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ANNONSER SÄNDES TILL:
caroline Kejnemar
dIK
Box 760, 131 24 Nacka
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UTGIVNINGSPLAN:
Nr  Manus-/annons-  Läsaren
 stopp  tillhanda
1 4/2 4/3
2 13/4 13/5
3 26/8 23/9
4 21/10 18/10

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons  Plats-/kurs- och   
storlek produktannons
1/1-sida  10 100:- 
2/3-sida  8 700:- 
1/2-sida  6 900:-
1/3-sida  6 100:-
1/4-sida  4 700:-
1/8-sida  3 900:-

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

omslagsbild: eva Alkmar

Snart är det jul och förhoppningen om en lugn och skön helg ska 
förhoppningsvis infrias. Arbetet i Svenska Logopedförbundets styrelse 
har varit hektiskt och ännu en mandatperiod är snart till ända. Denna 
mandatperiod har arbetet kretsat kring en breddad arbetsmarknad med 
fokus på vår åldrande befolkning. Arbetet har i syfte att öka förståelsen 
och medvetandegöra att det finns ett behov av att utnyttja just vår  
kompetens inom flera områden inom både vård och omsorg. Samarbete 
med Pensionärernas Riksorganisation och flera andra vårdgivare ledde 
till en gemensam plan för samverkan i vården samt ett gemensamt  
seminarium under Almedalsveckan. I höst har dialogen fortsatt kring 
hur en vård i samverkan kan och bör se ut. Planeringen framöver är en 
hearing i riksdagen och information i socialutskottet om ovan nämnda 
behov av samverkan. 

Genom samarbete med aktörer som inte befinner sig i vård- och 
omsorgssektorn kan behov belysas och efterfrågas utan att vi logopeder 
som yrkeskår behöver skrika oss hesa för att få möjlighet att ta plats! 
Någon annan efterfrågar vår kompetens och det är så det bör vara. 
Genom samarbete med andra aktörer har en positiv erfarenhet blivit  
att allt fler, både inom och utom vården, uppmärksammar behovet av  
logopedisk kompetens och efterfrågar den. 

Som ringar på vattnet ger ett ökat samarbete överlag möjligheten att, 
som en relativt liten yrkeskår, ingå i andra viktiga fora där till exempel 
beslut om förslag till riktlinjer tas, inriktning av insatser, preventiva 
åtgärder med mera diskuteras. Tidigare har tendensen varit att just vår 
yrkeskår hamnar i skymundan och allt som oftast inte ens varit påtänkt 
som medaktör. Detta ser alltså annorlunda ut idag och det leder osökt in 
på följdfrågor. Som styrelsemedlemmar arbetar vi alla, utom ordförande, 
gratis och tar stora delar av vår fritid i anspråk för att kunna utföra vårt 
arbete i styrelsen. Hur mycket tid är skäligt att lägga ner på att vår 
yrkeskår ska ha bättre förutsättningar till arbete? Hur sköter man allt fler 
åtaganden utan att tumma på sin egen yrkesverksamma tid? Hur kan 
man förespråka fler logopedtjänster utan att synas eller höras där det 
krävs?

Ta tillfället i akt och skriv motioner till Förbundsmötet som går av  
stapeln 28 mars i Linköping. Ta tillfället i akt att vara med och bestämma 
vad som är viktigt för Svenska Logopedförbundet att arbeta med!

Ha en skön julledighet!

Susanne Westerbring
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Nytt från styrelsen

•   CPLOL:s två arbetsgrupper samman-
trädde i Paris den 23–25/10. Våra två 
delegater deltog som vanligt i arbetet. I 
arbetsgruppen ”Professional Practice” 
arbetar man bland annat med att upp-
datera ett tidigare dokument kring 
prevention i logopeders arbete. Den 
andra gruppen, ”Education”, arbetar 
med dokument kring fortbildning för 
redan färdigutbildade logopeder och 
man har som ett sidospår till detta även 
börjat undersöka möjligheterna till 
specialisering i Europa. Båda grupper-
nas arbete ska presenteras vid General 
Assembly i Danmark i maj. Då bestäms 
också vilka nya arbetsuppgifter grup-
perna kommer att ha under de närmaste 
två åren.

•   Den 18–19/11 organiserades den 
Nationella konferensen i Logopedi för 
fjärde gången i Jönköping. En repre-
sentant från styrelsen deltog i konfe-
rensen och fanns tillgänglig för med-
lemmar som ville ställa frågor.

•   En representant för styrelsen deltog den 
22/11 i en av Socialstyrelsen samman-
kallad referensgrupp. Socialstyrelsen 
har fått i uppdrag att utarbeta en 
”handbok” för patienter kring trygg och 
säker vård. Det är meningen att detta 
dokument ska arbetas in i vården som 
ett levande dokument där patienten 
kan samla fakta kring sig själv, samt 
stärkas i sin roll som patient genom att 
få relevant information kring sjukvården 
och de lagar som styr denna, samt 

stärkas i att ställa krav och frågor kring 
den egna vården. Arbetet påbörjades 
tidigt under hösten och kommer att 
pågå även under våren 2011.

•   Den 21/11 lämnade styrelsen in Svenska 
Logopedförbundets remissvar på 
remissen ”Transexuella och övriga 
personer med könsidentitetsstörningar 
– rättsliga villkor för fastställelse av 
könstillhörighet samt vård och stöd”. 
Svaret är skrivet med stöd av logopeder 
med sakkunskap i ämnet. 

•   Den 25/11 träffade delar av styrelsen 
representanter från Afasiförbundet, 
Neurologiskt Handikappades Riksför-
bund (NHR), Stroke-förbundet och 
hjärnskadeförbundet Hjärnkraft för att 
diskutera möjligheten att tillsammans 
arbeta för och uppmärksamma behovet 
av förbättringar inom strokevården, 
särskilt för patienter med kommunika-
tions- och sväljsvårigheter. Mötet hölls  
i Stockholm.

•   Styrelsen sammanträdde den 26/11 i 
SACOs hus på Lilla Nygatan i Stockholm. 

•   SACO-vård sammanträdde den 6/12 hos 
Akademikerförbundet SSR i Stadshagen 
i Stockholm.

•   Delar av styrelsen deltog i ett VU-möte 
i Nacka tisdagen den 7/12. 

•   Den 8/12 genomfördes en utbildnings-
dag om Apraxi hos barn och vuxna i 

Akademikerhuset i Nacka. Utbildningen 
omfattade teori, sjukdomstillstånd, skade-
lokalisation, utvecklingsaspekter, diag-
nostik, behandlingsprogram, evidens med 
mera. Föreläsare var Anita McAllister från 
Linköpings universitet, Ellika Schalling 
från Karolinska Institu tet och Åsa Mogren 
från MunHCenter. Eftersom utbildnings-
dagen snabbt blev fullbokad, men efter-
frågan fortfarande var hög, anordnas 
utbildningen en gång till den 11/2 2011.  
 För mer information och anmälan se 
www.logopedforbundet.se.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar styrelsen genom

Ulrika Guldstrand

delta i förbundsmötet – vinn en biljett till ASHA 2011!

Svenska Logopedförbundets förbundsmöte sammankallas vartannat år. 

Nästa gång blir 28 mars 2011 i Linköping.

På förbundsmötet väljs ordförande och styrelse. Likaså utses  

den redaktionskommitté som ska arbeta med medlemstidningen  

Logopednytt. Förbundsmötet granskar styrelsens verksamhet 

 under den gångna mandatperioden samt fattar beslut om vad 

styrelsen ska arbeta med under kommande mandatperiod. Inför 

förbundsmötet har medlemmarna möjlighet att inkomma med 

motioner och styrelsen med propositioner. dessa tas upp till 

 behandling och beslut av mötet. du som önskar lämna in en 

motion till 2011 års förbundsmöte kan kontakta Logopedförbun-

dets styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta i förbunds-

mötet, dock är endast de valda delegaterna röstberättigade.

Vid mötet i mars kommer två biljetter till ASHA-kongressen att 

lottas ut bland de medlemmar som är närvarande under mötet. 

ASHA-kongressen, det amerikanska logopedförbundets årliga 

kongress, är sannolikt världens största arrangemang för logo-

peder. Flera dagar späckade med åtskilliga seminarier och före-

läsningar, en överväldigande utställning, möjlighet att ta del av 

posters och att möta kollegor från hela världen – kort sagt, en 

logopedhappening som bara MÅSte upplevas!

Vi ses i Linköping 

Styrelsen
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Det finns en tämligen aktiv forskningsaktivitet inom logo-
pedi och i samverkan med angränsande kunskapsområden. 
Det är angeläget att Sveriges logopeder erbjuds enkla 
 möjligheter att ta del av resultaten för att kunna bedriva 
sin verksamhet på vetenskaplig kunskap och beprövad 
erfarenhet (http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaserad-
praktik). Underlag finns! Varje år avlägger flera logopeder 
examen på forskarnivå (doktor eller licentiat) och för när-
varande har 3,4 % av Sveriges logopeder disputerat vilket  
i ett europeiskt perspektiv är en riktigt hög andel. Dessa 
våra kolleger utgör en självklar källa till fortsatt forskning 
och utveckling av ämne och verksamhet. Vidare färdigställs 
snart de första projekten inom masterexamen i logopedi 
och varje år färdigställs cirka 70 examensarbeten i logopedi 
(uppsatser) med värdefulla bidrag till kunskaputvecklingen. 
 För att all denna nya kunskap ska kunna omsättas i 
praktiken krävs att resultaten av de många projekten ställs 
till medlemmarnas förfogande! Flera lärosäten erbjuder 
elektronisk tillgång till uppsatser och avhandlingar medan 
andra är restriktiva av upphovsrättsskäl. Alla uppsatser och 
avhandlingar kan naturligtvis fås från respektive institution. 
Vidare är tillgången till elektroniska tidskrifter god vid 
landets lärosäten och universitetssjukhus. Mindre institu-
tioner har i allmänhet också tillgång till vetenskapliga tid-
skrifter och öppen tillgång på Internet blir allt vanligare. 
Detta är ändå inte tillräckligt av två skäl. Dels publiceras 
endast en mycket liten del av studenternas uppsatser, dels 
medger i allmänhet arbetssituationen små möjligheter att 
ta sig tid till litteratursökning och granskning. Och är 

man ovan kan litteratursökning bli en mycket tidsödande 
procedur. Medlemstidningen Logopednytt läses dock av 
de allra flesta logopeder och har därmed en hög ”impact-
faktor” på logopeders tillämpning av aktuella forsknings-
resultat. 
 Kolleger kan nu välja att mera direkt sprida resultatet 
av sin forskning inom yrkeskollegiet som ju är ett av de 
lärosätes anknutna kollegernas uppdrag. Det utesluter inte 
publicering i en internationell tidskrift. De studenter och 
handledare som menar att resultatet av ett studentprojekt 
bör publiceras kan välja att göra det som en artikel i 
 Logopednytt. Inte heller det utesluter publicering i en 
internationell tidskrift. Jag hoppas att att många kommer 
att använda den nya möjligheten att smidigt delge Sveriges 
logopeder resultatet av sina projekt och på så sätt bidra till 
nödvändig implementering av forskningsresultat i verk-
samheten!
 Jag vill också passa på att påminna om ett annat 
 viktigt ställe för spridning av forskningsresultat: den 
Nationella Konferensen i Logopedi som startade 2006  
och numera ges vartannat år i Jönköping. Där presenteras 
och diskuteras aktuell svensk logopedisk forskning under 
två dagar, nu senast den 18–19 november  
(http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=32604).  De mellan-
liggande åren ges Logopedstämman som är mera yrkes-
inriktad men som också innehåller forskningsinslag.

Anette Lohmander
Vetenskaplig redaktör

�

Välkommen med 
     vetenskapliga artiklar 
till Logopednytt!
Jag har den stora glädjen att välkomna vetenskapliga artiklar till Logopednytt som 
därmed utvecklas till att också delge medlemmarna smidig tillgång till aktuell 
logopedisk forskning! Vi har väntat på möjligheten och är mycket glada att SLoF 
nu stärker medlemmarnas möjlighet att ta del av nyheter som underlag för val av 
insatser i sin verksamhet. det kan vara artiklar som baserar sig originalstudier, 
fallstudier eller översikter.

Författaranvisningar för vetenskapliga artiklar finns att läsa på sid 22. 

De kommer framöver även finnas på hemsidan.
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Välkommen till Logopedstämman 2011!

Kommunikation vid hemrespirator-
behandling – en utmaning
Katja Laakso, leg. logoped,  
doktorand vid göteborgs Universitet

Katja Laakso skriver en avhandling som har 
fokus på tal och kommunikation vid ventila-
torbehandling i hemmet. Hemrespiratorbe-

handlade personer och deras samtalspartners har undersökts med 
såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Kommunikativa frågor är 
centrala för hemrespiratorbehandlade individer, men både de, deras 
samtalspartners och vårdpersonal har begränsad kunskap om hur 
kommunikationen kan optimeras. Delstudierna beskriver detaljer om 
vad som karaktäriserar kommunikationen vid hemrespiratorbehand-
ling. Det övergripande syftet har varit att öka kunskapen och med-
vetenheten om olika aspekter av hemrespiratorbehandlade individers 
kommunikation. Förhoppningen är att detta aktivt bidrar till kunska-
pen om vad man kan fokusera på vid intervention. 

Orofaciala funktionsnedsättningar  
hos barn och ungdomar med dystro fia  
myotonika
Lotta Sjögreen

Lotta Sjögreen har i sitt avhandlingsarbete kart-
lagt före komst och utveckling av orofaciala 
funktioner hos en grupp barn och ungdomar 

med DM1 och utvärderat effekten av styrketräning av läpp muskulaturen.
 Dystrofia myotonika typ 1 (DM1) är en fortskridande neuromusku-
lär sjukdom. Orofaciala funktionsnedsättningar i form av avvikande 
mimik, talsvårig heter, ät svårigheter och dregling är vanligt förekom-
mande hos barn och ungdomar med DM1. Både förbättring och för-
sämring av dessa funktioner kan ses under upp växten. Försäm ring av 
mimiken är ett tydligt tecken på fortskridande muskel svag het. Barn 
och ungdomar med DM1 kan få starkare läppar genom träning. Star-
kare läppar leder dock inte auto matiskt till förbättrad läppfunktion.

Vi arbetar med människor i olika åldrar och med olika behov. de förutsättningar vi har idag ser inte riktigt 
likadana ut som tidigare år. Förändringar och besparingar har slagit till med full kraft inom många sektorer 
inom vård och omsorg och trycket på oss yrkesverksamma ökar. det ska finnas aktuell forskning, evidens-
baserade åtgärder och inte minst är det allt fler patienter att ta hand om, med samma tidsramar som tidigare. 
 Lika aktuellt som vid tidigare stämmor är hur vi förhåller oss till den forskning som finns idag och vad 
vi gör med den tid vi har till förfogande. Finns det tid att utnyttja till reflektion, tid till inläsning av aktuell 
forskning eller finns det bara tid för produktion? I USA krävs det fortbildning varje år för att vara attraktiv 
på arbetsmarknaden och många av våra amerikanska kollegor besöker ASHA årligen just därför. Vår svenska 
logopedstämma har denna gång valt en mer forskningsinriktad prägel och anordnas tillsammans med 
Linköpings logopedprogram. 
 Kom och fyll på din kunskap och inspiration i Linköping. 

Vi ses på Logopedstämman!
Kursansvarig Susanne Westerbring

Interaktion i logopedisk praktik
christina Samuelsson, Linköpings universi tet, 
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin/enheten för logopedi

Att använda samtalsanalys i som metod för att 
undersöka samtal med personer med kom-
munikativa funktionshinder har visat sig vara 

ett fruktbart sätt att bidra med nya kunskaper om hur dessa personer 
bemöts i kliniska verksamheter. Syftet med de projekt som beskrivs är 
att kartlägga interaktionsmönster i samtal som involverar barn med 
språkstörning och vuxna med afasi. Interaktion mellan logopeder och 
personer med kommunikativa funktionshinder följer vissa mönster 
både beträffande form och funktion. Dessa mönster varierar beroen-
de på vilken kommunikativ aktivitet som pågår. Att identifiera såväl 
välfungerande som mindre väl fungerande strategier i interaktion ger 
större möjligheter till individanpassning av logopediskt omhänder-
tagande.

LogoPedStÄMMA 2011

Föreläsarpresentationer: de flesta av stämmans talare

The Growth of Phrases – vad olika  
discipliner kan tillföra en logopeds  
doktorsavhandling i lingvistik.
Bitte Rydeman, leg. logoped, fil. dr.
 
Bitte Rydeman samarbetade i sitt avhandlings-
arbete med fyra unga vuxna som på grund av 
cerebral pares använde talande samtalshjälp-

medel. Alla fyra fick prova ett system med färdiga fraser (kallat Phrases) 
som komplement till sina befintliga hjälpmedel. Systemet innehöll 
dels fraser inriktade på aktiviteten ”handla i affär”, dels allmänna 
socialt inriktade fraser och uttryck, huvudsakligen inriktade på åter-
koppling och samtalsreglering. Målen för avhandlingen var att under-
söka och visualisera vad som sker i samspel där talande samtalshjälp-
medel finns med, undersöka nyttan av en talspråkskorpus för att skapa 
vokabulär för AKK, utvärdera användbarheten hos Phrases och att 
undersöka hur verkningsfullt och effektivt det är att välja bland fraser 
jämfört med att själv skapa dem.
 Presentationen kommer att beskriva avhandlingen och dess 
resultat, med särskild tonvikt på teori- och metodval.
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Tvillingprojekt om läs- och skrivinlärning
Professor Stefan Samuelsson

Det har sedan länge varit känt att genetiska faktorer till viss del bidrar 
till att förklara individuella skillnader i läs- och skrivförmågan. Det 
har också visat sig att risken för att tidigt utveckla läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi också till viss del förklaras av genetiska faktorer. Det är 
emellertid ännu oklart vilka kognitiva och/eller språkliga kompeten-

ser som kan förklara varför det föreligger ett genetiskt inflytande på skriftspråkliga förmåga.
 Professor Stefan Samuelsson kommer i sin föreläsning att redovisa resultat från ett pågå-
ende internationellt longitudinellt tvillingprojekt vars övergripande syfte är att studera det 
genetiska och miljömässiga inflytandet på barns språkutveckling och tidiga läs- och skriv-
inlärning. Projektet omfattar totalt cirka 1.200 tvillingpar från fyra olika länder: USA,  
Australien, Sverige och Norge.
 Samuelsson kommer också att presentera ett nytt läs- och stavningstest som har utveck-
lats under arbetet med tvillingprojektet i Sverige. Testet heter LäSt och har en hel del fördelar 
i förhållande till befintliga standardiserade läs- och skrivtest i Sverige. 

Oralmotorisk funktion, röst, artikulation  
och språk hos barn med tonsillförstoring  
och effekter av kirurgi
Inger Lundeborg Hammarström,  
Med. dr., leg. logoped, Linköpings universitet

Jag förstår att vi leker – förstår du? 
Anett Sundqvist, Fil. dr., leg. logoped

Läs mer om dessa båda nyblivna doktorer  
på nästa uppslag!

Differential Diagnosis 
of Acute and Progres-
sive Apraxia of 
Speech in Adults
edythe Strand, Ph. d.

This lecture is focused 
on assessment of adults 

who have an acute or progressive apraxia of 
speech. Definitions and descriptions of acquired 
apraxia of speech due to stroke, craniotomy, or 
brain injury are offered. Characteristics of the 
progressive forms of apraxia of speech in adults 
are provided, along with a review of associated 
progressive neurologic diseases. Much of the 
talk is focused on differentiating AOS from 
aphasia and dysarthria. This discussion of dif-
ferential diagnosis of apraxia of speech in both 
acute and progressive forms has direct bearing 
on treatment planning. Video examples are 
used to demonstrate how individuals with 
apraxia of speech perform in a variety of speech 
tasks. Research examining the relationship of 
progressive apraxia of speech to neuropatho-
logy is discussed. 

Treatment Approaches for Childhood 
Apraxia of Speech
 
This lecture briefly reviews definitions and 
common characteristics of CAS. The focus of 
the talk is on common approaches/methods to 
the treatment of childhood apraxia of speech 
(CAS), including a number of integral stimula-
tion approaches, tactile/gestural approaches as 
well as melodic approaches. A discussion of sys-
tematic reviews of treatment efficacy approach-
es for CAS is provided to address the importance 
of evidence based practice. Rationale for the use 
of techniques focused toward improved motor 
skill in children who likely exhibit both linguis-
tic and motoric deficits are discussed. Examples 
of the application of a number of principles of 
motor learning are given for treatment planning 
as well as during the application of intervention.

Är hjärnaktivitet i höger hemisfär viktig för bra språkförmåga?
Helene van ettinger-Veenstra, doktorand på IMH – Linköpings 
Universitet samt knutna till cMIV

Att diagnostisera nedsatt språklig förmåga implicerar att normal 
språkfunktion är grundligt utforskad. Den hjärnaktivitet som korre-
lerar med språkliga funktioner hos friska individer är inte tillräckligt 
utforskad idag. För att mäta hjärnaktivitet används funktionell magnet-

resonanstomografi (fMRI) som mäter hjärnans syreförbrukning medan man utför ett test.
 Under fMRI-mätning utförde 18 försökspersoner ett ordgenereringstest och ett seman-
tiskt lästest. Utanför magnetkameran testades försökspersonernas språkliga förmåga med 
hjälp av BeSS-testet (Bedömning av Subtila Språkstörningar; Laakso et al. 2000), Boston 
Naming Test (Tallberg 2005), FAS-testet (ordgenerering) och en läsuppgift från högskole-
provet. Därutöver genomfördes även en dikotisk lyssningsuppgift som mäter försöksperso-
nens förmåga att lyssna med vänster respektive höger öra.
 Funktionell magnetresonanstomografi visar att aktivitet i områden i höger hjärnhalva är 
korrelerat med en bättre språklig förmåga i friska vuxna individer. Högra inferiora frontala 
kortex samt bakre delen av höger temporallob har förmodligen en modulerande influens på 
språkfunktion.

Frontallobens funktioner vid tal: studier av stamning 
och motortrösklar med bland annat transkraniell  
magnetstimulering (TMS)
Per Alm
 
Frontalloben har en central roll vid ett stort antal funktionsstörningar. 
Senare års hjärnforskning har gett en allt mer detaljerad bild av hur 
affektiva, kognitiva och motoriska regioner interagerar, som grund 

för tal och annat beteende. Särskilt har kunskapen om de kortikala areorna mellan hjärnhalv-
orna utvecklats, som främre gyrus cinguli och supplementära motorarean (preSMA och SMA 
proper), med speciell betydelse för till exempel social kognition, uppmärksamhet, motivation, 
beslutsfattande och motorisk kontroll. Mycket pekar på att förståelse av stamning och ske-
nande tal kräver förståelse av dessa områdens funktion vid normalt tal, och hur de samspelar 
med andra delar, som Brocas area, primära motorcortex och basala ganglierna. En hypotes vi 
arbetar med är att kärnsymtomet vid stamning är otillräcklig aktivering av artikulatoriska 
muskler, ofta tillsammans med bristande specificitet hos den muskulära aktiveringen. Vid 
Uppsala universitet arbetar vi med EMG och höghastighetsvideo för att studera stamnings-
symptom i detalj (i efterföljd till Stromsta och Fibiger), samt med transkraniell magnetstimu-
lering (TMS) för att undersöka kortikala motortrösklar hos personer med stamning.

Logopedstämmans program på nästa uppslag   >>>>
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LogoPedStÄMMA 2011

Svenska Logopedförbundets stämma  
anordnas i Linköping 28–29 mars 2011 i Missionskyrkans lokaler, Drottninggatan 22

MÅNDAG 28 MARS 

8:30–9:00  Registrering

 Kyrksalen

9:00–9:14 Invigning

9:15–10:00  Professor Edythe Strand, the Mayo clinic, Rochester Apraxia in adults

10:00–10:30 Kaffe/te och smörgås

10:30–11:30 Apraxia in adults forts.

11:30–12:00 Utställarinformation

12:00–13:00 Lunch

Parallella föredrag:  Kyrksalen Ängen

13:00–14:30 Professor Edythe Strand Tvärvetenskap för logopeder  
 Childhood Apraxia of Speech  – att kombinera för att förstå 
  Leg. Logoped, fil. dr. Bitte Rydeman
   The Growth of Phrases – vad olika discipliner kan 

tillföra en logopeds doktorsavhandling i lingvistik

   Fil. dr. Anett Sundqvist
Jag förstår att vi leker – förstår du?

14:30–15:00 Paus

15:00–16:00 Med dr Lotta Sjögreen, Mun-H-center Med. dr. Katja Laakso
 Orofaciala funktionsneds. hos barn och Ventilatorvård & Patient-upplevelse
 ungdomar med dystrofia myotonika

16:30–19:00  Förbundsmöte, Berzeliussalen, HU

19:00–  Buffé och mingel efter förbundsmötet 19:00! Förbundsmötesdeltagare går gratis övriga anmäler sig via 
webben. dryck till självkostnadspris.

TISDAG 29 MARS  

Parallella föredrag:  Kyrksalen Ängen

8:30–10.00 Professor Friedmann Pulvermüller Prof Stefan Samuelsson, Linköpings universitet
 Language, Action and the Brain: Dyslexi: tvillingprojekt L/S & ett nytt, normerat, 
 Progress in Human Neuro science läs- och skrivtest.

10:00–10:30 Kaffe/te

10:30–11:30 Doktorand Helene van Venestra,   Med. dr. Inger Lundeborg
  Fmri relaterat till högre Språkfunktioner Röst, tal och språk relaterat till tonsillhypertrofi

  Per Alm  Fil. dr. Christina Samuelsson 
 Frontallobens funktioner vid tal Barn samtalar, CA-analys

11:30–12:00  Svenska Logopedförbundets Styrelse presenteras

12:00–13:00 Lunch

13:00-13:30    SLoF-priset och Uppsatspris

13:30-14:30 Prof Friedmann Pulvermüller Intensive Lanugage-Action Therapy: Theory, Practice Outcome

14:30–15:00  Kaffe/te

15:00–16:30  Avslutningstalare Per Hamid Ghatan ”Framtid, utveckling och logopedi!”

16:30 Avslutning

För mer information kring priser och anmälan se www.dik.se/logopedstamman                                     Med reservation för ändringar.



9LogoPedNytt 8/10

ANETT SUNDqVIST

Den 15 oktober disputerade Anett 
Sundqvist, leg. logoped, i ämnet handi
kappvetenskap med avhandlingen 
“Knowing me, knowing you – Menta
lization abilities of children who use 
augmentative and alternative commu
nication”. Opponent var professor  
Susan Balandin från Høgskolen i  
Molde, Norge.

Sammanfattning av Anetts avhandling
Anett har i sin avhandling undersökt olika 
aspekter av vikt för förståelsen av menta-
lisering för barn som använder sig av 
alternativ och kompletterande kommuni-
kation (AKK). Avhandlingens resultat 
visar att mentaliseringsförmågan är kor-
relerad med barnens ickeverbala mentala 
ålder samt att resultatet inte skiljer sig 
från jämförelsegrupper matchade på ick-
everbal mental ålder. Olika uttryck för 
aktivt deltagande, vilket är nödvändigt 
för att kunna visa på mentaliseringsför-
måga i samtal, observerades i analyserad 
interaktion. Barnens sociala nätverk var 
mycket begränsat och inkluderade få 
jämnåriga, vilket i sin tur begränsar möjlig-
heterna till att vara aktivt deltagande i 
samtal. Antalet jämnåriga kamrater i bar-
nens sociala nätverk korrelerade med 
specifika aspekter av barnens mentalise-
ringsförståelse. Barn som använder sig av 
AKK kan uttrycka sin förmåga i socialt 
samspel, vilket även är synligt i barnens 
e-post interaktion till varandra. Ett bre-

Disputation2

Logopedprogrammet i Linköping har under loppet av en månad uppgraderats 
med två nya doktorer!! Våra excellenta logopedmedarbetare Anett Sundqvist 
och Inger Lundeborg Hammarström har disputerat!

dare mått på mentaliseringsförmåga bör 
innefatta ett flertal olika slags förmågor 
som är av vikt vid social interaktion. 
Utvecklingen av dessa är i sin tur bero-
ende av barnets kapacitet till flexibelt tän-
kande genom att reflektera och skapa teo-
rier om andras tankar och känslor. Menta-
liseringsutvecklingen är också beroende 
av att barnet kan utveckla nära vänskaps-
förhållanden, deras möjligheter till aktivt 
deltagande, deras funktionella språkför-
måga samt att de är inkluderat i ett socialt 
nätverk bestående av både jämnåriga och 
vuxna.

att orka med förskolevardag och och att 
koncentrera sig. Barnen munandas ofta 
och dregling förekommer.  Drabbade barn 
äter i allmänhet inte bra eftersom det är 
obehagligt att svälja fast föda. Rösten 
påverkas klangmässigt och artikulationen 
upplevs som odistinkt och grötig. 
 Det övergripande syftet med avhand-
lingsarbetet var att utvärdera fyra olika 
funktioner hos förskolebarn med symp-
tomgivande tonsillförstoring före och efter 
två typer av tonsillkirurgi (tonsillektomi 
och tonsillotomi), i jämförelse med friska 
ålders-matchade kontrollbarn. De funk-
tioner som studerades var oralmotorik, 
röst, s-artikulation och fonologisk utveck-
ling. Sextiosju barn, 4,5–5,5 år, med ton-
sillhypertrofi på väntelista för tonsillki-
rurgi randomiserades till tonsillektomi 
eller tonsillotomi. De bedömdes strax före 
och sex månader efter operation.
 Bedömning skedde också av friska 
åldersmatchade kontrollbarn. Resultaten 
visade att barnen med tonsillhypertrofi 
hade påverkan på alla studerade funktio-
ner i jämförelse med de friska ålders-
matchade kontrollbarnen. Problemen med 
oralmotorik och röst normaliserades efter 
operation och s-artikulationen förbättra-
des väsentligt. Gapet mellan studerade 
barn och kontrollbarn beträffande den 
fonologiska utvecklingen ökade. Effek-
terna var oberoende av operationsmetod. 

Fler doktorander behövs!
Fler disputerade logopeder behövs i  
Sverige. Sedan våra kollegor startade sitt 
doktorerande här i Linköping inom 
 logopediskt närliggande discipliner har 
Linköpings universitet numera inrättat 
logopedi som ämne och välkomnar 
 doktorander även till den egna avdel-
ningen (företrädesvis sådana med full 
finansiering!).

Janna Ferreira, fil dr/leg. logoped.  
Anita McAllister, med.dr/leg. logoped 

Christina Samuelsson, med.dr/leg. logoped

INGER LUNDEBORG  
HAMMARSTRÖM

Den 12 november disputerade Inger 
Lundeborg Hammarström, leg. logo
ped, i ämnet otorinolaryngologi med 
avhandlingen ”Oral motor function, 
voice, speech and language in children 
with tonsillar hypertrophy in relation 
to surgical outcome”. Opponent var 
dr. Anneli Yliherva från Oulu universitet 
i Finland.

Sammanfattning av Ingers avhandling
Förstorade tonsiller reducerar det oro-
fayngela utrymmet och förorsakar olika 
typer av besvär. Nattetid förekommer 
symptom i form av svår snarkning, orolig 
sömn och i många fall andningsuppehåll. 
Dagtid är barnen ofta trötta och har svårt 



Föreläsaren Boel Andersson-Gäre citerade 
Johann Wolfgang von goethe och satte 
sam tidigt ord på ett av syftena med NKL 
(Nationell Konferens i Logopedi). NKL äger 
rum vartannat år i Jönköping med det  
uttalade målet att bidra till att överbrygga 
gapen mellan logopedisk forskning och  
klinisk verksamhet. detta är en av sjuk - 
vårdens, och naturligtvis även logopedins, 
viktigaste utmaningar, och kanske en av  
de svåraste.

” ” 

Kunskap är inte nog,  
den måste brukas;  
vilja är inte nog,  
vi måste handla ...

LogoPedNytt 8/1010
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Vid årets konferens den 18–19 november, 
den fjärde i ordningen, presenterade en 
mängd forskare och kliniker resultat från 
sina större eller mindre forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Närmare 200 deltagare 
kunde lyssna på tre huvudtalare och välja 
bland många kortare presentationer. 
Ämnena spände över ett relativt brett 
logopediskt fält och omfattade bland 
annat afasibehandling via samtalsstöd, 
språk- och talscreening på BVC, röst-
ergonomi, validitet i bedömning av tal-
resultat vid LKG, barns ordflödesstrategier, 
effekt av visuell feedback via EPG vid 
dyspraxi, med mera. Även några poster-
presentationer genomfördes. Här kom-
mer jag kortfattat att nämna något om 
huvudföreläsningarna. 

Inspirerande brandtal
Läkaren Boel Andersson-Gäre är leda-
mot av expertgrupper på Socialstyrelsen 
och SBU (Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering) samt adjungerad pro-
fessor och chef för Futurum, Landstinget 
i Jönköpings län. Hon höll ett mycket 

 initierat och inspirerande brandtal om 
vikten av att överbrygga gapen – Bridging 
the Gaps – mellan forskning och klinik. 
Hur kan kunskap omsättas till bästa möj-
liga för varje patient varje dag? Varför är 
det så viktigt och varför är det så svårt? 
Andersson-Gäre betonar att alla vårdpro-
fessioner behövs i arbetet med att kvali-
tetssäkra vårdinsatser och implementera 
ny forskning, och hon konstaterar att 
logopeder i stort sett saknas i arbetet med 
detta på högre nivå i SBU och på Social-
styrelsen. Ett forum för arbete inom detta 
område är Socialstyrelsens och SKL:s 
(Sveriges Kommuner och Landsting) 
arbete med öppna jämförelser, som bland 
annat bygger på material från olika natio-
nella kvalitetsregister. Logopedi nämns i 
mycket få av dessa register, och Andersson-
Gäre vill se mer av logopedi i till exempel 
registret Riks-Stroke. Andersson-Gäre 
konstaterar också att det för vissa grupper 
av patienter kan vara svårt att konstruera 
randomiserade studier, och att de inte 
visar allt, och att de därför är viktiga att 
kombinera med uppföljningar och andra 

studier. Hon anser vidare att förbättrings-
kunskap, det vill säga hur vi i vård och 
omsorg i praktiken kan söka ny kunskap 
och omsätta den i praktiken, borde ingå i 
vårdutbildningarna. Vi får mycket yrkes-
relaterad kunskap, men saknar ofta för-
måga att gå vidare på egen hand i utveck-
lingen av professionen. Förbättringar 
inträffar i allmänhet inte av sig själva ...

Om tröghet i förändring
Marie Jansson, statsvetare vid Institutionen 
för Medicin och Hälsa, Linköpings uni-
versitet talade med subtil humor på temat 
Implementering som politisk process – 
varför är det så svårt att förändra? Hon 
konstaterade bland mycket annat att imple-
mentering av metoder/riktlinjer/normer/
värderingar i vårdsammanhang kan för-
svåras av att medarbetarna redan under 
utbildningarna skolas in i ett norm- och 
värdesystem som är svårt att förändra. 
Hon beskrev den politiska processen vad 
gäller relationen mellan beslutsfattare 
och tillämpare och menade att för att ett 
beslut ska kunna implementeras behöver 

 

Kunskap är inte nog,  
den måste brukas;  
vilja är inte nog,  
vi måste handla ...

Marie Jansson sa att ”den individuella hälsan är en kollektiv angelägenhet 
eftersom vården är skattefinansierad” och provocerade genom att under-
stryka: ”Ni logopeder ÄR hälso- och sjukvårdspolitiken!” i vilket hon ville 
betona att vi som sådana också har skyldighet att göra oss hörda när vi inte 
anser att vården håller måttet.

Ing-Mari Tallberg redovisade ett ambitiöst projekt för evidenshöjning i logoped-
verksamheten vid Logopediska Kliniken på Karolinska sjukhuset. där har man 
jobbat med att kartlägga sina arbetsmetoder och visa på vilket stöd dessa har 
vetenskapligt. trafikljusets tre färger fick signalera vad de kan fortsätta använda, 
vilka metoder som behöver förbättras och vilka som helt saknar stöd. Många var 
deltagarna som önskar ta konkret del av dessa genomgångar!!
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tillämparen både förstå, kunna genomföra 
och vilja genomföra beslutet. Jansson 
konstaterade lakoniskt att de mest effek-
tiva sätten att implementera något (till 
exempel förbud) inte alltid går hand i 
hand med vad som är etiskt möjligt, och 
vidare att det är konstigt att reformer och 
intentioner överhuvudtaget kan genom-
föras med tanke på frågans komplexitet!
 Ing-Mari Tallberg, docent och logo-
ped på Enheten för Logopedi, Karolinska 
Institutet samt Logopedkliniken, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge, 
berättade ingående om Logopedklinikens 
projekt Evidensvärdering av logopedisk 
verksamhet (2009–2010). I sjukhusets 
och klinikens uppdrag ingår att bedriva 
specialiserad och högspecialiserad vård, 
och kliniken inledde projektet med att 
kartlägga befintliga insatser för att under-
söka vad som kunde betecknas som hög-
specialiserade insatser. Man har tittat på 
både Undersökning och Intervention ur 
evidensperspektiv och med uttalat hän-
synstagande till ICF (International Classi-
fication of Functioning, WHO 2001). 
Tallberg visade exempel på lättöverskåd-
liga mallar för kartläggning och värde-
ring av metoder och insatser. Tallberg 
konstaterade också att det finns många 
problem vid värdering av både undersök-
ningsmetoder och interventionsmetoder. 

Ojämn evidens
Prioriterar vi rätt test, eller testar vi i onö-
dan eller med test som inte är diagnos-
specifika eller tillräckligt precisa? Vad gör 

vi när vi hittat en metod som enligt en 
studie visar effekt, men där en annan 
 studie visar motsatsen? Om vi hittat en 
metod som har effekt på en diagnos, kan 
vi då lita på att den har effekt på liknande 
diagnoser? Om det finns en bevisad 
effekt – hur stor effekt ska då krävas för 
att välja en metod som kostar mycket 
eller kanske inte önskas av patienten? 
Tallberg konstaterade att verksamheten 
verkar ha högre evidens när det gäller 
undersökning än intervention. Hon kon-
staterade vidare att projektet lett till ökad 
patientsäkerhet, att tillgängliga resurser 
kan användas bättre när svaga metoder 
avvecklas och att alla logopeder fått verk-
tyg för ett empiriskt arbetssätt. Efter före-
läsningen menade auditoriet att det skulle 
vara av stort värde om även resultaten, 
inte bara metoderna, i denna typ av pro-
jekt spreds. Tallberg kunde inte svara på 
om sådana planer finns men konstatera-
de att nationellt samarbete är nödvändigt, 
och åhörare tipsade då om konferenser av 
typen NKL och Logopedstämman liksom 
om Logopednytt som bra platser att 
berätta om vunna erfarenheter mer diag-
nosspecifikt och detaljerat.
 Mer information om NKL, årets  
program samt presentationer av huvud-
föreläsarnas bidrag hittar man på  
www.lj.se/logopedi. 

teXt: Maria Karlsson, Vice ordförande
Svenska Logopedförbundet

BILd och BILdteXt: Janna Ferreira

Veronica Lindberg pratade om intensiv afasiträning via telemedicin. 

En pilot presenterades och ett doktorandprojekt är på gång kring 

området. Telemedicinen möjliggör att få till betydligt mer av den 

intensitet i träningen som många studier visar på behövs för att  

få effekt av behandling.

Britta Hammarberg, logopedins 

grand old lady !

   Annika Vikström, Umeåutbildningens studierektor    tycks få annat för sig nästa år ...
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Eva Sandin – föreläste om personer över 65 år med afasi 

och deras möjlighet att öka aktivitet och delaktighet i 

postakut fas. En slutrapport finns på : 

http ://www.lul.se/templates/page____14583.aspx

Veronica Lindberg pratade om intensiv afasiträning via telemedicin. 

En pilot presenterades och ett doktorandprojekt är på gång kring 

området. Telemedicinen möjliggör att få till betydligt mer av den 

intensitet i träningen som många studier visar på behövs för att  

få effekt av behandling.
Konferensens snyggaste strumpbyxor?

   Annika Vikström, Umeåutbildningens studierektor    tycks få annat för sig nästa år ...

Årets konferensvärdsfärg var petroleumblå scarfar. Här Annika Löfstedt och Linda Silverbåge.

Paulina Smith och Lena Mattsson redovisade sitt arbete med språkcaféer i Valentuna där de lyckats nå representanter från de allra flesta av kommunens förskolor. Dessa ”språkombud” har deltagit i caféträffar under informella former och haft diskussioner, workshops, rollspel och miniföreläsningar. En språkpärm med aktuell information; länkar, tips och kontaktuppgifter finns samlat för att ge information till förskolepersonalen, underlätta arbetet med språk på förskolan och öka medvetenheten så att fler barn får hjälp med språket i tid.

Christina Havstam, alldeles nykläckt doktor, berättade om sitt 

avhandlingsarbete kring LKG-patienters attityder till sitt eget 

tal- och kommunikation. Ett exempel var mannen som svarade : 

”Prata så mycket du kan, så vänjer sig folk ! ”

Anna Aronsson rekommenderade användandet av checklistor  för att bedöma evidensvärdet i de vetenskapliga artiklar man läser  
och se vilka uppgifter som är viktiga att de finns med i artiklar.  Sådana checklistor kan till exempel hittas på: http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html.
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fonem
Under hösten har en kurs i dyskalkyli 
inom logopedi på universitetsnivå för 
första gången i Sveriges historia 
arrange rats. Kursen vänder sig till  
logopeder som i sin verksamhet gör 
dyslexiutredningar men också till övriga 
logopeder och logopedstudenter på 
avancerad nivå med intresse inom 
 området. Uppsala universitet står som 
arrangör och en härlig blandning av 
logopeder från landets alla hörn med 
olika erfarenheter deltog. 

WHO kräver idag i sitt regelverk för diag-
nostik att den som utreder och ställer 
dyslexidiagnos även ska kunna avgöra 
om det föreligger en misstanke om dyskal-
kyli. Detta innebär att en logoped som 
utreder dyslexi också bör inneha den 
kunskap som krävs för att avgöra om en 
eventuell nedsättning i personens räkne-
förmåga har dyskalkylisk karaktär. Detta 
är någonting som kliniker ofta har förbi-
sett i sitt arbete och många gånger har 
också kunskapen saknats. En önskan om 
att ändra på detta och skapa en möjlighet 
för logopeder som arbetar med dessa fråge-
ställningar att få kunskap och konsensus i 
det aktuella ämnet har länge funnits. I 
slutet av augusti kunde det arbetet börja 
då det så äntligen var dags för upprop till 
historiens första kurs i dyskalkyli på 
avancerad nivå inom logopedi. 
 
Första avancerade dyskalkulikursen
Ett trettiotal logopeder deltog i kursen 
och fick ta del av de nyaste rönen inom 
området samt vidga sina kunskaper i 
ämnet. Föreläsningarna på kursen gavs 
av Birgitta Johnsen, Kerstin Hill Svensson 
och Markus Björnström som alla bidrog 
med forskarvärldens senaste nytt, men de 
delade också med sig av egna erfaren-
heter och lärdomar. Under den sista dagen 
på kursen föreläste också en matematik-
lärare som belyste skolans perspektiv på 
dyskalkyli samt en professor i matematik 
som delgav sin syn på ämnet. Många 
kursdeltagare delade också med sig av 
erfarenheter vilket många gånger lade en 
grund till mycket berikande diskussioner. 
 Syftet med kursen var att ge samlad 
och aktuell kunskap om normal och av -
vikande räkneutveckling, om förhållandet 
mellan läs- och skrivsvårigheter och svårig-

heter med räkning, om förhållandet mellan 
dyslexi och dyskalkyli samt kunskap om 
utredning av räkneförmågan. Vidare syf-
tade kursen till att ge kursens deltagare 
verktyg för att ställa dyskalkylidiagnos 
samt kunna ge förslag på pedago giska 
åtgärder. Kursen är ett led i att få fram 
konsensus kring dyskalkyli bland logope-
der. Det är viktigt för såväl vår profession 
som för våra patienter att vi håller vår 
yrkesgupp levande genom att hela tiden 
utveckla vår profession. 
 Kursen examinerades genom två in -
lämningsuppgifter. Den första uppgiften 
var att genomföra en utredning av räkne-
förmågan som ett led i en dyslexiyutred-
ning och den andra var att genomföra en 
fristående dyskalkyliutredning. Varje kurs-
deltagare fick sedan presentera sina fall 
för samtliga deltagare vilket var väldigt 
lärorikt då presentationerna många gånger 
bäddade för mycket lärorika diskussioner. 
Nu när kursen är avslutad är ett stort steg 
taget mot att skapa konsensus kring 
utredning av dyskalkyli, men fler steg ska 
tas. Bland annat är kursen planerad att 
hållas igen om ett år, alltså till hösten 
2011 och sen har samtliga kursdeltagare i 
årets upplaga av dyskalkylikursen skapat 
googlegruppen dyskalkylilogopeder där 
det är tänkt att tankar och funderingar 
kring det aktuella ämnet ska diskuteras. 

Många orsaker till räknesvårigheter
Det finns många orsaker till räknesvårig-
heter, dyskalkyli är bara en. Svag begåv-
ning, svårigheter med riktad uppmärk-
samhet, bristande undervisning och 
 ointresse för räkning och matematik är 
exempel på andra orsaker. Dyskalkyli 
bottnar således inte i psykisk utvecklings-
störning, på en bristande skolgång eller 
på andra yttre faktorer utan svårigheterna 
är specifika kring räkning och har endast 
sin förklaring där. Svårigheterna som hör 
till dyskalkyli påverkar vanligtvis också 
livet utanför matematikundervisningen i 
skolan. Det kan handla om att man har 
svårt att förstå värdet i pengarna man 
håller i sin hand, att man mer eller min-
dre saknar förmågan att beräkna avstånd 
och tid samt att man inte förmår automa-
tisera ens de mest basal räknetalen. Det 
är inte bara viktigt att finna och hjälpa 
barn, ungdomar och vuxna som har dessa 
svårigheter vid en dyslexiutredning, det 
är ett krav WHO ställer på oss i sitt regel-
verk. Det är dock är det ett roligt och väl-
digt inspirerande krav, för jag vill lova att 
jag finner få ämnen lika spännande och 
intressanta som just dyskalkyli. 

teXt ocH BILd: Rebecca Wimnell, 
logoped och kursdeltagare

Kurs i dyskalkyli 
om specifika räknesvårigheter

Birgitta Johnsen och Markus Björnström.
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fonemgrafem
50 utställare, 40-talet föreläsare på fyra 
våningar. FMLS-representanter i gula 
skjortor lotsade runt alla som kände sig 
vilsna. Vilket genomslag funktionshind ret 
dyslexi ändå har fått under de senaste 20 
åren!! Och så många människor av olika 
kategorier, som har bidragit till detta. Jag 
blev lätt rörd, har själv stått på barrika-
derna under femton år.

Glosläsning på nätet
Bodil Rack Andersson, leg. logoped och 
läs- och skrivkonsult, Lund, förevisade 
tillsammans med Carl-Martin Hellberg 
vilka fördelar man kan ha av att använda 
glosboken.se som elev med läs- och skriv-
svårigheter. Programmet innehåller glos-
listor på många olika språk tillverkade av 
användarna själva. Vilka är då användarna? 
Det kan vara lärare, som gör listor åt sina 
elever eller eleverna själva/föräldrar som 
gör listor för träning i hemmet. Man sitter 
vid datorn och är ute på Internet och trä-
nar. Ett mycket bra alternativ till att tjata 
glosor från en lapp hemma vid köksbor-
det. Den riktigt intressanta föreläsning, 
som Bodil hade, var dock fredagens: 
”Dyslexi	och	engelska	–	A	happy	marriage?”. 
Varför blir just engelskan så svår för den 
som har dyslexi?, frågar sig Bodil. Hon 
ger sedan exempel på hur inkonsekvent 
engelskan är i sin stavning. 

Till exempel:
“Beware	of	heard,	a	dreadful	word
It	looks	like	beard	but	sounds	like	bird.”

Engelskan är dock ett viktigt språk att lära 
sig. En person som inte kan engelska läm-
nas utanför en stor det av informationen i 
samhället. Även om det är svårt måste det 
finnas som ämne i skolan och måste 
göras till något som är roligt och intres-
sant för eleverna. Bodil diskuterar sig 
vidare genom att jämföra olika språks 

transparens och stavelsestruktur. Italien -
skan är ett högtransparent språk. Det 
innehåller 27 fonem och 21 grafem. 
Svenskan innehåller 36 fonem och 29 
grafem. Men … engelskan som är låg-
transparent innehåller 40–45 fonem och 
endast 26 grafem. Detta gör att det är 
mycket oförutsägbart vad gäller uttal och 
stavning. Man lär sig lättare ett språk som 
har hög transparens och enkel stavelse-
struktur.
 Bodil gav sedan råd för hur under-
visning i engelska kan förenklas för dys-
lektiker. Hon rekommenderar ett data-
program, som utkommer på försomma-
ren 2011, HELP start for dyslexics. Pro-
grammet kommer att säljas av Läromedia 
(www.laromedia.se).

Spel för hem och skola
Astrid Frylmark (leg logoped och entre-
prenör inom förlagsverksamheten) har 
tillsammans med Ingrid Häggström 
(känd från Bornholmsprojektet, lågstadie-
lärare, numera lärare vid Linköpings uni-
versitet) översatt och ”sjösatt” TRUGS i 
Sverige. De föreläsande damerna spelade 
på ett föredömligt och lingvistiskt upp-
muntrande sätt TRUGS inför oss åhörare. 
En låda med kort användes för enkel 
mängdträning av läsning. ”Mormor” inom 
mig insåg genast att det här kan jag roa 
mig med tillsammans med barnbarnen, 
som nu kommer i skolåldern. ”Logope-
den” inom mig såg ett bra alternativ att ha 
det i klassen, där elever kan mängdträna 
genom att spela med en vuxen. 
 I mitt arbete i Örebro läns landsting 
har jag kommit i nära kontakt med Claro 
Read Plus, ett skärmläsningsprogram som 
inte bara är ett skärmläsningsprogram 
utan kan innehålla andra funktioner 
 också, exempelvis ordprediktion och stav-
ningskontroll då man skriver. I Örebro 

län landsting kan man få det till sin hem-
dator om man är dyslektiker. Många 
kommuner har det också på sin server 
och i Eskilstuna kommun vet jag att varje 
elev med dyslexi får det av kommunen 
även till sin hemdator. Fredrik Kohlberg, 
Svensk talteknologi, guidade mig genom 
funktionerna i programmet, först indivi-
duellt och sedan i en föreläsning. Spän-
nande med ClaroCapture som följer med 
programmet och som gör att man kan 
hämta hem och lagra texter från olika 
dokument, antingen från inskannade 
sidor, från det man skrivit själv eller från 
nätet. Ytterligare ett program ClaroIdeas 
knutet till Claro Read kan sedan ta hand 
om texterna i olika Mindmapping-kartor. 
Klokt genomtänkt för personer som behö-
ver struktur för att minnas och lära sig.

Blandad inlärningsstörning
Avslutningen på dagen för min del blev 
att lyssna till Kerstin Hill Svensson, leg 
logoped, från Logopedbyrån i Västerås. 
”9 minus 4 är inte alltid 5” var titeln på 
hennes föreläsning. Lika strukturerat och 
stringent som alltid lotsade hon oss 
 igenom upplägget av screening och 
utredning av dyskalkyli. Birgitta Johnsen 
har nu på logopedernas dyslexinätverk 
låtit oss förstå att vi måste vända dyslexi-
logopedskutan i annan riktning än tidi-
gare. Vi måste kunna utesluta dyskalkyli 
för att ställa dyslexidiagnosen. Är det 
både dyslexi och dyskalkyli, som vi kom-
mer fram till att den vi utreder har, så 
heter det Blandad inlärningsstörning och 
är inte längre en specifik störning. 
 Lite yr och trött av all information 
lämnar jag nöjd Dysleximässan i Västerås.

teXt: Inga-Lill Knutar, Språklustan,
logopedmottagning, Eskilstuna

dysleximässan i Västerås
Vi var många gamla ”dyslexi-rävar” på FMLS kongress och mässa i Västerås 
22–23 oktober. en härlig blandning av lärare, vuxna med dyslexi, föräldrar med 
barn, logopeder, specialpedagoger, föreläsare och utställare. Mässan pågick i 
dagarna två. tyvärr hade jag bara möjlighet att närvara dag 2. 

Kurs i dyskalkyli 
om specifika räknesvårigheter



16 LogoPedNytt 8/10

N o t I S e R

Vad menas med ”Twang”?
Ibland kan man höra sångare och peda-
goger hett diskutera om en vokalartist 
använde ”twang” eller inte. En del hävdar 
att twang kännetecknas av intensiva höga 
deltoner, så Peter Mattei och Nicolai Gedda 
sjunger med ”twang”. Andra menar att 
”twang” bara förekom i Nashville på 
1930-talet, punkt slut. Margareta Thalén 
(lektor i rösten i sång och tal) och Johan 
Sundberg (professor i musikakustik) har 
nu studerat vad experter på sång inom 
populärmusikgenrer menar med twang. 
De bad en sångerska sjunga ett antal 
exempel med twang och icke-twang.
 Först gjordes ett lyssnarförsök där 
experter fick klassificera exemplen som 
twang eller icke-twang. Det visade sig att 
exemplen var typiska, nästan alla exem-
plen blev klassificerade precis som sånger-
skan avsett. Sen analyserades röstens klang-
bestämmande faktorer: (1) lufttrycket i 
lungorna eller subglottiska trycket, som 
kan mätas i form av trycket i munhålan 
när man uttalar konsonanten /p/, (2) 
egenskaperna hos det pulserande luft-
flödet genom glottisspringan, eller röst-
källan, som kan filtreras fram ur det ljud 
man tar upp med en mikrofon, och (3) 
resonanserna i svalg-munhålekaviteten, 
de så kallade formaterna.
 Subglottiska trycket, som reglerar 
röststyrkan, var högre och ljudet starkare 

Efter flera års arbete i arbetsgrupper 
och rådslag lanserar nu det samlade 
”DyslexiSverige” en ny nationell 
handlingsplan för läs och skrivsvårig
heter/ dyslexi.

Handlingsplanen, som fått namnet ”Satsa 
på framtiden”, bygger på internationella 
och nationella dokument såsom FN:s 
deklaration om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Salamanca-
deklarationen om rätt till specialpedago-
gik, svensk diskriminerings- och skol-
lagstiftning med mera.
 I ett gemensamt uttalande fastslår de 
fyra ordförandena i undertecknande dys-
lexiorganisationer att:
”Trots	 att	 mycket	 har	 uppnåtts	 på	 detta	

i twang. Vad gäller röstkällan i twang var 
den slutna fasen i stämbandens vibra-
tionscykel längre, luftflödet något mindre 
och grundtonen svagare. Allt detta tydde 
på att fonationen var en aning mera pres-
sad. Formanterna i ansatsröret drog också 
sitt strå till stacken. De två lägsta, som 
bestämmer vokalfärgen, var högre, så voka-
lerna klingade litet ljusare. De här obser-
vationernas betydelse för röstklangen 
undersöktes med syntesförsök på sång-
maskinen MADDE, som Svante Granqvist 
konstruerat. Formantskillnaderna var 
mycket viktigare är röstkällans egen-
skaper för hur mycket twang man  
bedömde att tonen hade. Så för att und-
vika röstansträngning och som pedago-
gisk strategi verkar det viktigt att lära 
sångaren att styra sina formanter.

”Belting”
”Belting” är ett särskilt sångsätt som före-
kommer i populärmusikaliska genrer och 
musikalsång. Stilen har beskrivits som en 
tal-liknande, ropande och ibland gäll 
röstkvalitet som alltså avviker skarpt från 
vad man kan få höra från operascenen. 
Margareta Thalén, Johan Sundberg och 
den amerikanska sångpedagogen och 
belt-specialisten Lisa Popeil slog sig ihop 
om en studie av skillnaden mellan fem 
olika typer av belt, Heavy, Brassy, Ringy, 
Nasal, Speech-like som jämfördes med 

Klassisk operastil. Lisa Popeil stod för 
exemplen som en lyssnarpanel fann 
typiska för vad de var avsedda som. Sub-
glottala trycket mättes som trycket i 
munhålan under konsonanten /p/ och 
röstkällans egenskaper filtrerades fram ur 
det inspelade ljudet. Heavy och Klassisk 
framträdde som motsatta extremer inte 
bara när det gällde subglottiskt tryck och 
ljudstyrka, utan också de flesta andra 
egenskaper. De fem belttyperna var mera 
lika varandra vad avser formantfrekven-
serna men skilde sig mycket klart från dem 
som sångerskan använde i Klassisk stil. 
Resultaten visar att skillnaderna mellan 
de här belttyperna främst gällde hur 
stämbanden arbetade.
 
SMI/ MyNewsdesk 
Stockholms Musikpedagogiska  Institut 
(SMI) är som högskola ett unikt alterna-
tiv till de konstnärlig pedagogiska utbild-
ningar som finns i Sverige. SMI är känt 
och respekterat för att vara aktuellt, i 
framkanten, nyfiket och i ständig utveck-
ling. SMI utbildningar ger kompetens för 
individuell och grupp undervisning med 
en gedigen genrebredd där notläsning 
och gehörsinlärning ges lika vikt. SMI är 
dessutom den enda högskola i landet 
med utbildning till logonom, röst- och 
talpedagog med estetisk inriktning. 

område	 sedan	 vi	 senast	 fastställde	 en	
handlingsplan	 år	 1990,	 så	 finns	 mycket	
kvar	att	göra.	Framför	allt	handlar	det	om	
kunskap,	förståelse	och	bemötande.	Alltför	
många	 i	 skolans	 värld	 har	 bristfälliga	
	kunskaper	 om	 läsinlärning	 och	 lässvårig-
heter.	Man	sätter	 in	rätt	åtgärder	alldeles	
för	sent	och	det	finns	en	bristande	förstå-
else	 för	att	 funktionsnedsättningarna	kan	
kompenseras,	parallellt	med	skräddarsydd	
pedagogisk	 träning	 för	 att	 öka	 läs-	 och	
skrivförmågan.
	 Många	 vuxna	 saknar	 helt	 stöd	 och	
hjälp,	 vilket	kan	 leda	 till	arbetslöshet	och	
utanförskap.	Sverige	har	inte	råd	att	förlora	
en	 ny	 generation	 av	 personer	 med	 dessa	
svårigheter	i	arbetslivet.”
 Undertecknade organisationer hoppas 

att denna nya handlingsplan skall få en 
bred spridning och bli ett verksamt 
instrument i arbetet för att alla, oavsett 
funktionsnedsättning, skall få möjlighet 
till utbildning, delaktighet, inflytande och 
kunna förverkliga sig själva som aktiva 
samhällsmedborgare.

Bengt-Erik Johansson, ordförande  
Dyslexiförbundet FMLS

Peter af Trampe, ordförande  
Svenska Dyslexiföreningen.

Eva Halldén, ordförande  
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Siv Fischbein, ordförande  
Svenska Dyslexistiftelsen

FMLS/MyNewsdesk

Ny forskning från SMI om röstanvändning i sångtekniker ”Belting” och ”twang”

Ny nationell handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi!
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Att tala ett språk som en infödd känne
tecknas bland annat av användandet 
av fasta ordkombinationer med en viss 
betydelse, som till exempel ”på rak 
arm” och ”lyckligt ovetande”. De som 
har svenska som modersmål använder 
sig av betydligt fler sådana ordkombi
nationer än de som har svenska som 
andraspråk. Det visar en avhandling 
från Göteborgs universitet.

Julia Prentice, doktorand vid institutio-
nen för svenska språket, har undersökt 
hur gymnasieelever i flerspråkiga stor-
stadsmiljöer avviker från det etablerade 
bruket av svenska fasta ordkombinatio-
ner, så kallade konventionaliserade 
uttryck, och i vilken mån de behärskar ett 
femtiotal vanliga uttryck. Hon har också 
forskat i hur eleverna använder metafo-
riska ordkombinationer i skrivna texter. 
 – Ett intressant resultat av studien är 
den stora variation av bildliga tankar som 
eleverna väljer att utgå från vid använd-

ningen av både konventionaliserade och 
metaforiska ordkombinationer. De ”lägger” 
till exempel ”sitt ångestfyllda ungdomsliv 
på hyllan” eller ”tuggar nagelband likt 
Musse Pigg och Kalle Anka på husvagns-
semester” när ”problemen bara staplar 
upp sig som pyramiderna i Egypten”, de 
”sjunker ned allt djupare i träsket av 
oklarheter” och ”framtiden hänger på en 
lös tråd”, säger Julia Prentice. 
 Avhandlingen visar att avvikelser 
från den etablerade användningen av ett 
uttryck förekommer både när det gäller 
uttryckens form och deras betydelse. De 
undersökta gymnasieeleverna kan till 
exempel äta på väggarna av tristess eller 
tycka att något som är sexuellt oskyldigt 
är värsta barnleken. 
 Vissa typer av avvikelser är, inte helt 
oväntat, betydligt vanligare bland ung-
domar med annat modersmål än svenska. 
Däremot är det som kallas för kontami-
nationer, det vill säga sammanblandningar 
av två eller flera uttryck – till exempel ”på 
rak sak” eller ”sätta spiken i hjulen” – lika 

vanligt bland ungdomar med svenska 
som modersmål. 
 – Kontaminationerna är särskilt intres-
santa, eftersom de ger indikationer om att 
eleverna gör associationer mellan olika 
fasta fraser utifrån enstaka ord eller delar 
av frasers betydelse som kan vara gemen-
samma för två eller flera uttryck. Till 
exempel kan de två uttrycken ”på rak 
arm” och ”rakt på sak” bli ”på rak sak”. 
Detta är intressanta resultat, bland annat 
med tanke på de fasta ordkombinationer-
nas roll för ordinlärningen, säger Julia 
Prentice.

Avhandlingens titel: På	rak	sak.	Om	
ordförbindelser	och	konventionaliserade	
uttryck	bland	unga	språkbrukare	I	fler-
språkiga	miljöer.	
 Avhandlingen kan beställas från 
Institutionen för svenska språket 
 Den finns även e-publicerad:  
http://hdl.handle.net/2077/22509

Uttryck som sätter färg på språket men också käppar i hjulen

De har fått priset för sitt röstgruppsprojekt, där lärarstudenter fått möjlighet till grundläggande röstvård. 
Vidare nämns att projektet skapat kontakt mellan utbildningarna och gett båda grupperna förbättrade  
förutsättningar inför ett kommande arbetsliv.

Gunnar Svedbergspriset
Gunnar Svedbergs pris instiftades år 2006 som en avskedsgåva till Göteborgs universitets rektor Gunnar Svedberg 
(2003–2006). Priset instiftades med särskild tanke på den fokusering och omtanke Gunnar Svedberg i sitt arbete 
visade studenterna. Priset delas ut varje år vid universitetets promotionshögtid till en välförtjänt student. Med  
välförtjänt student menas student som i Gunnar Svedbergs anda verkat för Göteborgs universitets studenters bästa 
vid hela universitetet. Särskilt meriterande är om pristagarens insatser gynnat samverkan mellan studenter vid  
olika delar av universitetet.

teXt: Tore Holmström 

gunnar Swedbergs pris  
till logopedstudenter

Mottagare av Gunnar Swedbergs pris 2010 är logopedstudenterna 
Emma Forsgren, Malin Antonsson och Sanna Björk.

I Logopednytt nr 3, 2010 fanns en artikel  
om projektet, ”Framgångssagan” kallat.  

Läs den igen! Hittar du inte tidningen  
hemma så finns den på nätet.
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På BMI-barometern, www.bmibarometern.se, kan du: 
• Räkna ut och registrera BMI-värdet för de äldre i din närhet. 
BMI-värdena samlas, likt underskrifter, till ett underlag som visar 
hur de äldre i vår omgivning mår. Underlaget visar också hur 
många som engagerat sig i frågan, i hela landet och i varje  
kommun.

• Ta del av en lista med krav på kommunerna, utformad tillsam-
mans med experter på vård- och omsorg av äldre. Listan kan 
skickas till ansvariga i kommunerna för att visa att man vill se  
att området prioriteras och åtgärderna vidtas. 

• Skriva ut en checklista med frågor som man som anhörig kan 
använda sig av för att ta reda på om sin närstående är, eller  
riskerar att bli undernärd, och hur den enskilda kommunen  
arbetar för att bekämpa och förebygga undernäring.

• Lära sig mer om undernäring och hur viktigt det är att känna 
till BMI-värdet för människor över 70 år. På sidan finna även  
länkar till artiklar och forskning om undernäring, och till  
organisationer och myndigheter som arbetar med området.

det är inte ovanligt att våra äldre får i sig otillräckligt med näring. det har till 
och med gått så långt att tre av fyra äldre är, eller riskerar att bli, undernärda. 
Findus Special Foods har skapat BMI-barometern, en sajt för att samla  
engagemang för en bättre ålderdom och göra det möjligt för människor att 
agera direkt – för sina närstående och i sin kommun. 

Om undernäring och BMI för äldre
För äldre är mat och måltider extra viktiga för livskvaliteten och 
det borde vara en självklarhet att alla äldre får den näring de 
behöver. Så är det inte idag. Forskning visar att 75 % av alla på 
särskilda boenden är, eller riskerar att bli, undernärda. Detta 
innebär att de ofrivilligt tappat vikt, har ett BMI under 22 eller 
har svårighet att äta obehindrat. 
 Det är kommunerna som ansvarar för vården av äldre. 
Enskilda boenden arbetar efter de riktlinjer som upprättas lokalt  
i varje enskild kommun. I de flesta kommuner saknas kost-
politiska program som sätter ramar för arbetet med att förebygga, 
identifiera och bekämpa undernäringen bland äldre. 

För med information kontakta: 
Jonas Fejes, Ansvarig för omsorg hos Findus Special Foods, 
mail: jonas.fejes@se.findus.com, telefon: 042-861 27.

Findus Special Foods är initiativtagare till BMI-barometern.  
Findus Special Foods arbetar med mat till äldre, anpassad till 
deras behov av konsistensanpassning och näringstäthet.
www.findusfoodservices.se

Initiativ för att agera mot  
undernäringen bland äldre
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Studentuellt

Förberedelserna startade redan i maj då 
vi var där under cirka en vecka för att 
skriva etiska ansökningar och designa 
projekten. Efter sommaren åkte vi tillbaka 
för att stanna i två månader och utföra 
våra studier. Redan första veckan blev vi 
varse om hur livet för en forskare kan te 
sig. Etiska ansökningar hade ännu inte bli-
vit godkända, registerutdrag från Polisen 
hade inte nått fram dit de skulle och 
mängder av informationsbrev till del-
tagare fick korrigeras och skickas ut. Till 
råga på allt föll tio procent av hela Skott-
lands årsnederbörd ned på oss under vår 
första dag! Det här blir en regnig höst 
tänkte vi alla ...
 Trots en hektisk första vecka kunde 
vi snart sätta igång med våra studier som 
sedan flöt på som de skulle utan för 
mycket krångel. ”No probs”, som skottarna 
själva skulle uttrycka det!

How was School Today  
– Jennifer & Karolina
How was School Today är ett kommunika-
tionshjälpmedel som stödjer narrativ för-

Magisterarbete 
i Skottland

efter tre och ett halvt år i Uppsala var vi fyra studenter som ville ha lite miljöombyte. När det  
var dags att välja ämne till magisteruppsatsen kunde vi, tack vare ett samarbete mellan logoped-
programmet vid Uppsala universitet och University of dundee, förlägga våra studier i Skottland. 
dundee är en universitetsstad på östkusten beläget vid River tay. På universitetet sitter ett forskar-
team som specialiserar sig på tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Av 
många intressanta projekt, arbetade vi parvis med the PhonicStick och How was School today. 

måga och håller på att utvecklas vid 
 University of Dundee och Aberdeen 
 University (se http://howwasschooltoday.
computing.dundee.ac.uk). Hjälpmedlet är 
utrustat med sensorer som automatiskt 
registrerar och lagrar information om vad 
användaren gör i skolan. Denna informa-
tion omvandlas sedan till berättelser. Stu-
dien utfördes på en specialskola på pend-
lingsavstånd från Dundee. Försöksperso-
nerna var en tioårig pojke med CP och 
hans jämnåriga kamrater som inte hade 
en funktionsnedsättning. Eftersom How 
was School Today-systemet är mycket 
komplext och tiden var knapp utvecklade 
vi själva en prototyp. Vi jämförde sedan 
prototypen med Step-by-step, för att 
utvärdera vilken som bäst kunde stödja 
narrativ förmåga. Eftersom det inte finns 
mycket forskning gjord på hur barn med 
funktionsnedsättning interagerar med 
typiskt utvecklade jämnåriga tycker vi att 
det är extra spännande att ha genomfört 
denna studie. Vi har även blivit erbjudna 
att följa med våra handledare och presen-
tera våra resultat på ISAAC- konferensen, 

som kommer att arrangeras i Pittsburgh 
år 2012.

The PhonicStick  
– Irmeli & Nina
The PhonicStick är en talande joystick 
som utvecklades år 2005 av forskarteamet 
i Dundee. (se http://www.computing.dun-
dee.ac.uk/projects/phonicstick/). Joysticken 
är en prototyp som innehåller sex olika 
fonem vilka kan sättas ihop till ord med 
två eller tre ljud. Den ursprungliga mål-
gruppen var personer med nedsatt verbal 
och auditiv förmåga, till exempel vid 
Down’s syndrom eller CP.  I vår studie    
träffade vi skotska fyraåringar både indi-
viduellt och i grupp på en förskola. Vi ville   
se om det var möjligt att väcka deras fono-
logiska medvetenhet genom lekar med 
the PhonicStick för att underlätta senare 
läs- och skrivinlärning. Vi var också intres-
serade av att ta reda på om mängden trä-
ning hade betydelse. Under studiens gång 
testades barnens fonologiska medveten-
het vid tre tillfällen för att upptäcka möj-
liga förbättringar  efter träning med the 

Jennifer, Irmeli, Karolina och Nina ”on the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond”.
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Vart vi än åkte tog vi solen med oss! Där-
emot var män i kilt en vanlig syn och hag-
gis fanns på varenda meny. Vad sägs om 
haggis-pizza eller haggis-nachos? Men 
bäst smakade den ändå när vi blev 
inbjudna till en i forskarteamet för en tra-
ditionell middag med de rätta tillbehören 
neeps & tatties. Traditionsenligt lästes 
Robert Burns hyllningsdikt till haggisen 
upp före måltiden. En annan, mer lokal, 
kulinarisk läckerhet vi fick avnjuta var 
Deep fried Mars bars som serverades på 
Dundees mest kända Chip shop.

Arbetet i Skottland har gett oss värdefulla 
erfarenheter som vi kommer att ha god 
nytta av i vårt framtida yrkesutövande. Och 
sedan är det ju aldrig fel att förbättra sin 
engelska. 

Cheers!

teXt ocH BILd: Irmeli Peronius, 
Jennifer Menjivar Dominguez,  

Karolina Yläneva, Nina Lindström,  
Logopedprogrammet, Uppsala universitet

PhonicStick. Arbetet med barnen var 
givande eftersom det har gett oss kunska-
per om den stora språkliga variationen 
som kan förekomma i en förskolegrupp. 
Vi är glada att kunna ha detta som en 
referensram i våra framtida kontakter 
med andra barn.
 Från hårt arbete och långa dagar 
under veckan kan man tycka att helgen 
bör ägnas åt vila. Men nej, istället steg vi 
upp ytterligare några timmar tidigare 
varje lördagsmorgon för att hoppa på en 
buss eller ett tåg till en annan del av 
 Skottland. Vi for från Glasgow i syd till 
Högländerna i norr; från Fort William i 
väst till Aberdeen i öst. I Fort William 
vandrade vi under klarblå himmel med 
vy över Storbritanniens högsta bergstopp, 
Ben Nevis. Vid Loch Ness västra sida 
 ligger Drumnadrochit, en liten idyllisk by 
känd för sin Nessie-utställning. Små 
 gulliga hus omgivna av böljande kullar och 
höstlöv i alla dess färger toppades med 
betande får och busiga höglandskalvar. 
 Naturupplevelser blandades med 
storstadsresor. I Edinburgh tittade vi på 
gamla byggnader med vackra fasader och 
tinnar och torn. På kvällen gick vi på 
musikalen Chess och grät till tonerna av 
Anthem. Dagen efter fick vi yrvakna springa 
ut på gatan i pyjamas efter att brandlarmet 
på vandrarhemmet gått klockan sju på 
morgonen. Vår favoritstad är ändå Glasgow 
där vi gick på konsert och tappade tid och 
rum i diverse underbara vintage-butiker. 
Shopping varvades med tea & scones och 
besök till botaniska trädgårdar. 
 Det skotska vädret stämde inte över-
ens med våra farhågor om regn och rusk. 

   Magisterarbete i Skottland forts.

Irmeli och Karolina har sin egna galna tebjudning.

Nina Lindström och Jennifer Menjivar dominguez.Färgglad gata i Skottlands huvudstad edinburgh.
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Landstinget Kronoberg är det lilla landstinget med de stora 
möjligheterna. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med hög kvalitet och 
god tillgänglighet. Tillsammans bidrar vi till att nå visionen om ett gott 
liv i ett livskraftigt län. 

Barn- och kvinnocentrum söker 

Logoped 
till Barn- och ungdomshabiliteringen i Ljungby 
 
Som logoped i barnteamet i Ljungby ansvarar du för att 
utreda, bedöma och ge insatser till barn i åldrarna 0-12 år, 
med tal- språk- och kommunikativa svårigheter samt oral-
motoriska svårigheter.  
 
I arbetet ingår även att ge kurser i TAKK, tecken som al-
ternativ och kompletterande kommunikation, individuellt 
eller i grupp samt att förskriva hjälpmedel. Du handleder 
föräldrar och andra i barnets nätverk och samverkar med 
andra verksamheter.  
 
För mer information gå in på www.ltkronoberg.se och 
klicka på "Jobba hos oss" eller ring verksamhetschef Ann-
Christine Svantesson, tel. 0470-58 86 41. 

 

Medf yttarservice l
- ring 0470-74 50 05 
eller besök www.medak.info 

Lediga platser & kurser

Logopedverksamheten inom  
Stockholms läns sjukvårds område 
utökar och söker nya logopeder 
med inriktning på barnspråk och 
neuro logopedi. 

Vi söker även logoped till en pool-
anställning med inriktning allmän 
logopedi.

Läs mer på www.jobb.sll.se där du också 
lägger in din ansökan. För mer information ring 
verksamhets chef Love Larsson 073-914 52 32.

Logopeder sökes

Inbjudan finns på hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se
Anmälan och frågor e-post info@pedagogisktperspektiv.se
Tfn 08-410 441 28

Föreläsning den 18 maj i Stockholm med 

Michelle Garcia Winner

Under den här föreläsningen kommer del-
tagarna att få lära sig strategier för att hjälpa 
personer med Aspergers syndrom och ADHD 
att utveckla sitt sociala tänkande.
 Michelle Garcia Winner är logoped och hon 

driver the Social Thinking Center i Kalifornien, USA och 
hon har skrivit flera böcker och är en internationellt  
efterfrågad föreläsare. 

Läs mer om Social Thinking, ILAUGH och  
Michelle Garcia Winner på www.socialthinking.com 

Läs mer på www.vivalogopedi.se eller kontakta
verksamhetschef Camilla Öberg
camilla.oberg@vivalogopedi.se, 0709-88 65 48

Viva logopedi växer och söker fler logopeder  
till södra Storstockholm! 



22 LogoPedNytt 8/10

Kurskalendariet

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

Fristående kurser Uppsala Universitet vt 11
Klin handl I, Generell del
4,5 hp – anm-kod 97400, v 03–08.
Klin handl II, Röst
3 hp – anm-kod 97404, v 10–13.
Klin handl II, Elever med läs- o skrivproblem
3 hp – anm-kod 97403, v 15–19.
Tidiga insatser för barn med funktionsnedsättning
7,5 hp – kursansv c Strydom, Stellenbosch University,  
anm-kod Lg938, v 17–21.  
Kontakta Anki gustafsson, logopedprogrammet@neuro.uu.se

Inledning/typ av material
Nedanstående anvisningar avser publicering av veten-
skapliga artiklar i Svenska Logopedförbundets tidskrift 
Logopednytt. Med vetenskaplig artikel avses artikel 
om originalstudier, fallbeskrivningar samt översikter, 
t ex systematisk granskning av ett område. För att ett 
manus ska bli föremål för publicering i Logopednytt 
måste anvisningarna följas. Därtill genomförs en kvali-
tetsgranskning enligt sedvanligt förfarande. Material 
som inte uppfyller kraven sänds åter till författaren 
för komplettering. Manus till Logopednytt får inte ha 
publicerats eller skickats in till annan tidskrift utgiven 
på ett nordiskt språk. Om materialet publicerats i en 
internationell tidskrift ska kopia av artikeln samt till-
stånd om republicering från den internationella tid-
skriften skickas till Logopednytt.

Granskning av forskningsetikkommitté
Så gott som alla originalstudier har genomgått forsk-
ningsetisk granskning. Av manus inskickat till Logo-
pednytt ska det framgå om detta krav är uppfyllt. 
Artiklar av annan art, t ex studentprojekt och kvali-
tetsarbeten vid egen arbetsplats, behöver vanligen 
inte granskas av forskningsetikkommitté. Dessa artik-
lar ska dock innehålla forskningsetiska övervägan-
den. Författarna ska vid tveksamhet rådgöra med 
etikprövningsnämnd	www.epn.se.
 
Skrivregler och disposition
Artikeln får i sin helhet omfatta max 2000 ord (använd 
ordräkningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet) 
och 5 illustrationer. Texten ska skrivas i ordbehand-
lingsprogrammet Microsoft Word eller skickas in 
som PDF-fil. Texten ska vara skriven med lättläst typ-
snitt, dubbelt radavstånd och standardmarginaler. 
Rubriker ska gå att särskilja från övrig text. Varje arti-
kel ska innehålla; titelsida, sammanfattning, brödtext 
och referenser. Manuset ska skickas in som ett sam-
manhållet dokument.

Titelsida 
Denna ska innehålla artikelns titel och eventuell under-
rubrik. Titeln ska återspegla artikelns innehåll. Titel-
sidan ska också omfatta uppgift om vem eller vilka 
som skrivit artikeln, samt en presentation av författa-
ren/na. I denna anges författarnas namn, akademisk 
titel, tjänstetitel och arbetsplats.  Vid flera författare 
presenteras dessa i den ordning man kommit överens 
om. E-postadressen till den som sänt in artikeln ska 
anges för vidare korrespondens kring det insända 
materialet. Uppgifter om antal ord i texten och antal 
illustrationer anges nederst på sidan.

Sammanfattning/abstract
Artikeln ska innehålla en svensk och en engelsk sam-
manfattning i löpande text om max 150 ord vardera 
(använd ordräkningsfunktionen i ordbehandlings-
programmet). 

Brödtext/Huvudtext
Texten i en originalartikel och en fallstudie bör delas 
in i rubrikerna Introduktion, Metod, Resultat och 
Diskussion. Översiktsartiklar kan ha andra mellan-
rubriker. 

Referenser
Antalet referenser i artikeln ska begränsas till max 20 
stycken. Om antalet referenser i den fullständiga refe-
renslistan överstiger 20 stycken skickas den fullstän-
diga listan i ett separat dokument och publiceras i sin 
helhet elektroniskt på logopedförbundets hemsida 
www.logopedforbundet.se. Uppgifter om den utökade 
referenslistan bör fogas till uppgifterna på titelsidan.
 Referenser ska följa principerna i American Psycho-
logy Reference System (se http://www.apastyle.org/
manual/index.aspx) och anges i bokstavsordning. 
Namn på tidskrifter anges i sin helhet. Använd gärna 
referenshanteringsprogram. Författarna ansvarar för 
att referenserna anges korrekt. 

Illustrationer
Manusförfattaren ansvarar för att illustrationer som 
används i materialet är fria för publicering utan kost-
nad för Svenska Logopedförbundet, oavsett om illus-
trationen publiceras i Logopednytt eller på Svenska 
Logopedförbundets hemsida. Manusförfattaren ansva-
rar också för att inhämta tillstånd från originalkällan 
för publicering av illustrationer där detta behövs. 
Upphovsrättsinnehavaren till illustrationen ska anges. 
 Som illustration räknas alla i texten inlagda objekt. 
Tabeller, bilder, diagram och figurer ska numreras. 
Bildfiler ska vara i jpg- eller tif-format. 

Referentgranskning
De manus som följer dem i anvisningarna uppställda 
villkoren kring utformning av manus (skrivregler, 
disposition, titelsida, sammanfattning, referenser, 
illustrationer, forskningsetisk granskning och vid 
behov författardeklaration) skickas av den vetenskap-
liga redaktören vidare för referensgranskning (peer-
review). Förslag kring revideringar förmedlas till 
manusförfattaren. 
 Författaren skickar en reviderad version av arti-
kelmanuset till Logopednytts vetenskapliga redaktör. 
Tidsram för detta anges av den vetenskapliga redak-
tören. Accepterade artiklar publiceras i Logopednytt 

och elektroniskt på Svenska logopedförbundets hem-
sida (www.logopedforbundet.se). 

Beslut om publicering och bearbetning
Logopednytts vetenskapliga redaktör avgör om ett 
manus accepteras för publicering och avgör tillsam-
mans med Logopednytts övriga redaktörer när denna 
publicering sker. Publicering blir aktuell endast om 
artikelmanuset följer författaranvisningarna. 
 Den vetenskapliga redaktören bearbetar och redi-
gerar texten före publicering. Detta kan bl a innebära 
att texten förkortas. Den färdigredigerade texten 
skickas till författarna för eventuella ändringar. Den 
vetenskapliga redaktören anger när artikeln senast 
måste inkomma för att publicering ska vara möjlig.

Författardeklaration
För att publicering av inskickat material i logopednytt 
ska bli aktuellt krävs att samtliga författare godkänt 
publiceringen.  Detta görs genom att en författardekla-
ration, signerad av samtliga författare, skickas in till 
den vetenskapliga redaktören för tidningen. Blanket-
ten kan hämtas på www.logopedforbundet.se.  Under-
skrifterna kan fördelas på flera blanketter om förfat-
tarna inte har möjlighet att signera samma blankett. 
Inskickade manus bearbetas inte av redaktionen för-
rän författardeklarationen inkommit.

Publiceringsregler
Insändning av manus till Logopednytt innebär att 
författaren har godkänt publicering av artikeln i 
Logopednytt och på Svenska logopedförbundets 
hemsida (www.logopedforbundet.se). Insändning av 
materialet innebär också godkännande att detta lag-
ras elektroniskt av förbundet. 
 När en artikel publicerats i Logopednytt behöver 
författaren inte tillstånd från tidningen för kontakter 
med massmedia, som välkomnas. 

Insändning av manus
Alla bidrag skickas elektroniskt till logopednyttva@
dik.se	som Pdf-fil eller Word-dokument. Hela bidra-
get ska skickas som en fil/ ett dokument. Denna ska 
innehålla fullständigt manus (titelsida, sammanfatt-
ning, huvudtext, referenser och illustrationer). 

Författardeklaration 
För originalstudier och fallbeskrivningar krävs att samt-
liga författare signerar författardeklarationen. Under-
skrifterna kan delas upp på flera blanketter om alla 
författare inte har möjlighet att signera samma blan-
kett.  Bearbetning av inskickade manus påbörjas när 
författardeklarationen inkommit till Logopednytt.

Logopednytts författaranvisning, vetenskapliga artiklar
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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 Margita Bengtsson margita.bengtsson@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 Signe tonér signe.toner@ds.se Stockholms läns landsting, danderyds sjukhus

Stockholm gisela Liljeqvist gisela.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

Oralmotorik-nätverk!
ett epostnätverk (”lista”) har nyligen skapats för alla som är intresserade av oralmotorik, talmotorik  
och artikulation. gruppen heter oralmotorik-logopeder. Man ansluter sig genom att skicka ett mail  
till susanne.rex66@gmail.com, får inom kort ett välkomstmail där man klickar på översta länken. 

Susanne Rex i Lund



➽   Håll utkik efter Nya Logopednytt 
– i din brevlåda den 4:e mars! 
Manusstopp 4/2 2011

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!


