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I mitten av april drog den nya styrelsen igång arbetet för den  
pågående mandatperioden. Vid förbundsmötet i mars beslutades det 
att styrelsens arbete huvudsakligen ska inriktas på marknadsföring av 
logopeder. Arbetet är långsiktigt och det kommer att dröja innan resultatet 
börjar synas.
 SLOF arbetar redan sedan många år aktivt med externt arbete i olika 
sammanhang både nationellt och internationellt. Mycket av det här  
arbetet kommer naturligtvis också att fortsätta. 
 På internationell nivå har medlemskapet i CPLOL, där ordföranden 
för övrigt sedan några år tillbaka är svensk, varit det mest kontinuerliga. 
Arbetet strävar ytterst efter att i den mån det är möjligt harmonisera 
utbildningsnivån och logopedprofessionen inom Europas gränser. Just nu 
pågår ett omfattande arbete där CPLOL tillsammans med utbildnings
anordnare i alla medlemsländerna söker pengar via EU för att arbeta just 
med harmonisering av logopedutbildningarna över Europa. Det är ännu 
inte klart om den projektansökan som skickats kommer att beviljas, men 
om den gör det kommer det att innebära ett stort lyft för CPLOLs  
strävanden. 
 Utöver medlemskapet i CPLOL har SLOF ett flertal gånger varit 
representerade vid IALPs och ASHAs kongresser. 
 På nationell nivå har deltagandet i SACOvård varit av stor betydelse 
för förbundet. Genom denna sammanslutning av vårdanknutna SACO
förbund har SLOF fått en ökad insyn i processer och skeenden inom det 
svenska vårdsystemet som vi annars hade missat. Vår placering inom 
DIK ställer oss i många sammanhang vid sidan av det som sker inom 
vårdsektorn.
 Under de senaste mandatperioderna har mycket tid och ansträngning 
lagts på att besvara remisser kring ämnen som berör logopeder, deras 
arbete och de patientgrupper vi arbetar med. Detta är ett arbete som ger 
ringar på vattnet eftersom besvarandet av en remiss där man från början 
inte tillhört de kontaktade förbunden, kan innebära att man nästa gång 
en relevant utredning skickas ut på remiss, faktiskt blir tillfrågad om att 
svara. Den nya styrelsen har för avsikt att fortsätta med det här arbetet.  
 Sedan ett par år besöker delar av styrelsen Almedalsveckan på Gotland. 
Så kommer att ske även i år. Detta är ett utmärkt tillfälle att bevaka vad 
som samhällspolitiskt sett är aktuellt inom Sverige. Med tiden kommer 
SLOFs roll i det här gigantiska arrangemanget att kunna bli mer aktiv. 
 Internt inom SLOF har styrelsen i allra högsta grad för avsikt att fort
sätta kontakten med de lokalfackligt förtroendevalda logopeder som är 
aktiva över hela vårt avlånga land. Även den kursverksamhet som SLOF 
under ett antal år har byggt upp kommer att fortsätta. 
 Under de närmaste två åren kommer troligen också internt arbete 
inom DIK, särskilt gällande DIKs organisation och inre struktur, att 
 uppta en hel del av styrelsens tid. Förbundsstyrelsen har signalerat att 
man tänker se över hur förbundet fungerar och hur arbetet organiseras, 
vilket kommer att påverka samtliga delföreningar. 
 Med den här programdeklarationen för den pågående mandatperioden 
önskar jag er alla trevlig läsning i resten av tidningen. 

Ulrika Guldstrand
Ordförande
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Nytt från styrelsen

•   Under april besvarades remisserna 
”Patientsäkerhet – Vad har gjorts?  
Vad behöver göras? (SOU 2008:117)”, 
”Patientens rätt. Några förslag för att 
stärka patientens ställning”  
(SOU 2008:127)” och ”Socialstyrelsens 
riktlinjer för strokesjukvård 2009.”

•   Styrelsen sammanträdde i Stockholm 
den 24/4–25/4. 

•   Den 14–16 maj genomförs CPLOLs 7:e 
kongress i Ljubljana, Slovenien. Två 
representanter från SLOFs styrelse deltar 
i kongressen. Vidare rapport kommer i 
nästa nummer av Logopednytt.

•   Styrelsen sammanträder nästa gång 
per telefon den 25/5.

Styrelsen genom Ulrika Guldstrand

Vi har fått in flera fina 
förslag till Pictogrambild 
för ”logoped”, men ännu  
är inte tävlingen över.  

Har du grunnat på ett 
förslag men inte kommit 
längre än till byrålådan 
med det? 

ta chansen – skicka in en 
kladd, skiss, beskrivning 
eller färdig bild till  
logopednytt@dik.se  
senast den 20/5!

                                          LN-red

Skaffa större 

nätverk!
Många kollegor har redan hittat varandra på internet, i nätverk för  
olika logopediska specialiteter. 

Inom nätverken avhandlas såväl stort som smått – kluriga patientfall,  
vem som ska gå på konferensen, behandling med evidens och vilka  
standardvårdplaner som ska tillämpas inom olika diagnoser. 

På denna adress: http://lists.mrfriday.com, kan du hitta barnlogopeder, 
dysfagilogopeder, dyslexilogopeder, fus-logopeder, hablogopeder,  
neurologopeder och stamningslogopeder. 

Känner du till fler nätverk och nätverksadresser kan du gärna skicka in 
dem till logopednytt@dik.se för lite extra spridning.
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Presentation av 

Svenska Logopedförbundets  
styrelse 2009–2011
På Logopedstämman i Uppsala i mars valdes den nya SLoF-styrelsen för de två närmaste åren. 
Logopednytt har passat på att ställa lite frågor till dem.

de frågor som ställdes var:             1. På vilken ort arbetar du? 
2. Inom vilket/vilka logopediska arbetsområden arbetar du? 
3. När tog du examen och från vilken ort? 
4. Vad har du för tidigare fackliga erfarenheter? 
5. Hur kom du på att du ville engagera dig i facket och SLoF:s styrelse? 
6. Vad har du för förväntningar på styrelsearbetet? 
7. Brinner du för något särskilt som du vill ta upp under mandatperioden?

1. Staffanstorp.
2.  Dyslexi och språkstörningar hos skolbarn. 
3. 1998 i Lund.
4.  Jag har suttit i SLOF:s styrelse sedan 2003, 

först som sekreterare, sen som suppleant 
och ledamot. Jag är också LFF på min 
arbetsplats.

5.  Jag har alltid tyckt att fackligt arbete är  
viktigt, dels som en del av den svenska 
arbetsmarknadstraditionen, dels för att jag 
tror att det är ytterst viktigt att arbetstagarna 
själva och samlat för sin talan och finns 
som relativt jämlik part till arbetsgivarna 
och de organisationer som företräder dem.  
I SLOF arbetar vi med professionsfrågor, 

inte med det grundfackliga, men det är 
bara vi logopeder som med framgång kan 
företräda oss själva.

6.  Jag ser styrelsearbetet som en chans att se 
till att logopedernas professionsfrågor syns 
och märks. Förhoppningsvis ska vi genom 
de beslut som togs på förbundsmötet och 
det mandat som det gav styrelsen lyckas 
utveckla det arbetet så att vi syns och märks 
mer. 

7.  Frågan som antogs i styrelsens proposition 
vid förbundsmötet, vår framtida arbets
marknad och särskilt i kommunalsektor 
där jag själv arbetar. 

Ulrika Guldstrand, ordförande

1.  Jag jobbar inom Stockholms läns landsting.
2.  Just nu delar jag min tid mellan att arbeta 

som barnspråkslogoped och att vara 
enhetschef på en logopedmottagning.

3.  Jag tog examen 1999 vid Karolinska Institu
tet i Stockholm.

4.  Jag var studentfackligt engagerad under 
större delen av utbildningen. Därpå följde 
en lång period av mer passivt engagemang 
– jag gjorde inte så mycket men tyckte och 
tänkte en massa…  
Dessutom har jag med stor nyfikenhet följt 
SLOF:s arbete under åren, bland annat vid 
flera förbundsmöten.

5.  Jag har tänkt tanken flera gånger att det 
skulle vara roligt att arbeta i SLOF:s  
styrelse så småningom, så jag blev glatt 
överraskad när valberedningen ringde.

6.  Förhoppningen är att tillsammans med 
övriga styrelsen kunna fortsätta det fina 
(och jag vet delvis rätt hårda) arbete som 
tidigare styrelser utfört.

7.  En av många viktiga frågor är främjandet 
av dialog mellan logopedutbildningarna 
och den s.k. verkligheten, liksom det vore 
intressant att se vad SLOF kan göra för  
evidensbaseringen av logopedi och för 
breddningen av vår arbetsmarknad.

Maria Karlsson, vice ordförande

▲

5
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1.  Jag arbetar på neurologiska kliniken på US  
i Linköping.

2.  Det jag gör mest under dagarna är att  
bedöma/behandla strokedrabbades svälj
förmåga, språk och talstörningar – men 
givetvis också även andra patienter med 
neurologiska sjuk domar. Varje dag känner 
jag samma glädje på min arbetsplats och  
jag trivs verkligen mycket bra.

3. Gick ut i Lund 1997. 
4.  Jag har suttit i Logopedförbundets  styrelse 

som kursansvarig sedan 6 år tillbaka – det 
har varit fantastiskt roligt och jag har lärt 
känna många, många logopeder under åren.

5.  Jag kan faktiskt inte komma på varför jag 
började i styrelsen – jag blev föreslagen och 

tackade JA. Som de flesta väl vet är det helt 
oavlönat, men en stor förmån för min del har 
varit att jag har lärt känna så många kolleger.

6.  Den nya styrelsen har en spännande samman
sättning med många engagerade personer 
inom skilda områden och det kommer bli en 
spännande mandatperiod som jag verkligen 
ser fram emot!

7.  En breddad arbetsmarknad känns som det 
absolut viktigaste att arbeta med just nu, när 
fler och fler logopeder utbildas. Vi vet ju att 
det finns många områden i samhället där 
logopedisk kunskap borde ha en given plats, 
till exempel inom skolhälsovården, äldre
vården och hemrehabiliteringsteamen. 

Inger Gillholm, sekreterare

1. Universitetssjukhuset i Örebro
2.  Arbetar med neurodiagnoserna, afasi, 

dysartri, dysfagi samt stamning.
3.  Examenåret var 2000, orten Göteborg.
4.  Har suttit i SLOF:s styrelse sedan 2003,  

både som kassör men även vice ord förande. 
Är även lokalfacklig förtroendeman samt 
representerar DIK i det lokala SACOrådet.

5.  Det kom jag inte på själv utan jag fick en 
förfrågan från SLOF:s valberedning.

6.  Att få börja arbeta med de frågor som  
beslutades på förbundsmötet.

7.  Har sagt det tidigare: jag brinner inte, där
emot pyr en låga (som jag hoppas aldrig ska 
dö) för en vidgad och expanderad marknad 
för logopeder.

Sanna Wennerfeldt, kassör

såväl kommun som landsting behovet eller 
varför en logoped är en självklarhet.

6.  Har suttit en period som LFFansvarig och 
det har varit skoj, om än arbetsamt i perio
der. Förväntningarna är den möjlig het som 
finns att påverka och om möjligt göra skill
nad på en högre nivå än på arbetsgolvet. 
Sedan är jag självklart intresserad av vår 
fortsatta kursverksamhet som under denna 
man datperiod ligger under mina vingar.

7.  Tror jag sagt det mesta under de andra  
frågorna, men åter igen är det informa tion 
kring och om logopedin som är den vikti
gaste frågan! Vad gör vi som är så bra!!

1.  Örnsköldsviks sjukhus och delvis i Sollefteå.
2.  Arbetar med framförallt neuro från akut 

sjuka till rehabilitering, tumör/cancer i 
munhåleregionen, vuxna med ät/svälj
svårigheter, barn med hämmad ät utveckling, 
LKG och vuxenhabilitering.

3.  Jag tog examen 05 från utbildningen i Umeå.
4.  Jag har varit motsvarande LFF under mer

parten av mitt yrkesverksamma liv.
5.  En av de frågor jag brinner mest för är just 

information kring logopedyrket  och varför 
vi ska finnas med på många fler ställen än vi 
gör just nu. Kan bero på att vi här i norr inte 
haft tillgång till logoped och därmed förstår 
inte politiskt ansvariga eller ledning inom Susanne Westerbring, kursansvarig

yrke inom vården tack vare dess tvärveten
skapliga prägel/holistiska synsätt. Dessutom 
en kvinno dominerad yrkesgrupp full av 
begåvade, intelligenta, empatiska unga kvin
nor. Hotfullt? Javisst… För alltför många!

6.  Jag vet ärligt talat inte. Hoppas på givande 
diskussioner som leder framåt! Jag hoppas 
kunna bidra med lite av ett kunnande från 
den privata sidan och från ”företagsvärlden 
utanför” – och då inte endast från området 
logopedi utan även från kommunikation = 
PR/information/marknadsföring.

7.  Logopedins nytta i samhället?! Den s.k. 
 privata logopediska vården. Kund/patient
perspektivet. Vikten av den personliga 
 kommunikationens nytta och roll för all 
framgång, såväl individuellt som för organi
sationers lönsamhet. Kopplingen till hur 
bristande kommunikation påverkar oss alla.

Elisabeth Mohammar, projektansvarig

1. Lidingö/Stockholm.
2.  Privat polikliniskt – Barn: Talspråkutveck

ling, dyslexi, röst, stamning. Vuxna: Tal och 
språk/neurologiska besvär, skador och sjuk
domar, dyslexi, röst, stamning.

3. Stockholm 1981.
4.  Inte mycket. Var studeranderepresentant 

under utbildningen. Var på några fackliga 
kursdagar i anslutning till det.

5.  Ingrid Kongslöv kontaktade mig. Jag var 
tveksam, men fattade beslutet att anta nomi
neringsförslaget för att kunna bidra med 
PR och marknadsföringsstrategin kring 
logopedyrket. Det är fortfarande alltför okänt 
och har därför inte den status i samhället 
och bland beslutande organ som det borde 
ha med tanke på den uppskattning vi 
er håller från våra patienter och de mycket 
speciella kvalifikationer som krävs för att 
klara yrket! Det borde vara ett föregångs
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Alla frågor är inte riktigt aktuella (går termin 4 
på utbildningen i Stockholm), men här är  
svaret på några av dem:

5.  Jag är ledamot i SLOSS (SLOF:s 
 studentsektion) och jag valdes till 
 studentrepresentant i SLOFstyrelsen.

6.  Att lära mig mer om hur det ser ut i arbets
livet för oss logopeder i Sverige, och att  
kunna hjälpa studenter att få en bra över
gång från studierna till arbetslivet.

7.  Att studenter ska kunna vara delaktiga i  
olika sammanhang inom logopednätverket 
så att vi har en lättare övergång när vi blir 
era kolleger.

Liz Hultby, studentrepresentant

1. Göteborg, Öckerööarna, Kungsbacka.
2.  Primärvården – Neurologopedi, Privat – 

neurologopedi, skollogoped.
3. 2002, Göteborg.
4.  Jag har redan suttit i SLOF:s styrelse en  

period.
5.  Fick förfrågan och kände att möjlig heten  

att vara med och utveckla professionsfrågor 
såsom specialistkompetens etc var  
spännande och kul.

6.  Kul att få vara med en period till när man 
börjar känna sig varm i kläderna.

7.  Att arbeta för en breddad arbets marknad 
med fler logopeder i primärvård, skola och 
kommun.

Marika Schütz, tidnings- och webansvarig

1. Gällivare sjukhus.
2.  Röst, barnspråk, LKG, neurologiska  

dysartrier.
3. 1994 i Göteborg.
4.  Jag har jobbat fackligt tidigt under min 

logopedbana. Började som SLOFdeltagare  
i SACOråd och skyddsombud, kontakt
person i SLOF som sedermera blev LFF. 
Blev tillfrågad om SLOF styrelsearbete som 
jag hakade på i form av suppleant. Är fort
farande suppleant i SLOF. 

SLOF:s representant i DIK:s förbundsstyrelse 
fram till november 2009. På hemmaplan är  
jag numera inte LFF utan skyddsombud inom 
länslogopedin i Norrbotten.
5. Halkade in på bananskal…
6.  Har varit med ett tag så jag vet ungefär vad 

som väntar. Aktiv suppleanttill varo med 
andra ord.

7.  Vilka frågor SLOF ska jobba med blev klart 
vid förbundsmötet och dessa är intressanta 
att hugga tag i.

Anna-Lena Dynesius, suppleant

1. Sollentuna.
2. Barnspråk – språkförskola.
3. 2005 Umeå.
4.  LFF i Norrbotten, studentfackligt engagerad 

under studietiden (student represenant  
i programkommittén för Logopedprogram
met, Medicinska föreningen, studentkår).

5.  Intresse för fackliga frågor i allmänhet samt 
återkommande frustration över att logoped
yrket fortfarande är så pass okänt och en  
vilja att göra något åt saken.

6.  Tror och hoppas det blir givande, framför 
allt att jobba med den stora frågan  
OPINIONSBILDNING som är huvud
uppdraget under mandatperioden.

7.  Likvärdig vård nationellt för våra patient
grupper, breddad arbets marknad.

Signe Tonér, suppleant, kontaktperson  
för lokalfackliga ombud:

1. Stockholm. 
2. Vuxenhabilitering. 
3.  2004 från Stockholm (läste ett år i Dublin 

och hamnade därför lite efter...).
4. Inga alls förutom ”vanlig medlem”.
5. – 
6.  Jag hoppas att vi kommer lyckas med att nå 

ut med budskapet att logopeder behövs! 
7.  Jag tycker att frågan om opinionsbildning är 

väldigt viktig och tycker att det är strålande 
att förbundsmötet antog motionen om detta.

Anna Junesand, suppleant

Samtliga bilder förutom Mohammar och dynesius är tagna av Henrik Alfredsson.

BILd SAKNAS
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Att arbeta med personer i behov 
av AKK innebär som bekant att 
stor tonvikt måste läggas på 
utbildning till anhöriga och 
personal. den närmaste om-
givningen har stor betydelse för 
att förbättra möjligheterna till 
kommunikation och därigenom 
delaktighet i skola och samhälle. 
Förskolan och skolan är viktiga 
arenor för kommunikation.

I Gävleborgs län finns KOMX, ett kom
munikationscenter som arbetar länsöver
gripande med både låg och högteknolo
gisk AKK samt med syn och skrivhjälp
medel. Till enheten hör också ett Datatek. 
KOMX har länge känt behov av att  arbeta 
enligt nya utbildningsmodeller med 
omgivningen gällande AKK. Föreläs
ningar, studiedagar och handledning är 
bra men det räcker inte.

Kerstin Burvall Hernell, enhetschef på 
KOMX, kontaktade Specialpedagogiska 

institutet som det hette då1, och framförde 
sina önskemål om samarbete. En arbets
grupp bildades bestående av Ann Jacobson 
och Christer Eriksson, rådgivare i Östra 
regionen, Kerstin Burvall Hernell och 
Margareta Carlsson, logoped på KOMX. 
Vi bestämde oss för att fokusera på utbild
ning till pedagoger och assistenter inom 
förskola, grund och särskola i länet. 

Vi enades om följande mål för vår semi
narieserieserie: 
•  Deltagarnas kunskap och kompetens 

kring AKK ska öka beträffande teori 
och arbetssätt/metod.

•  Deltagarna ska främja en kommunikativ 
utveckling hos eleverna så att dessa blir 
delaktiga och får goda förutsättningar 
för sin kommunikativa utveckling.

•  Deltagarna ska få praktisk träning i för
hållningssättet gentemot AKKanvändare.

•  Antalet konkreta kommunikationstill
fällen i vardagen ska ha ökat i förhållande 
till utgångsläget. 

Metoden för att nå dessa mål skulle vara 
en processinriktad arbetsmodell.

Processinriktad arbetsmodell
Ett informationsmöte hölls, riktat till rek
torer och specialpedagogiskt ansvariga, 
där vikten av kursdeltagarnas aktiva med
verkan poängterades samt att kursdel
tagarna måste få tid sanktionerad från 
cheferna för att kunna delta. Efter att 
seminarieserien avslutades skulle kom
munen ta ansvar för det fortsatta utveck
lingsarbetet kring AKK.

Tre seminarier planerades in under 
hösten 2007 och ett avslutande semina
rium i maj 2008. Vid det första seminariet 
fick deltagarna formulera frågor kring 
AKK som de ville få belysta under semi
narieserien. Föreläsningarna byggde sedan 
på de frågor deltagarna ställt.

Frågor som togs upp var till exempel 
hur man kan utveckla användandet av 
AKK i vardagen när eleverna i klassen 
har olika kommunikationssätt och är på 
olika utvecklingsnivå, hur man gör en 
kommunikationskarta till en elev med 
synnedsättning och motoriska problem, 
och vilka metoder att kommunicera som 
kan fungera då man är gravt utvecklings
störd och har svårt att uppfatta bild.

Barn och unga med
kommunikationssvårigheter 
i behov av AKK

– en processinriktad  
arbetsmodell i seminarie-
form i samverkan  
stat-kommun-landsting

Avslutningspresentation:  
AKK på kommunens hemsida.
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Seminariernas innehåll
Utifrån deltagarnas frågor kring AKK 
fick seminarierna följande innehåll:
Seminarie 1  Allmänt om AKK BRO

modell2 
Förhållningssätt och  
pedagogiska strategier 

Seminarie 2  Grafisk AKK på olika nivåer 
Delaktighet i grupp

Seminarie 3  AKK vid autism 
TAKK – Tecken som AKK

Seminarie 4  AKK vid grav språk
störning samt 
AKK vid grav synskada 
och utvecklingsstörning

Efter varje seminarium fick grupperna 
reflektionsuppgifter att arbeta med på 
hemmaplan. 

Reflektionsuppgifter kunde till exem
pel handla om förhållningssätt, bemötande 
och pedagogiska strategier:
1.  Ge exempel från din vardagssituation 

där du arbetar med barnet/eleven ur 
ett AKKperspektiv.

2.  Ge exempel från din vardag där du 
upplever att det finns hinder för att 
barnet/eleven ska vara delaktig i  
verksamheten.

3.  Ge förslag på hur du skulle kunna  
förändra så att hindren inte kvarstår.

Efter avslutad seminarieserie fick del
tagarna ett samlat dokument med alla 
reflektionsuppgifter. Alla kursdeltagarna 
fick också ett uppföljande besök på sin 
arbetsplats samt kontakt via telefon och 
epost mellan seminarietillfällena. 

Hur gick det då?
Utvärderingsenkäten besvarades av 30 av 
de 34 deltagarna. 77 % av deltagarna sva
rade att deras teoretiska kunskaper hade 
ökat och 68 % ansåg att de hade förändrat 
sitt arbetssätt och metoder. 
 52 % ansåg att de har främjat en kommu
nikativ utveckling genom att:

Samarbetet kring AKK hade ökat 
med kollegor. 
•  Antalet konkreta kommunikationstill

fällen där man nyttjat AKK hade ökat. 
•  Eleven/eleverna var mer aktiva i klass

rumssituationen
•  Eleven/eleverna var mer delaktiga i 

klassrumssituationen än vid starten. 

58 % ansåg att de fått praktisk träning i att 
prova och/eller förändra arbetssätt/metod 
i förhållningssätt gentemot AKK använ
dare. 53 % ansåg att antalet konkreta 
kommunikationstillfällen i vardagen där 
de nyttjar AKK hade ökat jämfört med 
starten.

Vid det sista seminariet fick grupperna 
presentera olika arbeten som de gjort 
under kursen. I en kommun hade man 
till exempel utarbetat ett informations

material kring AKK. Andra hade arbetat 
med att bygga en AKKsida på kommu
nens webbplats. Med engagemang och 
glädje presenterade de hur de ville arbeta 
vidare i kommunen med dessa frågor.

Samarbete för långsiktig effekt
Utgångspunkten för seminarieserien var 
att kommun, stat och landsting i samver
kan skulle arbeta för att personalens kun
skap och kompetens ökas i teori och 
praktik inom AKK så att barn och elever 
får goda förutsättningar för sin kommu
nikativa utveckling och blir mer delaktiga 
i ett långsiktigt perspektiv. Nio kommu
ner deltog med 34 anställda från förskola 
till skola.

Omgivningens kunskaper och förhåll
ningssätt har stor betydelse för våra AKK
användares kommunikativa utveckling 
och det gäller att hitta former för utbild
ning som är effektiv och långsiktig. Vi 
provade en processinriktad arbetsmodell 
som vi har fått mycket positiv respons på.

Modellen kräver tid och arbete men ger 
förhoppningsvis en mer långsiktig effekt. 
Seminarieserien byggdes på deltagarnas 
frågor då vi tror att detta skapar motiva
tion. Att kursen varit utspridd över tid 
och att vi haft kontakt med deltagarna 
under resans gång upplever vi har under
lättat och fördjupat lärandeprocessen. 
Reflektionsuppgifterna har hjälpt del
tagarna att omsätta teori i praktik.

Nätverk
I december 2008 bildades ett nätverk 
kommunlandstingstat. I dagsläget del
tar 34 pedagoger och assistenter från 9 
kommuner, två personer från landstinget, 
en logoped och en specialpedagog, samt 
en rådgivare från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 

Arbetet har ”rullat på” och vi kan idag se 
många exempel på utvecklingsområden i 
de olika kommunerna från individ till 
organisationsnivå. En kommun håller nu 
på att ordna ett Infotek där man kan låna 
material och litteratur. En annan arbetar 
intensivt med att utveckla en tecknande 
miljö och så vidare.

Vi hoppas att denna modell eller varian
ter av den kan användas i utbildning av 
andra personalkategorier exempelvis grupp
boendepersonal, assistenter m. fl. och leda 
till en positiv kunskapsutveckling inom 
AKK området. För oss har det varit oerhört 
värdefullt att få samarbeta i processen.

Margareta Carlsson, Leg. logoped
Ann Jacobson, Rådgivare KOM-X, Gävle sjukhus

Specialpedagogiska skolmyndigheten
margareta.carlsson@lg.se

ann.jacobson@spsm.se

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades  
1 juni 2008. I den ingår all verksamhet som tidigare 
fanns inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och 
Specialmyndigheten.
2 Brukare, Redskap, omgivning.

Rådgivarna Ann Jacobson och Christer eriksson, enhetschef Kerstin Burvall Hernell  
och logoped Margareta Carlsson.

Margareta visar grafisk AKK.
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Karin hade gjort ett jättefint jobb med att 
samla ihop oss, 25 logopeder och fyra 
ingenjörer, och hon hade engagerat rätt 
personer som föreläsare. Vi frågade oss: 
Vad finns det för program? Vad kan man 
göra med dem? Hur används de på mot
tagningarna? Gör vi lika? Den akustiska 
röstanalysen är helt klart något som kom
mer att synas mer framöver, allteftersom 
kraven på evidens ökar inom vården.

Sten Ternström, professor i musik
akustik, KTH, inledde genom att berätta 
om datorprogrammet Swells tillkomst och 
tillämpning. Swell 1.0 skrevs till Windows 
1.03 och lanserades 1986. Därefter har 
nya funktioner kommit med några års 
mellanrum: histogram, grundtonsanalys, 
spektrogram, linespektra, LTAS, och en 
massa andra verktyg. År 2000 kom Phog, 
programmet som man gör fonetogram 
med. 2003 kom VoiceJournal, ett system 
med en databas för lagring av ljudfiler 
som man också kan koppla till datorjour
naler. Under 2007 började många mot
tagningar köpa in VoiceJournal och det 
finns nu på många ställen i landet. Sten 
informerade också om andra företag och 
deras produkter samt några gratisprogram. 

Tanken bakom Swell är att man ska 
kunna spela in, lyssna, redigera och arki
vera ljud. Programmet är utvecklat för att 
användas inom röstforskning, men är så 
enkelt att det går att använda kliniskt av 

Akustisk röstanalys 
– spännande och användbart!

Knastertorrt, tycker somliga. 
Spännande teknik som ger ny  
syn på röstproblem, tycker andra.  
Vi som hör till den senare  
kategorin samlades en torsdag  
i mars för att diskutera kliniska 
tillämpningar av akustisk röst-
analys. Sammankallande var 
Karin Huddénius, leg. logoped, 
danderyds sjukhus, en drivande 
kraft på detta område. 

helt vanliga logopeder. Fel kan naturligt
vis uppkomma, såsom lågfrekventa ljud 
från ventilation, växelströmsbrum, över
styrning och bakgrundsbrus. Receptet för 
att undvika detta är att lyssna ofta och 
lyssna noga. Försök att hela tiden jämföra: 
1  hur ljudet låter
2  hur det ser ut på skärmen
3   mätvärdena, såsom siffror och  

enheter, vad är rimligt? 

Kontrollera att du alltid förstår grafernas 
axlar – fråga annars!

Man kan tycka att priset för röstanalys
program är högt. Då ska man tänka på att 
röstmarknaden är för liten för att kunna 
bära utvecklingskostnaderna för säljbara 
program enbart via licensavgifter. Syste
men har utvecklats i forskningsmiljö och/
eller på forskarnas egen fritid. Sen finns 
det också gratisprogram – men då finns 
det ingen som tar ansvar för att de verkli
gen fungerar. 

Vad ska man ha akustisk röstanalys till? 
KjellErik Israelsson, teknisk audiolog på 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, svarade på 
frågan. Det finns ett medicinskt behov av 
att kunna sätta diagnoser och krav på att 
hitta parametrar för detta. Detsamma 
gäller för att visa, utvärdera och doku
mentera behandlingsresultat. Konkurren
sen och kraven ökar hela tiden.  
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Det finns många möjligheter med akus
tisk röstanalys:
•  Den är ett pedagogiskt verktyg för 

patienten. Den motiverar behandlingar, 
ökar kunskap om sjukdomsförlopp och 
motiverar till egenbehandling. 

•  Den är ett pedagogiskt verktyg för 
utbildning. Remissvaren förbättras,  
den är ett verktyg för klinikens intern
utbildning, och kunskapen ökar om 
kliniska förlopp.

•  Den är ett verktyg för kvalitetssäkring. 
Man kan visa på behandlingseffekt, 
man kan beskriva metoder, rutiner  
och kriterier och man kan göra bättre 
remissunderlag till t ex regionremisser.

•  Den är ett verktyg för bättre vårdplane
ring. Man kan lagra och journalföra 
mätdata och analyser och se: Hur tänkte 
vi, hur såg det ut, hur lät det, vad ska vi 
vidta för åtgärder?

Maria Södersten, docent och leg. logo
ped, Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge, berättade om fonetogram och 
dess kliniska tillämpningar. Ett foneto
gram är en ”röstomfångsprofil”, en grafisk 
bild över röstens dynamiska omfång gäl
lande fonationsfrekvens och intensitet. 
Den första publikationen där den här 
modellen används kom redan 1935. 

Det finns två huvudsakliga användnings
områden:
•  Talfonetogram eller habituellt  

fonetogram – hur röstomfånget ser ut  
i löpande tal.

•  Maxfonetogram – visar det fysiologiska 
röstomfånget. 

Några tillämpningsområden för  
fonetogram är:
•  Bedömning av normal och störd  

röstfunktion.

•  Att följa röstutvecklingen.

• Att bedöma röstfack hos sångare.

•  Utvärdera resultat av röstterapi,  
fono kirurgi, sångträning.

•  Feedback under röstbehandling eller 
sångträning.

Maria avslöjade att man kommer att hålla 
en fonetogramkurs i Stockholm i oktober 
i år och bad oss hålla utkik efter detta. 

Slutligen diskuterade vi huruvida tiden 
är mogen för ett nätverk inom akustisk 
röstanalys. Vi behöver komma överens 
om hur vi kan använda verktygen på 
samma sätt i hela landet. Något som 
säkert varierar mellan klinikerna är till 
exempel vilka parametrar vi matar in i 
Swells grundtonsanalysverktyg. Vi ägnade 

också en del tid åt att diskutera RHI, 
Rösthandikappindex och evidensbaserad 
vård inom röst i allmänhet. Kanske behö
ver vi ett diskussionsforum för röst
behandling med fokus på evidens, där 
både frågor om RHI och akustisk röst
analys kan rymmas. Mitt förslag är att vi 
samlas på sajten http://www.logopedi.nu – 
ett forum där man kan diskutera allt inom 
logopedi. Det tror jag är smidigare än att 
ha en mejllista för de intresserade, både 
för att man slipper inaktuella epostadres
ser, för att man lätt får en överblick över 
frågor som diskuteras och för att man kan 
söka i gamla inlägg. Jag hoppas att vi ses 
där!

teXt: Karin Dahlin Granberg
leg. logoped

Centrallasarettet, Västerås
Foto: Karin Huddénius

Smalbandsspektrogrammet för den normaliserade rösten

Smalbandsspektrogrammet för en patient med stämbandsförlamning
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Prioriteringar görs hela tiden i 
vården, så ock bland logopeder. 
Vissa val är medvetna, andra sker 
mer på rutin och utan vidare 
reflektion. Människovärde, behov 
och kostnadseffektivitet ska enligt 
riksdagen styra våra prioriteringar. 
Men vad innebär det egentligen i 
praktiskt arbete? Hur vet vi att de 
med störst behov är de som får 
tillgång till logopedens kompetens 
i första hand?

Vad menar vi egentligen då vi säger att vi 
ska arbeta med prioriteringar? Ofta har vi 
olika bilder av vad ett sådant arbete inne
bär. En del menar att om vi effektiviserar 
vårt arbete tillräckligt så behövs inte prio
riteringar. Men det stämmer inte så länge 
vi inte kan göra allt för alla samtidigt! Vi 
måste göra val, både i tider då vården får 
nya resurser (vad ska vi satsa på?) och i 
tider av ransonering (vad av det som är 
möjligt att göra ska vi begränsa?). Proble
met är att våra val ofta är omedvetna och 
påverkas av mycket annat än riksdagens 
etiska principer1 – professionella intres
sen, starka patientföreträdare, kvantita
tiva uppföljningssystem är några sådana 
exempel.

2007 samlades flera av Sveriges 
 drivande aktörer på prioriteringsområdet 
(Socialstyrelsen, PrioriteringsCentrum, 
flera vårdförbund och landsting) och 
enades om en nationell modell för öppna 
prioriteringar2. De som sedan dess provat 
modellen menar att den skapar systema
tik i deras prioriteringsdiskussioner. Men 

I Sverige finns sedan något år en nationell modell för prioriteringar som bygger  
på riksdagens riktlinjer. På Logopedstämman berättade Mari Broqvist, från det  
nationella kunskapscentrat PrioriteringsCentrum i Linköping, tillsammans med  
Åsa Johansson, Länslogopedin i Norrbotten, om denna modell. Länslogopedin  
i Norrbottens läns landsting deltar just nu i ett nydanande arbete med att tillämpa 
denna prioriteringsmodell inom logopedi.

Logopedens svåra val
förhoppningarna måste vara rimliga – att 
göra prioriteringar grundar sig i hög grad 
på värderingar och kommer aldrig att 
vara lätt. Man måste också fundera över 
vad man vill uppnå då man startar ett 
prio riteringsarbete. Till vad ska det 
användas? Handlar det inom logopedin 
om att logopedernas uppdrag behöver 
förtydligas och avgränsas? Behöver resur
serna inom logopedin omfördelas? Natur
ligtvis kan det också vara så att logope
derna som nationell yrkeskår är för få i 
förhållande till patienternas behov. Man 
kan arbeta för en ökad logopedtillgång 
samtidigt som man noga styr de befintliga 
resurserna till den bästa nyttan.

En stor förtjänst är att modellen gör 
behovsprincipen mer greppbar. Med 
behov menade riksdagen både hur svårt 
ett tillstånd är och vilken patientnytta en 
insats gör. Man kan i den betydelsen inte 
ha behov av något som inte ger någon 
nytta. Detta är centralt i riksdagens rikt
linjer. När vi ska bestämma vad det är 
som vi ska anse mer eller mindre priori
terat, måste vi därför både definiera vilka 
tillstånd det gäller och de åtgärder vi gör 
vid dessa tillstånd. I modellen kallas detta 
för att definiera prioriteringsobjekt. På 
PrioriteringsCentrum möts vi ofta av att 
verksamheter arbetar antingen med att 
rangordna olika tillstånd eller olika åtgär
der, mer sällan att dessa kombineras. När 
vi vet vad det är som ska rangordnas mås
te vi sedan bedöma hur svåra dessa till
stånd är (både idag och risken om ingen 
insats görs), vilken patientnytta3 olika 
insatser ger, kostnaderna för dessa insat
serna och slutligen på vilken grund våra 
antaganden vilar – hur säkert vet vi det vi 
påstår? Därefter återstår att kvalitativt 

sammanväga allt detta till en rangordning 
från 1 (högst prioriterad) till 10 (lägst 
prio riterad). 

Detta mycket kort om modellen. Låt 
oss nu se hur man arbetat med modellen 
inom Länslogopedin i Norrbottens läns 
landsting. 

I länet finns 250 000 invånare – 1/36 
av Sveriges befolkning på 1/4 av ytan – 
glesbygd. Det finns fem upptagningsom
råden med egna sjukhus; Sunderbyn 
(LuleåBoden), Piteå, Gällivare, Kalix och 
Kiruna. Totalt 19 logopeder, en verksam
hetschef och tre sekreterare svarar för all 
logopedi i länet, inklusive barn och 
vuxenhabilitering. Inga språkförskolor, 
språkklasser eller logopeder finns i de 14 
kommunerna. När logopedverksamhe
terna i Norrbotten sammanfördes till en 
gemensam länsenhet 2007 fann verksam
hetschefen ett behov att definiera gemen
samma rutiner och riktlinjer för vården. 
Nu skulle vi ge samma insatser vid alla 
mottagningarna. Processledare för diag
nosgrupperna i länet tillsammans med 
alla medarbetarna stötte och blötte frågor 
om hur god, kostnadseffektiv och länslik 
vård skulle se ut. 

Utifrån riksdagens riktlinjer försökte 
vi gradera olika sjukdomar och behov. Vi 
kom en bit på väg men först när vi kom i 
kontakt med den nationella modellen för 
öppna prioriteringar fann vi en konse
kvent och analytisk metod för att värdera 
behov och nytta av konkreta vårdinsatser 
för typiska anledningar till vårdkontakt 
med logopedin. De stora dragen, grund
värderingarna, hade vi då formulerat i 
diagnosbaserade riktlinjer, som exempel
vis att ge insatser i tidig ålder och mest till 
barn med kraftigare språkstörning. 

Mari Broqvist
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Med den nationella modellen som arbets
sätt kunde vi nu välja ut typfall på grupp
nivå och sammanföra deras behov med 
lämpliga logopedåtgärder. Nästa steg var 
att beskriva hälsotillståndets svårighets
grad, prognos, riskfaktorer och om 
givningseffekter. Därefter analyserades 
patientnyttan av just vår konkreta insats 
och hur den påverkade hälsotillståndet 
på kort och lång sikt. Vilka risker fanns 
utan insats, fanns det risk med insats, etc. 

Sedan analyserades bevisföringen för 
insatsens nytta. Evidensen – som alla 
vårdgivare numera söker efter. Vi utgick 
mest från våra konkreta ”beprövade erfa
renheter”. Vi har med tiden närmat oss 
den vetenskapliga bevisföringen och bli
vit mer bekanta med hur man söker evi
dens. Ändå är det så att vi måste värdera 
och prioritera i den vård vi faktiskt gör 
idag. Vi kan inte lämna verkligheten och 
bara välja att göra insatser med bevisat 
god evidens! 

En intressant verklighetskontroll är 
den sista faktorn: hur kostnadseffektiv är 
vårdinsatsen när man sammanför tidsåt
gång och omkostnader med den konkre
ta nyttan för det typfall man ser på. Logo
pednytta ligger inte bara i tunga, arbets
intensiva insatser som genomgripande 
förändrar patientens liv och kommunika
tion. En liten, specifik och enkelt genom
förd åtgärd som ger en klar och varaktig 
nytta (om än begränsad) kan ha mycket 
hög kostnadseffektivitet!

Sist ska analyserna sammanställas till 
en rangordning på skalan 1–10 av just 
den kombination av tillstånd och insats 
som undersökts. Vid mer ”horisontella” 
jämförelser mellan logopedens olika 
vårdområden kan denna rangordning 

behöva förhandlas om, jämka. Ett intres
sant tips vi fått var att inleda arbetet med 
att uppskatta rangen utifrån ”magkäns
lan” för att sedan göra en mer noggrann 
analys. Det kan bli nära – men man kan 
också göra nya erfarenheter under ana
lysarbetet och se att insatser har mer eller 
mindre betydelse än vi ger dem i klinisk 
vardag. Så hamnar vi steg för steg närma
re en god, evidensbaserad vård.

Vi har hittills kommit så långt som att 
analysera ca 25 kombinationer av hälso
tillstånd och associerade åtgärder. Arbe
tet är inte avslutat utan analyserna ska 
fortsätta men vi försöker nu praktisera de 
prioriteringar som gjorts. 

Avslutningsvis vill jag nämna att den 
största utmaning vi har kvar i vårt norr
bottniska arbete är att sluta välja russinen 
ur kakan vid urvalet av prioriteringsob
jekt. Om våra prioriteringar ska få påver
ka vardagsvårdens tillgänglighet och goda 
kvalitet måste vi försöka fånga upp mer 
av hela spektrat av nytta, mindre nytta, 
och onytta. Vi måste våga se och analy
sera alla typiska insatser, inte bara de 
ömmande. Det övergripande syftet med 
öppna prioriteringar måste vara att styra 
resurser dit de gör mest patientnytta och 
våga systematisera både hög tillgänglig
het för prioriterade insatser och avföran
de av mindre angelägen vård. Vårdköerna 
ska inte göra det jobbet utan det bör ske 
med medveten styrning.

Mari Broqvist, konsult, PrioriteringsCentrum
m.broqvist@telia.com

Åsa Johansson, processledare, 
Länslogopedin, NLL

asa.m.johansson@nll.se 

du som vill beställa rapporter  
eller ha mer information om  
PrioriteringsCentrums verksamhet, 
publikationer och nationella  
nätverk är välkomna att kontakta:

PrioriteringsCentrum
Landstinget i Östergötland
581 91 Linköping

telefon: 013-22 58 07
telefax: 013-22 77 99

prioriteringscentrum@lio.se
http://e.lio.se/prioriteringscentrum

Människovärdesprincipen;
Alla människor har lika värde och samma rätt

Behovsprincipen-solidaritetsprincipen;
Mer av vårdens resurser ska ges till de mest behövande

Kostnadseffektivitetsprincipen;
Vid val till exempel mellan olika åtgärder bör  
en rimlig relation mellan kostnad och effekt eftersträvas

1  För den intresserade finns en sammanställning  
av riksdagens samtliga riktlinjer för prioriteringar 
i Vårdens alltför svåra val? PrioriteringsCentrums 
rapport 2007:2.

2  Nationell modell för vertikala prioriterinar inom 
svensk hälso- och sjukvård. PrioriteringsCentrums 
rapport 2007:1.

3  Rehabiliteringsenheten i Landstinget i Kalmar har 
utvecklat en diskussionsmatris för att ytterligare 
förtydliga vad som kan ingå i bedömningen av 
svårighetsgrad och patientnytta. ett praktiskt 
försök – Nationell modell tillämpad i Landstinget 
i Kalmar län. PrioriteringsCentrums rapport 
2008:5.

Logopedprio i Norr  - vår lathund i prioarbetet och 3 något förkortade prioexempel ÅJ
Prioobjekt

_______________
Tillstånd

Varför vill de ha vård?

Sök typisk orsak = Hälsotillstånd

Tänk så konkret i tid och förlopp som möjligt 

Åtgärd

Vad har VI för passande åtgärd? eller åtgärdspaket 
Tänk vanlig insats

Svårighetsgrad(av tillstånd) _____________
Hur svårt är tillståndet NU när patienten

kommer? Har pat stort BEHOV av beskriven insats? 
(tänk symtom, funktion, 

aktivitet,
delaktighet)

Finns RISK för progress eller kroniskt tillstånd utan insats? 

Mycket stor, stor, måttlig eller liten svårighetsgrad?

Effekt/patientnytta(av åtgärd) ________________
Påverkar insatsen: tillstånd/symtom, Funktionsnedsättning,aktivitet, delaktighet 

Minskar insatsen risk för framtida besvär 
Medför själva insatsen någon RISK för patienten (ex biverkan eller minskad 

självständighet) 

Mycket stor, stor, måttlig eller liten patientnytta/effekt av åtgärd

Evidens för patientnytta/effekt ______________
* Vanlig och kliniskt väl känd, insats brukar ges - och brukar ha god effekt!

* Enstaka artiklar visar otillräckligt till mycket gott vetenskapligtunderlag

* Summerad artikelöversiktstyrker evidens 
* Formell evidens 

Stöd för effekt: starkt, måttligt, lite

Hälsoekonomisk evidens/uppskattadkostnadseffektivitet_______________
Väg ihop lidande, nytta/förbättring,bevisad effekt med de kostnader du rimligt kan uppskatta:

Patientnytta i förhållande till kostnaden för logopedtimmar och material ger då en uppskattad
kostnadseffektivitetsom är: 

Stor
Måttlig
Liten

Rangordna 1-10
eller FOU eller ”inte göra” ____________

Behövs det, så arbeta gärna i flera steg, för att nå god spridning: 
Första steget: 

hög - 
medel - 
låg - 

Fortsätt direkt till andra steget ochfingradera 1-10: 
hög   1-2-3 medel   4-5-6-7 låg   8-9-10 

Mer om prioriteringsarbetet i Norbotten kommer 
i senare nummer av LN!
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Där arbetar han med kommunikations
lösningar för barn med progredierande 
sjukdomar, som till exempel barn med 
cancer i dess slutskede. Han arbetar inten
sivt i intimt samarbete med barnens 
familjer för att hitta lösningar som kan 
göra barnen så självständiga och delaktiga 
som möjligt. Arbetet utgår till stor del 
från de fyra kommunikationsbehoven 
myntade av Janice Light: information, 
behov, social närhet och social etikett.

Kommunikationslösningarna varierar 
från barn till barn och John kunde berätta 
att kommunikationslösningar tidigare i 
sjukdomskedet ofta innefattar begrepp 
relaterade till information och behov 
medan barnen närmare livets slutskede 
naturligen använder sig mer av symboler 
och meddelanden relaterade till social 
närhet. Detta kan även inkludera rätten 
att få skoja med sin mor genom att föro
lämpa henne vilket förevisades genom ett 
videoklipp. Föreläsningen var rik på video
material både av barn och deras efter
levande och deras vittnesmål var skakande 
men trösterika. Många var de föräldrar 
som mindes det arbete som logopederna 
gjort under deras barns sista tid i livet 
som ett av de ljusaste minnena. John gav 
begreppet ”Love button” en ny betydelse 
när han berättade om de Onestep 
lösningar han introducerat till familjerna, 
med det enkla meddelandet: Jag älskar dig! 
på. Han berättade även om vikten av ”voice 
banking”: att skapa en röstbank med 
inspelningar av barnets eget tal i de fall då 
man hinner komma in i processen medan 
barnet fortfarande har ett eget tal. Proble

matiken i hur detta skall introduceras för 
patienten och dennes familj är påtaglig 
eftersom det ju kan vara i ett läge då 
familjen fortfarande när hopp om en 
annan utgång. Möjligen skulle kanske 
detta kunna ingå som en standarddel i en 
dysartribedömning?

Johns föreläsning kastar ett ljud över 
hur man som logoped kan göra stor skill
nad med väldigt små medel. Med anknyt
ning till den nya logopedförbundsstyrel
sens viktigaste arbetsuppgifter den kom
mande mandatperioden – breddad arbets
marknad och opinionsarbete – var det 
synd att man inte inbjudit press till den 
magnifika föreläsningen som rörde många. 
Den palliativa vården och intensivvårds
enheterna i landet är arbetsplatser där vi 
logopeder i stort sett saknas och där mycket 
logopediskt arbete finns att utföra!

John Costello är en inspirerande man 
och om ni får möjlighet att lyssna till 
honom rekommenderas det. Nästa möjlig
het på lite närmare håll blir i september 
då han kommer till Danmark och före
läser om cerebral visual impairment 
(CVI), ett annat fascinerande område 
som påverkar vårt logopediska arbete.

teXt: Janna Ferreira
Foto: Maria Carlsson-Törnqvist

t I P S  F R Å N  S t Ä M M A N

Inspiration från 
framtida arbetsfält?

det fälldes en och annan tår i 
bänkarna då John Costello höll 
sitt föredrag om ”Bemötande och 
AKK vid livets slutskede”. John är 
logoped och har sitt arbete på 
Children’s Hospital i Boston där 
han förestår the Augmentative 
Communication Program. Han  
är knuten till intensivvårdsavdel-
ningen och till sjukhusets  
avdelning för pediatrisk palliativ 
vård.
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Vem var Gunnar Bjuggren?
Dr Gunnar Bjuggren var öronläkare och 
foniater. I början av 50talet hade han en 
barnmottagning på Sabbatsbergs öron
klinik i Stockholm och kom då i kontakt 
med barn med talrubbningar. Tal och 
röstrubbningar var ett eftersatt område 
och han ville råda bot på detta och öpp
nade därför en foniatrisk poliklinik 1955. 
Han lyckades knyta ett antal tal och röst
terapeuter till kliniken, av vilka några – 
Ingrid Westerlund och Ninni Elliot – så 
småningom blev både lärare och kursdel
tagare i den första logopedkursen.

På Gunnar Bjuggrens initiativ tillsatte 
Skolöverstyrelsen, Medicinalstyrelsen och 
Socialstyrelsen 1956 en arbetsgrupp, i  
vilken han ingick, med uppdrag att utreda 
behovet av ”utbildning av pedagoger för 
verksamhet inom ämnesområdet röst 
och talrubbningar samt inom röst och 
talvården”. Efter åtskilligt utredande och 
en studieresa till USA, där han hämtade 
inspiration från Speech and Language 
Pathologyutbildningar vid flera olika 
universitet, kunde arbetsgruppen så små
ningom lägga fram ett förslag om en tre
årig logopedutbildning på högskolenivå. 

När utbildningen kom igång åtta år 
senare var det en seger för Gunnar 
 Bjuggren. Det hade inte alls varit själv
klart att en utbildning av detta slag skulle 
anordnas på högskolenivå. Flera av hans 
kolleger i läkarvärlden tyckte istället att, 
det i likhet med andra vårdyrkesutbild
ningar, skulle gå bra att lägga utbildningen 
vid en särskild logopedskola eller ett 
 specialinstitut på gymnasial eller post
gymnasial nivå. Så hade man det ju i övriga 
Europa. 

”Vi måste kunna utvärdera metoderna 
och visa på effekterna av vad vi gör” sa 
Gunnar till mig och Eva Feuer i en inter
vju vi gjorde med honom inför logoped

utbildningens 25årsjubileum 1989. För 
att kunna göra det krävdes att studenterna 
fick träning i vetenskaplig metod och i att 
kritiskt granska vad som publicerades. 
Därmed var universitetsnivån given. 

Gunnar Bjuggren förde således fram
gångsrikt logopedutbildningen i hamn 
och den startade hösten 1964 som en för
söksutbildning vid Karolinska Institutet i 
samarbete med Stockholms Universitet 
för ämnena fonetik/lingvistik och peda
gogik (som senare ersattes av psykologi). 
1970 blev den en fast utbildning, och året 
efter startade den andra svenska logoped
utbildningen i Lund. Gunnar ledde såväl 
KIutbildningen som kliniken på Sabbats
bergs sjukhus fram till sin pension 1974, 
då docenten i foniatri Björn Fritzell tog 
över rodret för utbildning och klinik, 
samtidigt som alltsammans flyttats över 
till det nybyggda Huddinge sjukhus. Men 
det är en annan historia.
 
Goda förutsättningar
Det fanns en del goda förutsättningar för 
en start av en logopedutbildning vid den 
här tiden i Stockholmsområdet. På KTH 
fanns den världsledande institutionen Tal
transmissionslaboratoriet, som Gunnar 
Fant hade startat på 50talet. Gunnar B 
hade där deltagit i olika seminarier, och 
Gunnar F och han blev goda vänner. Den 
vänskapen kan man säga blev en viktig 
byggsten i logopedibygget! 

Ytterligare inspiration för Gunnar 
Bjuggren var att ClaesChristian Elert med 
flera universitetslärare höll på att bygga 
upp ämnena fonetik och allmän språk
vetenskap vid Stockholms universitet.

Det fanns således flera samverkande 
faktorer i dessa olika kulturer som gav 
goda förutsättningar för utbildningen, 
synergivinster skulle man kalla det med 
dagens terminologi.

Prispengarna
De medel som utgjorde startbidrag till 
Gunnar Bjuggrens Minnesfond insamla
des i form av frivilliga gåvor i samband 
med hans bortgång 1996. I höstas förde 
jag över medlen till Svenska Logopedför
bundet med syfte att de skulle komma 
logopedstudenter till gagn.

SLOF:s styrelse har sedan stipulerat  
kriterierna för priset:
”Svenska Logopedförbundet delar vart 
annat år ut ett uppsatspris i logopedi 
om 5 000 kronor ur Gunnar Bjuggrens 
minnesfond. Syftet är att stimulera och 
uppmärksamma de studenter som 
genom sina magisteruppsatser bidrar 
till professionens utveckling.”

Det är helt i Gunnar Bjuggrens anda!

Britta Hammarberg
britta.hammarberg@ki.se

ReFeReNSeR

Hammarberg B: Logopedutbildningens  
tillkomst och de första tio åren vid  
Stockholmsutbildningen. I Logoped-
utbildningen i Sverige 25 år. Huddinge 
sjukhus, Foniatriska avdelningen/HSo, 
Informationssekretariatet; 1989. p.2-7.

Lindström e: Logopedi i Sverige idag;  
med utblickar mot framtiden. I Logopedi 
(Red. Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt, 
Britta Hammarberg), Studentlitteratur.  
2008. p.521-527.

Gunnar Bjuggren
logopedutbildningens arkitekt

Läs om Logopedernas eget uppsatspris!
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Veronica jobbar numera på Enheten för 
logopedi och foniatri på KI med logoped
utbildningen och även kliniskt på logo
pedkliniken på Karolinska Universitets
sjukhuset med patienter med röstrubb
ningar. Hon har också tidigare jobbat 
med barn både på språkförskola och i 
språkklass. Med tanke på uppsatsens 
ämne så träffar hon flerspråkiga patienter 
då och då, men numera främst vuxna. 
Veronica känner definitivt att hon har 
haft nytta av all kunskapen hon fick 
genom att läsa så mycket om ämnet, 
 särskilt gäller det den kulturella aspekten 
och arbetet med tolk. En insikt hon har 
fått är att det kan vara väldigt svårt i prak
tiken att göra precis som det står i littera
turen att man ska göra. Verkligheten är 
lite annorlunda, precis som många av 
informanterna beskrev i uppsatsen.

Maria jobbar med stamning hos barn, 
ungdomar och vuxna på Logopedmottag
ningen Stadshagen i Stockholm. Många 
av patienterna kommer från Järvafältet 
(Rinkeby, Tensta, Husby) och de västra 
Stockholmsförorterna och en stor andel 
av dem är flerspråkiga. Som kontrast 
nämner Maria att hon också träffar en del 
familjer från Stockholms innerstad där 
en av föräldrarna valt att prata engelska 
med sina barn för att de ska bli flersprå
kiga. Skilda världar! Maria har sedan 
 examen också jobbat ett år i Södertälje 
med barn med tal och språkstörning 
samt stamning. Även där träffade hon 
många flerspråkiga familjer. 

I sin kliniska vardag med stamnings
patienter slås hon av hur lite forskning 
det finns på området stamning och fler
språkighet. En av de saker Maria har tagit 
med sig efter arbetet med uppsatsen är att 
alltid försöka göra en klinisk informell 
bedömning även av språk hon själv inte 
behärskar, samt att ge frågor om patien
tens/familjens språkliga vardag stort 
utrymme för anamnesupptagning. Precis 
som många informanter i uppsatsen skrev 
så upplever hon att det blir mer och mer 
tydligt; att det är lätt att vara kategorisk i 

Logopedernas eget uppsatspris
I samband med Logopedstämman i Uppsala 23–24 mars delades för första gången ett 
uppsatspris ur gunnar Bjuggrens minnesfond ut. Priset gick till Veronica Bergström och 
Maria Bäcklin för deras magisteruppsats från utbildningen på Karolinska Institutet 2007 
om en kartläggning av arbetet med flerspråkiga barn.

Maria Bäcklin och Veronica Bergström

teorin, men det funkar inte alltid så i 
praktiken. Och dessutom att kulturella 
aspekter oftast innebär en större utmaning 
än de rent språkliga aspekterna. Det är 
många omgivningsfaktorer, till exempel 
prestationskrav från arbetsgivaren, som 
påverkar hur man som logoped kan utföra 
sina arbetsuppgifter. Hon upplever också 
att det samtidigt är viktigt att inte bli för 
”bekväm” i sitt sätt att arbeta, utan att 
ständigt våga ifrågasätta varför man gör 
på ett visst sätt. Slutligen är hon nu ännu 
mer övertygad om att grundutbildningen 
måste anpassas till logopedernas kliniska 
vardag – flerspråkighet måste få större 
utrymme under grundutbildningen!

Det skrivs många bra exjobb inom 
området varje år, det gäller bara att hålla 
sig uppdaterad och inte missa nya nor

meringar för test och annat som faktiskt 
finns att tillgå. Där tror Maria man som 
nyutexaminerad kan bidra till sina erfar
na kollegor eftersom man har lite bättre 
koll på vilka exjobb som skrivs. Ett upp
satstips hon har är ett magisterarbete om 
tolkanvändning från Göteborgs Universi
tet (Ottosson och Rebenius: Logopeders 
och tolkars upplevelser av sitt samarbete, 
2007). Efter att Veronica och Maria skrev 
sin uppsats har också EvaKristina Salameh 
hållit uppskattade kurser om flerspråkig
het runt om i Sverige – detta var något 
som starkt efterfrågades av informanterna 
i studien. Slutligen tipsar också Maria om 
att nytt informationsmaterial för föräld
rar och förskolepersonal har kommit ut 
från Talknuten.

Simon Ottosson
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Att kunna bemöta den ökande andelen 
flerspråkiga barn som logopeder kommer 
i kontakt med, ställer nya krav på logope
disk kompetens. De flesta svenska logo
peder har vuxit upp i en enspråkig miljö 
och arbetet med flerspråkiga familjer med 
en annan språklig och kulturell bakgrund 
kan därför innebära flera utmaningar. 
Logopeders arbete med flerspråkiga barn 
har kartlagts i studier internationellt. Syf
tet med denna studie var att kartlägga 
logopeders arbete med flerspråkiga barn i 
de tre svenska storstadsregionerna.

Logopeder i de tre regionerna som 
arbetar med språkstörning hos barn 
erbjöds att delta i studien genom att svara 
på en enkät angående arbetet med fler
språkiga barn (0–7 år). Enkäten innehöll 
både öppna och slutna frågor. 95 logo
peder svarade, svarsfrekvensen var 62%. 
Svaren analyserades både kvantitativt och 

kvalitativt. Studiens resultat visar att om 
händertagandet av flerspråkiga barn inte 
alltid baseras på aktuella forskningsresul
tat, till exempel vad gäller bedömnings
förfarande och rådgivning till föräldrar. 
Detta innebär att omhändertagandet av 
flerspråkiga barn med språkstörning i 
nuläget inte är likvärdigt det som ensprå
kiga barn får. Resultaten visar också att 
många av logopederna i studien känner 
sig osäkra i arbetet med flerspråkiga barn. 
Kulturella skillnader, problem i sam
arbete med tolk samt brist på tillförlitliga 
bedömningsmaterial beskrivs av många 
som de största utmaningarna. Logope
derna i studien önskar gemensamma rikt  
linjer för arbetet med flerspråkiga barn, 
mer utbildning i ämnet samt bättre sam
arbete med beslutsfattare, barnhälsovård 
och barnomsorg. Många beskriver hur de 
har utvecklats både i sin yrkesroll och 

som människor genom att arbeta med 
den här patientgruppen och att det har 
gett dem nya perspektiv på barns språk
utveckling och språkstörning i allmänhet.

Det fanns ett starkt signifikant sam
band mellan informanternas upplevda 
säkerhet vid bedömning av modersmålet, 
och hur stor andel av deras barnpatienter 
som var flerspråkiga. Fler flerspråkiga och 
fler specialiserade logopeder inom fler
språkighet tror vi därför skulle kunna bidra 
till större säkerhet bland logopederna, 
vilket skulle leda till en mer likvärdig vård 
för alla barn oavsett språklig och kulturell 
bakgrund.

Uppsatsen kan rekvireras hos administratör 
Inga-Lill Haraldson, Enheten för logopedi  
och foniatri, Karolinska universitetssjukhuset  
Huddinge, B69, 141 86 Stockholm.  
E-post: inga-lill.haraldson@ki.se  
Tel: 08-585 874 07

Sammanfattning av 
Kartläggning av logopeders arbete med fler språkiga barn i de tre svenska storstads regionerna 
– Utmaningar och utvecklingsmöjligheter av Veronica Bergström och Maria Bäcklin

Syftet med priset är att stimulera och 
uppmärksamma studenter som genom 
sina magisteruppsatser bidrar till profes
sionens utveckling. 

Uppsatserna skickades till Svenska 
Logopedförbundets styrelse som, tillsam
mans med av styrelsen utsedda represen
tanter från logopedutbildningarna, också 
utgör prisets jury.

Ett 15tal uppsatser lämnades in för 
bedömning och lästes av styrelsen. Ur 
detta omfattande material valdes två fina

Kriterier
Svenska Logopedförbundet delar vart annat 
år ut ett uppsatspris i logopedi om 5 000, 
femtusen, kronor ur Gunnar Bjuggrens 
minnesfond. Syftet är att stimulera och 
uppmärksamma de studenter som genom 
sina magisteruppsatser bidrar till profes
sionens utveckling.

Regler: 
•  Endast färdigställda och godkända 

magisteruppsatser i ämnet logopedi 
kan delta.

•  Alla författare måste vara medlemmar  
i Svenska Logopedförbundet/DIK för 
att delta i tävlingen.

lister ut.  Båda uppsatserna ansågs av sty
relsen vara av värde för professionen, väl
skrivna och innehöll intressanta resultat. 

De båda uppsatserna skickades till de 
utsedda representanterna från utbild
ningarna för vidare bedömning. Dessa 
representanter ombads särskilt bedöma 
det vetenskapliga innehållet och utföran
det av uppsatsarbetet. Båda uppsatserna 
bedömdes vara av god kvalité. De avhand
lade aktuella ämnen och höll en god 
vetenskaplig nivå. 

•  Uppsatsen får max vara tre år gammal 
vid inlämnandet.

•  Uppsatsen får endast delta vid ett tillfälle.
•  Priset utlyses via förbundets kanaler 

tidningen Logopednytt samt förbundets 
hemsida.

•  Uppsatsen ska ha inkommit för 
bedömning senast tre månader före 
utdelandet av priset.

•  Det står Svenska Logopedförbundet fritt 
att avstå från att dela ut stipendium.

•  Juryn består av Svenska Logoped
förbundets styrelse samt av denna 
utsedda representanter från logoped
utbildningarna. 

den 15/11 2008 var sista dagen för nomineringar till det första  
uppsatspris som delats ut ur Gunnar Bjuggrens-minnesfond. 

Utifrån de åsikter som kom in från utbild
ningsorterna och genom diskussion i sty
relsen utsågs 2009 års uppsatspristagare, 
Maria Bäcklin och Veronica Bergström.

Priset delades ut vid logopedstämman 
i Uppsala av Britta Hammarberg, som 
varit med och startat Gunnar Bjuggrens
minnesfond.

Ulrika Guldstrand

•  Styrelsen kan vid behov till sig knyta 
externa experter.

•  Juryns beslut kan ej överklagas.

Bedömningskriterier: 
•  Uppsatsens relevans för professionen
•  Uppsatsämnets aktualitet.
•  Avgränsningarnas ändamålsenlighet 

och tydlighet.
•  Relevans i metodval och teoretiska 

resonemang. 
•  Struktur och stilistisk utformning.
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En stor mängd forskning visar entydigt 
på behovet av förebyggande rösthälso
vård och röstergonomi för lärarprofessio
nerna. Under åren har vi logopeder och 
foniatrer och andra röstpedagoger, inte 
minst inom Röstfrämjandet, på olika sätt 
försökt få myndigheter och arbetsgivare 
att ta ansvar för att lärarna skall ha ett 
hållbart fungerande röstredskap i sitt 
arbete. Fortfarande är emellertid sats
ningen på röstutbildning otillräcklig vid 
de flesta lärarprogram i Sverige. Endast 9 
av 25 lärarhögskolor erbjuder obligato
risk röstvård och timantalet är lågt,  
speciellt med tanke på att det gäller ett 
färdighetsämne. Undantag är lärarutbild
ningarna i Umeå och Jönköping som i 
jämförelse har en väl utbyggd röstutbild
ning. I Nordens övriga länder har man 
obligatorisk röstutbildning för blivande 
lärare bara i Finland och den är på pro
grammet för svensktalande. I Danmark, 
Norge och Island finns ingen obligatorisk 

röstutbildning vid lärarprogrammen.
 NOVOC står för Nordic group for 

Occupational VOice Care. I dag består 
nätverket av följande tolv personer som 
på olika sätt är engagerade i röstutbild
ning för lärare och blivande lärare: från 
Danmark Stine Løvind Thorsen, Köpen
hamn; från Finland AnnChristin Furu, 
Åbo akademi och Marketta Sihvo, Tam
merfors; från Island Valdis Jonsdóttir, 
Akureyri; från Norge Britt Boysen, Oslo 
och Irene Bele, Volda; från Sverige 
 AnnChristine Ohlsson, Göteborg, Gun 
DemitzHelin, Jönköping, Inger Hällgren 
och Suvi Karjalainen, Umeå, Kajsa  
Söderlundh, Stockholm och Viveka 
Lyberg Åhlander, Lund.

Uppgifter som nätverket skall ta sig 
an är bland annat gemensamt initiativ till 
röstscreening av lärarstudenter vid läro
sätena i Norden; gemensamma fråge
formulär för röstbesvär; erfarenhetsutbyte 
avseende innehåll och upplägg i tid och 

Nytt nordiskt nätverk: 
NoVoC har bildats.
Undertecknad och Ann-Christin Furu vid Åbo akademi har tagit initiativ till att bilda ett nordiskt 
nätverk för logopeder och röstpedagoger som i sin tjänst arbetar praktiskt med röstutbildning för 
yrkesgrupper med röstkrävande arbete. Nätverket är en “syster” till Nordic group for Voice 
ergonomics med inriktning på praktiken inom förebyggande rösthälsovård och nu speciellt inom 
röstutbildning för blivande lärare. Huvudsyftet är att utbyta praktiska erfarenheter kring det 
pedagogiska arbetet i röstutbildningen, alltså innehåll, form, metodik, läroprocess samt utfall  
och att främja forskning inom området. ett annat syfte är att vara en påtryckningsgrupp för att 
utvidga och permanenta förebyggande röstutbildning för lärarstudenter i Norden.                                                                                                       

omfattning samt röstmetodik; gemen
samt initiativ till vetenskapliga studier av 
röstutbildningarnas innehåll, upplägg 
och röstmetodik samt utfallet för studen
terna; utarbetande av gemensamma rikt
linjer för röstutbildning av blivande lärare 
i Norden. 

Vår första arbetsuppgift i NOVOC 
blev att formulera ett remissvar till Utbild
ningsdepartementet i Sverige avseende 
betänkandet SOU 2008:109 En hållbar 
lärarutbildning. Hela svaret publiceras i 
detta nummer av LN. Det utgör en bra  
sammanfattning av nuläget vad gäller 
röstutbildning för blivande lärare.               

Är du intresserad av kontakt med  
NOVOC? Maila till:
ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

Ann-Christine Ohlsson 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
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Sammanfattning
NOVOC, ett nordiskt nätverk av röst
specialister, praktiker och forskare, är inte 
remissinstans men vi har läst SOU 
2008:109 och vill yttra oss eftersom man i 
betänkandet inte nämner något om röst
utbildning för lärarstudenterna. Sedan 
flera år har röst och talvården vid landets 
lärarutbildningar stadigt minskat. Gene
rellt har professionell röstutbildning som 
obligatoriskt färdighetsämne försvunnit 
och i den mån ”rösten” finns med så hän
visar man till andra ämnen såsom drama, 
svenska samt retorik. Variationen är stor, 
från total avsaknad av obligatorisk röst
utbildning vid de flesta lärosätena till att 
vara förhållandevis väl utbyggd vid lärar
utbildningarna på Umeå universitet och i 
Jönköping. Vi anser mot bakgrund av kli
niska erfarenheter som styrks av senare 
års forskningsresultat att en professionell 
röstutbildning bör vara obligatorisk i alla 
blivande lärares grundutbildning. Reger
ingen bör här beakta senare års forsk
ningsresultat.

Senare års forskningsresultat  
som bör beaktas
Lärarstudenter med svagheter i röstfunk
tionen under grundutbildningen riskerar 
att utveckla röststörning under lärar
karriären och lärarstudenter verkar ha låg 
medvetenhet om vilka röstkrav som vän
tar i yrket [1, 2].  Efter tre års utbildning 
var det vanligare med röstbesvär bland 
lärarstudenter än bland andra student

grupper [3]. Lärarstudenter har praktik
moment i form av klassundervisning ute 
på skolor och man förmodar att detta kan 
ha betydelse för att de upplever mera 
röstbesvär än andra. I jämförelse visar 
resultaten från en färsk studie i Uppsala 
att förekomst av röstbesvär bland 
ny antagna studenter var samma hos 
lärarstudenter, som således ännu inte 
varit ute på praktik, som hos andra 
ny antagna studenter [4] . 

Rösten är ett av lärarnas viktigaste 
arbetsredskap, inte minst i ett lärandeper
spektiv. Studier har visat att redan måttlig 
dysfunktion hos lärarrösten inverkar 
negativt på elevers inlärning [5]. Röst
problem hos lärare har ökat i takt med att 
elevgrupperna blivit större och ljudnivån 
i förskolor och skolor höjts. I en finsk stu
die fann man att andelen lärare med röst
symptom hade fyrdubblats under en tolv
årsperiod [6]. Lärarna är också över
representerade bland patienter med röst
störningar [7]. Man brukar anse att cirka 
en tredjedel av lärarna upplever eller har 
upplevt röstproblem. En långvarig röst
problematik hos läraren inverkar negativt 
på såväl livskvalitet som olika aspekter av 
den professionella identiteten [8,9,10]. I 
en studie konstaterar man att 5 % av 
lärarna har så allvarliga problem med 
rösten att arbetsförmågan kan ifråga sättas 
[11] och i en studie av en årskull från 
musikhögskolan och lärarutbildningen i 
Malmö, framkom det att många musik
lärare i den aktuella årskullen lämnat 
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[12] Sandqvist, L. (1998). Kartläggning av  
rösthälsa hos musiklärare. Magisteruppsats,  
Lunds universitet.                                                                                                                       
[13] Pasa g, oates J, dacakis g (2007) the 
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yrket på grund av röstproblem [12]. Pre
ventiva åtgärder för att förebygga röst
besvär är därmed av avgörande betydelse. 
Ett antal studier har också visat positiva 
resultat av röstträning och arbetsmiljö
åtgärder och undervisning om röstergo
nomi för lärare och blivande lärare [1324]. 

Förslag om tillägg i SOU 2008:109 
Mot bakgrund av ovan framförda argu
ment anser vi i den svenska gruppen av 
NOVOC att det är av största vikt att  
Sveriges lärarstudenter får en obligatorisk 
och professionell röstutbildning. Vi före
slår att man i SOU 2008:109 lägger till att 
röstutbildning skall vara ett färdighets
ämne i egen rätt vid lärosätenas lärar
utbildningar och att det skall innehålla 
såväl grundläggande utbildning om röst 
och arbetsmiljö och röstergonomi som 
återkommande färdighetsträning avseende 
egen röst och kommunikation för yrkets 
krav. 

I detta ärende har nätverket NOVOC’s 
svenska deltagare beslutat. 
AnnChristine Ohlsson, Gun Demitz
Helin, Inger Hällgren, Kajsa Söderlundh, 
Suvi Karjalainen, Viveka LybergÅhlander.
AnnChristine Ohlsson har varit före
dragande.
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Studentuellt

Magisteruppsatsen baseras på en enkät
undersökning som riktar sig till logo
peder och läkare för att kartlägga känne
dom och handhavande av VCD i Sverige. 
Inledningsvis hade vi en idé om vad VCD 
innebar men genom litteraturstudier och 
samtal med yrkesverksamma uppdaga
des en alltmer komplex bild av tillståndet. 
Det finns inte ens enighet när det gäller 
terminologi eller definition.

Vi googlade oss till Bergen 
Vi fick höra att vid Haukelands Universi
tetssjukhus i Bergen finns ett team kring 
dessa patienter och att kirurgi förekom 
för ett fåtal. Detta tyckte vi lät intressant 
och genom att googla på sökorden  
”Bergen + VCD” lyckades vi bland 57 200 
träffar finna mailadressen till ÖNHläkare 
JohnHelge Heimdal. En månad senare 
satt vi i ett sammanträdesrum och åt  
pizza tillsammans med kirurger, logoped, 
barnläkare och forskare. De träffade oss 
på kvällstid för att diskutera kring VCD 
och som student var det väldigt upplyf
tande med detta engagemang. Bland annat 
visade de en powerpointpresentation 
och operationsfilmer samt delgav oss sina 
erfarenheter kring diagnosen. Deras 
intresse för denna diagnos väcktes då 
många patienter medicinerats som astma
tiker, men med utebliven behandlings
effekt. Under tre intressanta dagar besökte 

vi kliniken och var med vid utredningar 
av patienter med denna problematik. Vi 
fick även träffa rektorn för masterspro
grammet i logopedi och vara med på 
föreläsningar tillsammans med andra 
logopedstudenter. 

Kungen finansierade resan
Som student är plånboken ofta lätt och 
saknar marginaler för resor. När idén om 
studiebesök vid Haukelands Universitets
sjukhus föddes insåg vi att ett ekonomiskt 
bidrag var nödvändigt för att kunna 
genomföra resan. Med målet inställt på 
Bergen sökte vi stipendier och vår ansö
kan beviljades av Prins Carl Gustafs stif
telse.

Studiebesök som inspiration
Vi fick erfarenheten av hur enkelt det kan 
vara att själv etablera en kontakt med en 
klinik och genomföra studiebesök. Vårt 
mail till JohnHelge Heimdal var ett initia
tiv som väcktes ur nyfikenhet och engage
mang. Det ledde slutligen till en mycket 
intressant och rolig resa som gav inspira
tion och ny energi till uppsatsskrivandet.

Vi vill även passa på att tacka logope
derna Ulrika Nygren och Elisabet Lund
ström samt foniater Gunnar Björck som tog 
emot oss för studiebesök tidigare i år vid 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 
Det var givande att se er verksamhet och 

teamarbete kring patienter med VCD och 
besöket gav oss nya tankar och idéer till 
arbetet.

Tove Björkheden, Elin Gudmundsson och 
Charlotta Nordlund, Logopedprogrammet 

termin 8, Linköpings universitet

Ut i verkligheten och upp i Bergen
Vår magisteruppsats formades ur nyfikenhet och engagemang för en hittills relativt 
ouppmärksammad diagnos – Vocal Cord dysfunction (VCd). Vid ett studiebesök  
i februari 2009 vid Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, Norge fick vi inblick  
i en klinisk verksamhet och ökad förståelse för vilken komplex diagnos vi arbetar med. 

FAKTA OM VCD
VCd karakteriseras av felaktiga stämbands-
rörelser vid andning (1). det kan även inne-
bära en försnävning av strukturer ovanför 
stämbanden (2). Symtomen vid VCd är stridor 
och känsla av andnöd (3). etiologin är oklar 
(4). den svenska beteckningen är paradoxal 
stämbandsrörlighet J38.7e (ICd-10)
1) Maschka, d. A., Bauman, N. M., McCray,  
P. B.,Jr, Hoffman, H. t., Karnell, M. P., & Smith, 
R. J. (1997). A classification scheme for para-
doxical vocal cord motion. the Laryngoscope, 
107(11 Pt 1), 1429-1435. 
2) Björck, g., Bergstrom, H., Nygren, U.,  
& Hedlin, g. (2006). Vocal cord dysfunction-
differentialdiagnos till astma. Symtombeskriv-
ning och forslag till handläggning Lakartid-
ningen, 103(48), 3832, 3835-6.
3) Sullivan, M. d., Heywood, B. M., &  
Beukelman, d. R. (2001). A treatment for 
vocal cord dysfunction in female athletes:  
An outcome study. the Laryngoscope, 
111(10), 1751-1755. 
4) gavin, L. A., Wamboldt, M., Brugman, S., 
Roesler, t. A., & Wamboldt, F. (1998).  
Psychological and family characteristics of 
adolescents with vocal cord dysfunction.  
Journal of Asthma, 35(5), 409-417. 
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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

Lediga platser & kurser

• Barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn

Leg. logoped
Vikariat 100 %  2009-09-01--2010-08-31.

Upplysningar 
Områdeschef Charlotte Svensson, 0491-78 23 56.

Sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer på

www.ltkalmar.se/ledigajobb

På www.hi.se/iddagarna finns det 
fullständiga programmet från den 
18 maj. En tryckt broschyr kan då 
kostnadsfritt beställas via e-post 
från lisa.holstbillme@hi.se märkt 
”Broschyr 2009”.

ID-dagarna 7–9 oktober 2009
på Factory Nacka Strand, Stockholm

www.hi.se/iddagarna

I utställningen visas de senaste  
produkterna, anpassningarna och 
programvarorna inom området 
IT-baserade hjälpmedel.

I seminarierna presenteras nya forskningsrön  
och aktuella resultat från metod- och utvecklings-
projekt. 

Föreläsningar ur seminarieprogrammet:

• Funktionsnedsättning och interaktiva skrivtavlor
• IT-verktyg underlättar studier för dyslektiker

Mässa med ny användarvänlig dator- 
och informationsteknik för människor  
med olika funktionsnedsättningar.

Röst, tal & språk 
– en jubileumsblandning
Kongress i Stockholm 9-10 oktober 2009

Vi firar att SFFL fyller 50 år genom att i en inledande 
jubileumsföreläsning få del av kunskapsfältets  
utveckling under ett halvt sekel. Men framför allt blir 
det utblickar framåt då vi uppdateras inom områden 
som kommunikation, röst, stamning, barnspråk, AKK, 
skriv- och språkutveckling. 

Medverkande: Britta Hammarberg, Lars-Gunnar 
Andersson, Barbro Bruce, Lovisa Femrell, Boel  
Heister-Trygg, Sven-Erik Malmström, Sven Strömkvist 
och Maria Södersten.

För ytterligare information hänvisas till hemsidan: 
www.sffl.se.
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Kurskalendariet

SÖKs kursdagar i höst:

9–10 september – Konferensen AKK  
– en pedagogisk utmaning
Ansvariga: Specialpedagogiska skolmundigheten  
i samverkan med SÖK
Plats: europaporten, Malmö

22 oktober – Grafisk AKK – metodkurs
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson
Plats: Malmö 

5 november – Blisskurs för personal kring vuxna bliss-
användare (målgrupp är ffa assistenter, personal i daglig 
verksamhet, gruppbostad, osv. så sprid gärna  
informationen vidare) 
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson 
Plats: Malmö 
 
13 november – nationellt TAKK-seminarium 
Plats: Lund 
 
26 november – Uppföljning metodkurs Grafisk AKK
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson 
Plats: Malmö 
 
Mer information hittar du på SÖKs hemsida:  
www.sokcentrum.se

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.

Välkomna till Östsväljardagen 2009 i Visby

22 september 2009, Wisby Strand Kongresshall.
oBS! sista anmälningsdag 25 maj 2009.

För program och anmälan:  
www.gotland.se/ostsvaljardagen

Inspelning med fonetogram  
med kliniska tillämpningar.

Teoretisk bakgrund och praktisk övning.  
Två heldagar, 15 och 16 oktober 2009.
Plats och arrangör: Logopedkliniken, Karolinska  
universitetssjukhuset, Huddinge. 

Kostnad: 2.000 kr.

Mer information i nästa Logopednytt.
Kontaktperson: Maria Södersten. maria.sodersten@ki.se

Ätovilja – en logopedisk angelägenhet?!

19–20 oktober 2009 Folke Bernadotte  
regionhabilitering, Uppsala

Kursansvariga: logoped Ingalill ek och  
logoped Maria törnhage

För mer information: www.akademiska.se/fbh

Utbildning i Lidcombeprogrammet 

4-6 november 2009, Hotell Mörby, Stockholm 
 
Sista anmälningsdag: 1 juni 
 
För mer information och anmälan välkommen att  
kontakta Lovisa Femrell, e-post: lovisa.femrell@ds.se

Efterlysning!
Jag skulle vilja komma i kontakt med de logopeder 
som i sitt arbete kommer i kontakt med personer 
med Huntingtons sjukdom.  
Maila lena.hartelius@neuro.gu.se!
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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

Uppsala eva Sonered eva.sonered@akademiska.se Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

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 Kicki Norberg christina.e.norberg@nll.se Länslogopedin Norrbottens Läns Landsting, gällivare

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 Annie Katalinic annie.katalinic@skane.se Region Skåne, Malmö

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  janna.ferreira@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

    

    

    



➽   Salut över Riddarfjärden för Hedersdoktorn!

➽   SLoF-pristagare bäddar bäst!

➽   Nationella riktlinjer: hur, vad, vem, varför? 

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

Gunnar Bjuggrens 
        MINNeSFoNd

Sätt in ditt bidrag på SLoFs bank- eller 

postgironummer: Bankgiro 5792-2593    

Postgiro 505269-1

Ange ditt namn och att insättningen 

gäller ”gunnar Bjuggrens Minnesfond”.

Logopednytts redaktörer
SImOn:
1. På vilken ort arbetar du?
I Angered i nordöstra Göteborg.
2. Inom vilket/vilka logopediska arbets
områden arbetar du?
Neurologopedi i öppenvården.
3. när tog du examen och från vilken ort?
2007 i Göteborg.
4. Hur kom du på att du ville engagera dig 
i Logopednytt?
Jag är av naturen en korrekturläsare och tycker 
att det är roligt också. Dessutom tycker jag 
att Logopednytt är ett viktigt forum för oss i 
vår lilla men geografiskt utspridda kår. Jag 
hade redan pratat med Malin och Camilla 
och visat mitt intresse, och nu när Camilla 
slutade som redaktör så blev det ju ett gyllene 
tillfälle för mig!
5. Vad har du för förväntningar på redak
törsarbetet?
Att det ska bli ett roligt arbete, men förmod
ligen ganska tufft stundtals.
6. Brinner du för något särskilt som du 
vill arbeta för?

mALIn:
1. På vilken ort arbetar du?
Göteborg.
2. Inom vilket/vilka logopediska arbets
områden arbetar du?
Har precis bytt arbetsplats från strokeavdelning 
till neurologopedi i öppen och slutenvård.
3. när tog du examen och från vilken ort?
1998 i Göteborg.
4. Hur kom du på att du ville engagera dig 
i Logopednytt?
Jag blev tillfrågad när det behövdes en ny 
redaktör för fyra år sedan och hade turen att få 

Jag skulle väldigt gärna se att Logopednytt 
får fler vetenskapliga artiklar, då det egentli
gen inte finns något forum för svenska forsk
ningsrapporter o. dy. inom logopedi idag. 
Men det är något som ställer krav på alla 
läsare, jobbet som redaktör innebär ju inte 
att vi ska skriva alla artiklar själva! Har du 
någon rapport liggandes hemma i byrålådan 
så skicka in den!

göra det tillsammans med Camilla Björnram 
som redan var ”gammal i gamet”. Funderade 
på att sluta samtidigt med henne, men när 
Simon kom med i diskussionerna blev jag 
gärna kvar ett tag till! För övrigt tycker jag 
att det är intensivt roligt att arbeta med texter 
och att få ha åsikter om det rent grafiska med.
5. Vad har du för förväntningar på redak
törsarbetet?
Erfarenheten hittills säger att arbetsbelast
ning och materialmängd går i vågor, men 
att det blir en tidning till slut ändå på något 
märkligt vis. Jag hoppas att det håller i sig! 
;o)
6. Brinner du för något särskilt som du 
vill arbeta för?
Jag vill gärna ha mer forskning av alla slag i 
tidningen. Jag vill också veta mer om hur 
logopeder inom olika områden (både geo
grafiskt och ämnesmässigt) arbetar. Vad gör 
ni hela dagarna?! Och så skulle jag gärna se 
att det blev mer diskussion i tidningen, att 
den som blir tillfrågad i eller kanske provo
cerad av en artikel skriver ett svar!
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