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God fortsättning på det nya året! Ja, ett helt nytt år med nya, fräscha 
möjligheter att påverka ligger framför oss. 2008 var minst sagt ett turbu
lent år på många fronter och det kommer troligen att påverka även oss 
logopeder i yrkeslivet på lite olika sätt framöver. Med förändringens  
vindar i samhället, som allt oftare betyder stora besparingar inom såväl 
kommuner som landsting, blir det än viktigare att vi samlar oss i vår kår 
och arbetar ännu mer enträget för ett bredare och större utbud av möjlig
heter till arbete inom de områden vi kan bäst. Alltså behöver vi slå på 
stora trumman och informera, informera och åter informera om vad det 
är vi gör som är så bra! Ännu idag är det alltför många som inte har en 
aning om vilken bred kompetens vi har och vad den kan utnyttjas till.  
De yrken man inte vet så mycket om kan man alltid spara på… När det 
kommer till informationsbiten är de lokalfackliga representanterna viktiga 
både för att bygga upp lokala nätverk och för att bevaka vad som händer 
inom ens eget område. Att vara fackligt aktiv är ibland något av en skyl
dighet i en liten kår som vår! När möjlighet ges bör man även ta tillfället 
i akt och återigen upplysa och informera om logopedi och logopeder. 
Tyvärr är det vissa områden i vårt avlånga land som inte har någon  
logopedrepresentant alls som talar för logopeder och logopedi. 

Att tiden går fort är ingen nyhet utan snarare ett konstaterande och för 
egen del finns inga undantag. En mandatperiod med två års styrelsearbete 
i Svenska logopedförbundet är snart till ända och både förbundsmöte 
och logopedstämma anordnas i Uppsala under mars månad. Där ges 
möjlighet att rösta på lagda motioner/propositioner och även vara del
aktig i styrelsesammansättning inför kommande mandatperiod. De här 
åren har varit två år med intressant arbete där mycken kraft och tid lagts 
ned på arbetet med att undersöka och arbeta med frågeställningar för att 
sedan besvara bifallna motioner och propositioner. Styrelsen har även 
utformat ett uppskattat reklammaterial i form av 6 gratisvykort. Dessa 
har funnits att plocka på sig ute på kaféer och andra ställen i en mängd 
olika städer från norr till söder. Kan även beställas gratis på hemsidan för 
medlemmar. Tanken är att dessa ska spridas till de platser/områden/mot
tagningar/apotek/bibliotek med mera  man tycker blir bäst! Kan självklart 
även användas i kampanjsyfte och skickas till våra förtroendevalda politiker 
i regering och riksdag samt även till politiker på lokal nivå och till chefer 
inom skola/omsorg/äldrevård med flera närsomhelst och speciellt inför 
Europeiska logopeddagen i mars. 

Vad ska vi lägga kraft och energi på framöver? Ta chansen att påverka 
genom era ombud till logopedstämman. Vi ses i Uppsala!

Susanne Westerbring
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Nytt från styrelsen

•  Svar har inkommit till Svenska Logoped
förbundet från Socialstyrelsen i frågan 
om kompetensbeskrivning för logo
peder. Socialstyrelsen har ej för avsikt 
att upprätta ett sådant dokument för 
professionen.

•  Förberedelserna inför förbundsmötet 
den 23/3 är inne i sin mest aktiva fas 
med sammanställning av motioner, 
propositioner m m. Alla handlingar 
kommer att finnas tillgängliga på  
hemsidan www.logopedforbundet.se 
vecka 9.

•  Det är fortfarande möjligt att anmäla 
sig till Logopedstämman. Program 
samt all information om hur du  
anmäler dig finns på hemsidan;  
www.logopedforbundet.se.

•  Även i år hoppas styrelsen att så många 
som möjligt vill vara delaktiga i firandet 
av den Europeiska Logopeddagen som 
traditionsenligt infaller den 6 mars. 
Precis som i fjol har styrelsen fattat 
beslutet att inte ha något specifikt tema 
för dagen utan att det är ett generellt 
firande och uppmärksammande av 
logopeder och logopedi som ska stå i 
fokus. Mer information på annan plats 
i detta nummer av LN samt på webben!

•  Redan nu vill styrelsen flagga för att vi 
lyckats locka hit kursarrangörerna från 
Lee Silverman institutet i USA. I sep
tember arrangeras en LSVT kurs här i 
Sverige. Annons finns på webben och 
på annan plats i detta nummer av LN.

•  Styrelsen höll telefonkonferens den 8/1 
och sammanträder härnäst den 5/2.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

LSVT® LOUD Training & Certification Workshop 
3–4 september 2009 
på Universitetssjukhuset i Linköping 

Svenska Logopedförbundet i samarbete med LSVt global,  
LLC och Neurologiska Kliniken, US i Linköping 

deltagaravgift 4.500 kronor 
Begränsat antal platser 
OBS! Sista anmälningsdag 1 maj 2009 

För anmälan och mer information: www.logopedforbundet.se

&
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Bakgrund
För några år sedan kom ett förslag till den 
internationella logopedorganisationen 
CPLOLs generalförsamling om att anordna 
en dag för att uppmärksamma logopeder 
och logopedi. Tanken med dagen var att 
den kunde vara gemensam för alla organi
sationens medlemmar. 

Många olika förbund och intresse
föreningar har egna dagar för att upp
märksamma sina idéer i hela Europa eller 
till och med i hela världen. Tänk bara på 
internationella stamningsdagen som 
in faller den 22 oktober varje år. Anled
ningen till att Logopeddagen firas just 
den 6 mars är att denna dag är CPLOLs 
födelsedag. 1988 bildades CPLOL (Comite 
Permanent de Liaison des Orthophonistes 
/Logopedes de l’Union Europeenne) 
genom att de första nio medlemsländerna 
enades om och skrev under stadgan den 6 
mars. Det totala antalet logopeder som 
numera ingår i CPLOL är över 50 000 runt 
om i Europa. 

Tema Logoped
Temat som CPLOL enats om för denna 
den fjärde europeiska logopeddagen är 
vuxna med neurologiska funktionshinder. 
Gemensam slogan för dagen är ”Speech 
and Language – Lost and found”. Inför 
årets logopeddag har CPLOL, precis som 
i fjol, inte producerat något gemensamt 
material. 

2008 valde det Svenska Logopedför
bundet att ha ett mer allmänt tema: att 
fokusera logopeder och logopedi gene
rellt. Detta togs emot positivt från med
lemmar och verksamheter och ledde till 

ökad aktivitet lokalt. Logopedförbundets 
utvärderingar av tidigare års firande har 
visat på att de teman som CPLOL tagit 
fram snarare har fungerat exkluderande 
än varit till hjälp. Vidare har även mycket 
resurser tagits från det svenska styrelse
arbetet för att lösa frågeställningar kring 
översättning av slogans, gemensamma 
posters med mera. Detta tillsammans med 
av saknaden av gemensamt europeiskt 
mate rial även detta år har lett oss fram till 
beslutet om en dag av mer generell karaktär.

Styrelsen tror även detta år på vikten 
av ett brett deltagande än på att uppmärk
samma en eller ett par diagnosgrupper 
årligen. Avsikten med dagen är att sprida 
kunskap om VAD vi logopeder gör och 
VILKA grupper som kan behöva vår hjälp. 
Vi vill arbeta för en allmän logopeddag 
där alla former av logopedi och logo
pediska verksamheter kan få utrymme!

Informationsmaterial,  
vykort och ballonger
Då vår strävan inför årets Logopeddag är 
att så många som möjligt ska kunna fira 
har vi fortsatt satsningen på väldigt all
mänt material. 

Kollektionen av gratisvykort som togs 
fram för att öka kännedomen om logo
peder har utökats opch omfattar nu sex 
olika motiv. Dessa vykort finns att beställa 
kostnadsfritt från kansliet och hemsidan. 
Tanken är att vykorten antingen kan delas 
ut till allmänheten eller skickas till 
beslutsfattare för att t ex påtala bristen på 
logopeder. 

Succén med fjolårets ballonger är 
värd att upprepas då ett firande ska vara 

festligt! Precis som i fjol finns det bal
longer med Logopedförbundets logga 
inför årets Logopeddagskalas. Även dessa 
kan beställas via webben. Använd dem att 
smycka er mottagning med eller gå ut på 
stan och dela ut dem!

Precis som tidigare år finns det även 
mer traditionellt informationsmaterial 
att rekvirera från kansliet. Utbudet finns 
på hemsidan under ”Trycksaker”. Mer
parten av detta material berör barn och 
barnspråk. Ytterligare material med fokus 
på röst, stamning, dysfagi, förvärvade 
språkstörningar, AKK mm har efterfrå
gats. Styrelsen försöker möta de önske
mål som finns och håller för närvarande 
på att utöka utbudet av informationsma
terial. Det är vår förhoppning att två nya 
informationsbroschyrer kommer att 
 finnas tillgängliga inför Logopeddags
firandet – håll utkik på hemsidan!!

Synpunkter, kommentarer  
eller frågor?
Det är verkligen styrelsens förhoppning 
att så många som möjligt tar tillfället i akt 
att uppmärksamma vår yrkeskår den 6:e 
mars.

Synpunkter, kommentarer och frågor 
med anledning av Logopeddagen är varmt 
välkomna och mailas till: 
ingrid.kongslov@dik.se

Med önskan om en riktigt lyckad  
Logopeddag!

Styrelsen

europeiska logopeddagen 
6 mars 2009

teMA – Logoped
den 6 mars 2009 kommer alla europas logopedförbund traditionsenligt att sätta gemensamt 
fokus på logopeder. precis som i fjol har styrelsen för Svenska Logopedförbundet beslutat att 
göra dagen till en ”allmän” logopeddag snarare än att fokusera ett specifikt tema knutet till 
en eller ett par diagnoser eller frågeställningar. temat för den europeiska Logopeddagen 
2009 i Sverige är därför rätt och slätt Logoped. 
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Hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor för logopeder
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Jag är verksam som privatpraktiserande 
logoped och undrar hur länge jag ska 
spara mina journaler? Jag har läst lite 
olika uppgifter i journallagen och i 
Social styrelsens föreskrifter och är  
osäker om det är tio år eller möjligtvis 
fem eller tre år? 

Svar: Huvudregeln för bevarande av jour
nalhandlingar var tidigare enligt patient

April 2008 anträdde tre mycket nervösa 
logopeder färden till Antwerpen, för att 
delta i den första europeiska specialise-
ringsutbildningen i ”Fluency disorders”, 
stamning och skenande tal, som 
 omfattar 20 europeiska högskolepoäng.

Utbildningen är ett samarbete mellan 
 olika europeiska universitet, däribland 
Göteborgs universitet med Tove (Barbro) 
Johannisson och Chris Ramberg, och 
samlar deltagare från Belgien, Tyskland, 
Irland, Kroatien, Portugal och Sverige. 
Även Malta finns med, men utan kursdel
tagare. Syftet är att få en gemensam – och 
förhoppningsvis höjd – standard i Europa 
vad gäller kunskapen om stamning hos 
logopeder.

Redan innan denna första intensivvecka 
i Antwerpen hade vi fått en diger litteratur
lista och hemuppgifter att förbereda. Kur
sen är uppdelad i olika block, som löper 
parallellt: orsaksteorier, förebyggande 
åtgärder/tidig intervention, bedömning 
och behandling för både barn och vuxna.

Vi var ordentligt möra efter den första 
veckan, men mycket inspirerade. Föreläs
ningarna höll hög klass överlag och vi 
förväntades delta i rollspel och diskussio
ner på engelska från dag ett. Under som
maren har vi arbetat med olika hemupp
gifter och med behandling. Vi ska ha 120 

timmar behandling, varav en mindre del 
kan utgöras av auskultationer hos erfarna 
logopeder som arbetar med stamning. Vi 
dryftar frågor som uppkommer i själva 
stamningsterapin med en mentor och 
frågor kring utbildningen med våra två 
coachar Tove och Chris. Hela kursen ska 
mynna ut i en portfolio, där vi samlar 
arbeten, fallbeskrivningar och personliga 
reflektioner som vi åstadkommit.

Den andra intensivveckan tog plats i 
Dublin på det anrika Trinity College. För
utom ECSFs egna föreläsare, kom Trudy 
Stewart och talade. Hon anmärkte att 
även om det finns många tester och utvär
deringsinstrument, måste ändå samtalet 
mellan teraputen och personen som 
stammar vara det viktigaste verktyget för 
bedömning. Jag påpekade då att detta var 
en del av den svenska modellen som hon 
berörde. Vi har blivit mycket medvetna om 
att vi i Sverige har mycket lite standardi
serade och normerade skattningsinstru
ment för stamning. I resten av Europa 
finns det en uppsjö av dem – WASSP, 
OASES, SSI, etc etc, medan vi endast har 
CatS, som är normerad på barn som inte 
stammar. Detta speglar i sin tur olika tera
peutiska kulturer och visst är det spän
nande att befinna sig i spärrelden där
emellan, även om det kan kännas frustre
rande att inte ha tillgång till de tester och 
skattningar som alla andra talar om. 

En annan olikhet förutom fokuseringen 
på formell skattning av stamning, är ton
vikten på beteendeterapi. Vi förväntas 
vara väl bekanta med hur klassisk och 
operant betingning fungerar  för utveck
ling av sekundära beteenden och känslor, 
eftersom detta är en viktig bas hos många 
av våra lärare. Ändå är själva grund
atmosfären i kursen mycket öppen. Man 
förordar inte någon speciell orsaksförkla
ring eller terapiinriktning, utan betonar 
att man som terapeut bör arbeta med det 
man själv tror på, under förutsättning 
förstås att det är en metod som baseras  
på både klinisk erfarenhet och evidens. 

För mig som logoped med en grund
utbildning förlagd i en forntida dimma, 
är utbildningen guld värd. Grundtankarna 
är ungefär de samma som för 30 år sedan, 
men mycket mer kunskap har tillkommit 
sedan dess. Jag gör ingen total omvärde
ring av min syn på och mitt sätt att arbeta 
med människor som stammar, men jag 
fyller på mycket och fyller igen hålen som 
med tiden vidgas utan rejäl fortbildning.

Anki Wennerström i Linköping, 
Christina Lange i Luleå och jag är de  första 
svenska pionjärerna i ECSF tillsammans 
med Chris Rahmberg och Tove (Barbro) 
Johannisson. Vilka kommer efter oss?

Nea Hedefalk Logopedenheten i Värmland
nea.hedefalk@gmail.com 

eCSF – european Clinical Specialization 
in Fluency disorders

journallagen att dessa skulle bevaras 
minst tre år från det att sista uppgiften 
fördes in i handlingen. Bestämmelsen 
gällde både offentlig och privat hälso 
och sjukvård. För vissa journalhandlingar 
gällde dock en längre bevarandetid. 
Numera har patientjournallagen upphört 
och ersatts av patientdatalagen (SFS 
2008:355). Av lagens 3 kap. 11 § framgår 
att en journalhandling ska bevaras minst 
tio år efter det att den sista uppgiften för
des in i handlingen. Detta gäller även alla 
privatpraktiserande. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om att vissa slags 
handlingar ska bevaras under längre tid 
än tio år. 

Måste ett samtycke från patienten vara 
skriftligt? 

Svar: Nej, det finns inga krav på att ett 
samtycke ska vara skriftligt. Däremot kan 
ett skriftligt samtycke vara att föredra ur 
bevissynpunkt om det uppstår diskussioner 
huruvida samtycke har lämnats. Ett sam
tycke kan lämnas för begränsad tid eller 
tills vidare. Patienten kan dock alltid åter
kalla ett lämnat samtycke när som helst. 
Observera att patientjournalen ska inne
hålla uppgifter om lämnade samtycken 
från patienten. Detta gäller såväl samtycke 
till vård och behandling som samtycke 
när det gäller hantering av patientupp
gifter, exempelvis att lämna ut journalen.   
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Av föreningens namn framgår att den 
transsexuella patienten står i fokus för 
föreningens medlemmar. Den person 
som utreds för ett eventuellt könsbyte 
möter representanter för ett stort antal 
discipliner. Konferensens deltagarlista 
upptog många psykiatrer, psykologer, 
sjuksköterskor, socionomer, gynekologer, 
endokrinologer, logopeder, foniater och 
naturligtvis plastikkirurger med flera.

En patient som vill utredas för att 
eventuellt genomgå könsbyte kan vända 
sig till husläkare, skolläkare eller annan 
läkare. En remiss skickas till något av de 
utredningsteam som i allmänhet finns i 
anslutning till de större sjukhusen och 
utredningen, som oftast tar 1–2 år, kan 
påbörjas. När diagnosen är klar gör 
 teamets psykiater en ansökan till Social
styrelsens rättsliga råd, som fattar beslut 
om könsbytet. Operationerna utförs idag 
i Stockholm och Linköping. 

Ett viktigt led under utredningspro
cessen är det som kallas ”real life”, vilket 
innebär att patienten ska leva som repre
sentant för det önskade könet under 
minst ett år. ’Real life’ var också temat för 
en av diskussionerna första dagen, efter 
att konferensen öppnats av Birgitta 
 Rydberg, folkpartistisk sjukvårdspolitiker 
i Stockholm. Hon förklarade att det nu 
finns ett särskilt avtal med Karolinska 
sjukhuset Huddinge för transsexuella 
patienter, som alltså inte behöver ”tävla” 
med andra om resurserna. 

Diskussionen kring ’real life’ under 
ledning av föreningens ordförande, över
läkare Gunilla Svartvik, blev livlig. Vad 
menas egentligen med att leva som med
lem av det andra könet, vem avgör om 
man gör det? Frågorna kan idag vara 
 svåra att besvara, när könsidentitet hos 
många yngre patienter är ett mindre enty
digt begrepp än tidigare. En annan 
 diskussionspunkt på programmet var 
Rättvis vård, där det klart framkom att 
det i dag råder stora skillnader vad gäller 
olika landstings bedömning av vilka 

behandlingar som ersätts. Största skillna
derna ligger i vilken metod för hårbort
tagning som erbjuds och hur den ersätts. 
Denna behandling pågår under lång tid och 
kan bli mycket kostsam för patienterna.

Andra dagen inleddes med en presen
tation av västsveriges nya utredningsenhet 
för könsidentitetsstörningar. Den har fått 
namnet Lundströmsmottagningen efter 
en av landets eldsjälar, psykiatern Bengt 
Lundström, som under många år varit 
huvudansvarig för utredningarna i väst
sverige och föredragande på Socialstyrelsen. 

En stående punkt på dagordningen 
var nyheter på forsknings och behand
lingsfronten inom olika discipliner. Maria 
Södersten gjorde en utmärkt genomgång 
av nyare rapporter inom vårt område och 
talade bland annat om det intressanta 
samarbete som pågår mellan forskare på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Hud
dinge och forskare på LaTrobe University 
i Australien.

Innan konferensen öppnades, träffa
des deltagarna i yrkesspecifika möten. 
Maria Södersten och Ulrika Nygren höll i 
trådarna för oss – ett tiotal logopeder med 
erfarenhet av att arbeta med TSpatienter. 
Förteckningen över TSlogopeder upptar 
nu sexton namn, så riktigt alla var inte 
närvarande. Den geografiska spridningen 
var god, men det är fortfarande långt till 
logoped i Norrland också för dessa 
patienter. Det är i allmänhet dessa logo
peder som patienten först träffar, medan 
behandlingen kan ske hos annan logoped 
närmare patienten. Vi diskuterade ’real 
life’ från logopedisk synvinkel och ägnade 
oss åt att utbyta terapitips och praktiska 
övningar. 

Slutligen några personliga reflexioner 
från en logoped som började behandla 
transsexuella patienter under tidigt 80tal 
och då var rätt ensam. Det mest glädjande 
under denna konferens tycker jag var att 
se den självklara position som logopedin 
nu intar i utredning, behandling och i 
diskussionen av TSpatienter. Tidigare 

remitterades endast de patienter som hade 
uppenbara problem med sin kommunika
tion. Idag är foniatrisk/logopedisk bedöm
ning och eventuellt behandling ett när
mast självklart inslag, medan patienten är 
under utredning. Då kunde en patient 
möta stort motstånd och ha svårigheter 
att få en remiss till ett utredningsteam. 
Nu är transsexualitet mycket mera känt 
också inom sjukvården, och patienten 
behöver inte möta svårigheter med att 
lotsas rätt genom en utredning. Då opere
rades ett tiotal patienter årligen. Idag är 
antalet omkring 40. Har då TS blivit 
 vanligare? Nej, det är knappast så, men 
kunskapen om transsexualitet är betyd
ligt mera utbredd. Diagnostiken har för
finats och kanske ”beviljas” fler personer 
könsbyte, när risken för felbeslut mini
merats och därmed också risken för att fel 
personer får genomgå kirurgiska ingrepp 
utan återvändo.

Nästa nationella konferens i SFTH 
äger rum i Alingsås den 22–23 oktober 
2009.

Stockholm i november 20081119

Ewa Söderpalm
Prof emerita vid Göteborgs universitet

Svensk förening för transsexuell hälsa (SFtH)...

... höll sin första nationella konferens den 13–14 november 2008. Vi samlades i  
Ingenjörsvetenskapsakademins imponerande lokaler i Stockholm. Att skriva den första 
konferensen är inte helt sanningsenligt. Nationella möten har ordnats på olika orter  
i flera år tack vare ett stort engagemang från många eldsjälar. Nu finns emellertid en 
registrerad förening med stadgar, styrelse och medlemsavgifter.
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Den ena braskande rubriken efter den 
andra om vanvård av gamla människor, 
om dåliga rutiner och dåligt utbildad 
personal har fångat våra blickar den 
senaste tiden. Regeringen har gett 
 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra 
årliga brukarundersökningar inom 
 vården och omsorgen om äldre. Syftet 
är att se hur brukare upplever vården 
och omsorgen och hur väl insatserna 
motsvarar deras behov. I våras kom 
också Thorbjörn Larssons utredning 
”Värdigt liv i äldreomsorgen” (Social-
departementet, Värdighetsutredningen, 
Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 2008:51 29 maj 2008). Utred-
ningen visar förfärande brister i de 
 äldres levnadsförhållanden. Thorbjörn 
Larsson skriver i DN (2008-05-30) 
bland annat att ”äldre i Sverige 
 behandlas som kroppar utan integritet, 
utan själsliv och utan intressen”.

Det ovan nämnda är bara en del av rap
porteringen av bristande omvårdnad av 
äldre människor och ändå fullt tillräckligt 
för att inse att behovet är skriande för att 
arbeta för en förändring på området. Som 
logopeder har vi stora kunskaper kring 
språk och kommunikation och vi behöver 
tillsammans med andra yrkesgrupper dra 
vårt strå till stacken för att för att förändra 
förhållandena för ”våra” gamla. Så har vi 
på SÖK (Södra regionens kommunika
tionscentrum) tänkt, och sökte 2007 
medel från Arvsfonden via Hjälpmedels
institutet för att genomföra ett projekt 
som hade arbetsnamnet ”VardagsAKK i 
vården”. 

Det kan se ut som en tanke att det 
samma dag som Thorbjörn Larssons 

utredning blev offentlig hölls en konferens 
kring äldre och hjärnskador i Stockholm. 
Konferensen arrangerades av Hjälp
medelsinstitutet och Socialstyrelsen och 
samlade omkring 240 personer. Där talade 
bland andra Boel Heister Trygg från SÖK 
om vårt projekt om en god kommunikativ 
omvårdnad för äldre med svår demens, 
grav förvärvad hjärnskada eller grav 

fått förändrade liv på grund av demens 
eller andra svåra förvärvade hjärnskador.

Bakgrunden till att Boel Heister Trygg 
medverkade på konferensen i maj är att 
hon under året, inom ramen för vårt 
 projekt, skrivit en bok i ämnet. Bokens 
titel är ”Kommunikativ omvårdnad – Om 
alternativ och kompletterande kommuni
kation för personer med demens, förvär
vad hjärnskada och grav utvecklingsstör
ning” (2008). Vi har också framställt en 
DVDfilm som illustrerar något av 
bokens innehåll.

Vad innehåller boken och filmen?
Boken innehåller 8 kapitel där varje kapi
tel avslutas med frågor att fundera vidare 
kring, dels allmänt om innehållet i kapit
let och dels specifikt kring läsarens vård
tagare/anhörig. 

Den beskriver och svarar på frågor 
om hur man kan kommunicera när man 
har en svår hjärnskada; har förlorat för
måga att använda språk; inte kan träna/
lära själv men har samma rätt att kom
municera som andra! Fokus i boken är 
alltså personerna i den nära omgivningen 
och den ger redskap för dem att arbeta 
efter i bemötande och övrig kommunika
tion.

Boken börjar direkt i kommunikatio
nen, hur det ser ut när den fungerar och 
hur den kan vara när någon drabbas av 
till exempel stroke, demens, eller har en 
grav utvecklingsstörning. Den beskriver 
också inställning och bemötande och tar 
där sin utgångspunkt i allas rätt till kom
munikation. Huvudparten av boken 
beskriver hur man kan arbeta för en plan 
för kommunikativ omvårdnad kartlägg
ning, handlingsplan och vägar till vidare 
utveckling. Teori varvas med praktiska 
råd i ”Gör så här!” 

Kommunikativ omvårdnad,   något för logopeder?

Boel Heister trygg

Bilder från filmen ”Kommunikativ omvårdnad – SÖK”

utvecklingsstörning. Gensvaret var 
enormt och Boel blev spontant uppkallad 
att delta i den avslutande paneldebatten.

Vad handlar kommunikativ  
omvårdnad om?
Jo, egentligen ganska självklara saker som 
att lära känna människan bakom diagno
sen, behov av kunskap hos personalen, 
gott och värdigt bemötande samt möjlig
heten till en god kommunikation. Det 
skrämmande är att kunskapen på dessa 
områden inte finns, i alla fall inte där den 
bäst behövs, närmast de människor som 
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Kommunikativ omvårdnad,   något för logopeder?
Längst bak i boken finns också bilagor 
med användbara frågor och material att 
utgå från i arbetet med handlingsplanen.

Filmen ger exempel på när det inte 
fungerar så väl, men framför allt får man 
se exempel på gott och värdigt bemötande 
och vad det kan få för konsekvenser i 
kommunikation med äldre människor 
med stora funktionsnedsättningar. Den 
visar också hur det praktiskt kan gå till att 
göra ett ”Kommunikationspass” som stöd 
för omgivningen i kommunikationen.

Inom SÖK har vi lång egen erfarenhet 
av att arbeta med människor med stora 
funktionsnedsättningar och har också 
under många år varit verksamma i att 
utveckla området AKK, alternativ och 
kompletterande kommunikation. Boel 
skriver i inledningen ”det som slagit mig 
många gånger under dessa år är att väl
digt mycket av denna nu samlade kun

skap skulle kunna vara användbar även 
för andra grupper av personer: äldre som 
finns i gruppboenden eller i vårdboenden 
eller i andra verksamheter som riktar sig 
mot personer med allvarliga kommunika
tionssvårigheter”. Hon skriver vidare 
”Boken tillägnas två personer som givit 
mig insikter på det privata planet om vad 
kommunikation – och brist på kommu
nikation – betyder vid svåra skador eller 
sjukdomar: min mor och min svärfar”.

Både bok och film är tänkta att använ
das i utbildning för redan arbetande vård
personal och också för studerande i olika 
vårdutbildningar. 

Artikeltitelns fråga om kommunikativ 
omvårdnad är något för logopeder vill jag 
alltså besvara med ett kraftigt ja! Jo, för 
att behovet av en god kommunikativ om 
vårdnad för äldre människor med stora 
funktionsnedsättningar är skriande. Vi 

som logopeder har ett ansvar att dela med 
oss av vår kunskap och erfarenhet också 
till personal kring människor som inte 
längre själva kan föra sin talan om att få 
leva sina sista år, månader och dagar med 
värdighet i behåll och i en god kommuni
kativ omvårdnad – vilket borde vara en 
självklarhet för oss alla att få göra. Vi 
utmanar fler att ge sig in på detta område 
– inte minst när det gäller att utbilda den 
personal som tar hand om våra patienter 
när de är ”logopediskt färdigbehandlade”.

teXt: Ida Andersson, leg logoped, SÖK,  
sok@sokcentrum.se

Foto: SÖK samt Rolf Hamark
www.sokcentrum.se

Boel blev spontant uppkallad  
att delta i den avslutande paneldebatten.
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I Stockholm 2008 presenterade Aura 
Kagan FROM (Framework for Outcome 
Measurement) som kan betraktas som 
ett komplement till International 
 Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF). Båda modellerna 
lyfter fram betydelsen av hur delaktig-
hetsaspekter påverkas i samband med 
sjukdom och rehabilitering. Vid afasi 
finns det mycket logopeden kan göra 
för att påverka förutsättningarna för 
delaktighet för den drabbade. Ett sätt 
är att arbeta för att öka kunskap och 
kompetens hos omgivningen och 
 under 2003 drev enheten för Neuro-
logopedi vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset ett kliniskt utvecklingsprojekt 
med detta syfte. I projektet arbetade vi 
med hemtjänstpersonal för att utveckla 
och utvärdera ett behandlingsprogram 
för ökad kommunikativ kompetens hos 
samtalspartners till personer med afasi.

Språkstörning efter förvärvad  
hjärnskada
Skada i såväl vänster som höger hjärnhalva 
kan förorsaka afasi hos till exempel stroke
patienter. Forskning har visat att intensiv 
och specialiserad träning av språkförmå
gan hos logoped kan ge goda resultat men 
i dag finns oftast inte tillräckligt med 
resurser inom sjukvården och kommu
nerna för att tillgodose detta behov av 
träning. Det innebär att de flesta perso
ner med afasi och deras anhöriga ganska 
snart står mer eller mindre ensamma 
med sina kommunikationsproblem efter 
att en språkstörning konstaterats. Även 
personal på äldreboenden och sjukhem 
samt hemtjänstpersonal kommer ofta i 
kontakt med personer med afasi och 
många upplever att de saknar kunskap 
och kompetens för att kunna bemöta des
sa personer på ett adekvat sätt.

Med ICF:s och AFROM:s beskrivning 
av effekterna av en språkstörning upp
märksammas inte bara språkstörningen i 
sig utan även hur den påverkar indivi
dens möjlighet att utföra vissa aktiviteter, 
exempelvis att föra ett samtal och därmed 
begränsar individens möjlighet till social 
delaktighet (Kagan m. fl, 2008). I enlighet 

med en ”social modell” ser man en per
son med språkstörning som en individ i 
ett socialt sammanhang och därmed vid
gas fokus från den språkstörda till dennes 
samtalspartners (Light et al, 1992). I all
mänhet är det också så att den part i ett 
samtal som inte har drabbats av en hjärn
skada har bättre förutsättningar att bära 
ansvaret för att kommunikationen ska 
fungera så bra som möjligt. Afatikerns 
samtalspartners kan alltså vara målet för 
intervention genom att de aktivt får lär 
sig strategier för att kunna stödja kom
munikationen. 

Träning av samtalspartnern vid afasi
SCA™ (Supported Conversation for Adults 
with Aphasia) när bara en av flera utpro
vade metoder och angreppssätt när det 
gäller att arbeta med kommunikations
partners till afatiker, se till exempel Turner 
och Withworth (2006) för en någorlunda 
aktuell översikt. Ofta använder man sig 
av videoinspelningar av samtalsinterak
tion som analyseras och utvärderas med 
hjälp av en kommunikationsanalys, till 
exempel Conversation Analysis, CA (Booth 
och Perkins, 1999, Wilkinson m fl, 1998). 
Analysen av videoinspelad samtalsinter
aktion ger dels uppslag till vad som behöv
des tränas, dels visar den på förändringar i 
kommunikationsmönster efter avslutad 
intervention. CA används även i metoden 
SPPARC (Supporting Partners of People 
with Aphasia in Relations and Conversa
tion, Lock m fl, 2001). Programmet inne
bär åtta veckors kommunikationsträning 
och socialt stöd. Målet är att kartlägga 
deltagarnas egna upplevelser av problemen 
och hitta fungerande strategier. Samtal 
mellan personen med afasi och en närstå
ende videoinspelas i hemmen. Terapeu
ten analyserar inspelningen och kartläg
ger interaktionsmönstren med CA
metod. Sedan tittar terapeuten på inspel
ningen tillsammans med personen med 
afasi och den närstående och det är dessa 
som avgör vad de vill försöka förändra. 
Interventionen inbegriper bland annat 
konkret träning av lämpliga kommunika
tionsstrategier. Erfarenhet av träning av 
samtalspartners till personer med afasi 
visar att det är viktigt att ge positiv bekräf
telse på de goda strategier som paren 
redan använder och att tillhandahålla 

konkreta alternativ till sådana strategier 
som uppfattas som mindre funktionella 
(SimmonsMackie, Kearns & Potechin, 
2005).

Booth och Swabey (1999), utvärderar 
ett annat behandlingsprogram för sam
talspartners till afatiker. Detta program 
pågick under sex veckor och de anhöriga 
träffades i grupp en gång i veckan. De fick 
skriftliga individuella råd om kommuni
kationen. Dessutom undersökte man med 
utgångspunkt i en strukturerad intervju 
om samtalspartnerns subjektiva upple
velse av kommunikationen med afatikern 
överensstämde med vad som kunde iakt
tas i ett videoinspelat och analyserat sam
tal mellan personen med afasi och part
nern med hjälp Conversation Analysis 
Profile for People with Aphasia, CAPPA 
(Whitworth, Perkins & Lesser, 1997). I 
gruppaktiviteter tog man upp informa
tion om språk och kommunikation samt 
psykosociala konsekvenser av afasi. Man 
arbetade också med att förstärka bra och 
minimera dåliga kommunikationsstrate
gier. Resultaten i studien tyder på att 
metoden med individualiserade råd och 
information och gruppträning av strate
gier fungerar bra. Metoden är dock mycket 
tidskrävande vilket gör att författarna 
rekommenderar att man gör ett urval av 
kommunikationspar som kan förväntas 
tillgodogöra sig behandlingen. Mer forsk
ning om hur detta urval ska se ut är också 
något som efterlyses av Turner och 
 Withworth (2006). 

I stället för att arbeta med individu
aliserad terapi med afatiker och deras 
samtalspartners utvärderade Hinckley och 
Packard (2001) en metod för att påverka 
den funktionella sociala aktivitetsnivån 
hos afatiker och deras anhöriga. Där 
använde man sig av ett kort seminarielik
nande program. Syftet med programmet 
var att öka förståelsen av afasi och för
bättra relationerna inom familjen. Semi
narierna som gavs under konferenslik
nande former under två dagar. Deltagarna 
kunde välja att delta i olika seminarier 
utifrån eget intresse. Seminarierna var 
utformade som föreläsningar, gruppdis
kussioner eller workshops och innehållet 
presenterades på sätt som underlättade 
deltagandet för personer med afasi. Resul
taten i form av förbättrad kommunika

Vid sitt besök här i somras efterlyste Aura Kagan att neurologopeder skulle sprida och inspirera varandra med idéer  
om hur man kan arbeta med afasi på ett sätt som påverkar den sociala situationen för personer med afasi – här redovisas  
första halvan av ett projekt som genomförts vid enheten för Neurologopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att arbeta med samtalspartnern vid afasi  
– Klinisk utvärdering av ett program för gruppbehandling av hemtjänstpersonal
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tion mellan afatikerna och deras samtals
partners föreföll vara kvarstående efter 
sex månader.

Generell gruppbehandling
Det är inte alltid nödvändigt att göra en 
grundlig transkription av videoinspelad 
samtalsinteraktion för att analysera kom
munikationen. Ofta ger en översiktlig 
analys av en inspelning med hjälp av en 
checklista, tillsammans med en intervju 
eller ett frågeformulär riktat till samtals
partnern och personen med afasi mycket 
användbar information. Trots det är indi
vidualiserad behandling av enskilda kom
munikationspar tidskrävande. Därför 
genomfördes 2003 ett kliniskt utveck
lingsprojekt vid enheten för Neurologo
pedi vid Sahlgrenska universitetssjuk
huset i Göteborg, där vi utvärderade 
gruppbehandling av samtalspartners till 
personer med afasi. Tanken var att inne
hållet i undervisningen skulle öka del
tagarnas förståelse av afasi och även deras 
kunskap om möjligheter och begräns
ningar i kommunikationen med en 
 person med afasi. Målet var att deltagarna 
själva utifrån undervisningen skulle 
 kunna se hur de kan påverka och anpassa 
sin kommunikation. I utvärderingen av 
metoden arbetade vi med närstående till 
personer med afasi samt hemtjänstpersonal 
som arbetade med personer med afasi.

Vid två olika undervisningstillfällen à 
2,5 timmar med paus fick kursdeltagarna 
information om språk och kommunika
tion i allmänhet, om språkstörning vid 
afasi samt användbara strategier vid kom
munikationssvårigheter. 

De sju deltagarna bestod av kvinnor 
varav en var sammanboende med sin 
strokedrabbade make. Av de övriga var 
fem anställda inom hemtjänsten och hade 
där huvudansvar för minst en person 
med afasi. En av kvinnorna arbetade på 
ett dagcenter för socialt isolerade män
niskor och hade där för närvarande kon
takt med två personer med afasi. De per
soner med afasi som deltagarna hade 
kontakt med hade olika typer och varie
rande grad av afasi.

Undervisningstillfällena genomfördes 
med en veckas mellanrum. Viss utsträck
ning i tid antogs gynna personlig insikt 
och utveckling hos deltagarna samt ge 
möjlighet att pröva de nya kunskaperna 
och ställa frågor vid det avslutande kun
skapstillfället. 

Innehållet i föreläsningar hade delvis 
utgångspunkt i den modell för stödjande 
kommunikation som utvecklats inom 
SCA™ (Kagan, 1998). Det viktigaste inne
hållet i föreläsningarna distribuerades 
även skriftligt i 30sidors broschyr i 
A5format fördelat på 30 sidor. Det skrift
liga materialet delades ut till alla deltagare 
vid första föreläsningstillfället med upp

maningen att studera det efter eget intresse. 
Föreläsningar varvades med grupp

diskussioner och praktiska övningar samt 
konkreta videoexempel som visade pro
blem och möjligheter vid kommunika
tion med personer med afasi. Olika typer 
av bildtolkar och kommunikationsböcker 
anpassade för olika individer och situa
tioner demonstrerades konkret. Deltagarna 
gavs också tillfälle att ta upp och diskutera 
problem och lösningar som var aktuella i 
kommunikationen med de personer de 
själva hade kontakt med. I praktiska 
övningar fick deltagarna i par, delvis som 
rollspel, pröva och träna användning av 
olika strategier för att underlätta kommu
nikationen. I en annan form av övning 
fick deltagarna utifrån videoexempel på 
samtal med personer med afasi analysera 
vad som fungerade bra eller dåligt och 
vilka strategier som skulle kunna tänkas 
underlätta i just den konkreta situationen.

Avslutningsvis fick deltagarna utifrån 
ett färdigt formulär ta ställning till vad de 
trodde att de utifrån sina förutsättningar 
hade möjlighet och behov av att förändra 
för att underlätta kommunikation med 
den person med afasi de själva hade kon
takt med. I formuläret kunde deltagarna 
välja ut tre bland 15 olika förslag på åtgär
der som kunde fungera som mål för att 
förbättra kommunikationen. I formuläret 
listades sådant som relaterats till olika 
typer av afatiska svårigheter i broschyren 
och under föreläsningarna, exempelvis: 
”använda mer bilder och föremål för att 
underlätta förståelsen”, ”oftare kontrollera 
att vi båda förstått varandra rätt”, ”oftare 
tala i korta, enkla meningar för att under
lätta förståelsen”, ”använda mer enkla ja/
nejfrågor för att underlätta för afatikern 
att uttrycka sig”. 

Utvärdering av utbildningen
Metoden utvärderades dels genom en 
skriftlig, anonym, kursutvärdering efter 
avslutad kurs, dels genom att två av del
tagarna deltog i en utvärderingsstudie där 
samtalsinteraktion videoinspelades och 
analyserades före och efter avslutad 
utbildning. 

I den skriftliga kursutvärderingen fick 
alla deltagare på sex stycken 5gradiga 
skalor markera hur de upplevde: föreläs
ningarna, broschyren, övningarna, video
exemplen, undervisningstempot och i 
vilken grad de tyckte att de lärt sig något. 
Utrymme för egna kommentarer fanns 
också. Deltagarna visade sig vara mycket 
nöjda med utbildningen. Endast två 
skriftliga kommentarer bifogades av del
tagarna på utvärderingsblanketterna: ”Alla 
inom hemtjänsten bör gå” och ”Det borde 
finnas fler tillfällen för sådana kurser”.

teXt: Lotta Saldert, Göteborg
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conversation. Int. J. Language &  
Communication Disorders, 33, 144–149 

Whitworth, A., L. Perkins & R. Lesser, 
1997. CAPPA: Conversational Analysis  
Profile for People with Aphasia,  
London: Whurr.

Andra halvan av projektet, utvärderings
studien med två av kursdeltagarna,  
publiceras i nästa nummer. Håll utkik  
i Logopednytt nr 2 på Europeiska  
logopeddagen, den 6/3!
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Starten 1942 skedde på initiativ av eld
själen Dagmar Stenbeck tillsammans med 
Professor i pediatrik Adolf Lichtenstein, 
Föreståndaren på Karolinska Sjukhuset 
foniatriska klink Dr Bertil Kågén, Över
läkaren på Kronprinsessan Lovisas sjukhus 
Kirurgiska avd. Dr. James Hindmarsch 
och Dir. Anders Sandrew. 

Det hade framkommit att om opera
tionerna av gomdefekter skulle få full 
effekt så behövde de kompletteras med 
intensiv talträning. De inblandade var 
helt övertygade om att det var av största 
vikt att barnen kunde tala ordentligt vid 
skolstart för att för att undgå kamraternas 
hån och kitsligheter. De visste också att 
ansiktsskador var svåra att bära och talfel 
svåra att komma över. 

Man hade tidigare försökt inackordera 
barnen hos familjer och ta dem till poli
klinik eller privat undervisning men de 
mödrar som tog hand om barnen hade 
ofta inte den tid som erfordrades, så ett 
litet hemlikt internat med specialutbildade 
lärarinnor vore den bästa lösningen. 

Dagmar Stenbeck vände sig till Svenska 
Röda Korset som beslöt att ”inrätta ett 
hem med ändamål att meddela barn med 
talrubbningar lämplig talbehandling samt 
att bereda dem bostad och kost under den 
tid behandlingen pågår”. Pensionsstyrel
sen lovade stå för 2/3 av kostnaderna, res
terande kostnad fick föräldrarna betala 
själva eller söka ersättning hos den lokala 
sjukkassan. Röda korset fastställde stad
gar för hemmet och anslog 25.000 kr för 
igångsättandet av verksamheten. Vårdav
giften bestämdes till 225 kr/månad/barn. 
Den 11 juni invigde prins Carl hemmet. 

Starten av hemmet var en pionjär

insats från SRK sida eftersom ingen lik
nande verksamhet fanns i Sverige vid den 
tidpunkten och hemmet tog emot barn 
från hela landet i internatform. Dagmar 
Stenbeck var noga med att betona vikten 
av att Hemmet skulle var så hemlikt som 
möjligt. Maten lagades i huset och spred 
dofter, barnen satt vid långbord och barn
biträdena hjälpte till där det behövdes. 
Personalen skulle ordna för barnens fysiska 
som psykiska hälsa så att de trivdes och fick 
ut mesta möjliga av sin vistelse på Hemmet. 

Styrelsen fastslog en ”Minneslista 
rörande barnens psykiska hälsa” som 
finns nerskriven på två A4ark i 27 att
meningar. Den delades ut till personalen 
och där kan vi bland annat läsa: 

•  Måtte jag aldrig glömma att barnen  
är helt beroende av min omsorg och i 
regel inte har möjlighet att klaga om  
jag behandlar det olämpligt. 

•  Att nykomlingar och gråtande barn 
aldrig får lämnas ensamma. 

•  Att hela min arbetstid är till för  
barnens skull.

•  Att barnens trevnad går före  
finstädningen.

•  Att jag uppmuntrar barnen till  
sysselsättning och hjälper dom att  
ordna lek & arbete.

•  Att när jag blir missnöjd och tycker jag 
vill klaga, då bör jag klaga hos över
ordnade, så att problem kan ventileras.

Både sköterskan som bodde i huset och 
ett barnbiträde hade jour på nätterna. 

Personalen som anställdes från början 
var 1 föreståndarinna tillika sjuksköterska, 
1 talfelslärarinna, 1 kokerska, 3 biträden 

och 1 gårdskarl. En barnläkare och en 
foniater besöker Hemmet varje vecka för 
att undersöka barnen. Snart framkom det 
att det behövdes en leklärarinna för sys
selsättning av barnen. Talfelslärarinnan 
och föreståndarinnan fick sin utbildning 
hos foniatern Bertil Kågén. 

Hemmet hade från starten 20 platser 
för barn i åldern 5–8 år som kom från 
hela Sverige. Ingen begränsning av vistelse
tiden fanns, det berodde på resultatet, 
men i snitt var de där i 4–5 månader. 
Repetitionskurser gavs vid behov på som
rarna. Runt om i landet fanns vuxna gom
defekta, som då och då kunde få hjälp 
med tallektioner. Alla barnen hade ope
rerats för olika former av läpp, käk och 
gomspalt, oftast på Kronprinsessan Lovisas 
barnsjukhus och på Hemmet fortsatte 
den viktiga eftervården med talövningar. 
Undervisningen bestod huvudsakligen i 
att genom övningar av olika slag bibringa 
barnen förmåga till riktig ljudbildning. 
Ett gott samarbete fanns även med Tand
läkarhögskolan där många barn fick 
tandreglering.

Vid starten hyrde styrelsen Palmerska 
villan, beläget mellan Millesgården och 
Foresta på Lidingö, för 7.000 kr/år. Mil
jön var inte den bästa, blåsigt och dragigt 
och utemiljön torftig men huset fungerade 
tillfredsställande till en början. 1951 flyt
tades verksamheten till ”Lilla Hemmet”, 
Welanderstiftelsens hus på dåvarande 
Kungsholmsgatan 106, numera St:Görans
gatan 106. 1956 kunde verksamheten inte 
fortsätta i lokalerna och efter mycket 
sökande fann styrelsen den villa på Drott
vägen 10 på Lidingö som kom att bli den 
fasta adressen fram till stängningen 2008. 

RÖdA KoRSetS  SpRÅKFÖRSKoLA 
– en pionjärinsats som går i pension efter 66 år

Röda Korsets har bedrivit verksamhet för barn med tal-och språksvårigheter under tre namn. 
Röda Korsets hem för barn med gomdefekter 1942–1966, 

Röda Korsets Lidingöhem 1966–2004 och senast Röda korsets språkförskola 2004–2008. 
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Den 12 maj 1956 var 18 barn inskrivna.
I början av 1960talet minskade efter

frågan på platser för barn med gomdefek
ter och styrelsen skrev till Riksförsäk
ringsverket och anhöll om att få ta emot 
barn med grava talrubbningar för att 
ut öka målgruppen. Bakgrunden var att 
de fonologiska mottagningarna var så få 
och att många barn inte hann få hjälp på 
klinikerna före skolstart, trots priorite
ringar. Detta beviljas 1962 och i septem
ber 1962 finns endast 2 barn med gom
defekter, resterande hade försenad tal
utveckling.

1967 anställdes den första logopeden 
som gick ut i den första kullen från Karo
linska Institutet. Hon arbetade i ett år på 
Lidingöhemmet. Sedan var det svårt att 
rekrytera en ny logoped och flera talpe
dagoger vikarierade på tjänsten fram till 
1974 då nästa logoped anställdes. Från 
1978 har två logopeder varit anställda 
parallellt.

I början av 1970talet skedde en vidare
utveckling av verksamheten. 
Bland annat hölls behand
lingskonferenser för alla 
anställda, varje vecka, en 
personalrepresentant var med 
som adjungerad på styrelse
möten, ett formulär utfor
mades för att tillfråga föräld
rarna om synpunkter och 
önskemål på behandlingen 
och en psykologkonsult 
 testade barnen regelbundet. 
1974 anställdes den första 
förskolläraren på halvtid och 
1975 utökades med ytter
ligare en förskollärartjänst 
på deltid.

De flesta barnen kom nu 
från  Stockholmsområdet så 
verk samheten över gick till 5dagarsvecka 
eftersom behovet av helginternat hade 
avtagit i och med de kortare resvägarna. 
Antalet barn med gomdefekter var ytterst 
få medan barnen med talstörningar och 
problematiska socioemotionella svårig
heter hade blivit fler.

Verksamheten har under de senaste 

20 år bedrivits som en språkförskola för 
12–14 barn med diagnosen grav tal och 
språkstörning. Barnen har kommit från 
hela Stockholms Län. De har fått intensiv 
logopedbehandling enskilt och i grupp, 
och en tillrättalagd miljö med alternativa 
kommunikationssätt, liten barngrupp och 
specialutbildade pedagoger för att förstå 
och bli förstådda. Fem pedagoger och två 
logopeder arbetade i team. Knutna till 
verksamheten har funnits konsulter 
såsom psykolog, sjukgymnast och de 
senaste åren även en arbetsterapeut och 
en barnneurolog.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
många som har varit barn på internatet 
och i vuxen ålder kontaktat och besökt 
verksamheten har mest positiva minnen 
från vistelsen. För många har varit svårt 
är att förstå hur de kunde bli lämnade av 
familjerna och inte få ha kontakt under 
bortavaron. Alla säger att huset som de 
upplevde som så stort, nu är mycket min
dre. De minns också att de hade roligt 

med de andra barnen och busade ibland.
Birigtta som bodde på Lilla Hemmet 1951 
berättar att barnen plockade i maskar i 
tablettaskar och fick andra att stoppa ner 
fingrarna för att ta en tablett. 

Stig som 1956 bodde i huset på Drott
vägen berättar många minnen när han 
vandrar runt i huset. Han kommer bland 
annat ihåg att barnen före måltiderna fick 
en skål med vatten i olika färger som de 
skulle blåsa bubblor i för att öva upp 
munmotoriken. Han säger också ”jag har 
aldrig varit arg på mina föräldrar som 
lämnade mig här utan känner mer tack
samhet mot dom som gav mig denna 
chans. Personalen tog hand om oss på ett 
väldigt kärleksfullt sätt. Jag kan nog säga 
att jag inte skulle vilja vara vuxen om det 
inte hade varit för åren här. Skolan har 
inneburit en otrolig skillnad för mig”.

Ulla som var 5½ år när hon 1956 kom 
till Lidingöhemmet minns att pappa läm
nade henne till en sköterska i hallen och 
sen åkte iväg. Sköterskan visade henne 

sängen där hon genast kröp ner och drog 
täcket över huvudet och ville inte prata 
med eller titta på någon. Det gick dock 
snart över och hon har också många glada 
minnen om hur barnen fick köa till badet 
före nattning, hur dom satt vid långbord 
och åt, leken och utflykter. Talträningen 
var allra roligast och det hon såg fram 
emot varje dag. Under de två terminerna 
var hon endast hemma över julnyår. Hon 

minns även hur dom firade 6  
årsdagen med tårta på Hemmet.

Barnen som gått i språk
förskolan har i de flesta fall 
behövt extra stöd även i den 
fortsatta skolan. En del har 
återkommit och berättat hur 
det har gått för dem. Det har 
funnits både glädje och 
bekymmer i skolan, fritiden 
och vuxenblivandet. Många 
säger att de hade det bra i den 
lilla gruppen; de kände att de 
var omtyckta och hade roligt. 
De flesta tror att åren på 
språkförskolan gav en större 
möjlighet till att klara skolar
betet och kamratrelationerna 
än om de hade gått kvar i sin 

vanliga förskola. Det finns dock ingen 
uppföljande studie av barnen som gått i 
språkförskolan de senaste 15 åren varför 
det är svårt att säga vad den inneburit i ett 
större perspektiv. 

Verksamheten vid Röda Korsets 
språkförskola har måst stängas på grund 
av att barnantalet minskat kraftigt då allt 
fler kommuner startat liknande språk
grupper. Det har varit en stor sorg att 
avveckla en väl fungerande verksamhet. 
Samtidigt hoppas vi att kunskapen om 
språkstörning ska spridas och att det ska 
finnas tillgång till språkförskolor på hem
maplan för alla barn som behöver detta. 
En liten skrift med dokumentation av 
verksamheten kommer ut under våren 
2009. Det finns även information på Röda 
Korset hemsida.

Gunilla Malmström, f. d. enhetschef  
Röda Korsets språkförskola

Logoped Monica SternerJuto har varit  
behjälplig att gå igenom texten.
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Första disputationen  
inom logopedi i Umeå

Handledare har varit professor Jan van 
Doorn vid enheten för logopedi, Umeå 
univer sitet och biträdande handledare 
professor Anette Lohmander, Sahlgrenska 
akademien vid Göteborgs universitet, 
enheten för logopedi och foniatri. 
Avhandlingen försvarades på engelska 
och fakultets opponent var professor Fiona 
Gibbon, Speech and Hearing Sciences, 
Queen Margaret  University, Edinburgh, 
Stor britannien.

Enheten för logopedi vid Umeå uni
versitet har funnits sedan 1997 då grund
utbildningen för logopeder startade här. 
Karin Brunnegård är den första att dispu
tera i logopedi vid Umeå universitet. Karin 
gick logopedutbildningen i Göteborg och 
har arbetat som logoped vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå sedan 1998. 
Hon har varit med i läpp, käk och gom
spaltsteamet (LKGteamet) nästan lika 
länge och studierna i hennes avhandling 
har sitt ursprung i just arbetet med patien
ter med läpp, käk, gomspalt (LKG) och 
patienter med resonansproblematik av 
andra orsaker.

Vi var många samlade denna dag i före
läsningssal B på nionde våningen i Tand
läkarhögskolans byggnad på Norrlands 

universitetssjukhus i Umeå. Många av oss 
var stolta arbetskamrater från logoped
mottagningen och logopedutbildningen 
här i huset, men även många andra intres
serade åhörare hade tagit sig hit både från 
när och fjärran. 

De sista veckorna inför disputationen 
var hektiska för Karin på mer än ett sätt. 
Hon kontaktades nämligen av både lokala 
tidningar och TVkanaler efter att press
utskicket om avhandlingen gått ut. Det 
media framför allt intresserade sig för var 
Karins ena slutsats som handlar om att 
”västerbottningar inte talar mer genom 
näsan än andra”. Karin har intervjuats av 
både tidningen Västerbottens Folkblad 
och Västerbottenskuriren, ett inslag på 
Västerbottensnytt på TV4 har sänts och 
hon deltog även i programmet Eftersnack 
på SVT och pratade om nasalklang och 
demonstrerade hur man använder Naso
metern. 

Lika ”nasala” här som där
Västerbottningar i allmänhet, och Umeå bor 
och Skelleftebor i synnerhet, brukar sägas 
prata nasalt. En jämförelse med akustisk 
mätning av barns tal i Umeå, Stockholm 
och Göteborg som Karin gjort visar dock 
att det inte är några mätbara skillnader i 
graden av nasalt tal, d v s reso nans i näs
hålan, i de olika dialekterna. Orsaker till 
detta kan vara att Karin inte hittat just de 
grupper som talar nasalt, det kan också 
handla om att de dialektala drag som vi 
kallar nasala egentligen inte har med röst
klang i näsan att göra. 

Opponent professor Fiona Gibbon 
talade i sin inledning bland annat om att 
det kan vara svårt att vara säker på vad 
man exakt hör i någons tal, eftersom det 
finns så många olika parametrar som spe
lar in och påverkar vår perception. Hon 
demonstrerade detta väldigt tydligt med 
en videosekvens som visade en man som 
med öppen mun säger en stavelsesekvens, 
vilken de flesta av oss åhörare uppfattade 
som ”dadada”. Ljudet vi egentligen hörde 
var dock stavelsesekvensen ”bababa”, men 
eftersom vårt synintryck också spelar in 
då vi lyssnade på filmsekvensen så upp
fattade vi alltså en helt annan konsonant 
eftersom vi inte såg någon bilabial artikula
tion. Detta är känt som McGurkeffekten.

Nasometer förenklar svår bedömning
Det är väl dokumenterat i tidigare studier 
att lyssnarbedömning av nasalt tal, det vill 
säga när röstklangen blir annorlunda på 
grund av ökad eller minskad resonans i 
näshålan, är svårt. Särskilt öppen nasalitet 
(hypernasalitet) är svår att bedöma. Orsaker 
till detta är att begreppet öppen nasalitet 
är svårdefinierat, att det ofta förekommer 
samtidigt med andra talavvikelser och att 
det kan blandas ihop med andra röstkva
liteter. I avhandlingen har det framkom

den 12 december 2008 försvarade 
Karin Brunnegård, Institutionen 
för klinisk vetenskap, logopedi, 
Umeå universitet, sin avhandling 
med titeln ”evaluation of nasal 
speech: a study of assessments 
by speech-language pathologists, 
un trained listeners and nasome-
try” (Utredning av nasalt tal:  
en studie med bedömningar av 
logopeder, otränade lyssnare  
och nasometri). 

Karin med nasometern.
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mit att trots att lyssnarna är specialiserade 
logopeder och metodiken har anpassats efter 
de rekommendationer som förts fram på 
senare år så är överensstämmelsen och 
sambandet mellan olika lyssnares bedöm
ningar och för samma lyssnare vid uppre
pad bedömning inte alltid tillfredsstäl
lande. Därför behöver logopedernas per
ceptuella bedömningar kompletteras med 
akustisk mätning av talet i svårbedömda 
fall och för att få ett mått på nasalt tal. 
Nasometern är ett instrument som spelar 
in talet i en dator med hjälp av två mikrofo
ner fästade på var sida om en platta. Den 
ena mikrofonen spelar in ljud från näsan, 
den andra spelar in ljud från munnen.

Nasalt tal kan orsakas av medfödda 
defekter i gommen, till exempel gomspalt, 
neurologisk sjukdom eller hörselnedsätt
ning. Nasalt tal på grund av en defekt i 
gommen kan inte åtgärdas med träning 
utan behandlas vanligtvis kirurgiskt. 
Logopedisk träning används ofta som ett 
komplement eller alternativ vid andra 
orsaker till nasalt tal. God diagnostik och 
dokumentation före och efter beslut och 
åtgärd är därför mycket viktigt. Det är till 
exempel också viktigt att titta på gom
mens utseende och funktion vilket görs 
med röntgenfilmning och filmning med 
fiberoptik. Att talet är nasalt är inget pro
blem i sig om det inte gör att personen är 
svår att förstå eller gör att man uppfattas 
negativt av omgivningen.

Logopeder och lekmän överens
I de studier som ingår i avhandlingen har 
olika lyssnargruppers bedömning av nasalt 
tal jämförts, det har också undersökts om 
det finns en nytta med akustisk mätning 
av nasal klang med Nasometer. Hur logo
peders bedömningar överensstämmer med 
lekmäns (otränade lyssnares) bedöm
ningar av nasalt tal har också undersökts.

Avhandlingen visar också att det finns 
en samstämmighet mellan logopeder och 
lekmän om vilka personer som har mest 
nasalt tal och att dessa behöver hjälp med 
sitt tal. Detta ger bekräftelse på att de 
patienter som remitteras för operation av 
gommen har tillräckligt allvarliga tal
svårigheter för att behöva behandlas. 
Avhandlingen visar även att både lekmän 
och logopeder som inte har erfarenhet av 
arbete med patienter med nasalt tal har 
svårt att skilja på de två typer av nasalitet 
som finns, öppen och sluten nasalitet.

Mätning med Nasometer har tidigare 
rekommenderats som komplement till 
lyssnarbedömningar. En av artiklarna 
stödjer detta och innan man beslutar om 
behandling av nasalt tal rekommenderas i 
avhandlingen att man både gör en bedöm
ning genom lyssning och genom nasome
termätning. Om man inte har möjlighet 
att mäta kan två logopeder göra bedöm
ningen för att den ska bli säker. I en studie en glad och nydisputerad Karin Brunnegård. 

Träffa 
kollegor på 
Logoped- 
stämman! 

23–24 mars 2009 
i Uppsala 

För anmälan  
och 

mer information: 
www.logopedforbundet.se

i avhandlingen har det tagits fram norm
värden för svenska barn så att Nasometern 
nu kan användas i svensk sjukvård. I flera 
länder, till exempel i USA, är den redan 
mycket känd. I de normaldata för akustisk 
mätning av röstklang, för 6–10åringar, 
som samlades in inom ramen för denna 
avhandling visade inga signifikanta skill
nader mellan kön eller tre stora dialekt
områden (Umeå, Stockholm, Göteborg).

Talmaterialval?
Betydelsen av vilket material man använ
der för bedömning med lyssning respek
tive Nasometer undersöktes och det fram
kom att det inte behöver vara identiskt 
talmaterial vilket tidigare framförts. Vil
ken typ av två talmaterial som är lämpli
gast att använda med Nasometer klar
gjordes också.

Efter Karins presentation följde en 
intressant vetenskaplig diskussion mellan 
respondent och opponent kring de olika 
delarna i avhandlingen. Därefter ställde de 
tre personerna i betygsnämden frågor och 
även en del personer i auditoriet hade några 
frågor och funderingar innan det hela 
avslutades. Efter en stunds minglande 
med lättare förtäring på logopedmottag
ningen, medan betygsnämnden samman
trädde, meddelades till slut att avhand
lingen var godkänd och Karin kunde pusta 
ut. På kvällen hölls sedan en trevlig fest 
på Evy´s restaurang. Dagen till ära var det 
snöstorm och kaos i busstrafiken, men 
jag tror att alla gästerna lyckades ta sig dit 
i alla fall och Karin själv såg ut att vara 
mycket nöjd med dagen då jag tackade 
för mig senare på kvällen.

Det Karin vill med sin avhandling är 
att ge ett bidrag till ökad kunskap inom 
området som handlar om att bedöma 
resonansproblematik och detta tycker jag 
att hon lyckats mycket bra med.

teXt: Josefin Enfält, leg.logoped
Logopedverksamheten i Västerbotten

Foto: Anders Asplund
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                                 14. – 16. maj 2009 
 

Torsdag 14.05.09 
11.30 – 12.30: Frokost 
12.30 – 13.00: Åbning af konferencen ved Center for Hjerneskades direktør  

Frank Humle 
13.00 – 16.00: Jane Marshall (UK): Working with people who have severe aphasia: 

Using alternatives to speech 
16.30 – 17.30: Oplægsholder annonceres snarest 
18.00: Modtagelsesreception på Københavns Rådhus 
 
Fredag 15.05.09 
08.15 – 09.00: Kaffe og the 
09.00 – 12.00: Ruth Herbert (UK): Word finding in aphasia. What do we know, what 

can we do, and what difference does it make? 

12.00 – 13.00: Frokost 
13.00 – 15.00: Madeline Cruice (UK): Measuring and improving quality of life with 

aphasia after stroke: Philosophical, conceptual and practical approaches 
15.00 – 17.00: Parallelsessioner om Sprog, Kommunikation og Livskvalitet: 

Inge Wilms  Melanie Kirmess     
 Ingrid Behrns  Elisabeth Ahlsén & Anneli Bergström 
 Eli Qvenild  Lise Randrup Jensen & Charlotte Lønnberg 
17.00 – 18.30: Poster-udstilling og salgsudstilling af hjælpemidler 
 
Lørdag 16.05.09 
08.15 – 08.30: Kaffe og the 
08.30 – 10.30: Gill Pearl (UK): Community participation and aphasia  
11.00 – 13.00: Anna Basso (ITA): Aphasia therapy: General guidelines and its efficacy 

13.00 – 13.15: Afslutning 
13.15: Frokost 
Foreløbigt program, ændringer kan forekomme 
 
 
Sted: Københavns Universitet Amager, København. 
Tilmelding: På konferencens hjemmeside www.aphasia2009.dk  
Pris: DKK 2600 ved tilmelding inden 1. marts 2009. Derefter DKK 3000. 
  
 
Frist for indsendelse af postertitel og resumé d.15. februar 2009.  
Oplysningerne indtastes på konferencens hjemmeside. 
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Cirka 150 logopeder hade samlats och stor
föreläsningar varvades med 3parallelliga 
kortföredrag. Den första gemensamma 
presentationen var ett evidensseminarium 
som Barbro Bruce höll i med den äran 
och släppte fram publiken för diskussion. 
Målet med seminariet var att vi så små
ningom ska få mer konsensus i diagnos 
och metoder. Det kan till exempel gälla 
vilket som är effektivast – direkt eller 
indirekt intervention av tal och språk
störningar. 

Barbro visade oss SBU:s ( Statens 
beredning för medicinsk utvärdering), 
Socialstyrelsens och Statens folkhälso
instituts syn på evidenskrav i vården. Hon 
förde också in ICF i evidenstänkandet.

Likriktning eller sporre? 
Flera yngre logopeder påpekade att de 
inte fått tillräcklig praktisk erfarenhet 
under utbildningen och efterlyste att 
kunna läsa om goda exempel på behand
lingar och metoder. Ett annat förslag som 
kom upp under diskussionen var att logo
peder kan behöva ett PTPår under hand
ledning ungefär som psykologerna har. 
En annan synpunkt var att kreativiteten 
kan bli lidande ju mer man kvalitetssäkrar 
(= likriktar) behandlingen. 

Vi var nog många som sporrades att 
gå hem och arbeta mer evidensbaserat i 
kliniken/skolan men så uppstår genast 
frågan, hur ska vi få tid att dokumentera 
de goda exemplen? Att jobba evidens
baserat tror jag dock kan bli vårt ”adels
märke” och något som gör oss trovärdiga 
i förhållande till alla quickfix metoder 
som öser över oss från media och trender 
i pedagogiken. 

Första dagen avslutades med en    
riktig feelgoodföreläsning av Susanne 
 Fredriksson om ”ArbetsglädjeLivsglädje, 
ett resultat av dina tankar”. 

Dag två inleddes med föredraget 
”Pedagogiska processer i vården” av fil dr 
Marianne Lindbladh-Fridh, sjuksköt
erska på Hälsohögskolan i Jönköping. 
Anledningen till att man nu talar om 
pedagogiska processer inom vården är 

tuffa besparingskrav, och att politikerna 
vill att patienterna ska bli mer aktiva i 
behandlingen. Ett annat skäl är att PBL 
nu slagit igenom i grundutbildningarna. 
Gången i den pedagogiska processen är: 
planering målbeskrivning undervisning 
(terapi) – utvärdering. Man gör ett avtal 
om ett visst antal behandlingstillfällen 
och lägger in viss tid för hemarbete enligt 
anvisningar av logopeden. Efter avslutad 
behandling utvärderas resultatet. Detta 
sätt att arbeta känns väl igen för oss skol
logopeder där vi engagerar pedagoger 
och föräldrar i stor utsträckning för 
 träning av barnen.  

Av alla kortföredragen kommer här endast 
ett axplock från dem som jag lyssnade på:  
”Nationellt kvalitetsarbete i logopedi”, av 
Emma Eriksson, Göteborg. Emma berät
tade att det görs försök att starta upp 
nationella nätverk för jämförelser mellan 
kliniker och landsting, utbyte av idéer om 
användbara kvalitetsindikatorer och utveck
ling av modeller för att bygga upp ett 
nationellt kvalitetsregister i logopedi. 

Ett sätt att enkelt studera och dra slut
satser av en behandling är ”Single Subject 
design” där man följer en patient före
underefter bedömning/behandling. 

Ett exempel på hur man kan använda 
en SingleSubjectmetodik visade Lise-
lotte Svensson och Liisi Raud-Westberg 
i ”Artikulatorisk behandling av nasala /s/”. 
Ett strikt träningsprogram i 10 steg visade 
hur en pojke med avvikande produktion 
av /s/ till slut uppnådde korrekt tillämp
ning och att man även kunde ha kortat 
ner programmet på grund av generalise
ringseffekter.  

I ”Lexikal förmåga hos svenskarabiska 
barn i skolår 4 – en undersökning med 
PPVTIII och Kent & Rosanoffs associa
tionstest” berättade Thérèse Mikoczy och 
Anna Nyman att det inte gick att påvisa 
något samband mellan ordförrådets stor
lek och organisation samt att Kent & 
Rosanoffs test var mindre lämpligt att 
använda i sin nuvarande form. De tror 
dock att man skulle kunna bearbeta testet 

så att det blir kliniskt användbart. Under
sökningen visade också att testgruppen 
fick sämre resultat på båda testen än man 
fått vid tidigare studier, både med ensprå
kiga och flerspråkiga barn. Det kan alltså 
vara problematiskt att använda flerspråkiga 
åldersreferenser i en annan population än 
den de har konstruerats för. 

Slutligen talade Elisabet Wiedel, 
Alingsås om sitt arbete som ”Hälsofräm
jande logoped”. Alingsås lasarett är sedan 
2007 medlem i det svenska nätverket av 
Health Promoting Hospitals och sjukhus
ledningen gav logopedmottagningen i upp
drag att utarbeta en helt ny logopedtjänst 
med uppgift att arbeta förebyggande, 
handledande, och informerande inom ett 
barn – och ungdomsperspektiv. Syftet 
med tjänsten är att sprida logopedisk 
kunskap och fungera som länk mellan 
mottagningens logopeder och kommun/
barnhälsovård. Målen är att uppnå säkrare 
remittering, uppsöka och ge ökad kun
skap om tal och språkstörningar på för
skolor, skolor, BVC och till föräldrar. 
Tjänsten har blivit mycket positivt mot
tagen. 

Clinical guidelines på svenska?
Vid konferensens avslutande framfördes 
önskemål om att SLOF skulle engagera 
sig i evidensarbetet och samla in och 
dokumentera erkänt goda behandlingar 
och metoder som alla kan ta del av och 
som kan användas som underlag vid pri
oriteringar. Som representant för SLOF:s 
 styrelse hoppas jag att alla vässade pennan 
och skrev motioner till förbundsmötet i 
mars i frågan!

Vi tackar arrangörerna i Jönköping 
för upplyftande dagar i höstmörkret!

Birthe Holmqvist
SLOF 

Nationell konferens i logopedi 
20–21 november 2008 i Jönköping

Landstinget i Jönköping och Sahlgrenska akademin höll 
för tredje gången sin höstkonferens på temat 

”Aktuell logopedisk forskning och utvecklingsarbete i Sverige”.
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Studentuellt

Anna Harr, Josefina Karlsson och Marlene 
Jonsson är tre studenter från logoped
utbildningen i Umeå som blickade utan
för Sveriges gränser när det blev dags att 
skriva magisteruppsats. Intresset riktades 
mot Australien där ett av världens ledande 
center för cochleaimplantat (CI) finns, 
Sydney Cochlear Implant Centre (SCIC).  

CI är ett hjälpmedel som genom elek
trisk stimulering av hörselnerven gör det 
möjligt för döva personer att uppfatta 
ljud. Ända sedan implantatet började 
utvecklas på 1960talet har Australien haft 
en stark position inom forskningen runt 
och utvecklingen av CI. Vid SCIC erbju
der man det näst största CIprogrammet 
i världen och centret bedriver fortgående 
forskning, vilket leder till att man har den 
senaste kunskapen då det gäller CI och 
vårdkedjan kring patienterna. 

Utvecklingen inom området går i 
rasande fart och under tjejernas utbild
ningsperiod väcktes ett intresse att veta 
mer om CI och främst habiliteringen som 
krävs när ett barn fått implantatet/en. Vid 
Logopedprogrammet i Umeå finns pro
fessor Jan van Doorn, som passande nog 
har sina rötter i Australien, och kom att 

bli till stor hjälp när kontakten med SCIC 
knöts. Genom att söka bidrag och stipen
dier löstes den finansiella biten, då J.C. 
Kempes minnesfond, Lions i Arvidsjaur 
och Ljungby samt Umeå universitets 
internationella kommitté gjorde det möj
ligt för tjejerna att resa till Sydney. 

Syftet med studien var att kartlägga 
de logopediska insatserna i vårdprogram
met för barn med cochleaimplantat vid 
SCIC. Man hoppades också kunna tillfö
ra habiliteringsverksamheten för barn 
med CI i Västerbotten ny kunskap för att 
kunna ge ett ännu bättre omhänderta
gande av barnen och deras familjer i 
Umeå. 

För att få en helhetsbild av arbetet vid 
SCIC genomfördes intervjuer med logo
peder och föräldrar, auskultationer vid 
samtliga logopediska moment i vårdked
jan samt en kartläggning av det material 
som användes vid habilitering och 
bedömning.  Det visade sig att ett utpräglat 
teamarbete bedrevs och att logopeden 
fyllde en viktig funktion i vårdprogram
met, både vad gäller pre och postopera
tiv bedömning och habilitering. Vid SCIC 
arbetar man efter AVTmetoden, där för

äldrarna utbildas i att ta huvudansvaret 
för terapin genom lyssningsträning. Ofta 
var logopeden även familjernas kontakt
person på centrat, något som lämpade sig 
i och med de regelbundna möten med 
familjer som uppstod genom habilite
ringen. 

De tre studenterna, som snart är färdiga 
logopeder, menar att det arbetsätt som de 
bevittnat vid SCIC i viss utsträckning 
skulle kunna tillämpas i Västerbotten, 
men då med anpassning till vår kultur. 
Detta förutsätter dock ett väl utarbetat 
teamarbete och utökade logopediska 
resurser. 

När man frågar tjejerna vad de minns 
mest från tiden vid SCIC nämner de alla 
föräldrar och barn som de träffat och hur 
nöjda de är med bemötandet vid SCIC.  
Även den stolthet över verksamheten och 
glädjen att få arbeta på centrat som fanns 
hos de anställda gav ett bestående 
intryck. 

teXt: Kristin Nordberg, Umeå
Foto: Josefina Karlsson

CI 
i Sydney

Anna och Marlene utanför Sydney Cochlear 
Implant Centre.

Många logopedstudenter skulle gärna förlägga en termin av utbildningen utomlands, 
men att förverkliga detta kan vara svårt med tanke på Logopedutbildningens  
utformning. en utmärkt möjlighet att få se hur logopedens roll ser ut i andra länder  
är att göra delar av examensarbetet utomlands.
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Lediga platser & kurser

Närsjukvården Landstinget Halland söker

LOGOPED
till Logopedmottagningen i Kungsbacka

Mer information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb

Du är också välkommen att ringa logoped 
Christina Helltoft Nilsén, tel 0300-56 51 40. 

Hela livets sjukhus.

Läs mer på www.sodersjukhuset.se

Sachsska Barnsjukhuset söker logoped 
för arbete i team.

   www.halmstad.se

Halmstad består av cirka 90 000 invånare, som lever i en av landets  

mest expansiva regioner. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att  

företagen blomstrar, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. 

Halmstads kommun har cirka 7 000 med arbetare som tillsammans  

strävar efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och 

upplevelsestad. Vi ser nytänkande, mångfald och samverkan som  

förutsättningar för att lyckas! Vill du vara med?

Barn- och Ungdomsförvaltningen 
Kärnhuset söker: 

Logoped ref nr 400-8  

Kontaktpersoner: Jan Abrahamsson tel 035-13 82 29 

För mer information se www.halmstad.se/ledigajobb 
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Universitetsadjunkt i logopedi förenad 
med klinisk tjänstgöring
Vid institutionen för neurovetenskap, vikariat med tillträde  
snarast tom 2010-02-28

www.uu.se

Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbildningen i 
Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete och viss  
administration.

Vi söker dig som vill förmedla kunskap om rösten till studenterna såväl i teori som praktik, och helst har 
intresse för röstforskning.

Upplysningar om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018-611 3544.

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

Välkommen med din ansökan märkt UFV-PA 2008/2555 senast 20/2, 2009

Care with CONFIDENCE

Care with CONFIDENCE

U S i L

VÅRD MED FRAMTID

U S i L

CARE     FUTURE
FOR
THE

UNIVERSITETSSJUKHUSET i LUND

är ett regionsjukhus som erbjuder högt specialiserad sjukvård till invånarna i södra sjukvårdsregionen. Dessutom 
erbjuder vi bassjukvård till invånarna i närområdet. Vår ambition är att med hög kompetens och kvalitet vara ett 
ledande sjukhus och därmed bidra till ett friskare samhälle och en god livskvalitet. Forskning, undervisning och 
utveckling är en viktig del av sjuk husets vardag. Sjukhuset är givetvis rökfritt. Vi strävar efter en jämn könsför-
delning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Platsannonser och 
kontaktpersoner finns på: www.skane.se/platsnytt och www.usil.se.

Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområde Öron-, näs- och halssjukvård, Avdelningen för Röst- och Talvård söker

Cheflogoped
Ref nr 25- X- 0901
Sista ansökningsdag är 2009-02-25.

Läs mer på www.skane.se/platsnytt,  
och välj yrkeskategori chefer eller logopeder. 

Logoped 
med placering vid rehabiliteringskliniken 
på Länssjukhuset i Halmstad

Heltid, ref nr 6/09

Mer information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb

Du är också välkommen att ringa avdelningschef 
Jakob Alström, tfn 035-13 46 92, 0709-63 46 92

Familjen är en grupp.
Teckna en
gruppförsäkring.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 5
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Sara Rosenfeld-Johnson
MS, CCC-SLP

5 & 6 oktober 2009, Level 1
A Three-Part Treatment Plan for

 Muscle-based Therapy
Kursavgift: 3.000 kr inklusive kursmaterial

8 & 9 oktober 2009, Level 2
Diagnosis and Program Planning  

for Clients with  
Oral-Motor Communications Disorders
Deltagande i Level 2 förutsätter att du har gått Level 1

Kursavgift: 3000 kr inklusive kursmaterial

10 oktober 2009
Live evaluation
Kursavgift: 1.000 kr

Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Göteborg
Kurserna riktar sig till alla som arbetar med oralmotorisk 
träning och till föräldrar. Reducerat pris för föräldrar.  
Anmälan senast 1 september 2009 till:
Pia Dornérus, Mun-H-Center, Box 2046, 436 02 Hovås
Telefon: 031-7509200, E-post: mun-h-center@vgregion.se
För vidare information se: www.mun-h-center.se

Obs! Kursen ges på engelska. Begränsat antal deltagare. 

Olyckor händer. Har du tur
händer det på arbetstid.
Under arbetstid har de flesta av oss ett gott
försäkringsskydd tecknat av arbetsgivaren, men
hur är ditt skydd på fritiden?
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 2

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus, med en
årlig omsetning på ca. 1 mrd.kr. og ca.1130 årsverk. Sykehusdriften har et
ideelt, ikke-kommersielt formål. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene
Menighetssøsterhjemmet og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med
Helse Sør-Øst RHF, og er lokalsykehus for flere av Oslos bydeler innen psykiatri
og indremedisin. Klinikk for kirurgi tar imot henviste pasienter fra hele landet
for planlagte operasjoner innen ønh og ortopedi. Sykehuset har en rekke ulike
psykiatriske behandlingstilbud, som tilrettelegges ut fra behovet til den enkelte
pasient, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 

TAKO-senteret er et riksdekkende odontologisk kompetansesenter
for sjeldne medisinske tilstander. Senteret er en del av Lovisenberg
Diakonale Sykehus. 

Logoped
100 % års vikariat fra 01. 02 2009 med mulighet for forlengelse.
Merk søknad 224-08.

TAKO-senteret utreder, kartlegger og formidler informasjon om
orofaciale forhold hos personer med spise- og talevansker og sikling.
Vi mottar henvisninger fra hele landet for vurdering og behandlings-
planlegging av personer med sjeldne medisinske tilstander. Det 
utføres også en del behandling, og det legges vekt på en tverrfaglig
tilnærming hvor tannlegespesialister, logoped og fysioterapeut deltar
i vurderinger ved behov. 

Til stillingen ønskes fysioterapeut eller logoped med erfaring med
oralmotorisk stimulering og trening.

Det forventes at medarbeideren utfører vurderinger og oppretter
tiltaksforslag, samt veileder fagpersonell og pårørende. Teamarbeid
er en viktig del av virksomheten.  Erfaring med datautstyr og tekniske
hjelpemidler er en forutsetning.

Kontakt: Avdelingssjef Kari Storhaug, Tlf: (+47) 23 22 59 20 eller
logoped Pamela Åsten Tlf:(+47) 23 22 59 27

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.
Pensjonsordning. Sykehuset disponerer personalbarnehage.
Sykehuset er en røykfri arbeidsplass.

Søknad sendes: Personalavdelingen,  Lovisenberg Diakonale
Sykehus, 0440 Oslo. Eller e-post: se internett: www.lds.no innen
15.02 2009. Merk søknad 224-08. Innsendte papirer og attester 
returneres ikke. 

LOGOPED 
till Stadshagens Habiliteringsenhet

Små barngrupper och ett kompetent team

Omfattning: vikariat 100% hela 2009,  
med möjlighet till förlängning.
Kontakta gärna logopederna Lotta Pellbäck  
eller Jennie Gadeborg tel. 08 508 08 615  
eller enhetschef Karin Porserud.  
Mobil 076 82 54 027  
karin.porserud@kungsholmen.stockholm.se
 
www.stockholm.se/habiliteringsenheterna
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Kurskalendariet

Kurs för logopeder i Palin Parent-Child Interaction  
Therapy, practical intervention for early childhood  
stammering, P-PCI 

16, 17, 18 september 2009 i Helsingborg

Föreläsare elaine Kelman. 
För mer information och anmälan: www.skane.se/logoped

Kursdagar som SÖK håller i vår:

5/3  Blisskurs för personal kring vuxna blissanvändare  
(målgrupp är ffa assistenter, personal i daglig  
verksamhet, gruppbostad, osv. så sprid gärna  
informationen vidare)

19/3 grafisk AKK, gAKK – metodkurs

Vidare information finns på SÖKs hemsida:  
www.sokcentrum.se

Dysfagisymposium! 

Uppsala Akademiska sjukhus den 7 maj under ledning av  
logopederna paula Leslie och Hannah Crawford. 
Info: margareta.gonzalez.lindh@lg.se. 

Anmälan: gabriella persdotter, logopedprogrammet,  
Uppsala univ. 018-611 35 45

LSVT® LOUD Training & Certification Workshop,

3–4 september 2009 på Universitetssjukhuset i Linköping. 
Svenska Logopedförbundet i samarbete med LSVt global, 
LLC och Neurologiska Kliniken, US i Linköping. 
Begränsat antal platser.

OBS! Sista anmälningsdag 1 maj 2009.

För anmälan och mer information: 
www.logopedforbundet.se.

Röstfonden med 

Patricia Grammings Minnesfond
som sorterar under Röstfrämjandet, stödjer utvecklingsarbete och  
forskning rörande tal- och sångrösten, förebyggande röstvård och vård  
av personer med röststörningar. 

Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som härmed utlyser anslag för  
år 2009. Ansökan skall sändas före siste maj 2009 till 

Röstfonden
Att: prof Johan Sundberg
Röstforskningscentrum KtH
tal Musik Hörsel
100 44 Stockholm
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Län/ Region Efternamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

Blekinge petra Hagstrand-Westrin petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting

dalarna Åsa Rundström asa.rundstrom@ltdalarna.se Landstinget dalarna 

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

gävleborg Madeleine Holmqvist madeleine.holmqvist@lg.se gävleborgs Läns Landsting 

Halland Johanna Kristensson johanna.kristensson@utb.halmstad.se Halmstad kommun 

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

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

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

Kalmar Inger Larsson ingerlar@ltkalmar.se Landstinget i Kalmar län 

gotland Kerstin Andersson kerstin.andersson@gotland.se gotlands kommun 

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

Norrbotten Nils Johansson nils.johansson@nll.se Norrbottens Läns Landsting 

Skåne Anne Zimmerman anne.zimmermann@eslov.se eslövs Kommun 

Skåne Agneta Ivanov agneta.ivanov@skane.se Region Skåne, Lund 

Skåne Margareta Löfgren margaretha.lofgren@skane.se Region Skåne 

Skåne Linda Bauhn linda.bauhn@skane.se Region Skåne, ystad 

Skåne Cecilia Lundström cecilia.lundstrom@skane.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett  

Skåne Katrin dahl katrin.dahl@skane.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett  

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

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

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

Skåne Anna pohjanen anna.pohjanen@pub.malmo.se Malmö stad/kommun 

Värmland Ann-Christine Ivarsson ann-christine.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting 

Västerbotten Barbara eberhart barbara.eberhart@vll.se Västerbottens Läns Landsting 

Västerbotten Kajsa Brännlund kajsa.brannlund@vll.se Västerbottens Läns Landsting 

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

Västernorrland Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting,  
   Länssjukhuset Sundsvall - Härnösand 

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

Västra götaland elisabeth Wiedel elisabeth.wiedel@vgregion.se Västra götalandsregionen, Alingsås lasarett 

Västra götaland Anneli Åkerberg anneli.akerberg@vgregion.se Västra götalandsregionen 

Västra götaland Anna Rensfeldt anna.rensfeldt@vgregion.se Habiliteringen Västra götalandsregionen 

Västra götaland yvonne Svensson yvonne.svensson@vgregion.se Västra götalandsregionen 

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

Örebro Sanna Wennerfeldt sanna.wennerfeldt@orebroll.se Örebro Läns Landsting 

Östergötland Janna Ferreira  janfe@ibv.liu.se Östergötlands län 

Stockholm Marjana tornmalm marjana.tornmalm@sll.se Stockholm läns landsting, Habilitering 

Stockholm Myrto Brandeker myrto.brandeker@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus 

Stockholm Lisbeth grimlund lisbeth.grimlund@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus 

Stockholm Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm läns landsting,  
   Strokegruppen Östermalms primärvård



poSttIdNINg

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

➽ Mer från Nationella konferensen!
 

➽  Läs Lotta Salderts utvärderingsstudie av samtalsträning  
med afatikerns samtalspartner!

Logopeden i Pictogrammet? Vardå?

det har kommit till vår kännedom att det saknas en pictogrambild för  
Logoped! Arbetsterapeut har sin symbol liksom ett antal andra yrken,  
men logopeden lyser med sin frånvaro… 

Företaget Specialpedagogiska Skolmyndigheten uppger att man haft svårt att hitta en tillräckligt 
bra symbol för logoped, något i symbolen som ”för tanken rätt”, men man var positiva till att  
få in förslag på hur en sådan symbol skulle kunna se ut. därför uppmanar vi eR, kära logoped-
kollegor, att komma in med förslag på hur en sådan bild skulle kunna se ut. Vad representerar 
oss egeNtLIgeN? Hur vill vi att symbolen för vårt yrke ska vara utformad?

Kom in med era alster senast 10:e mars 2009!

Vi ser helst att ni mejlar in till: logopednytt@dik.se, men vill ni lämna era förslag i pappersform 
fungerar det med, då skickar ni dem till:
 
Malin Sixt Börjesson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
enheten för Neurologopedi 
SU/Mölndals sjukhus, t-huset, plan 3
431 80 Mölndal                 /Red

TÄVLING!


