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Efter ett år som SLOFs studentrepresentant är det dags  
att lämna uppdraget vidare till nästa studentrepresentant 
och avsluta året med en ledare. 

När jag började studera lämnade jag mitt arbete inom barnomsorgen 
med hopp om nya utmaningar och personlig utveckling. En av de första 
föreläsningarna jag gick på som logopedstudent bestod av en föräldra
panel. Fyra föräldrar berättade om sina barns svårigheter och vilka  
professioner de har daglig kontakt med. En förälder berättade att han  
var så otroligt tacksam över yrket logoped och att logopeder verkligen 
behövs. Då kändes beslutet att börja studera till logoped helt rätt.

Jag började studera med inställningen att när jag tar min examen ska 
inga geografiska hinder stå i vägen för ett blivande arbete. Men räcker 
det med en flytt för att få ett jobb när man konkurrerar om tjänsterna 
med flera klasser som tar examen samtidigt? Under tiden som jag har 
studerat har tankarna om den blivande arbetsmarknaden pendlat mellan 
optimistiska och pessimistiska. I början tänkte jag inte så mycket över 
arbetsmarknaden utan levde här och nu. När det nu är mindre än ett år 
kvar så är den tanken med mig hela tiden. Kommer jag att få ett jobb 
eller inte? 

Vi som studenter har blivit rådda av föreläsare och handledare att själva 
ta kontakt med kommuner och företag som skulle ha nytta av en logoped. 
Detta för att bana väg för nya tjänster när vi kommer ut i arbetslivet.  
För en nybliven logoped som direkt kommer från skolbänken, utan 
någon större klinisk erfarenhet i ryggen kan detta kännas skrämmande 
och ställer krav på ett stort självförtroende. För att kunna bredda arbets
marknaden behövs det en ökad kunskap om vad en logoped gör och att 
vi faktiskt behövs, både inom kommun och landsting men även hos  
allmänheten. Denna spridning av kunskap är något som vi alla måste 
hjälpa till med och som vi redan nu gör. Allt från studenter till utbild
ningsorter, verksamma logopeder och SLOF.

Jag hoppas att jag i framtiden kommer att arbeta som logoped någon
stans i Sverige. Om det inte sker direkt efter examen så återgår jag till 
mitt gamla yrke inom barnomsorgen och visar vad jag skulle kunna 
bidra med om de anställde mig som logoped. På det sättet kanske jag  
kan bredda marknaden något och skapa mig min egen väg för att kunna 
arbeta med det jag vill, logopedi. 

Caroline Kindstrand
SLoF studentrepresentant 09/10
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Nytt från styrelsen

•   Nu har styrelsen återupptagit arbetet 
efter ett välbehövligt sommaruppehåll.

•   SLOSS, vår studentsektion, anordnade 
den 17–19/9 de årliga SLOSSdagarna 
i Stockholm. Vid dagarna valdes en ny 
styrelse för SLOSS samt en ny student
ledamot till SLOFs styrelse. Vid mötet 
deltog också studentrepresentant och 
ombuds man från DIK, samt en leda
mot från SLOFstyrelsen för att infor
mera och svara på frågor. 

•   Den 22/9 sammanträdde styrelsen i 
Göteborg. Logopednytts redaktörer 
deltog i en del av mötet.

•   Bok och biblioteksmässan gick tradi
tionsenligt av stapeln på Svenska  
Mässan i Göteborg den 23–26/9. SLOF 
deltog under lördagen och söndagen 
med aktiviteten ”Låna en logoped” i 
DIKs monter. Det kom många intres
santa frågor om bland annat röst
besvär, utbildning och vad en logoped 
egentligen är och sysslar med. Den 

mest intressanta frågan var nog vilken 
typ av ”manick” en logoped är.

•   Den 28/9 stod vi i SLOF som värdar 
för ett möte med SACOvårdgruppen. 
SACOvård är en samverkansgrupp 
för alla vårdrelaterade förbund inom 
SACO. Mötet hölls i Stockholm.

•   SFFL, Svensk Förening för Foniatri 
och Logopedi, höll sin årliga konferens 
den 8–9/10 i Stockholm. Ämnet för 
året var ”Eleven i fokus”. En ledamot 
från styrelsen deltog som inbjuden 
gäst vid kongressen. Ett varmt tack till 
SFFL:s styrelse för inbjudan och för en 
trevlig och lärorik konferens.

•   Den 10/10 deltog en styrelserepresen
tant i Nationellt utbildningsmöte som i 
år hölls i Linköping. Vid mötet deltog, 
i vanlig ordning, representanter för de 
sex utbildningsorterna, studenter från 
desamma och en representant från 
chefslogopedgruppen och en ledamot 
från SLOFs styrelse.

•   Den 20/10 sammanträdde styrelsen 
per telefon.

•   CPLOL sammanträdde i Paris den 
23–25/10. Våra två delegater i CPLOL:s 
arbetsgrupper deltog i arbetet.  

•   Nästa styrelsemöte hålls den 25/11 
i Stockholm. 

Styrelsen genom Ulrika Guldstrand

I förra numret av Logopednytt presenterades ett upp rop 
från äldreomsorgen om att tre av fyra inom äldre  om-
sorgen är, eller riskerar att bli, undernärda. Bakgrunden 
till detta upprop var något oklar i tidningen, varför vi 
nu ger er några förklarande rader.  
 Logopederna Susanne Westerbring och Sanna 
Wennerfeldt kontaktades av Hillevi thor på Wender-
falck (Wenderfalck är marknadsföringskonsulter med 
fokus på pr och webb) med förfrågan ifall de kunde 
tänka sig att skriva under detta upprop i egenskap av 
logopeder samt representanter för SLoF.
 Syftet med uppropet är i första steget att skapa 
medial uppmärksamhet kring problematiken att det 
råder så stor undernäring bland våra äldre, och ett 
pressmaterial sammanställdes. 

detta bygger på följande: 75 % av män och kvinnor på 
särskilda boenden är, eller riskerar att bli, undernärda. 
Detta är drygt 71.000 personer.
Ansvaret ligger hos kommunerna – det råder stor 
avsaknad av riktlinjer och arbetsprocesser kring att säkra 
de äldres näringsstatus. Undernäringen orsakar inte bara 
lidande och sämre hälsa hos de äldre, det ger också 
stora kostnader i form av förlängda/försvårade behand-
lingar och komplikationer/följdsjukdomar.
 I och med detta upprop vill man ställa krav på 
kommunerna där man även lyfter vikten av att 
ha personal med rätt kompetens knuten till särskilda 
boenden – det vill säga, till exempel logopeder.

teXt: Camilla Björnram, vikarierande redaktör

Upprop angående undernäring inom äldreomsorgen
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den vinnande uppsatsen hette Kartläggning av logopeders arbete med flerspråkiga barn i de 
tre svenska storstadsregionerna – Utmaningar och utvecklingsmöjligheter och var skriven av 
Veronica Bergström och Maria Bäcklin, Karolinska Institutet. priset delades ut av professor Britta 
Hammarberg, som varit med och startat gunnar Bjuggrensminnesfond. Veronica och Maria 
vann 5.000 kronor och fick presentera sin uppsats inför stämmans alla deltagare.

Inför den förra prisutdelningen lämnades ett 15-tal uppsatser in för bedömning. Samtliga lästes 
av Svenska Logopedförbundets styrelse. Ur detta omfattande material valdes två finalister ut. 
Båda uppsatserna ansågs av styrelsen vara av värde för professionen, välskrivna och innehöll 
intressanta resultat. de båda uppsatserna skickades vidare till av styrelsen utsedda represen-
tanter från logopedutbildningarna som tillsammans med styrelsen utgör prisets jury. Represen-
tanterna från utbildningsorterna ombads särskilt bedöma det vetenskapliga innehållet och 
utförandet av uppsatsarbetet. Båda uppsatserna bedömdes vara av god kvalité. de avhandlade 
aktuella ämnen och höll en god vetenskaplig nivå. Utifrån de åsikter som kom in från utbild-
ningsorterna och genom diskussion i styrelsen utsågs till slut 2009 års uppsatspristagare.

Syftet med uppsatspriset är att stimulera och uppmärksamma studenter som genom sina magister-
uppsatser bidrar till professionens utveckling. Nu börjar det åter bli dags att nominera sin egen 
eller någon annans uppsats. Vid stämman den 28–29 mars 2011 i Linköping kommer den andra 
utdelningen av uppsatspriset att ske.

Vill du vara med och tävla om uppsatspriset? Skicka in din uppsats till mig,  
ulrika.guldstrand@dik.se, senast den 28 december 2010.

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 Logoped

förbundet/DIK för att delta i tävlingen.
•   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 Logopedförbundets styrelse samt av 
denna utsedda representanter från logopedutbildningarna. 

•   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.

UppSAtSpRIS tILL 

gunnar Bjuggrens minne

Vid Logopedstämman i Uppsala 2009 delade Svenska Logopedförbundet 
ut det allra första uppsatspriset till Gunnar Bjuggrens minne. 

KRIteRIeR
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En vård värd samverkan 
 
Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
    
        

 
  

 

 

– När PRO, SPF och en rad av professio
nens organisationer säger att ”detta har vi 
bestämt”, då är det väl ingen politiker i 
världen som skulle säga emot, sa Ingrid 
Lennerwald, regionråd i Skåne (s) träf
fande. 
 Hon lyfte också fram Skånes modell 
av hälsoval som en möjlig väg att få större 
helhetsperspektiv och mindre stuprörs
tänkande i vården, även om hon även här 
såg utvecklingsmöjligheter. I hälsovalet 
har Skåne ett antal parametrar för att ge 

vårdtunga patienter en större ”peng” och 
styra till hälsa istället för till många besök. 
Hon påpekade, liksom moderaten 
 Margareta B. Kjellin, riksdagsledamot, 
vikten av att styra ekonomiskt. Genom 
det nya systemet är den äldre patienten 
inte längre en kostnad utan en intäkt, när 
hon möter vårdapparaten.
 Sten Boström, PROs ombudsman 
med ansvar för sjukvårdsfrågor, föreläser 
om vikten av samverkan.
 Flera debattörer efterlyste bättre ut 

Samstämmighet om sjukvård  
och omsorg för äldre på pRos 
seminarium i Visby

Över 60 personer deltog i pRos seminarium om samverkan i vården 
och omsorgen om äldre, under Almedalsveckan i Visby. olika yrkes-
grupper inom vård och omsorg, upphandlare och politiker deltog i 
diskussionen. Några konkreta invändningar mot pRos och yrkesgrup-
pernas policydokument ”en vård värd samverkan” (länk nedan) 
framfördes inte.

bild ning och bättre ledarskap i vården och 
omsorgen, frågor som även Margareta B. 
Kjellin, själv vårdlärare, tog upp i sina 
inlägg. 
 – Ledarskapet är jätteviktigt. Därför 
har vi stimulansmedel för att utveckla 
ledarskapet. Vi har inte råd att vara så 
nonchalanta som vi är på många håll idag 
när det gäller ledarskap. 
 Regeringens stimulansmedel upp
skattades av deltagarna men det framför
des också en oro för vad som ska hända 
efter att stimulanspengarna är slut.
 Det dryga 60talet åhörare fick bänka 
sig både inne i och utanför tältet för att få 
en plats.
 PROs ordförande Curt Persson var 
nöjd med diskussionen efter seminariet. 
 – Det är viktigt att vi får igång den 
här debatten om vården och omsorgen 
för äldre och att det verkligen blir en för
bättring. Många delar måste samverka för 
att det ska fungera. Och när vi kan tala 
samma språk, vi som brukare och ni som 
utför vården, då vet jag inte hur politikerna 
ska kunna göra annorlunda, framhöll 
han, och uttryckte också stolthet över att 
som organisation kunna samla så många 
olika intressen för det gemensamma 
målet.

teXt oCH Foto: Maja Fröman
informationschef PRO, 070-247 17 99
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Arbetet som föregick det gemensamma uppropet  
En vård värd samverkan och som var ämnet för 
seminariet som PRO stod som värdar för i Almedalen 
började redan under hösten 2009.

PRO hade bjudit in företrädare för några vårdyrken för att 
påbörja en diskussion kring behandlingen av äldre inom 
vården. Redan innan det första mötet hölls hade 
föreningar och förbund utanför den initialt inbjudna 
gruppen anslutit. Vi var bland dem som tog kontakt med 
PRO och fick en inbjudan att delta i arbetet. Susanne 
Westerbring från styrelsen har suttit med i gruppen och 
har arbetat hårt för att framhålla den logopediska 
kompetensen och vad våra patienter idag missar genom 
att logopeder ofta helt saknas i de här delarna av 
vårdsektorn i Sverige.

Under det drygt halva år som föregick seminariet har 
antalet deltagare stadigt växt och gruppen har blivit mer 
och mer sampratade kring målet med arbetet. Seminariet 
i Almedalen var bara en startpunkt! Förhoppningen är att 
fler och fler föreningar och förbund som företräder 
patienter, anhöriga och yrkesutövare inom äldrevården 

ska ansluta sig och att vi på det sättet ska bli en kraft att 
räkna med. 

För våra patientgrupper kan detta innebära en stor 
skillnad. Vi finns med i arbetet från början! Vi har genom 
vårt deltagande i gruppen upplyst andra professionella 
om vad det är vi kan och vad vi som en helt naturlig del 
av äldrevården borde bidra med. Vi får en chans att föra 
fram våra patienters behov till politiker och vårdorganisa-
törer. Det här är ett arbete som vi skulle få svårt att lyckas 
med på egen hand!

Vad har hänt sedan i somras? Gruppen tog efter seminariet 
ett sommaruppehåll men arbetet är nu åter igång.  
Nu handlar arbetet om hur de punkter för en bättre 
samverkan inom vården som togs upp i uppropet ska få 
genomslag och hur de ska presenteras och tas upp till 
vidare diskussion bland politiker och i för vården 
inflytelserika organisationer som till exempel SKL.

Det här var bara början! Nu tar det riktiga arbetet vid!

Ulrika Guldstrand, SLOF
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Eva Sandin från akademiska Sjukhuset i 
Uppsala fortsatte presentationen med en 
mycket tydligt och bra beskrivning av 
arbetet i och resultaten av projektet ”logo
pedi i öppna vårdformer” som vi skrivit 
om många gånger i Logopednytt. 
 Eva kunde berätta att logopederna i 
projektet mött över 200 personer med ät 
och/eller talproblem. En utvärdering av 
gjorda insatser visar att dessa inneburit 
en signifikant ökad förmåga att kunna 
kommunicera för de som varit föremål 
för insatser. Också för personer som 
genom projektet fått insatser kring ät 
och sväljsvårigheter kan man se en signi
fikant skillnad, då gällande säkerhet vid 
ätande. Man har också kunnat visa att ett 
begränsat antal insatser, närmare bestämt 
fem stycken, gör stor skillnad i den enskilde 
personens liv. Eftersom ett av målen med 
projektet är att ge insatser till personer 
med ät och talproblem över 65 års ålder 
och under så lång tid som insatserna 
behövs, måste det betecknas som tämli
gen anmärkningsvärt att ett så begränsat 
antal insatser kunde gör så stor skillnad. 

Tack så mycket– Behöver äldre säga mer? 
Logopeder om hur vi vårdar äldre med afasi

TIS 6 JULI
KL 9.45-10.30

RINDI
 

Diskussion 

Hur gick det med våra egna  
aktiviteter under Almedalsveckan?

Eva kunde beskriva att projektet har verkat 
på flera nivåer. Dels har arbetet inriktats 
på den enskilda personen, dels på var 
insatserna bör ges, dels den organisation 
eller det nätverk som behövs runt perso
nen med föreningar, ideella insatser, när
stående och så vidare. Genom att samverka 
med andra yrkesutövare har man försökt 
göra avtryck även i riktlinjer och policy
dokument kring vård och omhänder
tagande av personer med ät och tal
problem. 
 
Begränsad insats med stor vinst
Eva avslutade sin presentation med att 
ställa frågor till två av afasiförbundets 
medlemmar som båda har drabbats afasi 
och kunde beskriva vilket omfattande 
funktionshinder afasi är och hur mycket 
man hade behövt de insatser som Eva 
beskrivit att man inom ”Logopedi i öppna 
vårdformer” kan ge. 
 Eva håller som bäst på att skriva pro
jektets slutrapport. Denna kommer att för
medlas till intresserade personer i publi
ken via epost när den är färdigskriven.

Svälj  eller svält?
En akademisk kvart, som DIK brukar 
kalla en av mötesformerna under politiker
veckan, kan räcka till mycket. Den 7/7 
genomförde vi en kvarts presentation av 
vad dysfagi är och vilka konsekvenser 
detta kan få för den som drabbas. Inslaget 
kallades ”Svälj eller svält? Om konsekven
serna av sväljsvårigheter”. Pedagogiskt 
och grafiskt mycket tydligt lotsade Sanna 
Wennerfeldt och Susanne Westerbring från 
Svenska Logopedförbundets styrelse, 
publiken genom vad som händer när vi 
sväljer eller sväljer fel. De beskrev också 
vilka konsekvenser det kan få för den 
som drabbas om svårigheterna inte upp
täcks. Även undersöknings och utred
ningsmetoder behandlades överskådligt 
och snabbt. Slutligen beskrev de båda 
erfarna dysfagilogopederna hur individer 
med sväljsvårigheter kan få hjälp och 
vem som bör ge den hjälpen. Svaret på 
det sista var självklart – logopeder!

teXt: Ulrika Guldstrand, SLOF

Vid seminariet ”tack så mycket – behöver äldre säga mer?” den 6/7 som vi arrangerade 
tillsammans med Afasiförbundet inledde Marianne Åkerlund med en kort presentation av  
afasi som funktionsnedsättning och vad den innebär för den som drabbas.
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N o t I S e R

Vårdförbundet tycker att det är bra att hem
sjukvården uppmärksammas. 250.000 per
soner vårdas dagligen i hemmet. 87 pro
cent av dem är äldre. De flesta är kvinnor. 
För den allra bästa vården krävs en 
gemensam planering från de som ansva
rar för att den äldres behov tillgodoses.
 – En funktion som vårdlots bör finnas. 
Vårdlotsen kan ge råd, stöd och vägled
ning till den som behöver. Det gäller till 
exempel individer med stora vårdbehov 
eller som har behov av att möta flera olika 
kompetenser, säger AnnaKarin Eklund. 
Alla som kontaktar vården ska erbjudas 
ett personligt samtal och en plan för sin 
hälsa.
 I hemsjukvården krävs kunskap i 
medicin, omvårdnad, rehabilitering och 
hälsa. Kunskap som bygger på ett team 

Cirka fem procent av Sveriges skolbarn 
har svårt att komma igång med läs och 
skrivinlärning beroende på brister i ord
avkodningen. 
 – De flesta forskare är överens om att 
den underliggande problematiken är en 
sviktande fonologisk förmåga, det vill säga 
en låg medvetenhet om det talade ordets 
ljudmässiga uppbyggnad, säger Ulrika 
Wolff, universitetslektor i pedagogik vid 
institutionen för pedagogik och special
pedagogik vid Göteborgs universitet och 
den som genomfört en för svenska för
hållanden unik studie. 
 I studien fick drygt 50 nioåringar 
med läs och skrivsvårigheter under tolv 
veckor daglig träning under 45 minuter 
av pedagoger som för uppdraget utbildats 
vid Göteborgs universitet. Dessa jämför
des sedan med en lika stor grupp som fick 
skolans traditionella specialundervisning. 
 Träningen innehöll intensiva och 
strukturerade övningar i att förstå den 
alfabetiska koden. Barnen tränade kopp
lingen av fonemgrafem (ljudbokstav) 

och den fonemiska medvetenheten, väg
ledd högläsning genomfördes liksom läs
träning som stärkte lässäkerhet och läs
hastighet. Det strikta och forskningsbase
rade programmet gav dock samtidigt ut 
rymme för kreativitet, lek och nyfikenhet. 
 Resultaten visar att de barn som del
tog i träningsprogrammet klarade sig sig
nifikant bättre än de barn som fick den 
traditionella specialundervisning som 
skolan erbjöd. De gjorde det enligt alla 
mått som prövades – ordavkodning, stav
ning, läshastighet och läsförståelse. 
 – Strukturerad och individuell under
visning gav signifikanta framsteg för de 
här barnen. Läs och skrivsvårigheter 
leder ofta till låg självuppfattning och 
dåligt självförtroende vilket ytterligare 
kan försvåra barnens läsinlärning. Det är 
viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt 
göra kraftfulla insatser för att bryta den 
onda cirkeln, säger Ulrika Wolff. 

Expertsvar/Göteborgs Universitet

Studien RAFT (Reading and 
Fluency training Based on 
phonemic Awareness) är den  
första i sitt slag i Sverige. Studiens 
resultat ligger i stort i linje med 
resultat från tidigare forskning  
med engelskspråkiga barn, bland 
annat i USA. 

Under det treåriga forsknings-
projektet har 2.200 nioåringar 
screenats, drygt 100 av dem har 
testats individuellt varav hälften  
av den senare gruppen även har 
tränats individuellt. den andra 
hälften har utgjort en kontroll-
grupp som deltog i den 
undervisning skolan erbjöd, till 
exempel specialundervisning. 

RAFt är finansierad av Veten-
skapsrådet och Riksbankens 
Jubileumsfond

som tillsammans bidrar med sina olika 
perspektiv. 

Vårdförbundet har tagit fram  
10 punkter för kunskapsbaserad 
hemsjukvård:

•  Trygghet 
•  Hälsa, delaktighet och miljö 
•  Teamsamverkan 
•  Hög omvårdnadskompetens 
•  Stöd till anhöriga 
•  Säker läkemedelsanvändning 
•  Förebygga undernäring, fall, trycksår 
•  Rätt till hjälpmedel 
•  Nolltolerans mot vårdskador 
•  Gränsöverskridande dokumentation 

Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter

Vårdlots skapar trygghet

Intensiv daglig träning under en begränsad period ger bättre resultat för barn med 
läs- och skrivsvårigheter än traditionell specialundervisning. det visar ny forskning 
vid göteborgs universitet.

Vårdlots är en funktion som skulle underlätta och ge trygghet i hemsjukvården, 
säger Anna-Karin eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet.

”Tio punkter för en god och säker hem
sjukvård för äldre personer” är en 
rapport som tagits fram på uppdrag av 
Vårdförbundet och Svensk sjuksköterske
förening. Författare är Karin Josefsson, 
legitimerad sjuksköterska och medicine 
doktor i klinisk äldreforskning. Läs gärna 
hela rapporten som finns på Vårdförbun
dets hemsida:	www.vardforbundet.se

Cision/Vårdförbundet



10 LogopedNytt 7/10

Att arbeta på 
Intensiv Stamningsterapi
tove Johannisson började arbeta som samordnare för  
Intensiv Stamningsterapi (ISt) i våras. Hon arbetar också  
som lärare på logopedprogrammet i göteborg och är  
doktorand inom området talstörningar hos barn och  
dess konsekvenser. 
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jen. Många kan nog känna igen sig i det. 
När jag arbetade första gången var min 
yngste son 3 år och mina två äldsta 11 och 
14. När jag åkte för att arbeta på IST var 
dom hemma med sin pappa. Det gick 
självklart utmärkt trots min vånda innan. 
För mig personligen var det också nyttigt 
att låta min man ta hela ansvaret en vecka 
utan att jag gick in och styrde i hans rela
tion med barnen, så i slutändan hade vi 
nog alla nytta av det. 

Mod att växa
Arbetsgruppen på intensivterapin var 
fantastisk att komma in i, all den profes
sionalism och glädje som fanns där gav 
också mig lust att ge mig in i arbetet med 
fullt engagemang och en tillit till min 
egen förmåga. Det är förstås en ynnest att 
få följa personer som bestämt sig för att 
arbeta med sin stamning och de konse
kvenser den har, det vet vi ju alla som 
arbetat med stamningsbehandling. Att 
dessutom få göra det så intensivt och i så 
nära samarbete är något alldeles speciellt. 
När det gällde själva arbetet på intensiven 
hade jag oroat mig en del i förväg över att 
vi skulle ha dramaövningar (KASK). Jag 
har alltid varit ganska rädd för att göra fel 
och göra bort mig i sådana sammanhang. 
Dramapedagogen ledde oss dock alla 
med respekt och kunnighet vilket gjorde 
att man kunde vara modig och växa sam
tidigt som man kände sig trygg. Den 
delen av terapin är också väldigt rolig, 
lekfull och innehåller mycket skratt. 

tove berättar:
Jag hörde talas om Intensiv Stamnings-
terapi när jag gick på logopedprogram-
met i Göteborg i slutet av 90-talet och 
tyckte det lät som ett viktigt och roligt 
arbete. Många som arbetade där då 
var också förebilder för mig i min 
 yrkesroll, till exempel Chris Ramberg, 
Marie-Louise Lundgren och Rose-Marie 
 Elfström. Tillsammans med Sanna 
Wennerfeldt gjorde jag ett examens-
arbete där vi utvärderade stamnings-
behandlingen för barn. Det vi lärde oss 
då ledde till att jag blev än mer intres-
serad av att arbeta på ”intensiven”. 

När Chris Ramberg, efter att jag arbetat ett 
par år på mottagningen, frågade om jag 
var intresserad av att arbeta på Intensiv 
Stamningsterapi blev jag både glad och 
smickrad. En viss oro fanns över att inte 
vara tillräckligt kunnig och klara av arbetet 
där. Men att Chris trodde på mig gjorde 
att jag vågade. Jag arbetade första gången 
på vuxenterapin 2005. Det var en helt 
fantastisk upplevelse! Så mycket  styrka 
och mod som man fick se hos deltagarna 
och så mycket roligt som vi hade både 
tillsammans med deltagarna och i arbets
gruppen! Jag blev ytterligare stärkt i tron 
på vårt arbetssätt när det gäller stamning 
som logopeder och fick inspiration och 
ny kunskap.
 Min tvekan innan jag tackade ja till 
att arbeta där första gången handlade 
också om en oro för att vara ifrån famil

Utveckling för alla
På Intensiv Stamningsterapi arbetar man 
självklart för deltagarnas skull och inte 
för sin egen utveckling, men det är svårt 
att låta bli att utvecklas både som logoped 
och person när man är där. Så var det i 
alla fall för mig, mycket tack vare drama
pedagogen och självklart handledningen 
av psykologen som kom två gånger varje 
vecka. Alla diskussioner vi hade med de 
mer erfarna logopederna som så generöst 
delade med sig av sin kunskap och att få 
reflektera gemensamt om hur vi bäst 
kunde stötta deltagarna i arbetet med 
stamningen – jag kan inte tänka mig en 
bättre kompetensutveckling inom stam
ningsområdet.
 Som samordnare för intensiven ser 
jag det som en av mina viktigaste uppgifter 
att sprida information till alla som stam
mar eller har barn som stammar om möj
ligheten att gå terapin. Ingen som har 
behov av terapin skall missa den för att 
man inte vet att den finns. En annan vik
tig uppgift är att på det här sättet kunna 
vara med och utveckla kompetensen 
ännu mer hos svenska logopeder när det 
gäller arbetet med stamningsbehandling.

”Ingen	som	har	behov		
av	terapin	ska	missa	den		

för	att	man	inte	vet		
att	den	finns.”
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om att arbeta som logoped på 
Intensiv Stamningsterapi för första gången

 

Sabina Winter arbetar för första gången som logoped på Intensiv Stamningsterapi för barn 2010,  
och har hunnit med att vara på A- och B-veckan nu. den tredje och sista veckan är i november.  
Vi ställde några frågor till Sabina om hur det var att komma som ny och om arbetet på ”intensiven”.

Du	arbetar	nu	för	första	gången	på	Intensiv	
Stamningsterapi	för	barn.	Vilket	är	ditt	
starkaste	minne	från	de	här	veckorna?
Alla skratt och värmen i personal
gruppen.
 
Vad	var	det	som	väckte	ditt	intresse	för		
att	arbeta	på	stamningsintensiven?
Min vän och logopedförebild Sara Sedén 
berättade om sina erfarenheter av 
Intensiven och det gjorde mig nyfiken 
och peppad.

Hur	länge	hade	du	arbetat	som	logoped	
och	med	stamning	innan?
Knappt 4 år. Jag har träffat personer 
som stammat sedan min jobbstart i 
januari 2007.

Tvekade	du	någon	gång	innan?
Ja, när jag tänkte på att vara borta från 
mitt liv hemma.

Vad	gjorde	att	du	bestämde	dig?
Jag ville prova Intensivens arbetssätt 
och kände att det var rätt tillfälle för 
mig i år.

Var	det	nervöst/oroligt	att	komma	dit?	
Varför?	
Det var lite pirrigt på vägen dit, jag 
tänkte: ”Vad har jag gett mig in på?” 
Det var ju en helt ny miljö att arbeta i.

Hur	var	det	att	vara	ny	i	gruppen?
Det var inte så dramatiskt att vara ny. 
Jag fick ett fint bemötande av vetera
nerna i personalgruppen. Det var en 
del nya begrepp, men då frågade jag 
bara eller väntade och såg vad det 
handlade om.

Hur	var	det	att	samarbeta	med	personer	
du	inte	kände	sedan	innan?
Jag hade träffat alla innan i olika  
sammanhang, utom Sandra Pagoldh – 
som jag gillade supermycket direkt ändå.

	Hur	kändes	det	att	bo/	vara	så	nära	
familjerna	man	arbetar	med?
Familjerna bodde på ett annat vånings
plan och vi åt vid olika bord. Jag tycker 
att det fungerade bra, men det är klart 
att man kommer närmare sina patienter 
på Intensiven än vad man gör hemma.

Hur	skiljer	sig	det	logopediska	arbetet	på	
Intensiv	Stamningsterapi	åt	från	ditt		
ordinarie	arbete?
Att man samarbetar i en arbetsgrupp 
med olika kompetenser kring varje 
barn och förälder och att man får se 
barnen i många olika situationer.

Samarbetet	med	dramapedagog	och	KASK	
är	specifikt	för	Intensiv	Stamningsterapi.	
Hur	upplevde	du	det?	Hur	fungerar	det?
KASKen är SÅ kul! Tänk om man kunde 
få kickstarta varje morgon med det 
hemma! Dramapedagogen Torun 
Sångbergs fina förhållningssätt gjorde 
att barn och vuxna kände sig trygga 
och vågade delta helhjärtat i 
aktiviteterna.

Vad	har	det	inneburit	för	dig	professionellt	
och	som	person	att	arbeta	på	Intensiv	
Stamningsterapi?
Professionellt fick jag nya idéer och 
behandlingsuppslag som jag kunde 
använda på min hemmamottagning. 
Barnen som deltog gjorde ett stort 
intryck på mig. De är så modiga och 
jag tänker på dem och hur de har det  
i skolan och med kompisar.

Behöver	man	någon	speciell	kompetens	
eller	egenskap	för	att	arbeta	på	Intensiv	
Stamningsterapi?
Att man klarar att arbeta i team och 
kan vara flexibel.

Något	mer	du	vill	berätta	om	Intensiv	
Stamningsterapi?
Att det är roligt, intensivt och en  
väldigt bra erfarenhet.
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På Intensiv Stamningsterapi arbetar man enligt Integrerad 
terapi som bygger på Stamningsmodifiering med inslag av 
flytskapande metoder. Målet är att man ska kunna hantera 
sin stamning på ett sätt som gör att den så lite som möjligt 
utgör ett hinder i tal och kommunikation eller får följder  
socialt eller i arbetsliv och skola. 

Intensiv Stamningsterapi bedrivs av Sahlgrenska Universitets
sjukhuset i Göteborg men är en rikssjukvård, vilket innebär att 
man tar emot personer från hela landet och att det är en speciali
serad vård. Ersättning utgår från försäkringskassan och hem
landstinget står för behandlingskostnad, resa och logi enligt  
de bestämmelser som finns där. Det betyder att man själv inte 
betalar mer än en vanlig vårdkostnad upp till högkostnads
skyddet. 
 Intensiv stamningsterapi finns i två olika former, för vuxna 
och för barn med föräldrar. Behandlingen pågår under tre veckor 
då man bor på Löftadalens folkhögskola i Åsa vid havet strax 
söder om Göteborg. De tre veckorna är utspridda över drygt 
ett halvår. Personalgruppen består av logopeder och drama
pedagog. På vuxenterapin ingår också samtal med psykolog 
och på barnterapin arbetar fritidspersonal. Till terapin antas 
8–12 personer till vuxenterapin respektive 9 familjer till barn
terapin varje år. Arbetet sker både individuellt och i grupp och 
anpassas alltid efter individens behov.
 Intensiv Stamningsterapi har funnits under många år och 
utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Man kan se att personer 
som deltagit ofta beskriver sin upplevelse som att det förändrat 
både stamningen och livet på ett positivt sätt, och i en studie 
har man visat att den positiva förändringen när det gäller att 
hantera stamningen är långsiktig. Föräldrar som deltagit med 
sina barn beskriver att man kommer hem med ett lugn och  
en trygghet i hur man ska hjälpa sitt barn och en tro på både 
 barnets och den egna förmågan.
 Om du vill arbeta på terapin eller remittera en patient  
och vill veta mer så ring eller maila gärna till samordnaren 
Tove Johannisson logopediochfoniatri.su@vgregion.se eller 
ring 031342 19 77.

Om Intensiv Stamningsterapi
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Det som är nytt för i år är Upphandlingen ... 
I Västra Götaland har hjälpmedel för 
kommunikation och kognition inte varit 
upphandlade på rätt sätt tidigare, men då 
lagen skärptes i somras skulle den saken 
rättas till. Jag har sedan något år suttit 
med i en stillsam liten sortimentsgrupp 
med arbetsterapeuter och logopeder på 
Hjälpmedelscentralen, som i augusti fick 
ett helt nytt uppdrag. Vi skulle skriva 
ihop underlag till de kravspecifikationer 
som upphandlingen sedan ska göras ifrån. 
Sista veckan i augusti fick vi veta att på tre 
månader förväntades vi ha skrivit under
lag för sisådär 26 grupper av hjälpmedel. 
Veckan efter blev det klart att vi bara fick 
två (2) månader på oss. Sammanlagt minst 
100 olika hjälpmedel (när man räknar 
alla olika peklampor, programvaror, bild
plastfickor och annat som ingår så är det 
nog fler) skulle beskrivas. I stället för att 
som brukligt ses en eller ett par gånger per 
termin har vi nu setts massor med gånger 
i olika smågrupper och nött upp nya 
 stigar och vägar till varann.

Tänka rätt
Kruxet med upphandlingar, som jag för
stått det (men jag är verkligen ingen 
expert) är att man måste tänka sig väldigt 
noga för så att man ställer rätt krav. Man 
vill få in anbud, så kraven får inte vara för 
höga, men man vill inte bli tvungen att 
köpa skräp, vilket kan bli fallet om kraven 
är för låga och skräpet är billigast. Vi har 
fått instruktionen att inte utgå från pro

November – udda ljus i tunneln

dukterna utan från brukarna, men då blir 
uppdraget nästan löjligt. Det som brukarna 
verkligen behöver är kanske inte alls det 
som finns, och då står vi ju där utan upp
handlade hjälpmedel när tiden gått ut – 
och då får man inte göra om det! Så tänkte 
jag i alla fall först. Men sen ...
 
Önske-listat 
Det är så här: man kan ha ”bör”krav och 
man kan ha ”skall”krav, och dessa spelar 
in på vad man till slut kan upphandla. 
Men är man lite finurlig så kan man också 
föra in kategorin ”det vore bra om det 
fanns”. Det vill säga, man talar i kravspe
cifikationen om vad vi skulle önska att 
tillverkarna skulle ta fram. För om något 
finns nämnt som en tanke i kravspecifi
kationen, men inte finns att få när upp
handlingen pågår, då kan man få handla 
upp det även efter att upphandlingstiden 
gått ut, om det sedan dyker upp.
  Kanske är jag så fiffig att det slår knut 
på sig självt, men vore det inte spännande? 
Skulle det inte kunna bli en morot för till
verkarna? Tänk en Lightwriter som kunde 
få påkopplat ögonstyrning, eller en pek
lampa som kunde aktivera en ringsignal. 
Kanske en Big Mack med genomskinligt 
skal där man kan lägga en bild under?
  Säkert har hjälpmedel redan upp
handlats i andra landsting och säkert 
hade vi haft stor hjälp av att titta på någon 
annans underlag, men nu har vi i alla fall 
uppfunnit hjulet en gång till. Dessutom 
grundat i ICF. Jag hoppas verkligen att 

det ska visa sig vara bra till något fram
över och att vi inte lagt all denna tid och 
tankemöda i onödan. 

Rekommenderar helpension
Om någon annan står inför att göra något 
liknande skulle jag vilja ge följande 
rekommendation: ta hela arbetsgruppen 
och bosätt er på något riktigt trivsamt 
konferenshotell i en vecka eller så, kom
plett med helpension och friskvårdserbju
danden. Det kommer behövas och det är 
ni värda. Att försöka göra jobbet vid sidan 
av det vanliga gör en till en dåligt när
varande kollega och familjemedlem, 
ställtiden för att komma igång med än det 
ena, än det andra gör en in effektiv och 
gnällig, och dessutom får man magkatarr.
  När november kommer ska arbetet 
vara klart och då är det bara vanligt jobb, 
med patienter, handledning och studen
ter. Det är för sent för komposten, alla har 
fyllt år färdigt och snart är det jul. Åh, 
ljuvliga november ...!
 

teXt: Malin Sixt Börjesson, logoped, 
Logopednyttsredaktör och  

underlagsdelförfattare

Ps: De	förslag	som	jag	kommit	med	kanske	
redan	är	på	väg	eller	finns.	Om	du	har	
någon	hjälpmedelsidé	eller	förbättring	av	
något	hjälpmedel	som	du	gått	och	tänkt	
på,	så	skicka	in	den	till	Logopednytt.	Vi	
hoppas	på	ett	uppslag	med	uppslag	!	 ;o)

detta har varit en hektisk höst och oktober har varit allra värst. Jobbet är som vanligt: många  
av mina patienter behöver hjälpmedel, och som alla som skriver ut hjälpmedel då och då vet,  
så kan sånt ta precis hur mycket tid som helst. Jag har försökt läsa in kurslitteratur till en kurs jag 
ska gå, väl medveten om att jag inte kommer hinna med det om jag väntar tills det är dags. 
Hemmavid finns alla de vanliga bestyren, plus en hydrofor som måste pampras, löv att kratta och 
kompost att gräva om, och förutom den lilla skrotta som fyller år i juni ska hela familjen firas 
med släkt- och barnkalas i oktober, och mitt i alltihop är det dags för Logopednytts manusstopp 
och pressläggning. Allt det där ingår (möjligen med undantag för kursen) i en helt vanlig oktober.



15LogopedNytt 7/10

– Behöver du hjälp att göra dig förstådd på telefon? 
Teletal hjälper dig!

Tjänsten Teletal hjälper dig som har svårt att göra dig förstådd i  
tal eller har bekymmer med att ta in information. Under ett  
telefonsamtal kan Teletals tolk hjälpa dig att tyda det som sägs,  
och förtydliga det du själv vill säga. Behöver du hjälp att hålla  
den röda tråden under samtalets gång, får du stöd av Teletals tolk. 
Du kan även få minnesanteckningar efter samtalet.

Du bestämmer själv vem du vill ringa med Teletal. 

Du når tjänsten på telefonnumret 020-22 11 44.  
Ingen föranmälan eller registrering behövs. 

Tjänsten kostar inget att använda.  
Den finansieras av kommunikationsmyndigheten PTS.

www.pts.se/funktionshinder

Det är vanligt att personer med kogni-
tiva funktionsnedsättningar inte får de 
hjälpmedel som de behöver trots att 
utvecklingen inom kognitionsområdet 
gått framåt. Det visar ny kartläggning 
från Hjälpmedelsinstitutet. 

En förklaring tycks vara att omgivning 
och förskrivare saknar tillräckliga kun
skaper om kognitiva funktionsnedsätt
ningar och kognitiva hjälpmedel.
 Kartläggningen presenteras i rapporten 
Kognitiva hjälpmedel – Nationell upp
följning av hjälpmedelsförsörjningen för 
personer med kognitiva funktionsned

sättningar. Det är en upp följning av en 
tidigare kartläggning som genomfördes 
av Hjälpmedelsinstitutet 2008 om förskriv
ningen av kognitiva hjälpmedel i Sverige. 
 Den här undersökningen är den första 
som följt utvecklingen av förskrivningen 
av kognitiva hjälpmedel över tid. Kart
läggningen visar att det finns stora regio
nala skillnader när det gäller vilka kogni
tiva hjälpmedel som går att förskriva, 
regelverk, organisatorisk uppbyggnad och 
kompetens. Undersökningen baseras på 
svar från hjälpmedelskonsulenter inom 
kognition i landets regioner/landsting. 
Den omfattar vuxna med psykiska funk

Stora regionala skillnader när det gäller  
förskrivning av kognitiva hjälpmedel

tionsnedsättningar, utvecklings stör ning, 
förvärvade hjärnskador, neuropsykiatriska 
diagnoser och demens samt barn/ung
domar med; utvecklingsstörning, med
födda och/eller förvärvade hjärn skador 
och psykiska/neuro psykiatriska diagnoser.

Mer information om  
Hjälpmedelsinstitutets arbete med  
kognition: www.hi.se/prio/kognition 

MyNewsdesk/Hjälpmedelsinstitutet

N o t I S e R
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Recension

Per Svensson är väl känd av logopeder som 
arbetar med dysfagidiagnosen. Han har 
lång erfarenhet som kliniker, föreläsare och 
handledare. Det var också Per Svensson 
som introducerade fiberendoskopisk under
sökning av sväljning (FUS) i Sverige. Med 
den här boken vill författaren vända sig 
till en bred skara. I för ordet nämner han 
en förhoppning om att boken ska fungera 
både som basal lärobok för läkare, sjuk
sköterskor, tandläkare, logopeder, dietis
ter, arbetsterapeuter och andra vårdyrken 
och som referenslitte ratur för den intres
serade klinikern.

Nya krav i akutvardag
Under senare år har kraven från arbetsgiva
ren på oss så kallade neurologopeder skif
tat fokus från en acceptans av en diffus 
profession i utkanten av avdelningstea
met som sällan visade sig på avdelningen 
till krav på snabba bedömningar på akut 
sjuka patienter och direkt återkoppling 
till vårdpersonal. Detta ställer helt nya 
kliniska krav. Krav som utbildningarna 
har haft svårt både att förstå och möta. 
Efter nära tre decennier som kliniskt 
verksam inom öron, näs och halssjuk

dysfagi 
– utredning och behandling 
vid sväljsvårigheter

vård, neurologi och strokesjukvård med 
orofaryngeal dysfagi som special intresse 
har Per Svensson följt ämnes områdets 
utveckling både nationellt och internatio
nellt. Han är väl förtrogen med de utma
ningar som akutlogopedin bjuder och 
med denna bok försöker han här ge prak
tisk vägledning kring utredning och 
behandling vid dysfagi. Boken innehåller 
förutom rena kunskapskapitel utförliga 
beskrivningar av screening, exempel på 
checklistor för anamnes och kliniska 
undersökningar. 

Ojämn viktning
I sin strävan efter att nå en multiprofes
sionell läskrets har en fördjupning av 
ämnet fått stå tillbaka något och den 
erfarne klinikern kommer nog att tycka att 
behandlingsdelen är lite tunn. Med tanke 
på bokens titel blir det en något ojämn 
viktning av ämnesdisposition när instru
mentella undersökningar totalt ägnas över 
40 sidor medan logopedisk behandling 
upptar 10 sidor. Jag kan också tycka att 
det är lite märkligt att författaren i början 
av boken betonar vikten av ett gemen
samt språkbruk för att några kapitel 

 senare döpa om den speciella instrumen
tella radiologiska undersökning som rönt
genläkare och logoped gör tillsammans – 
på många sjukhus kallad terapeutisk 
sväljröntgen – till FRAS: Funktionsinrik
tad röntgenundersökning av sväljningen.
 
Välskriven och pedagogisk
Per Svenssons dysfagibok är annars 
mycket välskriven och pedagogisk med 
många bra illustrationer. Den har en 
självklar plats som kursbok på våra logo
pedutbildningar och ett oemotståndligt 
sista kapitel för den erfarne logopeden 
där dysfagins historia beskrivs med bland 
annat en fallbeskrivningar från mitten av 
sjuttonhundratalet.

Margareta Gonzalez Lindh
Leg logoped, Gävle sjukhus

Studentlitteratur, ISBN: 9789144053646

Logopediboken (red. Hartelius m. fl.) var efterlängtad när den kom 2008. 
Nu har en av medförfattarna, logopednestor per Svensson utvidgat sin 
version av kapitlet ”Ät- och sväljningsfunktion hos vuxna” till en hel 
grundbok i ämnet dysfagi som fått namnet ”dysfagi – utredning och 
behandling vid sväljsvårigheter”. 
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Logopedstudenter i Kenya
”Jambo, Karibu, Habari, Mzuri sana, kwaheri”

den 31 juni 2010 klev vi på planet som tog oss till Kenya  
där vi under fem veckor gjorde praktik på ett av landets största 
sjukhus. det var en spännande upplevelse som har givit oss 
nya perspektiv och minnen för livet.

Studentuellt
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Logopedstudenter i Kenya
Begränsade resurser kräver kreativitet i utredning och intervention.Inväntar patient där vi ska undersöka tidigt ordförråd.

Interprofessionellt utbyte
Utbytet arrangerades av HUinternatio
nal på Linköpings universitet vilka ansva
rade för kursen ”logopedi i ett interna
tionellt och interprofessionellt samman
hang”. I kursen ingick fem veckors praktik 
och en veckas rapportskrivning. Vi åkte 
på utbytet tillsammans med arbetsterapeut
studenter, sjuksköterskestudenter, läkar
studenter och sjukgymnaststudenter. 
Totalt var vi tio svenska studenter. Till
sammans bodde vi svenska studenter på 
ett guesthouse i staden Eldoret. Vi hade 
en fin sammanhållning och det interpro
fessionella lärandet flödade både under 
arbetet på sjukhuset samt under kvällar
nas alla samtal. 

Det finns inga logopeder
I Kenya finns i dagsläget inga logopeder. 
Vi hade förberett oss på detta genom att 
innan utbytet iordningställa undersök
ningsmaterial, diverse träningsprogram 
och föreläsningar som vi tog med oss dit. 
Vi tog även kontakt med flera företag 
bland annat Proxident och Findus. Dessa 
sponsrade oss med totalt 20 kilo berik
ningsvälling, munspray och förtjock
ningsmedel. Även logopedprogrammet i 
Linköping bidrog med bland annat 
eltandborstar och munspatlar. Då resur
serna är begränsade och man knappt får 
tag på papper och penna så gällde det att 
vara kreativa i både utredning och inter
vention. 
 Det är en sträng hierarki som råder 
på sjukhuset. Detta gjorde att vi ibland 
upplevde det svårt att som studenter få 
bidra med kunskaper, då det logopediska 
området är nytt för den kenyanska sjuk

vårdspersonalen. Det gällde att på ett 
innovativt sätt få personalen att upptäcka 
värdet av logopediska insatser.
 De patienter som vi främst träffade 
under vår vistelse på sjukhuset var patien
ter med förvärvad hjärnskada, barn med 
orofaciala missbildningar, öron/näsa/hals
patienter och barn med funktionshinder 
med begränsat tal. Vi höll föreläsningar/
workshops om dysfagi och afasi för per
sonalen på sjukhuset, vilket uppskatta
des. En stor svårighet i vårt arbete låg i att 
uppmärksamma vårdpersonalen i det 
logopediska tänket. Det var många 
patienter som var svårt sjuka och många 
av dem hade stora svårigheter med att äta 
och svälja, vilket inte alls var observerat. 
Många hade även språkliga svårigheter 
efter stroke. Ett exempel på deras så kall
lade afasitest gick till så att man frågade 
patienten hur denne mådde och om 
patienten då svarade ”bra”, så bedömdes 
detta som att ingen afasi fanns.

Visa vad logopeder gör
Då vi hade för avsikt att träffa så många 
patienter som möjligt, gjorde vi ”reklam” 
för oss själva på varje avdelning och 
informerade om vad vi kunde bidra med 
för de olika patientgrupperna. Vårdper
sonalen kunde sedan kontakta oss vid 
behov. Bland annat blev vi uppringda 
från förlossningen varje gång ett barn 
med LKG fötts. Vi tog det som vår upp
gift att informera föräldrarna om LKG 
samt rådgivning kring amning, då detta 
inte annars utförs. 
 Den kenyanska sjukhusmiljön skiljer 
sig enormt från den svenska. Sjukhus
salarna är fullproppade och det ligger 

 flera patienter i samma säng. Integritet är 
det inte att tala om. Det hygieniska tänket 
är långt ifrån det vi är vana vid hemma i 
Sverige. På en operation kan man till 
exempelvis vara med om att det springer 
runt höns i rummet, eller att man råkar 
trampa på en amputerad tumme. 
 Under vår tid på sjukhuset i Eldoret 
lyckades vi nå fram till ett par ur persona
len som var intresserade av att lära sig 
mer om logopedi. Vi hoppas att de kom
mer att fortsätta använda sig av den kun
skap vi delgav dem och att de fortsätter 
att använda våra tester och behandlings
material för att hjälpa de människor som 
behöver logopeder.

Hakuna Matata
Kulturkrockar uppstod då och då, vilket 
satte vårt tålamod och vår samarbetsför
måga på prov. Den kenyanska arbetsmo
ralen är väldigt speciell. Det här med 
tider är inte så noga och att boka in möten 
händer ytterst sällan. De kenyaner vi träf
fade hade verkligen anammat ”Hakuna 
Matata (inga bekymmer)mentaliteten”. 
Arbetstiderna är förlagda mellan 8–17, 
men vid lunch ringer mat och sovklockan 
och arbetstempot sjunker drastiskt däref
ter. Man kunde inte heller förvänta sig att 
få vara med sin patient enskilt i ett tyst 
rum. Det var snarare regel utan undantag 
att befinna sig i ett trångt rum eller i en 
korridor, med vårdpersonal och flera 
andra patienter under bedömning/
behandling samtidigt. Radion stod ofta 
på högsta volym, samtidigt som det 
sprang folk in och ut. Kaosartat med 
andra ord. 
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 Linda förbereder.

operation  
av barn  

med LKg.

Läppadaption.

Stolt mor med sin dotter.
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Lärdomar
Upplevelserna har varit psykiskt påfrestande men samtidigt 
otroligt givande. Minnena kommer vi att bära med oss hela 
livet. Vi har lärt oss att lita till vår egen kunskap och att plocka 
fram den kunskap vi besitter. Att åka tillsammans med flera 
andra vårdutbildningar har lärt oss mer om teamarbete och 
samtidigt fått upp intresset hos dem om vad vi logopeder gör 
och kan bidra med inom vården.
 Då de kenyanska patienterna inte kommer på avtalad tid 
och dag, utan kan komma när som helst gäller det att vara flexibel 
och snabbtänkt. Mycket egna initiativ var nödvändigt att tas då 
ingen handledare fanns, vilket har varit mycket lärorikt.
 Vi är båda oerhört glada att vi deltog i utbytet med Kenya 
och är redo att åka dit igen!

teXt oCH BILd: Jenny Carlsson 
och Linda Nordenberger

logopedstudenter, termin 7,  
Linköpings Universitet

Förväntansfulla operationsassistenter.

det var alltid många i rummet 
vid undersökningar av patienter.
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Lediga platser & kurser

I Halmstad bor cirka 90 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten 
gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och 
blir fler. Halmstads kommun har cirka 7 500 medarbetare som tillsammans 
strävar efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upp-
levelsestad. Vi ser nytänkande, mångfald och samverkan som förutsätt-
ningar för att lyckas! Vill du vara med? 

Socialförvaltningen söker till  
Handikappomsorgsavdelningen

Logoped ref nr 29–10

Kontaktpersoner:  
Anders Gustavsson, enhetschef, tel nr 035-13 86 13  
Josefin Seimark, logoped, tel nr 035-13 94 74 

För mer information se www.halmstad.se/ledigajobb

                     www.halmstad.se

Klinisk adjunkt
i logopedi
Talvårdsavdelningen, Öronkliniken  
i Linköping

Cheflogoped Birgitta Rosén Gustafsson,  
telefon: 010-103 03 96
Programstudierektor Logopedutbildningen IKE/HU, 
Anita McAllister, telefon: 073-460 75 29
 
Sista dag för ansökan 19 november 2010.

Läs mer om denna tjänst på www.lio.se/jobb

Landstinget i Östergötland

www.lio.se

Har du  
bytt jobb?
berätta det! 
Gå in på www.dik.se/nyttjobb  
Bifoga gärna bild.

Logoped
Folke Bernadotte regionhabilitering

Söker du ett spännande och omväxlande arbete där
du får samarbeta med många olika yrkeskategorier
kring samma frågeställning? Då är du välkommen
som logoped till oss!
 
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
avdelningschef Karin Johansson, 018-611 77 56.
 
Ansökan senast den 18 november.
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Kurskalendariet

Barns 
hälsa
Majblomman utlyser 1 miljon kronor per år i 
forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig, 
pedagogisk och medicinsk forskning om barn och 
barns levnadsvillkor. 

Majblomman beviljar medel till projekt som syftar till
att förbättra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige 
genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota 
och lindra sjukdom och funktionsnedsättning.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forsknings-
program under uppbyggnad ges hög prioritet. 
Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva 
kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning 
av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 
2010-12-01. Blankett och mer information finns att 
hämta på www.majblomman.se  fr. o. m. 2010-09-30.

Alla barns blomma 
Majblommans Riksförbund har möjlighet att dela ut forsknings-
bidrag tack vare att drygt 100 000 barn runt om i hela Sverige 
samlar in pengar genom att sälja majblommor. Majblomman är 
Sveriges största barnhjälpsorganisation. Vi ger bidrag till enskilda 
barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommar-
läger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! som syftar till 
att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem.

Majblommans Riksförbund, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg. 
Telefon 031 - 60 68 90. www.majblomman.se

Den 4:e Nationella konferensen i logopedi

18–19 november 2010, Jönköpings Hotell & Konferens  
i Jönköping. 
För mer information se: 
http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=32220&node Type=13

Oral och verbal apraxi

den 8 december i Stockholm. 
Arrangör: Svenska Logopedförbundet.
För mer info se www.dik.se/logoped 
(klicka dig fram via ”kalendariet”).

Studentlitteratur  
förvärvar 

Pedagogisk Design 

Läs mer om oss och beställ produkterna enkelt på
www.studentlitteratur.se/pedagogiskdesign

För oss var det rätt tillfälle att 
sälja. Det har varit mycket viktigt 
för oss att hitta en partner som vi 
har förtroende för och som kan 
vidareutveckla vårt arbete och det 
har vi gjort i Studentlitteratur.

BRITT HELLQUIST, Pedagogisk Design

Vi är mycket glada för det förtro-
ende som vi fått. Produkterna är 
väl inarbetade och riktar sig till 
målgrupper som vi har stor kän-
nedom om. Detta gör att mate-
rialet kompletterar vår befintliga 
 utgivning mycket väl. 

LOUISE BJAR, Studentlitteratur

117170_Annons88x169_Logopednytt.indd   1 2010-10-05   08.28

Nya kurser på Folke Bernadotte region habilitering, 
se www.akademiska.se/fbh

Yrkesrelaterade röststörningar – bedömning  
och intervention (7,5 p)
Anordnas vid Karolinska Institutet vt 2011. 
preliminära kursdagar är 8–11/2, 15–18/3  
med uppföljningsdagar 25–27/5. 
Sista anmälningsdatum var 15/10 men det går bra att 
anmäla sig snarast. 
Information finns på http://ki.se - fristående kurser
Kursansvarig är Maria Södersten, maria.sodersten@ki.se
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län / Region Namn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

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

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

gotland Kerstin Andersson kerstin.andersson@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 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

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 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

Stockholm Annika Hildén annika.hilden@sll.se Stockholms läns landsting, Habilitering

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

Stockholm Åsa Hallgren asa.hallgren@ds.se Stockholms läns landsting, danderyds sjukhus

Stockholm gisela Liljeqvist gisela.fikri-liljeqvist@sll.se Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund

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

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

Uppsala Maria törnhage maria.tornhage@akademiska.se Folke Bernadotte regionhabilitering

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

Västernorrland Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Landstinget Västernorrland

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

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

Örebro Helena Wilkås helena.wilkas@orebroll.se Universitetssjukhuset, Örebro Läns Landsting



Mer information i kommande nummer av Logopednytt 
samt inom kort på www.dik.se/logoped

➽   Vad var på tapeten i Jönköping? 
– Rapportering från 4:e Nationella  
konferensen i logopedi

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

�

till våren är det dags för nästa  

LogopedStÄMMA!
Boka 28–29 mars i er kalender, 
denna gång ses vi i Linköping

 
Föreläsningar av bland andra  

Edythe Strand och Friedmann Pulvermuller


