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Under vårt förbundsmöte i våras bad vi från styrelsen er 
medlemmar att aktivt ta del i webbvalet till DIK:s kongress. 
Ni hörsammade verkligen kallelsen och nominerade och röstade mycket 
aktivt. Detta innebar att när kongressen väl gick av stapeln helgen den 
20–21 november var nära en fjärdedel av kongressdelegaterna logopeder 
eller logopedstudenter.  Eftersom SLOF utgör knappt 10 % av hela DIK 
kan man verkligen påstå att vi var väl representerade.  Tack till er som på 
så kallade fria mandat deltog som delegater och som engagerat och aktivt 
deltog i både gruppdiskussioner och kongressförhandlingar. 
 Under kongressen togs beslut gällande DIK:s organisation som  
kommer att ändra förbundets interna struktur och arbetssätt mycket,  
särskilt gällande professionsfrågor. I kongressartikeln längre in i tidningen 
beskrivs kongressen och de beslut som togs mer noggrant. 
 Vilka blir då konsekvenserna av de beslut som togs för SLOF:s del?   
I korthet kan man säga att SLOF kommer att fortsätta sin verksamhet 
som tidigare, men att vi utöver detta kommer att ingå i och ha tillgång 
till den nya struktur som kommer att utgöra professionsarbetet i DIK. 
Det nya arbetssättet innebär att enskilda medlemmar kommer att få större 
möjlighet att delta i förbundsarbetet genom att anmäla sig till och delta i 
nätverksarbete i enskilda frågor.  
 Webben kommer att få en allt större betydelse i förbundets arbete. 
Det är högst troligt att information om nätverk och aktuella frågor  
kommer att finnas här. Det är troligen också via webben du som medlem 
kommer att kunna anmäla intresse för att ingå i nätverk eller föreslå  
frågor förbundet bör arbeta med. 
 Under nästa år kommer du som medlem att börja få nyhetsbrev från 
DIK via din e-post, kanske har du redan fått ett... Nyhetsbreven kommer 
att vara speciellt riktade till dig som logoped, men kommer också att 
innehålla information om aktuella händelser inom förbundet. Förutom 
Logopednytt och DIK Forum kommer det alltså att finnas ytterligare en 
informationskanal för förbundsinformation. Se till att kansliet har en 
fungerande och aktuell e-postadress till dig så att du inte missar någon 
information. Kontaktinformation till kansliet hittar du på – ja just det – 
webben!

Med detta önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

•   SLOFs studentsektion, SLOSS, anord-
nade den 7–8/11 de årliga SLOSS-
dagarna. I år genomfördes arrange-
manget i Lund. 

•   Den 9/11sammanträdde representanter 
från SACOs vårdförbund i Farmacevt-
förbundets lokaler i Stockholm. 

•   Med bidrag från Mun- & Halsförbundet 
(f. d. Laryngförbundet) deltog repre-
sentanter från styrelsen, samt en av 
Logopednytts redaktörer i ASHAs 
kongress i New Orleans, den 19–21/11. 
De två medlemmar, Tina Svensson och 
Åsa Mogren, som vid förbundsmötet 
vann biljetter till kongressen fanns 
också på plats i New Orleans. 

•   Styrelsen sammanträdde den 20/11 i 
Nacka. 

•   Den 21–22/11 hölls DIKs kongress i 
Ingenjörshuset i Stockholm. SLOF 
representerades av 6 delegater från  
styrelsen, samt 8 logopeder till som ni 
medlemmar nominerat och röstat på  
i webbvalet i våras.  
    Vid kongressen avhandlades frågor 
om DIKs verksamhet under mandat-
perioden 2010–2012, samt kring DIKs 
interna organisation. 

•   En representant från styrelsen kommer 
den 10/12 att delta i ett seminarium 
anordnat av PRO med avsikt att ”hitta 
lösningar för en effektivare och säkrare 
vård och omsorg, genom bildandet av 
team för äldre personer inom vård- 
och omsorgsverksamheten.” 

•   Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 15/12 per telefon.

Styrelsen önskar er härmed  
en God Jul och ett Gott Nytt År 

Styrelsen  
genom Ulrika Guldstrand

På logopedutbildningen i Linköping har 
vi infört på schemat att studenterna på 
termin 6 skall sammanställa ett logope-
diskt pressmeddelande relaterat till deras 
kandidatuppsats inför nästa års logoped-
dag, den 6 mars.
 Kan det vara en idé att vi alla på 
nationellt såväl som lokalt plan bidrar till en 
ökad exponering i media? Det kan handla 
om en patientförening som har en aktivi-
tet, ett forskningsresultat som behöver 
spridas, en föreläsning som media bjuds 
in till, en patient som vill berätta om sina 
svårigheter, ett öppet hus, ett material/
dataprogram ni vill visa, en insändare om 
vårdköerna, en frilansartikel om fonolo-
giska felsägningar, recen sioner av logo-
pedrelaterad litteratur, en YouTube-film 
ni spelat in med rösttips, etc. 
 Mitt förslag är att ni (= en utbildnings-
ort, en patientgrupp, en logoped/några 
kollegor, en arbetsplats, studenter enskilt/ 
i grupp/hela klasser, en förening, en firma, 

Syns vi inte, finns vi inte
Syns inte de logopediska frågorna i media? Vad gör vi åt det?

och så vidare) tar ansvar för att kontakta 
media någon vecka nästa år och göra dem 
uppmärksamma på något inom det logo-
pediska fältet.   
 Tillsammans säkerställer vi att logo-
pedin får åtminstone 52 försök till 15 
minutes of fame nästa år!!
 Tips för att formulera pressmedde-
landen finner ni bland annat här: 
http://www.backendmedia.se/2009/03/	
15/sa-skriver-du-ett-pressmeddelande/  
 För att informera om vad som är på 
gång och se till att vi täcker in de olika 
veckorna har jag startat tråden Logopedi i 
media i forumet ”Allt – språk, röst, tal och 
sväljning” på www.logopedi.nu. 
 Dags för nyårslöfte? 2010 syns, hörs 
och finns vi!

Janna Ferreira
lektor vid logopedutbildningen 

i Linköping samt lokalfacklig 
företrädare i Östergötlands län
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I N S Ä N D A R e

Givetvis ser arbetsmarknaden strålande 
ut för oss logopeder! Vår legitimation gör 
oss till de enda behöriga sökande till de 
logopedtjänster som utlyses vilket gör att 
det är få sökande till dessa tjänster. Samti-
digt finns det mängder av andra yrken 
där vår kompetens gör oss väl lämpade att 
söka. Vi har en utbildning som ger oss en 
god och bred grund för att jobba inom 
vård, skola och omsorg, men även kun-
skaper som gör oss lämpade för en bred-
dad arbetsmarknad inom den privata 
sektorn. 
 Vår yrkeskår har länge haft ett unikt 
läge där vi varit för få och tjänsterna 
många. I längden är det en katastrof för 
en yrkeskår. Dels kan kvalitetskraven för 
logopeder inte skärpas då ingen konkur-
rens om tjänsterna uppstår, dels har tjänste-
tillfällen försvunnit på grund av att vi inte 
haft tillräckligt med sökande till de tjäns-
ter som utlysts. Det har exempelvis gjort att 
våra arbetsuppgifter tagits över av andra 
yrkeskategorier. En något mer mättad 
(men långt ifrån proppmätt) arbetsmark-
nad är en god grogrund för tjänste-
utveckling inom nya arbetsfält.   
 Textanalysföretaget Saplo har granskat 
språket i jobbannonser. Om du är struk-
turerad, självgående, initiativrik och 
ansvarstagande är du eftersökt på arbets-
marknaden.  Det är alltså väldigt viktigt 
att vi logopeder har självförtroende nog 
att inse att den utbildning vi fått med oss 
gör oss väl rustade för arbetsmarknaden. 
Breda utbildningar gör oss flexibla att 
hantera en föränderlig arbetsmarknad och 
ta oss an nya intressanta arbetsuppgifter. 
Gedigen medicinsk, lingvistisk och psyko-
logisk grundkompetens i kombination 
med god informationskompetens, munt-
lig och skriftlig excellens, kritiskt reflek-
terande och vetenskaplig stringens ger 
oss ett gott försprång som fortfarande gör 

Är det dumt att bli logoped?

att vi sällan ens behöver sätta vår fot inom 
Arbetsförmedlingens väggar. Fast inte 
skadar det att dessutom komplettera sin 
logopedexamen med vårderfarenhet, 
assistentuppdrag, förskolevikariat, ledar-
skapsutbildningar, specialpedagogisk kom-
petens, tekniskt kunnande, grafisk form-
givning eller annat som just du har med 
dig i bagaget.
 Och det FINNS tjänster. Våra jobb-
önskemål får dock anpassas till utbudet 
på orten eller kravet på mobilitet på 
arbetsmarknaden. Det har aldrig varit 
helt smart att endast ha som livsmål att få 
just ett vuxenhabiliteringsjobb i Flen. 
Med det som bakgrund är arbetsläget för 
logopeder i Sverige fortfarande gott. Och 
det utan att vi behöver tänka kreativt och 
sälja in oss som, ja varför inte: 

•  Svenskspråksexperter till företag som 
behöver snabbkurser till internationella 
anställda? Studiecirkelledare inom  
tecken, strokerehabilitering, barnspråks-
cirklar?

•  Självutvecklingskurser med röstinrikt-
ning?

•  Dagcenterverksamhetschef med  
kommunikationsfokus?

•  Språkgranskare på förlag eller myndig-
heter?

•  Språkigenkänningsexpert inom dator-
utvecklingsföretag?

•  Eller varför inte politiker med makt att 
förändra situationen för personer med 
tal-, språk-, röst-, svälj- och kommuni-
kationsproblem?

Svaret på den inledande frågan är ett 
rungande NEJ! Det är inte dumt att bli 
logoped! Vi har en gedigen utbildning. Vi 
är väl rustade för förändringar på arbets-
marknaden.

Det är en fråga som många logopedstudenter idag brottas med. Svenska Logoped-
förbundets styrelse har valt att till viss del svara jakande på denna fråga genom att  
måla upp katastrofbilder som varken är riktigt överensstämmande med verkligheten 
eller speciellt entusiasmerande för en liten yrkeskår med stor kompetens. 

Så ska du vara!
De vanligaste orden som krävs 
när du söker jobb. 

1. Strukturerad
2. Självgående
3. prestigelös
4. Initiativrik
5. Ansvarstagande
6. Utåtriktad
7. positiv
8. Serviceminded
9. Flexibel
10. Säljinriktad
11. Stresstålig
12. pedagogisk
13. entusiastisk
14. Analytisk
15. Kommunikativ
16. Kreativ
17. Disciplinerad
18. Resultatinriktad
19. Noggrann
20. tävlingsinriktad

Källa: Saplo/Monster    

Det finns tjänster, både som logopeder 
och annat som vi är kompetenta att söka. 
Vi är strukturerade, självgående, initiativ-
rika och ansvarstagande och kan tillsam-
mans kreativt bredda vårt arbetsfält.

Janna Ferreira 
lektor vid logopedutbildningen 

i Linköping samt lokalfacklig 
företrädare i Östergötlands län
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Avhandlingens syfte är att bidra till ökad kunskap 
om hur svårigheter med läsning och skrivning hos 
tvåspråkiga ungdomar kan yttra sig, karaktäriseras 
och avgränsas. Studien baseras på data från tio 
spansk-svensktalande högstadieungdomar, som uti-
från lärares bedömningar hade läs- och skrivsvårig-
heter som de misstänkte bottnade i dyslexi. Jämförel-
ser gjordes dels med en tvåspråkig grupp utan läs- 
och skrivsvårigheter, dels med en grupp en -språkigt 
spansk- respektive svensktalande med dokumenterad 
dyslexi. 
 Avhandlingen ger två viktiga metodisk-teoretis-
ka bidrag: utvecklingen av ett tvåspråkigt dyslexikon-
tinuum för avgränsning av dyslexi hos tvåspråkiga 
och undersökningens uppläggning med en matchad 
tvåspråkig referensgrupp. Sammantaget har skolan 
underidentifierat dyslektiska svårigheter hos fler av 
ungdomarna. Men det finns också exempel på att 

svårigheter uppfattas som dyslektiska i skolan, även 
om föreliggande analys inte indikerar det. En viktig 
insikt är att elevers placeringar i kontinuumet hade 
sett annorlunda ut om analysen endast hade utgått 
från ett av språken. Fallstudieperspektivet har gjort 
det möjligt att undersöka en mängd lingvistiska och 
kognitiva parametrar på båda språken. Kvantitativa 
och kvalitativa analyser sammanfattas i olika profi-
ler, såsom läsprofiler, skrivprofiler och muntliga dis-
kursprofiler. Resultaten diskuteras både på individ- 
och gruppnivå och visar att språk liga dominansför-
hållanden har avgörande inverkan på ungdomarnas 
läs- och skrivsvårigheter. Skillnaderna mellan de 
båda ortografierna har också betydelse. Dessutom 
samvarierar gynnsamma resultat på båda språken 
med omfattande undervisning på förstaspråket hos 
de tvåspråkiga både med och utan dyslexi.

Dyslexi på två språk

Enligt initierade källor har nu den 50:e logopeden 
disputerat! Christina Hedman lade fram sin  
avhandling vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, 
Stockholms universitet, den andra oktober i år.

en multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter. Här kommer sammanfattningen ur hennes avhandling.
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Söker du information
om en ovanlig sjukdom?

På Socialstyrelsens webbplats hittar du en omfattande kunskaps-
databas om ovanliga diagnoser. Du kan också kontakta oss på 
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs 
universitet. Vi ansvarar för arbetet med Socialstyrelsens databas 
och är en nationell resurs för alla som söker information om 
ovanliga diagnoser.

Ovanliga diagnoser är sjukdomar som finns hos högst hundra personer per 
miljon invånare och som leder till omfattande funktionshinder. Databasen inne-
håller beskrivningar av över 250 diagnoser, och nya tillkommer kontinuerligt. 
Texterna utarbetas i samarbete med medicinska specialister och handikapp-
organisationer. De faktagranskas av en särskild expertgrupp och uppdateras 
regelbundet.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser  
ovanligadiagnoser@gu.se   
031-786 55 90
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omstrukturerande 
beslut på 
DIK:s kongress
Under helgen den 20–21 november gick DIK:s kongress av 
stapeln i ingenjörshuset i centrala Stockholm. Kongressen 
är DIK:s högsta beslutande organ och organiseras vart 
tredje år. Vid kongressen väljs förbundsstyrelse och ramarna 
för förbundets arbete för de nästkommande tre åren  
fastställs. Förbundets medlemmar representeras av 81  
delegater. Cirka hälften av delegaterna utses av förbundets 
delföreningar medan de övriga nomineras och väljs av 
medlemmarna via webben. 

•
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Vid årets kongress representerades vår 
kår av 14 logopeder och 2 logopedstuden-
ter (representanter för DIK Student). Det 
fanns 9 motioner och 4 propositioner att 
ta ställning till. Utöver detta rapporterade 
förbundsstyrelsen vad de arbetat med 
under de senaste tre åren och en ny för-
bundsstyrelse valdes.
 I proposition 1, Plattform 2009–2012, 
lade förbundsstyrelsen fram en övergri-
pande plan för riktningen för förbundets 
arbete under de närmaste åren. Förslaget 
omfattade fortsatt arbete med och fokus 
på kärnfackliga frågor som lön, lönesprid-
ning, arbetslivstrygghet, rörlighet på arbets-
marknaden och moderna lagar och avtal.
 Redan befintlig verksamhet som  
karriärservice, karriärrebell, mentorspro-
gram och chefsutbildningen Våga, vilja, 
välja kommer att fortsätta som tidigare.  
Utöver detta togs kvalitetssäkrade utbild-
ningar, satsning på chefer och ledare, del-
aktighet i utformningen av en ny kultur-
politik, en politik för tillgänglighet och 
upphovsrätt i digitala media samt en tyd-
ligare profil för medlemmar som arbetar 
inom området media och kommunika-
tion, upp som prioriterade områden 
under mandatperioden.
 Behovet av en höjning av medlems-
avgiften för att kunna uppfylla åtagandet 
i inkomstförsäkringen och för att bedriva 
den i motioner och propositioner före-
slagna verksamheten ingick också i pro-
positionen. Medlemsavgiften kommer allt-
så från årsskiftet att höjas med 22 kronor/
månad, varav 4 kronor/månad går till 
inkomstförsäkringen. Avgiften för 
student medlemmar förändras inte.
 Störst fokus inför mandatperioden 
2009–2012 lades dock vid att utveckla 
professionsfrågorna inom förbundet. Detta 
var också fokus för proposition nummer 
2, Professionsfrågorna i DIK.
 I propositionen föreslog förbunds-
styrelsen en förändring av DIK:s interna 
arbete som i stora drag innebär att det 
övergripande ansvaret för professions-
frågorna i förbundet flyttas från delföre-
ningarna till förbundsstyrelsen. Istället för 
den traditionella uppdelningen i bestående 
delföreningar ska arbetet med profes-
sionsfrågorna utföras i arbetsgrupper som 
tillsätts och avslutas av förbundsstyrelsen. 
Arbetsgrupperna kommer att arbeta med 
enskilda frågor som föreslås styrelsen av 

medlemmar, kansli eller som uppkommer 
i styrelsens eget arbete. Tidsplan, budget 
och gruppsammansättning kommer att 
variera och beslutas av förbundsstyrelsen 
och grupperna har skyldighet att redovisa 
sitt arbete för styrelsen. Syftet med för-
ändringen är att ge professionsfrågorna 
en större tyngd inom förbundet och ska 
samtidigt ge en bättre överblick och hel-
hetssyn över förbundets arbete.
 Under eftermiddagen den första kon -
gressdagen delades delegaterna in i arbets-
grupper med uppdrag att diskutera och 
föreslå förändringar och förbättringar 
inför besluten kring propositioner och 
motioner. Proposition nummer 2 disku-
terades flitigt av samtliga grupper. Försla-
get mötte mycket kritik, inte avseende 
syfte och mål, men gällande propositio-
nens utformning. Många delegater ansåg 
att propositionen var alltför vagt formu-
lerad, trots de tämligen omfattande för-
ändringar som den kommer att innebära 
för arbetssättet inom förbundet. Man 
efterlyste en tidsplan för implemente-
ringen av det nya arbetssättet och ville 
vara säker på att förbundsstyrelsen och 
kansliet tar vara på det arbete som idag 
sköts inom delföreningarna. Detta ledde 
till att styrelsen reviderade sitt förslag och 
gjorde ett tilläggsyrkande till proposition 
2 som innehöll en översiktlig tidsplan för 
hur den nya organisationen ska införas i 
förbundet och som gör representanter för 
delföreningarna delaktiga i detta arbete.
 Kongressen biföll efter flera turer i 
förhandlingarna förbundsstyrelsens för-
slag, inklusive tilläggsyrkandet. Detta inne-
bär att delföreningarna tas bort ur DIK i 
all praktisk bemärkelse och att stycket om 
delföreningar helt stryks ur stadgan. 
Kongressen kan dock inte formellt lägga 
ner delföreningarna, det måste delfören-
ingarna själva göra vid årsmöten och lik-
nande.
 SLOF och DIK Student kommer dock 
att kvarstå och fortsätta sin verksamhet 
som tidigare. För SLOF:s del motiveras 
detta med att logopedyrket är ett legiti-
mationsyrke och att situationen för oss 
logopeder därför är annorlunda än för 
övriga yrkesgrupper inom DIK. De  
samarbeten som SLOF har med andra 
fackförbund och organisationer inom 
vårdsektorn, som till exempel samarbetet 
inom SACO-vård och våra kontakter med 

Socialstyrelsen, är ytterligare argument 
för att SLOF:s verksamhet behöver fortgå 
som tidigare. Våra medlemmar ska dock 
ha samma möjligheter att delta i DIK:s 
övriga professionsarbete som alla andra 
DIK-medlemmar.
 Övriga beslut vid kongressen var 
mindre genomgripande och gav inte upp-
hov till diskussion eller kontroverser. Bland 
annat beslutade kongressen att DIK ska 
verka för valbara praktikkurser inom 
humanistisk utbildning, att DIK ska starta 
och stödja ett humanistiskt referensnät-
verk för humanistiska studentkårer och 
föreningar samt att vi inom DIK inte ska 
inrätta en ordning för hedersmedlemmar.
 De sista punkterna på dagordningen 
gällde val av ny förbundsstyrelse och val-
beredning. Karin Åström Iko som varit 
förbundets ordförande under de senaste 
6 åren avgick från posten, men valdes 
istället som ny vice förbundsordförande. 
Till ny ordförande valdes Karin Lindner, 
som under de senaste 6 åren varit vice 
ordförande. Till styrelsens stora glädje 
ställde Anna-Lena Dynesius, som redan 
suttit en mandatperiod i förbundsstyrel-
sen, upp för omval. Anna-Lena är sedan 4 
år tillbaka suppleant i SLOF:s styrelse. 
Elisabet Mohammar, som idag sitter i 
SLOF:s styrelse, nominerades till och 
accepterade en post i förbundets valbe-
redning.
 Så avslutades kongressen några minu-
ter före utsatt tid och två dagars intensivt 
arbete var över. Förbundets kurs är utsta-
kad för de närmaste åren och ett stort 
internt arbete ligger framför oss när orga-
nisationsförändringen ska genomföras 
och börja fungera…

Ulrika Guldstrand

•
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Det är den 14 september och sista veckan 
på den intensiva stamningsterapin som 
anordnas av Sahlgrenska Universitets-
sjukhus i samarbete med Löftadalens 
folkhögskola. Under sammanlagt tre 
veckor, före, under och efter sommaren, 
träffar barnen och deras föräldrar logo-
peder, fritidsledare och dramapedagog.
 Förutom lekar och dramaövningar 
har barnen stamningsbehandling varje 
dag och alla träffas varje morgon i stor-
grupp som leds av dramapedagogen 
Filippa Rinman.
 – Första veckan arbetade jag mycket 
med att alla skulle våga. Att barn och för-
äldrar skulle våga stå framför alla och 
prata. Jag har märkt att deras inställning 
till sig själva har förändrats, säger hon.
 Efter storgruppen går några av barnen 
till fritids, medan andra går till sin logo-
ped. De sju killarna och de två tjejerna 
som är mellan 11 och 13 år tycker att 
deras stamning har blivit bättre efter att 
de har varit med på terapin.
 – Det har gett mig mycket efter andra 
vecka. Jag har inte stammat mycket alls. 
Logopederna här ger andra tips än vad 
logopederna ger hemma. De här veckorna 
har varit jättebra, säger Moa Carlsson.

De flesta av barnen säger att de har stött 
på en och annan svårighet på grund av 
stamningen. Klasskamrater som skrattar 
och lärare som inte förstår.
 – Lärarna visste inte att jag stammade. 
När jag skulle prata började några i klas-
sen skratta. Då sa min lärare att jag skulle 
sluta uppmuntra dem till det, säger Simon 
Fredriksson.
 – Nu när jag börjat åttan får jag betyg 
för första gången. Jag har snackat med 
lärarna om det muntliga och redovisningar 
och att stamningen inte ska få påverka 
mitt betyg, säger Axel Voss-Schrader.
 Det är inte bara Axel som har pratat 
med sina lärare om stamningen. De flesta 
av barnen har gjort det, eller tagit med sig 
sina logopeder som pratar om stamning 
inför hela klassen. Klasskamraterna ver-
kar vara väldigt nyfikna och i en klass fick 
klasskamraterna skriva frågor på lappar. 
Hela 78 frågor kom in.

Koll på teknologi och talteknik
Även om nyfikenheten och okunskapen om 
stamning verkar stor så har barnen full 
koll. DAF, FAF, Speech Easy, Small talk 
och en massa olika taltekniker nämns.
 – Jag har haft med mig DAF till skolan 

när vi skulle redovisa. Då gick det bättre. 
Vi hade delat upp oss i mindre grupper. 
Killarna vet att jag stammar, men de 
påpekade inget, säger Louise Hagström.
 – Jag har en Small talk, men använ-
der den aldrig eftersom det känns fel att 
en apparat ska hjälpa mig att prata så 
naturligt som möjligt. Om det skulle bli 
väldigt jobbigt, då skulle jag ta upp den, 
men helst inte, tycker Axel Voss-Schrader.
 Även klasskamraterna verkar nyfikna 
på de nya teknologierna. David Högnelid 
tog med sin DAF till klassen där de andra 
fick testa. De som stammar, stammar 
oftast mindre när de använder sig av den, 
och de som inte stammar, ja, de kan börja 
stamma.
 – Jag fick en klasskompis att stamma 
i en halvtimme! Han tyckte det var läskigt 
att stamma och sa att han fick en konstig 
känsla i magen, säger David.

”Alla har sina problem  
– det här är mitt”
Barnen är så öppna med sin stamning,  
på ett helt föredömligt sätt för de barn,  
ungdomar och vuxna som döljer sitt tal 
genom att undvika många situationer. De 
tar tag i den, och genom den intensiva 

Intensivt 
på intensiv 
stamningsterapi

Varje år får barn som stammar och deras 
föräldrar möjlighet att delta i den intensiva 
stamningsterapin i Åsa.
 – Vi har tur! Det finns många i Sverige som 
stammar. Men det är bara nio som får åka hit, 
säger Albin glansholm. 

Hej!: Brännbollsmatchen är i gång och Simon 
Fredriksson är glad.

en garde!: Slagträn behöver inte bara användas till brännboll utan kan även användas till fäktning. 
Moa Carlsson och Albin glansholm går upp till kamp.
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stamningsterapin utbyter de många tankar 
med varandra. Vissa kan tycka att stam-
ningen är ett stort problem. Andra gör 
inte det.
 – För mig är stamningen inte så 
stort. Alla har sina problem, ont i en arm 
eller sådant. För mig är det ett vardagligt 
irritationsmoment, tycker Axel.
 På den intensiva stamningsterapin 
upplever barnen att det inte gör så mycket 
om man stammar.
 – Det är roligt att få träffa andra som 
stammar. Skönt att fler vet hur det känns, 
här skrattar ingen, utan de förstår, säger 
Moa.
 Men den intensiva stamningsterapin 
handlar ju inte bara om stamningsbe-
handling. Brännboll, lekar, krabbfiske, 
utflykt till Liseberg, besöka Bockstens-
mannen på Varbergs fästning och ett eller 
annat bad måste hinnas med. Och förut-
om detta träffar barnen de två fritids-
ledarna Ellinor Hjelm och Julia Söödi på 
fritids där de målar, leker, spelar spel,  
spelar bollspel, och… ja, jag börjar förstå 
varför kursen benämns som intensiv.
 Men var tar föräldrarna vägen efter 
varje förmiddags storgrupp? Jo, de träffas 
i grupp med föräldraterapeuter, alterna-
tivt två logopeder, för att lära sig mer om 
stamning och samtala om vad man som 
förälder ska tänka på. De hade alla kom-
mit med förhoppningen att få svar på 
stamningens alla gåtor. Även om det inte 
finns ett entydigt svar har de fått lära sig 
väldigt mycket mer om stamning, de har 
fått dela med sig av sina tankar, diskuterat 
och tagit med sig mycket hem.
 Föräldrarna har blivit ett gott gäng 
som har kommit varandra nära. Det är 
lika viktigt för barnen att få träffa andra 
barn som stammar, som det är för föräld-
rarna att få träffa andra föräldrar till barn 
som stammar.
 – Den oro som man bär med sig för-
svinner. Man blir lugnare efter man varit 
här, säger Gunnar Fredriksson, pappa till 
Simon.

teXt oCH BILD: Alexandra Carlstrand

Sten, sax, påse: är en del av evolutionsleken där det gäller att komma högst upp på stegen och bli superman. 
Axel Voss-Schrader och Louise Hagström är med.

David Högnelid och Albin glansholm mitt i en hård match Sten, sax, påse.

Stark gemenskap: Föräldrarna känner att de har fått 
lära sig mycket mer om stamning och vad man som 
förälder ska tänka på. De har även kommit varandra 
mycket nära.

engagerade ledare: ellinor Hjelm och Julia Söödi är de två fritidsledarna som barnen träffar varje dag. 
på bilden syns även Axel Voss-Schrader och Moa Carlsson.



12 LogopeDNytt 8/09

6.59 trycker jag försiktigt upp 
dörren till arbetet, beredd att kasta mig ut 
igen om larmet skulle gå. Det var länge 
sedan jag var här innan kl. 7, och jag har 
glömt hur det är med larmrutinerna. Tur-
ligt nog är det tyst, även efter det att jag 
börjat gå genom korridoren bort mot 
mitt rum. Jag är extra tidig idag, eftersom 
jag har en del jobb med en kommunika-
tionspärm som jag vill ha färdig tills nästa 
vecka. I mitt rum, som jag delar med två 
arbetsterapeutrar samt en psykolog, är 
det tyst och lugnt. Det känns som om jag 
knappt har varit hemma sedan jag stängde 
av datorn, vid sextiden i går kväll.

 7.09 öppnar jag upp programmet 
Symbols for Windows på datorn i Kom-
munikationsverkstaden. Mina papper och 
utkast ligger kvar från kvällen före och 
jag tar vid där jag slutade. Jag håller på 
med en enkel blisskarta till en kommuni-
kativt duktig treårig pojke med CP-skada 
och stora motoriska svårigheter. Det är 
en utmaning att tänka ut lämpligt ordför-
råd, både innehållsmässigt och layoutmäs-
sigt. Jag har tidigare träffat föräldrarna och 
diskuterat vad de tror kan vara lämpligt 
vokabulär. Till det bifogar jag en del ord 
och uttryck som jag tror kan vara bra och 
roliga för en treåring. Några rutor blir utan 
just blissymboler. High five och ostbågar 
t. ex. Det är lätt att fastna i sådant här 
datorarbete, så jag sitter längre än jag 
borde.

 8.06 stänger jag av och går ned 
till mitt rum igen. Jag ögnar igenom jour-
nalen för nästa patient och småspringer 

ned till leasingbilarna. (Patient är ett nytt 
begrepp som vi är ålagda att använda. 
Tidigare sade vi brukare och fick absolut 
inte kalla barnen vi mötte för patienter, 
vilket sades indikera sjukdom.)

 8.35 gör jag en perfekt fickpar-
kering utanför en prydlig 40-tals villa i en 
annan stadsdel. Inne i huset pågår upp-
lärning av ny assistent, samtidigt som jag 
och mamman sätter oss ned för att disku-
tera ätsvårigheterna hos den äldsta gossen 
i familjen, en 6-åring med diagnosen 
CHARGE. Efter att jag ställt en del frågor 
av medicinsk art, och att vi har samtalat 
om föräldrarnas önskemål och förvänt-
ningar på min insats, enas vi om att avvakta 
den kommande sväljröntgen innan vi 
beslutar vad som kan vara en rimlig mål-
sättning för oss att jobba med. Det är 
roligt att träffa pojken X igen. Det var två 
år sedan jag såg honom sist, och han har 
verkligen vuxit på sig en hel del. Han kan 
nu också vara frånkopplad från respirator 
och slemsug stora delar av dagen, vilket 
naturligtvis underlättar tillvaron en hel 
del. På väg tillbaka till habiliteringen fun-
derar jag en hel del på hur det är för en 
familj att ständigt ha assistenter i hem-
met, dag som natt.

 11.00 sätter jag mig med en 
annan mamma, kurator samt en special-
pedagog från stadsdelen för att gemen-
samt diskutera hur det ser ut för just denna 
familj nu, och vad vi från habiliteringen 
kan tänkas hjälpa gossen och familjen 
med under det kommande året (en s. k. 
habiliteringsplan upprättas). Pojken, som 

torsdagen den 22 oktober på en barn- 
och ungdomshabilitering i göteborg

har en lindrig utvecklingsstörning och en 
generell språkstörning, får gott stöd i för-
skolan och mamma är också nöjd med att 
ha fått kontakt med habiliteringen. ”Det 
känns som om vi äntligen kommit hem”, 
säger hon – efter att hon och sonen valsat 
runt på olika utredningar hos olika instan-
ser under några år, innan diagnosen fast-
ställdes. 

 12.00 är det trångt i lunch-
rummet. Det är skönt att koppla bort 
arbetet en stund, och vi försöker att hålla 
oss ifrån att samtala om jobbet. Istället 
kommenterar vi frekvent varandras mat-
lådor.

 12.40 skriver jag journalnotat 
från morgonens besök. Några mail har 
kommit, telefonsamtal finns att ringa. 
Trots att vi sitter fyra stycken i ett rum, är 
det sällan jag känner mig störd. Det är 
snarare trevligt med lite småprat mellan 
varven. Vi försöker gå undan om det är 
långa eller särskilt viktiga telefonsamtal 
som skall göras. De tysta ”burarna” mellan 
kontorsrummen, tänkta för telefonsam-
tal, fungerar dock sämre än önskat. Effek-
ten blir snarare den av en resonanslåda.

 13.40 går jag upp en våning, 
till behandlingsrummen. Jag plockar fram 
Peabody, Ordracet och TROG ur test-
skåpet, kopierar upp några av testblan-
ketterna eftersom de verkar vara slut 
snart, och ställer iordning i rummet.
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Hur har DU det på jobbet? Skriv till Logopednytt och berätta!

14.00 kommer en gammal 
bekant, en åttaårig pojke med autism. 
Återigen slås jag av hur olika barnen 
inom denna diagnosgrupp kan vara. 
Denna gosse är otroligt kommunikativ. 
Medan pappa sitter i väntrummet och 
läser en tidning, bedömer jag passivt och 
aktivt ordförråd samt språkförståelse. Det 
förefaller som om resultaten blir ganska 
bra, men jag har lärt mig att vänta med att 
dra slutsatser tills efter att jag gått igenom 
resultaten ordentligt. Pojken har lite svårt 
att sitta still, så vi gymnastiserar lite och 
han får stå upp mot slutet. Jag vinner 
otippat bägge omgångarna av Ballong-
spelet på slutet, men det klarar denna 
pojke av.

 15.00 ser jag, då jag rättar tes-
terna, att pojken faktiskt har utvecklat sitt 
ordförråd en hel del, sedan testningen för 
ett år sedan. Jag sänder en tanke till hans 
två svensklärare, som jag vet träffar 
honom regelbundet i skolan. Vad gäller 
språkförståelsen hamnar han något 
 sämre än förra året. Jag funderar på hur 
mycket det påverkar att just det testet låg 
sist idag, jag tycker nog att han gjorde 
några slarvfel mot slutet. Det får bli ett 
observandum tills nästa bedömning, om 
ett år igen.

 15.40 bänkar jag mig vid 
Symbols for Windows igen. Det är mycket 
att hålla reda på vid tillverkningen av 
kommunikationskartor, och jag hattar 
fram och tillbaka i dokumenten. Jag fun-
derar på varför vissa, i mitt tycke vanliga 

ord, inte finns med i blissordlistan. Jag 
svär över skrivaren som krånglar. Slut-
ligen gör jag två kommentera-bok-kartor 
och ett tallriksunderlägg också, innan jag 
plockar ut usb-minnet och släcker ned.

 17.15 känner jag mig ganska 
nöjd med min arbetsdag, begrundar det 
faktum att det redan börjat mörkna, 
knappar ut mig på Kom-och-Gå-datorn 
och beger mig hemåt.

Sara Hellspong, leg.logoped
Habiliteringen Lundbystrand
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Folklivsforskaren och dagens moderator 
Gillis Herlitz lotsade oss med intresse, 
empati och humor genom dagen.
 Den improviserande teatergruppen 
ad lib inledde och avslutade dagen och 
illustrerade – med och utan deltagare från 
publiken – på ett tydligt och roligt sätt hur 
vi fungerar i olika kommunikationssitua-
tioner, hur vi samarbetar med och mot-
arbetar varandra.  
 Magnus Gustavsson från Örebro 
reflekterade över anhörigsituationen kring 
personer med afasi, efter att Alf Persson 
– som har afasi – och hans son Fredrik 
berättat om och visat fotografier av hur 
de gjort en jordenruntresa tillsammans. 
Fadern hade utan tvekan varit den som 
till exempel i Asien bäst lyckats kommu-
nicera med inhemsk befolkning i situa-
tioner där ingen förstod eller kunde 
använda den andras språk.
 På eftermiddagen berättade Cinna 
Bromander rakt och öppet om sitt insjuk-
nande, den akuta vården, rehabilite-
ringen och livet idag. Lena Henricson gav 
därefter en föredömligt tydlig överblick 
om vad språk och afasi är och beskrev 
kort hur man kan ta fram dold kompe-
tens hos en person med afasi. Som illus-
tration av hur stor skillnad man faktiskt 
kan åstadkomma fick vi se filminslag 
med patienten Jerry i samtal med sin 
doktor före och efter den SCA-utbildning 
läkaren fått. Nyckeln är ”empowerment”, 
att ge mod, hopp och stöd. Lena avslutade 
sitt inslag med en dikt av Margareta 
Ekström (se ruta till höger). 
 Efter ett fantastiskt musikaliskt inslag 

med Helena Olsson Brinck som sjöng till 
ackompanjemang av Sara Backström, 
beskrev Eva Sandin projektet ”Logopedi i 
öppna vårdformer” i Uppsala län. En av 
de mycket intressanta delarna i inslaget 
var hur väl arbetet fallit ut med indelning 
av personer i olika kommunikations-
nivåer och upprättande av handlingspro-
gram därefter.
 Logoped Fredrik Gustafsson (Logo-
pedmottagningen Rosenlund) var på Rival 
med sin afasigrupp. När gruppen träffa-
des nästa gång på mottagningen uttryckte 

samtliga att de uppskattat dagen, musiken 
och improvisationsteatern, men kanske 
framför allt att ha fått höra personer med 
afasi dela med sig av sina erfarenheter, 
höra deras berättelser och förstå att de, 
trots motgångar, inte låtit sig hindras i 
livet.
 Vi tackar alla för en mycket givande 
och tankeväckande dag!

Logopedmottagningen Rosenlund och 
Logopedmottagningen Stadshagen

Ulla Gälldin

Afasi-, kommunikations- 
och kulturupplevelser

Afasiförbundet och Afasiföreningen  
i Stockholms län arrangerade den 
12 oktober Nordiska afasidagen 
2009 på Rival i Stockholm. Vi var 
ca 170 personer med erfarenhet  
av arbete med afasi, däribland ett 
stort antal medlemmar i Afasi-
föreningen, logopeder och annan 
personal från olika vårdformer 
samt en och annan politiker.
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För att kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga 
kroppen blottas

För att kunna flyga
måste modet vara  
något större än rädslan
och en gynnsam vind råda

Ur ”Instruktion �ör skalba��ar”

Cinna Bromander visar och berättar.

För att kunna flyga
måste man längst ut på strået
även om det böjer sig
och svindeln kommer
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ASHA Convention 
19–21 november 2009 i New orleans
The American Speech and Hearing Association har mer än 130 000 medlemmar och en dryg tiondel av 
dem valde att besöka årets konferens. Med andra ord var ca 15 000 logopeder, audiologer, språk-, tal- 
och hörselforskare på plats. I den digra programkatalogen hade man att välja guldkornen av de 2 611 
punkter som fanns på programmet, däribland ”short courses”, en- och tvåtimmars seminarier, postrar 
och tekniska genomgångar. Dessutom en enorm hall med utställare och arbetsgivare på jakt efter logo-
peder. En av rehabiliteringsfirmorna som var där för att rekrytera berättade att man hade verksamheter 
över hela USA, och att man redan nu hade cirka 1500 logopeder anställda men behövde fler ...
 Två medlemmar av SLOF:s styrelse, Marika Schütz och Susanne Westerbring, samt Malin Sixt 
Börjesson, en av Logopednytts redaktörer fick möjlighet att resa dit med hjälp av medel från Mun- & 
Halscancerförbundet. På plats var även pristagarna från Logopedstämman, Åsa Moberg och Tina 
Svensson. Mer om konferensen kommer i nästa nummer av Logopednytt.
 teXt oCH Foto: Malin Sixt Börjesson

Del av ett jullandskap i ett shoppingcenter. Runt alltihop går en tågräls där 
barnen kan ta en tur ...

ett gäng killar som sam-
lats på hörnet vid Royal 
och Canal Street sedan 
flera år. Vad det svängde!

Mardi gras firas från trettondagsafton till midnatt på  
fettisdagen med parader, musik och vagnar med de 
mest fantastiska utseenden och teman. Vill man prova 
Mardi gras-light kan man gå till Bourbon Street alla  
andra helger om året och en del veckokvällar med.

I de franska kvarteren i New orleans bjuds musik i varje gathörn.

St Louis-katedralen i New orleans, flankerad av Louisiana State Museum  
i ”the Cabildo” och ”the presbytere”, båda byggnaderna från 1790-talet. 

ole man river och tvillingbroarna.

New orleans ligger under havsnivå. Begravning under mark går inte, och 
över mark kan man få dela på utrymmet. Denna plackett sitter på vägen till 
ett maosoleum vigt åt bland andra musiker från New orleans.

Hus som byggts och bebotts av ”the Creols” känns igen på sina glada färger.

”A streetcar named desire”  
svänger runt hörnet. 

Fattiga riddare och 
poche rat ägg – om det 
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ASHA Convention 
19–21 november 2009 i New orleans

Amy Roman och Wendy Quash föreläste om AKK vid 
degene rativa neurologiska sjukdomar. Mer om detta  
i nästa nummer!

Convention Center – stort som en mindre stad.

Katarina Haley, University of North Carolina, visade sig komma från Sverige. 
Vid fall med foreign accent syndrome händer det att studenterna gissar att 
det låter svenskt.

en bekant bland de 15 000 besökarna! John Costello hälsar.

Nancy Helm-estabrooks pratar om foreign accent syndrome med Christina 
Reuterskiöld, som tidigare undervisat vid Lunds logopedutbildning och nu 
är assistant professor vid NyU.

Full fart framåt! Ångbåten Natchez ångar iväg.tenessee Williams skrev pjäsen, som senare 
blev en film, i de franska kvarteren i New 
orleans.

inte är någon spännande konferens på gång 
så kan man åka hit för matens skull.
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Studentuellt

Programmet för helgen var fullspäckat. 
Lundastudenterna hade bakat, bäddat 
och brett bullar i dagar för att förbereda 
ankomsten av de efterlängtade gästerna. 
Fredagen inledde helgen med fika och 
mysiga aktiviteter för att lära känna var-
andra. Lekarna hade tydliga logopediska 
inslag, exempelvis ”På spåret”-frågor på 
logopediska diagnoser, Pictionary med 
ord som ”epiglottis” och ”kommunika-
tion” och röstövningar då lagdeltagare 
försökte förmedla en låt i hörlurarna till 
den egna gruppen genom att nynna. Efter 
detta var isen garanterat bruten. Trötta 
långväga deltagare drog sig tillbaka för 
lite vila, somliga inackorderade hos lunda-

studenter, andra i det beryktade Vandrar-
hem Tåget, i sig en oförglömlig upplevelse 
enligt initierade källor.
 På lördagen mellan 9–15 var det före-
läsningar kring varierande ämnen som 
ligger en logopedstudent varmt om hjärtat. 
Christina Dravins var först ut för dagen 
och gav en allmän bild av hörselnedsätt-
ningar. Annina Helenius tog vid och 
berättade om sina erfarenheter av prak-
tiskt arbete med patienter med CI, årets 
tema. Därefter informerade Corneliu 
Hangan från Laryngfonden om laryng-
ektomi och det fanns möjlighet att ställa 
frågor till en person som genomgått 
ingreppet, något som väckte stor entusi-

asm. Eftermiddagen inleddes med en 
introduktion av SLOFs styrelseordförande 
Ulrika Guldstrand, därefter fördjupades 
kunskaperna i arbetsmarknads- och löne-
frågor, något som många hade funderingar 
kring. Under fikapauser kunde diskussio-
nerna sedan fördjupas med representan-
terna från DIK; ombudsmannen Hans Kyrö 
och studenthandläggaren Amanda Sjöqvist. 
 Sedan var det dags för alla att gå hem 
och byta om till festskrud, då dagen 
avslutades med en helkväll på Östgöta 
nation. Kvällen innehöll en fantastisk  
trerättersmiddag, några flaskor rött (alla 
närvarande kan nu garanterat den särskilda 
logopedskålen!) och spex från samtliga 

2009Logopedstudentdagarna i Lund
Så var det Lunds tur att ta emot logopedstudenter från hela Sverige.  
70 studenter från samtliga utbildningsorter samlades helgen 6–8 november  
för samkväm, föreläsningar och SLoSS-möte. Årets tema var cochlea  - 
im plantat. Nöjda och stolta lundastudenter avlägger rapport. 

SLOSSs tidigare styrelseordförande Vanessa Westlind tackar Lunds representant Angelina Sellman för ett väl genomfört arrangemang.
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Glada studenter poserar med välkomstdrinken i handen. Längst fram på bilden är huvudarrangören för årets tillställning, Angelina Sellman.

orter. Bland annat imponerade Linköping 
med en sång på dialekt och Stockholm 
framförde en raplåt. Även göteborgarna 
levde upp till allas fördomar med ett Kålle 
och Adaskämt. Öronbedövande applåder 
följde! Kvällen avslutades med dans hela 
natten igenom innan fötterna meddelade 
att det var dags att bege sig hem. 
 På sista dagen samlades ett gäng trötta 
men glada studenter bestående av bland 
annat den tidigare styrelsen för SLOSS 
och de tilltänkta ersättarna. Den goda 
brunchen gav energi till mötet där verk-
samhetsberättelsen för det gångna året 
lästes upp och styrelsen lämnade över 
uppdragen. 

Den nya SLoSS styrelsen består av (från 
vänster) Lis Hultby, SLoSS-ansvarig Carloine 
Kind, ordförande Ingrid thulin, DIK-ansvarig 
Rasmus Andersson och Julia Andersson.  
göteborg saknar tyvärr en representant.

Årets logopedstudentdagar var över och 
vi är många som med stor förväntan ser 
fram emot nästa års upplaga i den kung-
liga huvudstaden Stockholm. Stort tack 
till alla föreläsare som inspirerade och 
upplyste. Tack även till alla som hjälpte 
till och gjorde denna novemberhelg till 
ett kärt minne för många del tagare!

teXt: Logopedstudenterna i Lund 
genom Ingrid Thulin 

BILD: Berit Henricson & Vanessa Westerlind

Blivande kollegor samlades för fotografering. 
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Ordet kris är på mångas läppar dessa 
dagar. Ekonomisk kris, besparingar och 
arbetslöshet. Ja, nu drabbas till och med 
logopeder av arbetslösheten. En kris kan 
se ut på många sätt och vi har nog smakat 
på den de flesta av oss i något skede av 
våra liv. Ofta förknippas ordet med något 
som är negativt, något som man inte vill 
ha och som man gör allt för att undvika. 
Vi får dock inte glömma bort att en kris 
också innebär en möjlighet att växa. Jag 
har precis gått genom en svår kris. Jag 
menar, en riktigt svår kris: Stora mängder 
av stress, trötthet och oro hade samlats i 
min kropp och i mitt psyke till följd av 
långvarig överbelastning och svåra pro-
blem i mitt privatliv, av den karaktär som 
hör livet till. Egentligen hade tröttheten 
nog suttit i sedan mina studier som jag 
avslutade i 2006, men jag hade medvetet 
valt att ignorera den för jag hade inte råd 
till att inte jobba.
 Efter studierna fick jag jobb i Köpen-
hamn. Visserligen innebar jobbet en lång 
daglig pendlingsresa, men det var ett jobb. 
Det gick bra länge, men plötsligt under 
sensommaren förra året kände jag att jag 
inte klarade mera. Jag blev gråt-labil,  
kände mig totalt utmattad och ångest-
attacker knackade på. Kroppen (eller var 
det psyket?) sa stopp. Jag blev sjukskriven 
på heltid med utmattningsdepression. 
Sjukskrivningen gjorde att jag under 
våren blev uppsagd från mitt jobb med en 
uppsägningstid på 4 månader. Att förlora 
jobbet gjorde i och för sig ingenting efter-
som jag egentligen hade kommit fram till 
att jag inte borde fortsätta jobba så långt 
borta från hemmet, men det blev en stor 
källa till oro eftersom jag inte visste vad 
som skulle hända härefter. Skulle jag fort-
sätta gå sjukskriven? Kunde jag det? Vem 
skulle betala det? Vad med rehabilitering? 
Hur skulle det bli med pengar? Ingen  
visste särskilt mycket om hur det skulle 
bli eftersom det inte är så ofta att man 
hamnar i en sådan situation. Men det 
blev så att när uppsägningstiden hade 

gått ut flyttade jag a-kassan och de sociala 
försäkringarna tillbaka till Sverige. Det 
visade sig dock att jag på grund av mitt 
jobb i Danmark inte kunde fortsätta vara 
sjukskriven eftersom min sjukpenning var 
0. Detta trots att jag inte var helt återställd 
från depressionen. Jag var tvungen att gå 
arbetslös, men att jag skulle kunna arbeta 
100 % var omöjligt. Jag mådde inte till-
räckligt bra för det fast jag hade inga 
andra möjligheter. A-kassan överflyttades 
från Danmark till Sverige och jag fick 
max beloppet på 680 kr per dag innan 
skatt. Det visade sig dock att jag inte kunde 
utnyttja det så kallade inkomstskyddet 
som skulle ge mig 80 % av min lön, utan 
var tvungen att nöja mig med 680 kr per 
dag innan skatt, vilket inte alls är mycket. 
Detta var också på grund av jobbet i Dan-
mark. Jag hade hamnat mitt mellan två 
länder för att jag hade haft mitt jobb i 
Danmark och min bostad i Sverige. Dess-
utom var det lågkonjunktur och inga jobb 
fanns att söka. Tufft läge. Hur skulle detta 
gå? Men jag var åtminstone tillbaka i  
Sverige och det var bara att se framåt.
 Som tur är kom det en räddande 
ängel i form av ett jobb som engelsklärare 
på högstadiet på en Waldorffskola. Visser-
ligen bara 20 % men tillräckligt för att jag 
skulle kunna känna mig användbar och 
samtidigt få möjlighet för att vila och åter-
hämta mig. Just vad jag behövde. Men det 
var inget logopedjobb! Jag ville jobba som 
logoped och det var ju också nödvändigt 
att hålla igång mina kunskaper och gärna 
också utveckla dem. Hur skulle jag göra 
det? Jag fick använda mig av de kort jag 
hade på handen och skapa mig ett jobb. 
Så jag gick till rektorn och sa att jag ville 
jobba logopediskt med de barn som 
behövde, om det inte var någon som jag 
kunde utreda för dyslexi. Och jo, det 
fanns. Jag bad henne också framföra min 
önskan för de andra friskolorna i omnej-
den och föreslog henne att hon kunde 
hyra ut mig till att göra dyslexiutredningar 
åt dem. Dyslexi är ett av mina favorit-

områden som jag länge har önskat mig att 
få arbeta med. Jag har verkligen ett hjärta 
för de barn och unga människor som har 
det svårt och det har dyslektiker, så jag är 
så glad att ha fått denna möjlighet. Jag 
håller just nu i skrivande stund på med 
min första utredning och har också blivit 
ombedd att göra en handlingsplan åt skolan 
för hur man ska hantera barn med dys-
lexi. Jag planerar också att hålla ett infor-
mationsmöte för skolans och förskolans 
pedagogiska personal, och även att erbjuda 
det till de andra friskolorna som finns 
här. Jag tycker det är en spännande möj-
lighet som plötsligt har manifesterat sig. 
Jag känner hur min kraft börjar återvända. 
Jag känner hoppet och glädjen återvända. 
Äntligen! Men det har varit tufft. Jag känner 
dock på mig att det ska gå bra framöver.
 Kriser hör livet till. Trots det är de 
inte just en av livets roliga sidor. Nej, det 
är tufft med kriser. Mycket tufft. Det vet 
de som har upplevt det. Och ännu svårare 
är det när man som jag är ensam mamma 
och ska bära bördan själv. Jag tycker inte 
om ordet ”kris”. Det låter så definitivt och 
förödande. Jag föredrar att se det som en 
utmaning. Det är en möjlighet att växa 
och att utvecklas. Ibland tycker man att 
livet är orättvist, att man får gå genom så 
många svårigheter, men jag tror det hjäl-
per en att få ögonen upp för sin innebo-
ende kraft. Nu hoppas jag bara att jag 
framöver får fortsätta att använda min 
kraft och min kunskap till att göra gott 
för andra genom att verka som logoped, 
det som jag allra helst vill. Tack till Eva-
Kristina Salameh som var min examens-
handledare och som även har hjälpt mig 
med goda råd nu när det har varit svårt. 
Din optimism, din förmåga att se möjlig-
heterna, och din självklara tro på att det 
ska gå, har varit inspirerande.

Vivi Henrysdatter
legitimerad logoped och fighter

en personlig berättelse om upp och ner, och det sista som fanns kvar i pandoras ask.

Kris – vaddå för kris...
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Lediga platser & kurser

Funderar du på att söka till 

specialskola?

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter
ligare funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för elev
er med grav språk störning. Åsbackaskolan är för elever 
med medfödd dövblindhet och med hörselnedsättning 
i kombination med utvecklingsstörning. 
 Våra regionala specialskolor finns för elever med 
hörsel  nedsättningar: Manillaskolan i Stockholm, 
Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

www.spsm.se

Då är det tid att kontakta våra statliga  
specialskolor med lärmiljöer för elever  
som behöver alternativ.

Kontakta oss för mer information om val av  
grundskola eller boka tid för besök på telefon  

010-473 50 00 eller via www.spsm.se. 

Senaste ansökningsdag är 15/1 2010. 

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 kompetansesenter 
for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.  
Senteret er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Logoped
100 %  fast stilling f.o.m. 01.01 2010.  
Deltidsstilling kan også være aktuelt.  
Merk søknad 179-09. 

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 behandling i enkelte spesielle tilfeller.  
Vi vektlegger tverrfaglig tilnærming hvor tann-
legespesialister, logoped og fysioterapeut deltar i 
vurderinger ved behov. 

Til stillingen ønskes logoped med erfaring med  
oralmotorisk stimulering og trening særlig med 
tanke på behandling av talemotoriske avvik.

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: 23 22 59 20 
eller Logoped Pamela Åsten Tlf: 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: Søknad 
e-post innen 31.12.09. Merk søknad 179-09. 
Innsendte papirer og attester returneres ikke.  
Internett: www.lds.no

 

 löneenkät 
www.dik.se/enkat

2009

Vad har du i lön?
Nu är det dags för årets löneenkät. Lönestatistiken  
är av central betydelse för att DIK ska kunna svara på dina 
frågor om lön. Utan din medverkan – ingen lönestatistik.

Svara på enkäten även om du inte är klar  
med din löneförhandling för 2009.

Enkäten hittar du på www.dik.se/enkat

Logopedmottagningarna Stadshagen och Rosenlund 
i Stockholm söker nya logopeder med inriktning på 
barnspråk och dyslexi. 

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.slso.sll.se/
logoped eller ring verksamhets chef Love Larsson  
073 -914 52 32.
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Kurskalendariet

INteNSIV StAMNINgSteRApI 2010
Broschyrer gällande Intensiv stamningsterapi för barn med föräldrar och 
Intensiv stamningsterapi för vuxna har nu skickats ut till logopedmottagningar, 
privatpraktiserande logopeder m. fl.

om ni saknar broschyrer eller behöver fler – kontakta läkarsekreterare Carina 
Adolfsson, tel 031-3422551, mail carina.adolfsson@vgregion.se. Informera oss 
gärna om postadress om ni inte har fått broschyrer så att vi har era uppgifter 
till nästa års utskick!

För mer information och/eller diskussion angående remittering m. m.  
kontakta Chris Ramberg, leg logoped och samordnare, tel 031-3421977,  
mail christina.ramberg@vgregion.se. 

SÖKs kursdagar i vår:
 
2 mars Metodkurs GAKK – Grafisk AKK
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson. 
plats: Malmö

23 april Nationellt seminarium kring Grafisk AKK – GAKK
plats: Lund

6 maj 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

Mer information hittar du på SÖKs hemsida: www.sokcentrum.se

Örebrokonferensen HAB2010, 13–15 april 2010

Inom kort kommer vi att publicera konferens programmet på vår webbsida:  
www.orebroll.se/orebrokonferensena
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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

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

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

Halland Kerstin Andersson Kerstin.e.Andersson@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 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 Hanna Hansson hanna.hansson@eslov.se eslövs kommun 

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 Suvi Karjalainen  suvi.karjalainen@vll.se Västerbottens Läns Landsting

Västernorrland Susanne Westerbring susanne.westerbring@lvn.se Landstinget Västernorrland, Örnsköldsvik 

Västernorrland Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Landstinget Västernorrland,  
   Länssjukhuset Sundsvall, Härnösand

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

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

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

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

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

Örebro Sanna Wennerfeldt susanna.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 Lisbeth grimlund lisbeth.grimlund@ds.se Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus 

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



➽  Flerspråkighet och språkstörnignar på Cypern

➽  Lågteknologisk AKK – ”sätt-igång-på-måndag”-föreläsning på ASHA

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

B

God Jul och Gott Nytt År  
önskar Logopednytts redaktörer
 
Vi önskar oss artiklar till jul
för såna är vi, det tycker vi är kul
vill du äta gröt och skinka och sill
i lugn och ro så skickar du ditt alster till
Logopednytt redan nästa vecka
men vill du ha mera tid att tänka
så tänk medan du gör kola och dopp
men 8/1 är det manusstopp!

(Ps: Grötrimmet är Malins, ingen skugga över Simon!)
 Nästa nummer kommer ut den 27/1!


