

TExT: Ingela Björck
informationsenheten

Lunds universitet

Bättre uppföljning behövs efter stroke
Merparten av alla strokedrabbade patienter mår så småningom bättre 
mentalt, socialt och känslomässigt än direkt efter strokeskadan.  
Men det är tvärtom med de anhöriga: de mår sämre ju längre tiden går. 

Stor studie godkänner strokebehandling
I oktober 2002 beviljade läkemedelsmyndigheterna inom eU  
villkorligt det första läkemedlet mot blodproppsorsakad stroke.  
Nu visar en stor uppföljningsstudie att läkemedlet har fungerat väl. 
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Stroke kallas också slaganfall och be-
ror på hjärninfarkt eller blödning i 
hjärnan. efter en stroke kan patienten 
få rörelsehinder, känselstörningar och 
svårigheter att tänka och tala. Varje år 
drabbas 30 000 svenskar. 

– Många blir bättre genom naturlig 
läkning under de första månaderna. 
därefter är det främst aktivitetsförmå-
gan som kan förbättras med hjälp av 
lämpligt utformad rehabilitering, säger 
arbetsterapeut Ann Björkdahl. 

det är ännu inte klarlagt för vilka 
strokepatienter träning i hemmet läm-
par sig bäst. 

I studien ingick 58 strokepatienter i 
arbetsför ålder från göteborg som lotta-
des till två lika stora grupper. den ena 
gruppen patienter fick rehabilitering 
på klinik hos sjukgymnast och arbets-
terapeut. den andra gruppen fick stöd, 
information och träning i sitt hem. 
– på kliniken finns tillgång till fina trä-

ningsmaskiner och simbassäng, men 
träning i hemmiljö kan ha andra förde-
lar. det finns studier som tyder på att 
det kan vara svårt för patienter med 
hjärnskada att utnyttja det man lärt på 
klinik i en annan situation i hemmet, 
säger Ann Björkdahl. 

Rehabiliteringen i hemmiljön an-
passades efter varje individs behov. 
träningen handlade om att utföra enkla 
vardagliga sysslor. 

– patienterna fick hjälp och stöd så 
att de kunde känna sig säkra på att klara 
av det de behöver. det kunde handla 
om att fixa sin frukost, planera sin dag, 
gå och handla i närmaste affär och att 
ta sig till olika platser i stan, säger Ann 
Björkdahl. 

Även patienternas närstående var 
delaktiga i studien och fyllde i ett fråge-
formulär om hur de upplevde situationen. 
Resultaten visade att rehabilitering i hem-
miljön minskade bördan för de anhöriga. 

– de närstående följer sällan med till 
rehabkliniken under dagrehabilite-
ringstiden, men när arbetsterapeut och 
sjukgymnast kom till patientens hem 
fick även de anhöriga möjligheter till 
information och att ställa frågor. de 
närstående fick tips om hur de kan 
vara ett bra stöd och kände att de slapp 
ta så stort ansvar själva, säger Ann 
Björkdahl. 

patienterna i båda grupperna fick 
nio timmars träning per vecka i tre 
veckor. Avhandlingen visar att träning 
i hemmiljö kostade mindre än hälften 
så mycket som träningen på klinik. 
träning i hemmet tycktes också hjälpa 
patienterna att snabbare kunna hantera 
sin nya livssituation. 

Avhandlingens titel: Stroke rehabi-
litation: A randomized controlled study 
in the home setting; functioning and 
costs. 

träning i hemmet efter stroke  
minskar bördan för närstående
det är betydligt billigare för samhället om patienten rehabiliteras i sin  
hemmiljö efter stroke. träning i hemmet minskar dessutom anhörigas oro.  
det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. 

Arbetsminnet är en grundläggande 
kognitiv funktion som ofta skadas all-
varligt vid stroke. Skadorna innebär 
ofta koncentrationsstörningar och svå-
righeter att hålla kvar tråden i samtal 
och vid läsning. därför blir de lätt ett 
stort hinder i sociala sammanhang och 
i arbetslivet. 

Forskare vid Karolinska Institutet 
har nu för första gången visat att arbets-
minnet kan tränas upp igen ett år efter 
stroken med förbättrad koncentrations-
förmåga som följd. Minnesövningarna 
utfördes i hemmet under fem veckor 
med hjälp av ett datorprogram. Med 
hjälp av olika neuropsykologiska test-
metoder kunde forskarna visa att arbets-
minne och koncentrationsförmåga för-
bättrades mer hos dem som utförde 

övningarna än hos en kontrollgrupp 
som inte utförde några övningar. 

När deltagarna fick svara på frågor 
om sina egna kognitiva förmågor fram-
gick dessutom att de själva upplevde 
en subjektiv förbättring. 

– det är mycket glädjande. Att vi 
uppmäter skillnader på kognitiva tester 
är intressant ur forskningssynpunkt, 
men det viktigaste är ju att människor 
blir hjälpta i vardagen, säger Helena 
Westerberg, en av forskarna bakom 
studien. 

datorprogrammet som användes i 
studien, RoboMemo, är utvecklat i 
samarbete mellan forskare från Karo-
linska Institutet och professionella data-
spelsutvecklare. RoboMemo är utfor-
mat som ett spel med stigande svårig-

hetsgrad och har tidigare visat sig kunna 
hjälpa barn med AdHd till bättre  
arbetsminne och koncentrationsför-
måga. detta är första gången ett dator-
program används som hjälpmedel för 
att rehabilitera arbetsminnesskador  
orsakade av stroke. 

Studien är en liten pilotstudie med 
18 deltagare som haft stroke. en större 
studie som nu pågår inkluderar 100 
deltagare och ska visa om metoden 
kan förbättra arbetsminnet även hos 
friska äldre människor. 

pUBLIKAtIoN: 
Computerized working memory  
training after stroke – A pilot study. 
Brain Injury, nr 1 2007 

datorträning förbättrar minnet efter stroke
Sedan ett par år tillbaka kan barn med AdHd förbättra sin koncentrationsförmåga genom 
att öva upp arbetsminnet med ett specialutformat datorprogram. Nu visar en studie från 
Karolinska Institutet att samma metod även kan hjälpa strokepatienter att återhämta sig. 
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I auditoriet fanns naturligtvis många 
logopeder och logopedstudenter, men 
även specialpedagoger, lingvister, psyko-
loger m. fl. tyvärr sammanföll disputa-
tionen med vinterns sista skånska  
angrepp, vilket medförde att det semi-
narium opponenten skulle ha hållit  
dagen innan fick ställas in. opponenten, 
som var professor Bente eriksen Hagtvet 
från Institutet för specialpedagogik, 
oslo universitet, bidrog till att göra  
disputationsakten till en intressant dia-
log. Hon berömde den övergripande 
kappan, eller ”bakteppen” och satte 
sedan spotlight på både avhandlingens 
starkare och svagare punkter.

Avhandlingen spänner över flera 
områden, och avspeglar Barbros mång-
åriga erfarenhet och breda kompetens. 
de två första studierna handlar om hur 
och när språk- och kommunikations-
problem kan identifieras, och de två 
senare om hur barn kan stödjas och  
stimuleras i olika kontexter.

Syftet i studie I var att undersöka 
om det är möjligt att identifiera framtida 
språkliga problem genom att bedöma 
barns kommunikationsförmåga vid 18 
månaders ålder. ett 60-tal barn hade 
bedömts med ett observationsproto-
koll, speciellt framtaget för studien. 
Barnens språkförmåga bedömdes tre år 
senare, dvs. vid 4½ år, med språkliga 
test. det visade sig att språkförståelse 
och symbollek samvarierade signifi-
kant med resultaten på de språkliga 
testen, varför dessa två parametrar  
förefaller att kunna predicera den kom-
mande språkutvecklingen. Kliniska im-
plikationer från studie I är att för stor 
vikt inte ska läggas vid antalet ord bar-

net har vid tidig ålder, utan snarare hur 
barnet förstår och använder sitt språk. 

I den andra studien undersöktes fö-
rekomsten av språkliga problem hos 
barn och ungdomar med AdHd  
genom att utgå från ett föräldraformulär, 
”Fem till femton” (FtF), som används 
inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
det visade sig att ungdomar med 
AdHd hade betydande problem avse-
ende språklig funktion men inte så 
mycket med uttal och uttrycksförmåga, 
dvs. språkstrukturella aspekter. däre-
mot var förekomsten av läs- och skriv-
svårigheter påtagligt hög. I studien 
framkom också att språklig förmåga är 
nära relaterad till flertalet andra ut-
vecklingsaspekter som inlärning, bete-
ende och social förmåga, däremot inte 
till motorisk förmåga.

I studie III jämfördes dialoger mellan 
barn med specifik språkstörning och 
kamrater med typisk språkutveckling 
avseende språklig interaktion och språk-
lig produktion. Barnen med typisk 
språkutveckling var dels matchade till 
ålder och dels till språkutvecklings-
nivå. det visade sig att dialogerna med 
åldersmatchade barn präglades av  
högre grad av ämnesmässig samman-
hållning och responsivitet, medan  
dialogerna med språkmatchade barn 
präglades av täta ämnesbyten, mini-
mala svar samt yttranden som riktades 
utanför dialogen. Barnen med språk-
störning tog dock fler samtalsinitiativ i 
dialogerna med de språkmatchade 
barnen. 

I den fjärde och avlutande studien 
jämfördes interaktion och språkpro-
duktion hos barn med språkstörning 

tillsammans med logoped i två kontex-
ter, fri konversation respektive träning 
av grammatik. I den fria konversatio-
nen anknöt logopederna i högre grad 
till vad barnen sa och gav dessutom 
mer återkopplingssignaler. Barnen  
pratade mer och hade längre yttranden 
i den fria konversationen. Inte helt 
oväntat användes de grammatiska 
strukturer barnen höll på att träna mer 
i träningssituationen, och det kunde 
konstateras att logopederna använde 
sig av delvis olika interaktionsstil i de 
båda kontexterna. 

Slutsatsen av avhandlingsarbetet 
blir att det vid både identifiering och 
intervention är viktigt att lägga fokus 
på den funktionella språkförmågan 
inom ramen för både naturliga och 
professionella samtal. Samtalet som 
verksamhet blir därmed både proble-
met och behandlingsformen.

Huvudhandledare till arbetet har 
professor Ulrika Nettelbladt varit, och bi-
handledare var docent Kristina Hansson.

till sist är det bara att gratulera  
Barbro till hennes omfattande bidrag 
till den barnlogopediska forskningen 
och att önska henne LyCKA tILL fram-
över!

Pernille Holck 
leg logoped och doktorand  

vid samma institution.

Avhandlingen kan beställas via 
telefon: 046-17 27 76, eller via mail: 
margaretha.tegling@med.lu.se 

Med fokus på den funktionella 
språkförmågan
Vi var många som ville lyssna när Barbro Bruce försvarade sin avhandling, 
”problems of language and communication in children, identification and 
intervention”, i logopedi den 23 februari vid Lunds universitet. 
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Barbro Bruce
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Högskoleverket har publicerat en om-
fattande utvärdering av 136 vård- och 
medicinutbildningar. de leder till 16 
olika examina som alla förbereder för 
yrken inom hälso- och sjukvården. Ut-
bildningarna ges vid totalt 27 olika 
universitet och högskolor i landet. Fler-
talet av de granskade utbildningarna 
håller en god kvalitet, men det finns 
samtidigt stora skillnader som inte kan 
förklaras av förutsättningar eller lärar-
resurser. Utvärderingen visar att vård-
utbildningarna har genomgått en impo-
nerande utveckling de senaste tio åren. 
trots detta har bedömargruppens slut-
satser lett till att Högskoleverket ifråga-
sätter examensrätten för nästan en  
fjärdedel av de 136 granskade utbild-
ningarna. Vid en del utbildningspro-
gram och vid mindre högskolor är  
ibland tillgången på akademiskt kom-
petenta lärare starkt begränsad. två 
andra problem är bristen på utbildade 
kliniska handledare och otillräcklig 
kommunikation mellan högskolan och 
ansvariga för den verksamhetsförlagda 
utbildningen, det vill säga oftast lands-
ting och kommuner.

Stora problem på flera sjuksköterske- 
och specialistsjuksköterskeutbildningar
Sjuksköterskeutbildningen är en av de 
stora utvärderade utbildningarna och 
finns vid sammanlagt 26 lärosäten. en 
generell svaghet är att man inte lyckats 
anpassa utbildningen till dagens utma-
ningar: dagens ohälsosituation och 
samhälle ställer nya krav på vårdper-
sonalen. den verksamhetsförlagda kli-
niska utbildningen har lågt satta mål 
samt brister i struktur, innehåll och 
handledarkompetens. 40 procent av 
sjuksköterskeutbildningarna i landet 
ifrågasätts. Men det finns också positi-
va exempel där utbildningen fungerar 
mycket väl: utbildningarna vid Hög-
skolan i Borås, Högskolan i Jönköping, 
Lunds universitet och

Sophiahemmet Högskola får särskilt 
beröm av Högskoleverkets bedömar-
grupp. också vid utbildningen till spe-

cialistsjuksköterska har den verksam-
hetsförlagda utbildningen stora prob-
lem. Utbildningen ges i många fall på 
en nivå som är för låg i förhållande till 
de kunskaper studenterna har när de 
börjar utbildningen.

Förlängning av läkarutbildningen 
behövs
Läkarutbildningen är en annan omfat-
tande utbildning som ingår i gransk-
ningen. Internationellt sett håller svensk 
läkarutbildning god standard och för-
bereder studenterna väl inför deras all-
mäntjänstgöring. Men det är anmärk-
ningsvärt att utbildningen fortfarande 
är fem och ett halvt år lång, trots eU:s 
direktiv om sexårig läkarutbildning. 
Samtliga sex läkarutbildningar uppfyller 
kvalitetskraven. Utbildningarna i Lund 
och Linköping bedöms hålla särskilt 
hög kvalitet.

Beröm till logoped-  
och optikerutbildning
Utbildningarna till logoped, optiker, 
ortopedingenjör och sjukhusfysiker till-
hör också de vård- och medicinutbild-
ningar som håller god eller mycket 
god kvalitet. också utbildningarna till 
arbetsterapeut och sjukgymnast visar 
på en stabil utveckling de senaste tio 
åren med en ökning av vetenskaplig 
kompetens bland lärarna.

Ifrågasatta examensrätter
Bilden visar godkända och ifrågasatta 
examensrätter vid respektive utbild-
ning och lärosäte. de utbildningar 
som får omdömet ”tillfredsställande” 
är godkända, medan de som benämns 
”otillfredsställande” får sina examens-
rätter ifrågasatta.

TExT: Brita Bergseth och  
Stella Annani, Högskoleverket

Vård- och medicinutbildningarna har utvecklats sedan Högskoleverket 
granskade dem senast och flera utbildningar håller hög kvalitet.  
Men ett generellt problem är att den kliniska utbildningen, studenternas 
träning i sitt blivande yrke, ofta brister.

Ifrågasatta examensrätter 
Bilden visar godkända och ifrågasatta examensrätter vid respektive utbildning och 
lärosäte. De utbildningar som får omdömet ”tillfredsställande” är godkända, medan de 
som benämns ”otillfredsställande” får sina examensrätter ifrågasatta. 

I rapporten ”Utvärdering av grund utbildning i medicin och vård vid svenska universitet 
och högskolor, del 2” finns av samtliga utvärderade utbildningar vid varje universitet och 
högskola.

SVeRIgeS VÅRdUtBILdNINgAR gRANSKAde:

den kliniska utbildningen ofta bristande
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dagen inleddes av logoped eva Sandin 
som berättade om sin rapport ”emma 
har svårt att svälja – igen!”. 

därefter fortsatte eva Sandin med 
en föreläsning om det utbildningspro-
gram på Cd som hon utarbetat tillsam-
mans med flera samarbetspartners: 
svårt att äta – länkar till ökad kun-
skap. 

dagen fortsatte med logoped  
Marianne Berglind som informerade 
om Svenska dysfagiförbundets verk-
samhet. därefter visade Marianne ett 
interaktivt datorprogram ”Swallowing” 
från ”Blue tree publishing” om hur 
normal sväljning fungerar. program-
met kan med fördel användas i under-
visning och information till patienter, 
närstående och personal. 

Slutligen berättade Marianne om 
den 5-poängskurs som nyligen avslu-
tades i Stockholm och som var inriktad 
på att logopeder själva ska kunna ut-
föra sk fiberendoskopisk undersökning 
(FUS). 

Vid lunchen bjöd Findus Special 
Foods på en trerätters konsistens- 
anpassad lunch. Utvärderingen och 
uttalanden i samband med lunchen  
visade att detta förvånande nog var  
något som väckte negativa reaktioner 
bland oss som arbetar med sväljsvårig-
heter och ofta rekommenderar denna 
typ av mat till våra patienter. Huvud-
delen av deltagarna, 63%, tyckte att 
lunchen var bra eller mycket bra men 
20% upplevde maten som ganska bra 
och 17% uppgav att maten var dålig. 

efter lunchen höll arbetsterapeut 
Ingrid Larsson en föreläsning om hur 
kognition och sittställning påverkar 
för-mågan att äta och dricka. Hon gav 
exempel och berättade om kognitiva 
förutsättningar för att komma igång 
med att äta som t. ex. planering och 
koncentration. Ingrid fortsatte sedan 
med sittställningens inverkan på ät- 
aktiviteten vad gäller stabilitet, rörelse-
frihet och trygghet. på socialstyrelsen 
hemsida kan man ladda ned rapporten 
”Sittställningens betydelse då vi äter 

och dricker” som Ingrid Larsson och 
gunilla Bergerson skrivit. 

I slutet av dagen höll logoped Åsa 
Mogren en uppskattad föreläsning om 
toy-kIt – tuggträning på dator. på 
grund av tidsbrist blev det inte tillfälle 
för deltagarna att prova själva. Åsa  
visade intressanta videofilmer av per-
soner som arbetat med programmet 
och där det gett gott resultat. 

Östsväljardagen avslutades med en 
utvärdering samt insamling av förslag 
på ämnen för nästa år. 

2007 års dag kommer att gå av  
stapeln i gävle. Lycka till! 

TExT OCH BILD: Ann-Marie Forsberg
Leg logoped

Landstinget Västmanland
ann-marie.forsberg@ltv.se

Rapport från Östsväljardagen 2006
I år hölls Östsväljardagen i Västerås för första gången sedan den startades. Syftet med 
dagen är att personal som arbetar med ät- och sväljsvårigheter ska få tillfälle att mötas, 
utbyta erfarenheter och förkovra sig inom området. Vanligen är inriktningen mot  
dysfagi som påverkar de inledande faserna av sväljningen. Under dagen fanns det 
även utställare från Findus Special Foods, Nutricia, Varsam, Mun-H-Center. Athena 
Nordic bjöd på produktinformation och prover.

eva Sandin

Marianne Berglind

INtReSSANtA LÄNKAR: 

dysfagiförbundet 
www.dysfagi.se

Vårdalinstitutets tematiska rum om  
Näring och ätande
www.vardalinstitutet.net

Mun-H-center
www.mun-h-center.se

KC_Kompetenscentrum
www.kompetenscentrum.org

Matuppdraget
www.socialstyrelsen.se/ 
Amnesord/aldre/matuppdraget/

dysphagia Resource Center
www.dysphagia.com

gI motility online  
(av goyal & Shaker)
www.nature.com/gimo
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går det att få tillgång till tecknen i Inter-
national phonetic Alphabet när man 
vill dokumentera patienternas uttal av 
ord i datajournalen? den frågan har 
nog många logopeder ställt sig när det 
blivit dags att gå från pappersjournal 
till den elektroniska varianten. Mejl-
förfrågan om hur man löser detta med 
IpA-tecken och datajournal har gått ut 
till alla LokalFackligt Förtroendevalda 
och så här ser det ut på några olika 
ställen i landet…

➤  Inom barn- och ungdomshabilite-
ringen, Region Skåne, används  
Munin (Lotus Notes). Man har till-
gång till vissa tecken, men absolut 
inte alla som behövs. Man transkri-
berar också med vanliga alfabetet + 
sparar protokoll från bedömning i 
pappersjournal, som fortfarande finns 
kvar till viss del. 

➤   I Norrbotten används journalsyste-
met VAS. Man har inte tillgång till 
IpA, däremot kan man scanna in 
pappersdokument, t. ex. en fonem-
översikt eller en transkription av 
spontantal, så att allt finns samlat i 
datajournalen. 

➤  på Gotland används ett datajour-
nalsystem som heter take Care  
sedan 2004. Man har inte tillgång 
till IpA-tecken. Via take Care-ansva-

riga inom hälso- och sjukvården har 
man ansökt om detta som en system-
förbättring, men det är inte en prio-
riterad åtgärd just nu. Karolinska 
(Huddinge och Karolinska sjukhus) 
använder också t C. tyvärr får man 
transkribera med vanliga alfabetet 
eller använda de tecken som ändå 
finns på det vanliga tangentbordet, 
samt hänvisa till den sk restjourna-
len (dvs testblanketter som också 
arkiveras).

➤  I Västerbotten med datasystemet 
BMS Cross har man inte tillgång till 
IpA-tecken utan skriver ut orden 
som de låter och hänvisar till pap-
persjournalen där man sparar alla 
testblanketter för patienterna.

➤  på vissa ställen i Västra Götalands-
regionen har man Journal III  
(profdoc) och inte heller där funge-
rar IpA-tecknen. 

Några har lagt in sina tecken själva 
och tipsar om följande sidor för hjälp 
om hur man gör: 

http://www.libris.kb.se/tjanster/
katalogisering/formatanvisning/
teckenregistrering.pdf 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/
wells/ipa-unicode.htm 

IpA + datajournal = ?



15LogopedNytt 4/07

eva Sandin har samarbetat med fler- 
talet andra yrkesgrupper inom områ-
dena nutrition och dysfagi, och skapat 
en gedigen kunskapsbank för använd-
ning inom äldreomsorg och äldrevård. 

Materialet är framtaget i projekt 
med KC-Kompetenscentrum. Cd:n kan 
beställas via deras hemsida (se länk 
nedan). 

Det interaktiva programmet på  
cd:n är indelat i 5 delar: 

•  Mat och dryck
•  Från tallrik till mun
•  Mun och svalg
•  Veta mer om
•  Självtester 

programmet innehåller även en studie-
handledning och kan användas i studie-
cirklar. 

den första delen ”mat och dryck” 
innehåller kunskap om bland annat 
olika koster, anpassade koster och 
drycker, riskidentifiering, BMI-beräk-
ning, åtgärder vid förmodad uttorkning 
eller undernäring, förslag och recept 
på mellanmål samt exempel på red-
skap. 

Andra delen ”från tallrik till mun” 
beskriver vilka förmågor som kan på-
verka ätande, tuggning och sväljning 
samt hur man kan anpassa och stödja 
intellektuell förmåga, perception, moto-
rik till exempel vad gäller måltids- 
miljö, bemötande. det finns video- 

exempel angående sittställning. 
Här får man även konkret informa-

tion och råd angående matning. 
tredje delen ”mun och svalg” ger 

kunskap om hur tuggning och svälj-
ning går till, vilka svårigheter som kan 
uppstå, risker, orsak till beskrivna svårig-
heter samt råd om hur personal kan 
underlätta. dessutom finns det infor-
mation och råd angående munvård 
och exempel på hjälpmedel för detta. 

Avdelningen ”veta mer om” inne-
håller fördjupade kunskaper om bland 
annat bedömningar som vattensvälj-
ningstest, olika undersökningar som 
FUS och videoröntgen mm. den sist-
nämnda delen ”självtester” innehåller 
självtest med test i både bild och text. 

Länkarna i programmet är interak-
tiva och omfattande och ger kunskap 
om dysfagi, vad detta tillstånd kan leda 
till och vilka åtgärder som kan inledas 
vid olika typer av ät-, tugg- och svälj-
svårigheter. det finns mer material på 
skivan än vad som är möjligt att be-
skriva här. 

områdena dysfagi och nutrition är 
stora, breda och komplicerade, men 
cd:n innehåller i stort sett allt som be-
hövs i det dagliga arbetet med om-
vårdnad och stöd. 

eva Sandin har beskrivit att pro-
grammet är skapat för den personal 
som finns ”längst ut” i vårdkedjan men 
jag finner att programmet mycket väl 
kan användas även på vårdavdelningar 
på sjukhus och även kan rekommen-

deras som ett verktyg för personal som 
utbildar sig för att arbeta med omvård-
nad inom äldrevård och omsorg. 

detta är en ”pärla” för alla yrkes-
grupper som dagligen arbetar med 
konkreta insatser för personer med ät- 
och sväljsvårigheter. 

Ann-Marie Forsberg
Leg logoped

Landstinget Västmanland

LItteRAtUR oCH LÄNKAR: 
Sandin, e (2005). Dysfagi bland  
boende på sjukhem – förekomst, 
intervention och ny bedsidebedöm-
ning. Magisteruppsats i logopedi. 
Karolinska institutet, Institutionen 
för klinisk vetenskap, intervention 
och teknik (CLINteC).

Sandin, e. (2005). Emma sätter i 
halsen – igen! Ätsvårigheter bland 
boende på sjukhem. Förekomst och 
en ny klinisk bedömning. Rapport nr 
36. KC-Kompetenscentrum i Älvsjö. 

Sandin, e. (2006). Hjälp till Emma 
som sätter i halsen. Slutrapport inom 
Stockholms Kommuns Kompetens-
fond. 

KC-Kompetenscentrum: 
www.kompetenscentrum.org

Recension av ”ett interaktivt utbildningsprogram för  
personal inom äldreomsorg” av logoped eva Sandin.   
Som grund har eva Sandin sin magisteruppsats, sin 
rapport ”emma har svårt att svälja – igen!” samt 
sina erfarenheter från sitt arbete inom kommunal 
äldreomsorg i Stockholm. 

IpA + datajournal = ?

  ReCeNSIoN: Svårt att äta – länkar till ökad kunskap

svårt att äta –länkar till ökad kunskap

ett interaktivt utbildningsprogramför personal inom äldreomsorg

Eva Sandin
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  ReCeNSIoN: Medicinhistoria på nytt sätt

Bad Medicine: doctors doing 
Harm Since Hippocrates.  
david Wootton. oxford  
University press 2006, 320 s.
ISBN 978-0-19-280355-9.

detta är en bok som sätter medicinhisto-
rien i ett nytt perspektiv. Men det nya 
perspektivet är egentligen närmast tri-
vialt – eller rättare sagt, borde vara det. 
david Wootton har valt att fokusera på 
den mest uppenbara fråga som patienter 
i alla tider torde ha ställt om erbjudna 
behandlingar: hjälper detta mot sjuk-
domen?

denna fråga är anmärkningsvärt 
försummad i medicinhistorien. en viktig 
orsak är en stark trend inom veten-
skapssociologi och vetenskapshistoria 
att vara ”neutral” i de rent vetenskap-
liga frågorna. Vetenskapssociologer 
som anammat det s. k. ”starka pro-
grammet” väljer programmatiskt att 
behandla t. ex. astrologi och astronomi 
på samma sätt, som två olika läror vars 
sanningsanspråk man inte tar ställning 
till. När samma synsätt tillämpas på 
medicinen innebär det att man be-
handlar de teorier enligt vilka diabetiker 
ska åderlåtas som likvärdiga med de 
teorier enligt vilka diabetiker ska be-
handlas med insulin. detta är naturligt-
vis en absurd sociologi, eftersom det 
är ett sociologiskt relevant faktum att 
den ena teorins tillämpare får se sina 
patienter dö i avsevärt större utsträck-
ning än den andra. Icke desto mindre 
har detta synsätt haft ett avsevärt infly-
tande. därför är Woottons bok ett vik-
tigt bidrag till att korrigera den medi-
cinhistoriska dagordningen så att den 
fokuserar på medicinens förmåga (eller 
oförmåga) att fullgöra sin uppgift.

Den hippokratiska medicinen
det har genom årtusendena funnits 
olika traditioner inom läkekonsten. 
Wootton fokuserar på den akademiska 
traditionen, den läkekonst som det 
skrivits lärda skrifter om och som har 
lärts ut på universitet sedan tolvhundra-
talet. det är utövarna av denna tradi-
tion som kallats ”läkare” och ”dokto-
rer”, och det är ur den traditionen som 
den moderna vetenskapliga medicinen 
har vuxit fram. Fram till mitten av 
1800-talet byggde dock dess behand-
lingsmetoder i allt väsentligt på den  

s. k. hippokratiska medicinen, som 
ändrades mycket litet under de mer än 
två årtusenden då den dominerade  
läkekonsten. Under de senaste cirka 
150 åren har den hippokratiska tradi-
tionen bytts ut mot metoder byggda på 
naturvetenskap och behandlingsforsk-
ning. Så sent som på 1970-talet fanns 
det läkare i Iran som arbetade med de 
traditionella hippokratiska metoderna.

den hippokratiska medicinen hade 
en helt annan sjukdomssyn än den 
moderna. I dag tar vi för givet att det 
finns ett antal olika, distinkta, sjukdo-
mar som en patient kan ha. de hippo-
kratiska läkarna skilde inte på samma 
sätt mellan olika sjukdomar, utan såg i 
stället varje patients sjukdomstillstånd 
som unikt. (det låter vackert, men ett 
sådant synsätt gör det mycket svårt att 
dra det slags generella slutsatser som i 
praktiken behövs för att lära av erfaren-
heter.)

det fanns fyra huvudsakliga be-
handlingsmetoder i den hippokratiska 
medicinen, nämligen kräkmedel, laxer-
medel, åderlåtning och brännjärn. 
dessa behandlingar var i de allra flesta 
fall verkningslösa och ofta direkt skad-
liga för patienten. därför, konstaterar 
Wootton, gjorde medicinen fram till 
1800-talets andra hälft mer skada än 
nytta. ett tydligt undantag ska dock  
göras för viktiga delar av det som vi 
idag kallar ortopedi. de hippokratiska 
läkarna hade verksamma metoder för 
att spjäla och rikta skadade lemmar. 
Även en del av sårbehandlingen kan 
ha varit effektiv.

genom sitt enkla konstaterande 
om den hippokratiska medicinens 
skadlighet kan Wootton också ställa 
en grundläggande medicinsk-historisk 
fråga som så vitt jag vet aldrig tidigare 
formulerats med samma tydlighet: 
”enkelt uttryckt är det fundamentala 
problemet i fråga om medicinen från 
400-talet f. Kr. fram till slutet av 1800-
talet hur doktorer kunde finna patienter 
som var beredda att betala för behand-
lingar som var i bästa fall verkningslösa, 
och vanligen skadliga.”

Framsteg i människans biologi
tidigare medicinhistoriker har i all-
mänhet gett en betydligt mer positiv 
bild än Wootton av den äldre medici-
nen. det beror till stor del på ett viktigt 
förhållande som lätt skymmer sikten: 

särskilt mot slutet av den hippokratiska 
perioden, från renässansen och fram-
åt, skedde stora framsteg i kunskapen 
om människokroppen. denna ökade 
kunskap ledde också till förbättrad diag-
nostik och förbättrad kunskap om sjuk-
domar. Men, framhåller Wootton, den 
ledde inte till förbättrade behandlings-
metoder. Under mer än 2000 år stod 
den praktiska medicinen kvar på sam-
ma nivå – en nivå där den gjorde mer 
skada än nytta – trots stora framsteg i 
kunskaperna om människans biologi.

Medicinhistoriker har talat mycket 
om stetoskopets uppfinning år 1816, 
men de har i regel inte ställt frågan om 
det nya instrumentet ledde till bättre 
behandling av patienterna. Wootton 
gör det och besvarar den nekande. det 
dröjde till långt in på 1900-talet innan 
den förbättrade diagnostiken av hjärt- 
och lungsjukdomar också ledde till  
effektiva behandlingar mot en del av 
dessa sjukdomar.

Ännu märkligare är att den efter 
hand förbättrade kunskapen om blo-
dets och cirkulationens fysiologi inte 
ledde till att åderlåtningen ifrågasattes. 
Åderlåtning var den viktigaste terapin 
ännu vid 1800-talets mitt, mer än två-
hundra år efter Harveys upptäckt av 
blodomloppet.

de biologiska upptäckternas ringa 
inflytande på terapin beror delvis på 
att de faktiskt inte kunde användas tera-
peutiskt. Men bara delvis. Wootton  
visar att läkarkåren också saknade för-
mågan att dra nytta av nya upptäckter. 
ett tydligt exempel är narkosens upp-
täckt. Redan år 1795 upptäcktes lust-
gasens förmåga att reducera smärta, 
och den kom till användning som 
marknadsspektakel. Kirurgerna visade 
emellertid inget intresse utan fortsatte 
att operera på det gamla sättet utan 
smärtlindring. på 1840-talet började 
tandläkare att experimentera med nar-
kosgaser. Först efter detta väcktes kirur-
gernas intresse för smärtfria operationer.

Dissektioner och vivisektioner
ett intressant sidospår, som egentligen 
vore värt en egen bok, är dissektioner-
nas och vivisektionernas historia. om-
kring 300 f. Kr. genomfördes under en 
kort period dissektioner och vivisek-
tioner, vilket ledde till en kraftigt ökad 
kunskap om anatomi och fysiologi. 
därefter föll dessa förfaranden ur bruk 

denna recension har tidigare varit publicerad i tidskriften Folkvett nr 1/2007. Vi tackar per Östberg för tipset! /Red.
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fram till år 1315 då en dissektion av en 
död människa ägde rum i Bologna. 
dissektioner (främst av avrättade per-
soner) blev snart rutin i läkarutbild-
ningen. till en början hade de främst 
pedagogiskt syfte, och de antika skrif-
ternas anatomi ifrågasattes inte. den 
moderna anatomins store föregångs-
man var Andreas Vesalius (1514–64), 
som frångick den etablerade praxisen 
att själv stå i katedern och läsa i antika 
anatomiböcker medan en assistent dis-
sekerade. Han ställde sig själv att disse-
kera, och hittade då ett stort antal fel i 
den etablerade anatomin.

I medicinhistorien framstår Vesalius 
och de andra tidiga dissekörerna som 
hjältar. Utan att förringa deras upp-
täckter berättar Wootton också om den 
mörka sidan av deras aktiviteter. priset 
för den korrigerade anatomin var över-
skridanden av sociala tabun och ibland 
även etiska gränser. en del av liken fick 
Vesalius tag i genom stöld och grav-
plundring. Skelett rengjordes genom 
att man kokade bort mjukvävnaderna. 
Vesalius styckade och kokte människo-
kroppar hemma i sitt eget kök. William 
Harvey dissekerade både sin fars och 
sin brors kroppar. Anatomen gabriele 
Falloppio (1523–62) mottog vid ett till-
fälle en dödsdömd men ännu inte av-
rättad person och dödade honom med 
en stor dos opium för att sedan disse-
kera honom. Vesalius har berättat hur 
han en gång vid dissektion av ett 
olycksoffer fann att hjärtat fortfarande 
slog.

Vivisektioner, det vill säga dissek-
tioner eller invasiva ingrepp på levande 
djur, har spelat en stor roll i fysiologins 

historia. Wootton lyckas med konst-
stycket att ge en korrekt bild av vivi-
sektionerna ur både kunskapsmässig 
och etisk synvinkel. Han klargör hur 
viktiga de var för fysiologins utveck-
ling, t. ex. för upptäckten av blodom-
loppet. Samtidigt påvisar han den grym-
het mot djur som dessa plågsamma 
försök innebar. den store 1800-tals- 
fysiologen Claude Bernard använde 
t. ex. curare för att paralysera djur, väl 
medveten om att detta medel endast 
förlamade djuren utan att ta bort smär-
tan. (Hans hustru anförde hans grym-
het mot djur som skäl för skilsmässa.)

enligt antika källor ska Herophilos 
(335–280 f. Kr.), räknad som anatomins 
fader, ha utfört vivisektioner på döds-
dömda brottslingar. det var han som 
upptäckte nervsystemet, klargjorde 
nervernas funktion och visade på skill-
naden mellan motoriska och sensoris-
ka nerver – upptäckter som torde ha 
vunnits med fasansfulla metoder.

Kontinuitet?
Wootton anger två stora milstolpar i 
övergången från hippokratisk till modern 
vetenskaplig medicin. den ena är in-
sikten att sjukdomar orsakas av mikro-
organismer. denna insikt fick genom-
slag i antiseptisk kirurgi (1865) som 
gjorde att kirurgisk behandling för första 
gången kunde genomföras utan orim-
ligt stora risker för patienten. den led-
de också till andra effektiva åtgärder 
mot smittspridning, och så småningom 
till utvecklingen av antibiotika.

det andra centrala framsteget var 
behandlingsforskningen och de kliniska 
prövningarna. det dröjde till mitten av 

1800-talet innan statistiska studier av 
behandlingseffekter började genom-
föras. När de genomfördes, visade det 
sig t. ex. att åderlåtning var till skada, 
inte till nytta för patienterna. gradvis 
började man anpassa behandlingsme-
toderna till behandlingsforskningens 
resultat. denna läroprocess tog ny fart 
efter andra världskriget och har på se-
nare år effektiviserats genom införan-
det av systematiska utvärderingsmeto-
der (evidensbaserad medicin). Våra 
dagars sofistikerade utveckling av allt 
mera förfinade behandlingar hade  
varit helt otänkbar utan kliniska pröv-
ningar och medicinsk statistik.

Skillnaden är mycket stor mellan 
den hippokratiska medicinen och våra 
dagars medicin. den förra grundades 
på läror som inte prövades empiriskt, 
den senare på en kombination av natur-
vetenskap och behandlingsforskning. 
den förra var övervägande till skada 
för patienterna, och den andra övervä-
gande till nytta. Att våra dagars veten-
skapligt grundade medicin räknas som 
en fortsättning av den hippokratiska 
medicinen, trots dessa kontraster, beror 
på kontinuitet i själva yrkesutövningen. 
det var hippokratiskt skolade läkare 
som genomförde övergången till det 
nya tänkesättet, och inte någon av deras 
konkurrenter (t. ex. homeopaterna). 
Varför det blev så har Wootton inget 
svar på. Hans bok väcker fler frågor än 
den besvarar. Men den har den stora 
förtjänsten att den anvisar en ny dag-
ordning för medicinhistorien.

TExT: Sven Ove Hansson 

William R. Culbertsson,  
Stephanie S. Cotton,  
dennis C. tanner
plural publishing 2006  
290 sidor, illustrerad

denna bok är inte en lärobok i anatomi 
och fysiologi, utan en studievägled-
ning som skall underlätta och struktu-
rera studierna. det finns även en mot-
svarande lärarhandledning som jag 
inte haft tillfälle att se. Avsikten är att 
man, om man följer boken, inhämtar 
kunskaper motsvarande en termins 

studier i den mänskliga kommunika-
tionens anatomi och fysiologi. Boken 
består av sju kapitel. efter introduktion 
behandlas cytologi och histologi, and-
ning, fonation, artikulation, nervsyste-
met samt hörseln. Varje kapitel inleds 
med en översiktlig beskrivning över 
den aktuella strukturen eller funktionen. 
därefter följer inlärningsmål och en 
tämligen omfattande ”study outline” 
där den studerande själv skall svara på 
frågor och beskriva olika företeelser. 
Avslutningsvis finns ett kort självtest, 
till vilket svaren även finns i slutet av 
boken. För att följa boken är man  

beroende av andra läromedel, och en 
lista över rekommenderade böcker 
finns också med. 

detta läromedels användbarhet i 
undervisningen är givetvis beroende 
av i vilken mån dess upplägg överens-
stämmer med de svenska logoped- 
utbildningarna inom det aktuella om-
rådet. Idén med denna typ av systema-
tisering av studierna är annars inte dålig. 

TExT: Jesper Brinck
logopedmottagningen 

Centrallasarettet i Växjö

   ReCeNSIoN:  Anatomy and Physiology Study Guide for Speech and Hearing
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Mitt fadderbarn C från logopedutbild-
ningen skulle fylla 30 år och jag var 
bjuden på kalas.

Hon hade önskat sig 6 st. blå Höga-
näs koppar, ni vet de där kopparna i 
keramik med träfat som man även kan 
använda som lock. Club heter de visst.

Jag bodde då på en liten ort och 
hade som vanligt väntat in i det sista 
med att köpa presenten. Samma dag 
jag skulle åka till kalaset gick jag in i 
den enda bosättningsaffären på orten 
och hoppades innerligt att de skulle ha 
kopparna.

Jag blev mycket lättad när jag kom 
innanför dörren och direkt såg en hel 
hylla fylld med kopparna. det var 5–6 
hyllplan där kopparna stod staplade 
på varandra i två våningar med träfa-
ten emellan. dessutom stod de i två 
rader innanför varandra. en hel massa 
koppar var det, hela lagret förmodli-
gen.

Nu såg jag att de fanns i två storle-
kar, en tekopp och en kaffekopp. Jag 
visste inte vilka det var C hade önskat 
sig, men tänkte att priset kanske kunde 
ge en liten hint, så jag gick fram till 
hyllan och lyfte ner den översta kop-
pen längst till höger för att se om det 
stod något pris i botten.

När jag hade lyft koppen och bör-
jat sänka armen anar jag i ögonvrån en  
rörelse, en skälvning. Kopparna på 
den översta hyllan börjar röra sig. de 
rasar helt enkelt. de sätter igång en 
dominoeffekt av sällan skådat slag. 

Kopparna välter varandra på det 
översta hyllplanet, huller om buller  
rasar de omkring och några ramlar ut 
och studsar på hyllplanen nedanför 

vilken sätter igång kopparna som står 
där och snart är hela hyllan ett enda 
kaos av fallande, krasande koppar och 
fat.

Jag står där med min kopp i han-
den när flisor börja studsa upp mot 
mig och för att skydda mitt ansikte sät-
ter jag ena handen framför det och 
blundar samtidigt som jag sträcker upp 
den andra armen, den med koppen, 
för att visa att jag faktiskt inte orsakar 
raset eftersom jag ju faktiskt inte rör 
mig alls.

där står jag och som frihetsgudin-
nan med armen i vädret hör hur kop-
parna faller omkring mig och krossas 
mot golvet, det låter som poppande 
popcorn. Ljudeffekten från träfaten är 
förvirrande där de först dovt studsar på 
den grå heltäckningsmattan som är 
runt hyllan, sedan rullar över mässings-
listen som avgränsar mot parkettgolvet 
där de byter ljud och högljutt skram-
lande rullar ut över hela butiken.

efter en evighet tystnar det och då 
hörs en röst som ilsket undrar vad som 
försiggår. Jag tittar upp och där står  
butiksföreståndaren med barsk min. 
Jag svarade att jag bara hade lyft ner en 
kopp och påpekar olämpligheten i den 
brist på balans som måste ha funnits 
bland kopparna på hyllan.

Mannen börjar grymta något om 
ersättning och skadestånd när jag 
plötsligt känner en smärta från vristen 
och vid kontroll ser att där sitter en stor 
flisa från en av de gula kopparna. det-
ta är på sommaren och jag är kalasfint 
klädd i kjol. titta där, säger jag, sträcker 
fram mitt ben och pekar på flisan. 
Snabbt som ögat är föreståndaren där 

och drar ut flisan. Med det  resultatet att 
en kraftig blodstråle sprutar ut över den 
grå heltäckningsmattan. det blir en 
allt mer mörknande fläck med spridda 
droppstänk i kanterna.

Hade detta varit i USA hade jag 
stämt honom för vållande av kropps-
skada och uppkomst av blodvite, tänkte 
jag och sa: Hade detta varit i USA hade 
jag stämt dig för vållande av kropps-
skada och uppkomst av blodvite, var-
vid han hastigt försvann för att åter-
komma med en förbandslåda. Han 
tvättade nogsamt mitt sår med en sår-
servett, lade på en rejäl kompress och 
förband det hela flera varv med gas-
binda som han förslöt med häfta.

Skulle du ha någon kopp? frågade 
han mig mycket artigt medan han reste 
sig upp från den knäböjda position 
han intagit under bandagerandet av 
min vrist. Jag sa att jag skulle ha sex 
blå. en höll jag fortfarande kvar i han-
den, två hela stod på nedersta hyllan 
och krypandes på golvet i butiken 
lyckades föreståndaren hitta tre till. Fat 
var det gott om, trä går ju inte så lätt i 
kras.

Vi gick till kassan och mycket opas-
sande snörpte han på munnen när jag 
bad om att få dem presentinslagna. 
När jag sedan frågade om det var möj-
ligt att tänka sig en liten rabatt förvreds 
hans mimik ytterligare och hans ansikts-
färg antog en ohälsosam mörk ton. 
Med paketet i hand linkade jag ut på 
min smärtande vrist och gav mig iväg 
till kalaset där jag mottog C:s uppskatt-
ning.

Munvig

Kras inför kalas



Studentuellt

pANIK!
plötsligt en dag vaknar man upp och 
inser att man är mer än halvvägs  
igenom utbildningen. 

Vad är egentligen verbal dyspraxi 
och vad är skillnaden mellan efferent 
och afferent motorisk afasi? Latinsk 
terminologi, tester och diagnoser snur-
rar runt i huvudet. Hur ska man kunna 
bli en bra logoped om man inte lusläst 
alla Bishops böcker och entusiastiskt 
kastat sig in i fonetikens värld där F0-
kurvor och spektrogram regerar?

Verkligheten kryper ännu närmare 
när det första sommarjobbet står för 
dörren, ansvaret känns stundtals över-

väldigande. Men spänningen och 
glädjen över att få praktisera det man 
hittills har lärt sig är ändå den känsla 
som är starkast. 

det går inte en dag utan att tankar 
om framtiden ventileras. Var ska man 
jobba, vilken diagnos är ”min” och 
kommer jag få ett jobb överhuvud- 
taget? Att dessutom behöva skiljas från 
klassen, som man spenderat merpar-
ten av sin vakna tid ihop med, känns  
vemodigt.  

Vi har upplevt många saker tillsam-
mans: tentaplugg, bra och dåliga före-
läsningar, fika i massor, chokladfros-
seri, grey’s anatomy-kvällar, trevliga 

sittningar, en hel del frustration, men 
framförallt mycket glädje!

Var tog all tid vägen? det känns 
som att det var nyss man satt på upp-
ropet och svettades av nervositet…

Vi ser verkligen fram emot att få 
komma ut på arbetsmarknaden men 
nu njuter vi av den tid som är kvar av 
studentlivet.

Alexandra, Anna, Elin,  
Josefina och Marlene

Logopedprogrammet Umeå, 
kurs V, Termin 5

”�
”�

Det går inte en dag utan att tankar om 
framtiden ventileras. Var ska man jobba, 
vilken diagnos är ”min” och kommer  
jag få ett jobb överhuvudtaget? 

LogopedNytt 4/07 19

tankar hos ett gäng 
halvfärdiga logopeder



 

 

Anslagstavlan
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Nionde Nordiska Mötet i Neuropsykologi
on Speaking terms with the Brain 

Mechanisms and disorders of Communication

Svenska Mässan, göteborg, 19–22 augusti 2007

Arrangör: Sveriges Neuropsykologers Förening  
Information och anmälan: www.neuropsykologi.org/nordic2007 

Missa inte detta unika tillfälle!

Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond  
utlyser medel för ansökan till röstliga forsknings- och utvecklingsprojekt,  

ansökan ställs till J Sundberg, tMH, KtH, 100 44 Sth senast 31 maj 2007.  
Se vidare Röstfrämjandets hemsida.

Visste du att det finns maillistor för stamningslogopeder, dysfagilogopeder,  
dyslexilogopeder och barnlogopeder? gå in på http://lists.mrfriday.com/  

så hittar du dessa listor där du kan anmäla dig för att dryfta favoritämnet med  
96 stamnings-, 130 barn-, 133 dysfagi-, och 197 dyslexikollegor! Känner du till  

flera nätverk eller andra maillistor? Sprid informationen! Maila logopednytt  
så tar vi med adresserna i kommande nummer!

Nya användare kan registrera sig själva via till exempel http://lists.mrfriday.com/mailman/ 
listinfo/dysfagilogopeder. det som man då behöver göra är att man skriver in e-post-
adress och vilket lösenord man vill använda. Skickar man in till listan bara så blir man 
inte automatiskt med, utan man skickar bara in informationen men får ingen möjlighet 
att se vad andra svarar till listan.

Är du intresserad av Rett syndrom finns ett litet men spännande mailnätverk som du når 
genom att skicka ett mail till magdalena.jochym@jll.se.

Maillistor och nätverk
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 Lediga platser
och kurser

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Lediganslår ett vikariat som

Logoped
(Talterapeut)
att sökas senast 18 juni 2007.

Arbetsuppgifterna består främst av bedömning och
behandling av barn med olika typer av tal-, språk- och
kommunikationsstörningar. Arbetet är självständigt
men planeras till viss del tillsammans med dina tre
kolleger.

Din arbetsplats finns vid Ålands centralsjukhus i
Mariehamn.Arbetstiden är 38,25 timmar i veckan (vil-
ket innebär arbetstid från 8–16 fyra dagar/vecka samt
8–14.15 en dag/vecka). Lön enligt avtal. Vikariatet är
fr.o.m.1 augusti 2007 t.o.m. 31 maj 2008.

Ansökningshandlingarna riktas till klinikchef Sheila
Sundblom, Enheten för rehabilitering och fysiatri,
Ålands centralsjukhus, PB 1055, AX-22111
Mariehamn, Åland.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta
talterapeut (logoped) Maria Siggberg (int +358 (0)18
538 551, e-post: maria.siggberg@ahs.ax).

LD HJÄLPMEDEL

LD Hjälpmedels uppdrag är a�  genom tolktjänst, habiliterings- och 
rehabiliteringsstöd samt hjälpmedel bidra till bästa möjliga livssitua-
tion för personer med funktionshinder. Vi samverkar med när- och 
länssjukvården samt Dalarnas 15 kommuner. I uppdraget ingår även 
a�  informera befolkningen i Dalarna om hjälpmedel. Vi är 150 med-
arbetare inom LDH, varav 18 arbetar på Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelskonsulent (logoped)
100%, tillsvidareanställning, inriktning alternativ och 
komple� erande kommunikation (AKK). 

Området kommunikations- och kognitionssvårigheter 
är under stark utveckling och förutom a�  delta i det 
dagliga arbetet inom resursteamet, ingår a�  initiera och 
bidra till utveckling. 

Arbetsuppgi� er: Du kommer bl a a�  jobba med råd-
givning och stöd till hälso- och sjukvården, utredning 
av behov samt utprovning av hög- och lågteknologiska 
kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna med 
förvärvade eller medfödda kommunikationssvårighe-
ter, ta fram och följa upp regler och riktlinjer baserat på 
nya rön och möjligheter inom området samt informa-
tion och utbildning. 

Mer information: Mer information om tjänsten fi nns på 
landstingets hemsida www.ltdalarna.se/jobb. 
Du kan också ringa verksamhetschef Karin Bäck, 
tel 0243-49 78 50. 

Välkommen a�  söka senast 31 maj!

Hjälpmedelscentralen i Borlänge söker

Försäkra dig,
så försäkrar du hela
familjen.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 3
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SAMTAL I SAMSPEL 

Kongressdagar 12–13 oktober 2007 
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Clarion Hotel Stockholm 

föreläsare  
Ylva Segnestam, Johan Hofvendahl, Petri Partanen,
Margareta Normell, Lilian Berggren, Mia Thorell

&
Stina Dabrowski Lundberg 

Kostnad exkl. moms: medlem 1 780:- och övriga: 2 100:- 
OBS! Anmälan efter den 10 september + 300:- 

Till medlemmar skickas inbjudan  
 ut i mitten av augusti. 

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

Box 6911, 102 39 Stockholm 
Tel +46 8 5465 1500 Fax +46 8 5465 1599 

E-post confirmation@stocon.se (uppge SFFL) 

I vår hemförsäkring ingår
45 dagars reseförsäkring
i hela världen.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Hem 90x60  2005-01-21  13.01  Sida 2
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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@lvn.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

 

 

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

Ny utbildning i handikappvetenskap! 
Höstterminen 2007 startar grundkursen handikappvetenskap I 

vid Linköpings universitet. Kursen omfattar 30 högskole- 
poäng och kan läsas på hel- och halvfart. Vi ser gärna  

sökande med yrkeserfarenhet 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

Kurskalendariet

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.

Nationell konferens i logopedi (2) 
Jönköping 22–23 nov 2007 

program och anmälningsblankett finns på  
www.lj.se/logopedi

12 juni 2007 kommer Ulrika Ferm  
till RC tal och språk i Sigtuna och har en heldag om  
Samtal i social aktivitet. Ingen kostnad. Håll utkik på  

www.sit.se. Anmälan via hemsidan.
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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.


