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Det var ett bra beslut att 
utbilda fler logopeder

Hundra logopeder har svarat på frågor om mål 
och krav på arbetet 

Tidningen  för dig som är  logoped



För fem år sedan fanns det strax över 1 400 legitimerade logopeder i Sverige. I slutet 
av 2012 hade siffran stigit till drygt 1 900 stycken. Andelen i yrkesverksam ålder låg 
vid båda tillfällena runt 90 procent av samtliga legitimerade. Över 90 procent av 
kåren har också sysselsättning nu precis som 2007. 

Vilka slutsatser kan vi dra av de här siffrorna? 

Min första slutsatsen är att det ser bra ut för logopeder. Att utbilda sig till logoped är 
fortfarande ett bra sätt att försäkra sig om ett arbete. Ett intressant arbete dessutom. 

Nästa slutsats är att det var bra att utbildningsplatserna ökade. Kåren ökar med ca 
100 logopeder om året. Några stora pensionsavgångar har vi inte framför oss, men 
vi fyller inte på kåren i en takt som arbetsmarknaden inte kan svälja. Samtidigt med 
ett tillskott av logopeder förefaller det som om antalet tjänster har ökat. Vi ser inte 

någon drastisk ökning i antalet arbetslösa logopeder. Av 
250 logopeder som i statistiken för 2011 anges vara utan 
sysselsättning är knappt 20 stycken arbetslösa. Mot slutet 
av 2012 var antalet öppet arbetslösa något högre, men 
fortfarande under 2 procent. 

Det har inte varit bra för våra patienter att det varit så 
stor brist på yrkesverksamma att rekrytera. Bristen har 
ofta inneburit att kompetensen blivit förbisedd och att 
någon annan, utan de kunskaper som behövs, fått täcka 

upp för det som saknats. Det har inte varit bra. Logopeder behövs för att det ska bli 
bra för patienterna. 

Statistiken visar att en överväldigande majoritet av vår kår arbetar inom hälso- och 
sjukvården. Det är där vår kompetens behövs. Den utmaning vi står inför nu är att se 
till att vi får finnas med i alla delar av vårdkedjan. Att patienten, oavsett var i vårdap-
paraten hen befinner sig, ska få sina behov tillfredställda. Svenska Logopedförbundet 
arbetar för att vi logopeder ska komma med i de vårdval som nu i snabb takt sjösätts i 
landstingen, och att vi ska finnas med i den delen av vården som övergår i kommunal 
regi. Att vi får möjlighet att hjälpa barn och unga med kommunikativa svårigheter 
även i förskola och skola. Vi funderar på hur vi ska kunna bidra med stöd på det 
lokala planet. ASHA arbetar mycket med något de kallar advocacy. Att ge verktyg 
till varje logoped som vill vara med och påverka utvecklingen för yrket, både lokalt 
och genom att aktivt stödja större initiativ från förbundet.

Hur ska vi kunna vara dig till nytta när du vill påverka situationen lokalt där du 
arbetar? Arbetet med att hitta olika sätt att ge dig som medlem verktyg och underlag 
att själv propagera för behovet av logopeder kommer att inledas under den här man-
datperioden och högst troligt vara mycket viktigt när vi förbereder arbetet för nästa 
mandatperiod inom Svenska Logopedförbundet. Vill du läsa mer om Advocacy så 
hittar du det här: www.asha.org/Advocacy/ASHA-Member-Advocacy/

* statistiken kommer från statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2011, HOSP, 
SKL och SACO:s arbetsmarknadsstatistik. 
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4 Nya studenter till Umeå
 umeå universitet är redo att möta 

nya studenter i höst. förra hösten 
antog inte universitetet några stu-
denter till logopedprogrammet på 
grund av det osäkra personalläget 
och ekonomiska överväganden. 
därför är det glädjande att kunna 
meddela att vi från och med hösten 
2013 åter har antagning, skriver 
lektor Karin brunnegård, enhets-
chef vid Institutionen för klinisk 
vetenskap/logopedi.

6 Produktionskrav
 över 100 engagerade kollegor, 

både offentligt anställda och 
privatpraktiserande, har svarat på 
Logopedforums frågor om produk-
tionskrav för logopeder i olika verk-
samheter. produktionskrav verkar 
vara en het potatis bland logope-
der, av en del olika anledningar. 
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8 Så kan vi påverka
 I förhandlingar med beslutsfattare 

är det viktigt att vi kan visa att vi 
arbetar evidensbaserat. regelverk 
för produktion och ersättningsni-
våer måste utformas så att vi som 
vårdgivare får förutsättningar att ge 
vård av yttersta kvalitet!  

10 Patientens känslor 
 Marie Hallberg har varit på en kurs 

i boston. Hon berättar: Kursen 
inleddes med två dagars intro-
duktion i kognitiv beteendeterapi 
och lösningsfokuserad terapi. Att 
göra plats för patientens känslor 
och tankar på ett konstruktivt 
sätt, inte bara avlastning, utan att 
hitta ett valbart alternativ, tycker 
jag är bland det tuffaste att få till i 
stamningsbehandling eftersom jag 
saknat bra redskap. Men på denna 
utbildning blev vi välutrustade.

Innehåll # 1 | 2013

Nytt år 
nya utmaningar

Mayaindianerna visade sig ha fel, och 
det tackar vi för! Vi här på logopednytt 
finns kvar och kan i detta årets första 
nummer gladeligen konstatera att även 
logopedutbildningen på umeå universi-
tet finns kvar!

den som besöker Logopedforum frek-
vent kanske svarade på den undersök-
ning kring produktionskrav som fördes 
i höstas. Signe Tonér sammanfattar på 
sidan 6 hur dessa produktionskrav såg 
ut runt om i Sverige och informerar om 
hur du kan påverka dessa riktlinjer. 

Själv är bäste dräng heter det ju, och 
det visar Marie Hallberg på. fundersam 
över sina patientfall sökte hon informa-
tion på internet och hamnade på en 
femdagarsutbildning om palin pCI i 
boston. Läs mer om hennes erfarenheter 
och hur modellens tankesätt ändrade 
hennes bemötande av stamningspatien-
ter på sidan 10.

Som den uppmärksamme kanske 
noterar har ni ett något tunnare exem-
plar av Logopednytt i era händer. Man 
kan anta att helgerna knycker tid från 
kreativiteten och den där artikeln man 
sitter och knåpar på skjuts upp. Men i 
ett försök att väcka skrivlustan hos er 
läsare kommer vi hädanefter utforma 
kommande nummer av logopednytt efter 
teman. nästkommande nummer kommer 
att ha temat dysfagi och vi tar glatt emot 
alla artiklar på temat, vare sig de handlar 
om fuS, förtjockningsmedel eller annat 
spännande. det finns även tankar om 
teman till övriga nummer men vi tar mer 
än gärna emot förslag på teman som ni 
läsare tycker är intressanta. det är ju 
trots allt ni som läser!

Simon Sundström och 
Patrik Åhlund
Redaktörer
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Det är med oro vi väntat på beslut i frågan 
kring logopedprogrammet. Vi är överty-
gade om att det behövs en utbildning till 
logoped i norra Sverige, annars kommer vi 
så småningom åter att vara i en situation 
med brist på logopeder på de tjänster som 
finns. För att inte tala om att vi aldrig fått 
se en riktig utveckling av logopedin i norra 
Sverige. De logopeder som funnits har 
haft fullt upp att göra basjobbet. 

Logopedprogrammet vid Umeå uni-
versitet startade våren 1997 och var då 
mycket efterlängtat i regionen. Ända sedan 
1970-talet hade det påtalats att det behöv-

des en logopedutbildning i norra Sverige. 
Sedan 1990 hade aktivt arbete gjorts för 
att man skulle få till en logopedutbildning. 
Bristen på logopeder var uttalad med få 
tjänster varav många var vakanta. Detta var 
också en av orsakerna att det var svårt att 
starta en logopedutbildning. Med brist på 
logopeder i landstingen skulle det givetvis 
bli svårt att genomföra klinisk praktik. 

Fyra logopedtjänster
Samverkansnämnden för Norra sjukvårds-
regionen beslutade mot denna bakgrund 
att under de första fyra åren av program-

Umeåutbildningen står stadigt
Umeå universitet har antagning hösten 2013 till logoped-
programmet. Inför hösten 2012 beslutade medicinska 
fakulteten vid Umeå universitet att inte anta några studen-
ter till logopedprogrammet på grund av det osäkra perso-
nalläget och ekonomiska överväganden inom fakulteten. 
Därför är det glädjande att kunna meddela att vi från och 
med hösten 2013 åter har antagning och att fakulteten står 
i begrepp att rekrytera en lektor. 

met finansiera fyra logopedtjänster på 
Logopedmottagningen i Umeå, och 
Västerbottens läns landsting åtog sig att 
sedan ta över dessa tjänster. 

Syftet med utbildningen har uppnåtts 
– i dagsläget finns inga vakanta tjänster 
inom Norrlandstingen (tidigare Norra 
sjukvårdsregionen). En utveckling har 
också börjat ske, där några logopeder i 
regionen jobbar inom kommunen, samti-
digt som det har tillkommit tjänster inom 
landstingen (framför allt i Västerbotten).

En ny utbildningsplan som bättre 
speglar dagens pedagogiska tankar och 
kunskapsläget inom logopedi antogs 2012. 
Vi ändrar nu antagning från vår till höst 
och kommer att ha årlig antagning. Med 
ny utbildningsplan och en nyrekryterad 
lektor kommer vi att vara beredda att möta 
nya studenter i höst. 
Karin Brunnegård, Lektor, enhetschef
Institutionen för klinisk vetenskap/logopedi, 
Umeå universitet

Med ny utbildningsplan och en nyrekryterad lektor är Umeå universitet redo att möta nya studenter i höst.
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Turin, 25-29 augusti 2013

Welcome from Tanya Gallagher, 
IALP President and Oskar Schind-
ler, Congress President

It is a privilege, an honor and a tremendous 
pleasure to have been chosen to organize the 
29th International Congress of the IALP. 

IALP is the oldest organization repre-
senting persons involved with scientific, 
educational and professional issues related 
to communication, language, voice, speech, 
hearing and swallowing disorders and 
sciences in children and adults. IALP 
was founded in Vienna, Austria, by Emil 
Froeschels, in 1924. 

More than 55 countries
Our members are in more than 55 countries 
around the world. IALP holds its scientific 
congresses every three years. 

It is the first time that the IALP Con-
gress is coming to Torino, in a vibrant city 
with a great history, and many places of 
interest. 

The SIFEL, the Italian Society of 
Phoniatrics and Logopedics, is very 
happy to invite you to Torino, the first 
capital of Italy in 1861, the last days of 
August 2013. It is the second time (after 
Padua in 1962) that we have had an IALP 
Congress organized in Italy, where an old 
tradition of communicology was carried 

29th World Congress of the IALP 

out by Renato Segre, Giuseppe Bellussi 
and Lucio Croatto and where Deglutology 
has had a major development. 

Many attractions
Torino, as a location for the congress, of-
fers many attractions (e.g. the Egyptian 
Museum, the second in the world, the 
Royal Castles and especially the Venaria 
Reale, called the Italian Versailles, the 
National Automobile Museum, and the 
Movies Museum in the Mole Antonel-

liana, which is shown in the first page of 
this announcement). 

We hope you will join us for an updated 
scientific program on all aspects of com-
munication and swallowing (including 
swallowing the chocolate of Torino). 

We wait cordially and we will be very 
proud to welcome you to Torino 2013.

Tanya Gallagher, IALP President 

Oskar Schindler, Congress President

www.logopedwiki.se

En global körkonsert som börjar i Nya Zeeland och löper stafett 
västerut, timme för timme i takt med solen och slutar i Hawaii. 
Det är ett av alla projekt som finns för världsomspännande World Voice Day 
den 16 april 2013. 

Initiativtagarna, med bl a den svenske röstprofessorn Johan Sundberg, planerar 
allehanda röstevenemang – alltifrån en kör i en intet ont anande folksamling, 
musikstudenter som sjunger i tunnelbanestationer och bussar, öppet hus på 
musikhögskolor och sjukhus och ett vetenskapligt symposium som arrangeras av 
Kungliga Vetenskapsakademien. 

Syftet med World Voice Day är att få allmänhet, politiker och beslutsfattare 
att inse röstens betydelse i våra liv som uttrycksmedel, kommunikationsredskap, 
arbetsverktyg och musikinstrument. 

Kontaktperson: Maria Södersten, leg logoped, docent, medlem i DIK. Maria.
sodersten@ki.se. Mobilnr 070 492 48 46 . 

Hela världen ska sjunga
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Produktionsmål 
för logopeder

Generella tendenser
För mottagningslogopeder verkar 3-5 bokade besök per dag och 
mellan 500 och 700 besök totalt per år vara ett riktmärke som 
är vanligt, och som av många upplevs rimligt. Årsproduktion 
räknas ofta på 40 eller 42 veckor och en snabb överslagsräk-
ning visar därmed att den faktiska produktionen motsvarar 
2,5 till 3,5 besök per dag i genomsnitt. 

Många av dem som har svarat tar upp svårigheter med 
att vikta olika typer av besök och olika diagnoser eller frå-
geställningar. I något landsting fick man produktionskrav 
som från början var helt odifferentierade, det vill säga att 
man förväntades ha lika många besök per dag oavsett vilka 
patientgrupper eller diagnoser man arbetade med. På en del 
håll räknas produktionsmålen ned något om man har särskilt 
stor andel resurskrävande besök och/eller besök med tolk. I 
Stockholms läns landsting får specialistlogopedi (universitets-

sjukhus) registrera såväl patientbesök, rådgivning, omfattande 
analysarbete samt extra krävande för- och efterarbete och har 
ett produktionsmål på 800 till 880 besök per år, medan vård-
valslogopedi endast får räkna besök och har ett pensum på 850 
till 1092 besök per år. 

Ett problem som många nämner är andelen sena återbud 
eller uteblivanden. Enstaka logopedmottagning har angett att 
man räknar med 10 procents bortfall i form av uteblivna besök. 
Självklart är det en del av logopedens jobb att motivera patien-
ter och anhöriga att medverka i behandling och uppföljning. 
Kanske kan evidensbaserade vårdprogram göra det lättare att 
förtydliga vikten av compliance.

Ett par landsting baserar sina produktionsmål på analyser 
och tidsstudier av vad som ingår i logopedernas arbete och/eller 
anger vårdgarantin som grund till produktionsmålen. Mellan 60 
och 66 procent patientarbete, inklusive indirekt patientarbete, 

under hösten gick en förfrågan ut via Logopedforum 
angående produktionskrav för logopeder i olika verksam-
heter. 

Snabbt inkom svar från över 100 engagerade kollegor, 
såväl landstingsanställda som kommunlogopeder och 
privatpraktiserande. produktionskrav verkar vara en het 
potatis bland logopeder, av en del olika anledningar. 

Många anger att frågan diskuteras på arbetsplatsen. 
det förekommer att rimliga produktionsmål efterfrågas av 
chefer, men också av arbetstagare, särskilt i de fall där 
resurserna inte upplevs räcka för att tillgodose behoven.

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara helt 
och hållet representativ för hur det ser ut nationellt men 
visar ändå på spännvidden vad gäller förväntningar på 
logopeders produktion av vård.

” Produktionskrav verkar vara en het potatis bland logopeder”

Signe Tonér, signe.toner@dik.se

Tre till fem bokade besök per dag ett vanligt riktmärke
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Vill du diskutera 
logopedyrkets utveckling?

Är du intresserad av att diskutera primär-
vårdslogopedi, kliniska riktlinjer eller något 
annat som rör logopedyrkets utveckling? 
gå med i gruppen fack- och yrkessnack 

på Logopedforum.

anges då som riktlinjer. Någon respondent anger att man ska 
vara schemalagd 70 procent av arbetstiden, och då schemaläggs 
även administrationen.

Stockholm 
Logopedmottagningar i Stockholm har i särklass högst pro-
duktionsmål, detta oavsett om man är landstingsdriven eller 
privat eftersom produktionsmålen utgår ifrån den ersättning 
man får från landstinget för varje besök inom ramen för Vårdval 
Stockholm. 

Den verksamhet som har högst produktionsmål bland respon-
denterna ligger på nära 1100 besök per heltidslogoped och år. Ju 
högre produktionskrav, desto starkare verkar kopplingen vara 
mellan den egna produktionen och löneutvecklingen. 

Respondenter med höga produktionskrav anger 
i stor utsträckning att produktionen ses som 
det viktigaste lönekriteriet och man nämner 
också att de höga produktionskraven går 
ut över verksamhetsutvecklingen. 

I verksamheter med höga produk-
tionsmål förefaller produktionssiffrorna 
vara krav snarare än riktmärken. Det 
innebär bland mycket annat att man 
ständigt behöver överboka sig för att 
gardera sig för uteblivna besök, vilket 
kan leda till stress. En svarande från en 
landstingsdriven mottagning för vård-
valslogopedi i Stockholms läns landsting 
anger att hen behöver boka 7 besök varje dag 
för att säkerställa sin produktion och att hen 
hinner med jobbet när hen har 5 besök om dagen. 
En svarande från en privat mottagning för vårdvalslogopedi 
säger: ”Produktionskravet är att uppnå maxersättning per år 
och heltidslogoped (816 000 kr/år) vilket är närmast omöjligt.” 
Bland kollegor med höga produktionskrav är det långt ifrån 
alla som har kommenterat detta närmare. Det kan absolut vara 
så att många logopeder inte upplever målen som orimliga eller 
problematiska. Däremot är det uppenbart att ett ersättnings-
system av Stockholmstypen och fasta, höga produktionskrav 
gör det svårt, om inte omöjligt, för arbetsgivare att anpassa 
arbetets beskaffenhet efter arbetstagares olika förutsättningar. 

(Arbetsmiljölagen, 3 kap 3 §: Arbetsgivaren skall genom att 
anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta 

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid 
arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors 
förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.)

Habilitering/rehabilitering
Inom habilitering och liknande verksamheter verkar det vara 
extra svårt att hitta sätt att mäta produktionen på ett sätt som 
upplevs relevant för logopederna. 

På f lera ställen används brukartid och antal brukarkontaker 
som ett mått. På andra håll finns poängsystem som ger olika 
utdelning beroende på om det är ett besök på habiliteringen 
eller ett externt besök i hem, skola och så vidare. 

Riktlinjer för hur man får räkna gruppbesök och 
anhörigutbildning varierar. Det varierar även om 

pensum är detsamma oavsett yrkeskategori 
eller ej. 

Fortfarande är många habiliteringsteam 
sorgligt underbemannade vad gäller 
logopeder. En respondent nämner att 
hen förväntas serva tre team på mindre 
tjänstgöringsgrad än habläkaren! En 
annan svarande från en annan del av 
landet nämner att det är svårt att hålla 
nere patientantalet på grund av bristande 

resurser. En kommentar som återspeglar 
detta (från en av respondenterna som 

arbetar inom hjärnskaderehabilitering): 
”Vi arbetar väldigt mycket med konsultativa 

insatser och mycket mot patienternas nätverk, 
så frågan är hur ersättningssystem ska utformas för 

att täcka egentliga arbetsinsatser.”

Kommun 
Kommunlogopeder som har svarat arbetar främst inom skol-
väsendet (språkklass, särskola eller kommunövergripande i 
resursteam eller liknande), är ofta ensam logoped på arbets-
platsen och verkar ha höga förväntningar från arbetsgivaren 
och från lärarna både när det gäller att producera vård i form 
av såväl individuell behandling/träning som utredningar, och 
när det gäller att delta i elevvårdskonferenser, elevhälsoteam, 
handledning, att hålla föreläsningar och i förekommande fall 
även att vikariera för frånvarande lärare.
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Regelverk för produktion och 
ersättningsnivåer måste utfor-
mas så att vi som vårdgivare får 
förutsättningar att ge vård av 
yttersta kvalitet!

I förhandlingar med beslutsfattare är det 
viktigt att vi kan visa att vi arbetar evi-
densbaserat. Logopeder som yrkesgrupp 
behöver fortsätter verka för logopediskt 
omhändertagande på lika villkor nationellt. 
Svenska Logopedförbundet arbetar med att 

ta fram en handbok för kliniska riktlinjer 
som förhoppningsvis kan vara till stöd i 
utvecklingsarbete på det lokala planet. 

Likvärdigt omhändertagande
Svenska Logopedförbundet ser ett stort 
behov av att definiera logopedi på primär-
vårdsnivå och att verka för att logopedin 
byggs ut i hela landet. Det skulle ge våra 
patientgrupper möjlighet till likvärdigt 
omhändertagande med en vårdkedja som 
sträcker sig hela vägen från högspecialiserad 

vård till kommunlogopedi. Detta arbete går 
dessutom helt i linje med förbundsmötets 
beslut att Svenska Logopedförbundet ska 
arbeta för en vidgad arbetsmarknad för 
logopeder. 

En arbetsgrupp med representanter från 
olika delar av landet har därför startat ett 
arbete med första delmål att skapa en policy 
för primärvårdslogopedi. Hör gärna av 
dig till Marika Schütz eller Signe Tonér 
i SLOF:s styrelse om du är intresserad av 
att delta i det fortsatta arbetet!

Möjligheter att påverka? 

I förhandlingar med beslutsfattare är det viktigt att vi kan visa att vi arbetar evidensbaserat. 
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Så lång har vi kommit med handboken 
för kliniska riktlinjer inom logopedi
På Svenska Logopedförbundets 
förbundsmöte 2011 beslutades 
att SLOF:s styrelse ska ta fram 
en handbok för hur nationella 
kliniska riktlinjer för logopedi 
ska utformas i Sverige. 

Hösten 2011 intensifierades detta arbete 
och en arbetsgrupp bestående av tre sty-
relseledamöter bildades. Inspirationskälla 
för vårt arbete är den handbok som Le-
gitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
utarbetat och som i f lera år fungerat 
ändamålsenligt i framtagandet av kliniska 
riktlinjer för sjukgymnaster. 

Handboken är fortfarande under ut-
arbetande och inte klar att publiceras, 
men SLOF:s arbetsgrupp har kontakt 
med logopeder som redan påbörjat ar-
bete med nationella kliniska riktlinjer. 
Inom områdena stamning respektive 
barns tal och språk har grupper bildats 
av logopeder som träffas med syfte att 
ta fram nationella kliniska riktlinjer för 
logopedisk intervention. En dialog med 
logopedchefsföreningen har initierats, 
eftersom logopedcheferna kommer att 
ha en viktig roll i hur förutsättningar 
för arbetet kring kliniska riktlinjer kan 
skapas. Vi ser också representanter från 
logopedutbildningarna som självklara 
samarbetspartners i frågan. 

Forskare ska granska
SLOF kommer så småningom att kontakta 
disputerade forskare som kan genomföra 
en granskning av förslagen när respektive 
grupp är klar med sitt arbete, för att på så 
vis säkerställa att alla nationella kliniska 
riktlinjer som SLOF och författarna 
publicerar håller en vetenskapligt hög 
nivå. Man kan inte nog betona vikten av 
evidenskartläggning och vetenskaplighet i 
arbetet för att riktlinjerna ska kunna vara 
användbara för svenska logopeder inom de 
specifika arbetsfält där riktlinjer kommer 
att finnas. Då kommer de emellertid att 
vara till stor nytta! 

Färdiga nationella kliniska riktlinjer 
kommer alltid i praktiken att behöva 

anpassas till regionala förutsättningar, 
exempelvis logopedtäthet och eventuella 
prioriteringsordningar. SLOF:s tanke är 
dock att de alltid ska kunna utgöra en bra 
grund för diskussioner med bland andra 
vårdbeställare och politiker, om logopeder 
och logopedverksamheter i en viss region 
inte upplever att det är möjligt att leverera 

evidensbaserad logopedisk vård under 
rådande förhållanden.

Publiceras på hemsidan
Riktlinjerna kommer att publiceras på 
SLOF:s hemsida samt spridas i så många 
logopediska sammanhang som möjligt. Vi 
har också som mål att på hemsidan berätta 
vilka riktlinjer som är under utveckling.

Undertecknade logopeder i SLOF-
styrelsens arbetsgrupp är mycket glada 
över att arbetet redan börjat. Vi vill gärna 
ha kontakt med dig som har frågor eller 
synpunkter eller är intresserad av att 
medverka i riktlinjearbete.

Maria Jonsson, maria.jonsson@dik.se

Maria Karlsson, maria.karlsson@dik.se

Camilla Olsson, camilla.olsson@dik.se

Artikeln har tidigare publicerats i Logoped-
nytt nr 3 2012.

Interprofessionellt
masterprogram i 
Logopedi
/Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Medicinsk-
pedagogik/Omvårdnadsvetenskap/Sjukgymnastik
Gå ett masterprogram som ger dig kompetens
att leda och utveckla vård och omsorg. 
Programmet vänder sig till dig som vill skapa en 
kunskapsstyrd och resultatinriktad hälso- och 
sjukvård. Som logoped kan du ta en masterexamen 
i logopedi, folkhälsovetenskap eller medicinsk 
pedagogik. Programmet ges på helfart i två år 
med möjlighet till individuell studiegång.

Sista ansökningsdag 15 april 2013.
Läs mer på www.hu.liu.se/master

eller ring 010-103 14 23
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I f lera år har jag varit inne på Stuttering Foundations fantastiska 
websida: stutteringhelp.org. Den är en guldgruva för alla som 
är intresserade av stamning. Här finns mycket bra material att 
beställa, artiklar att läsa och f lera olika streamade informa-
tionsvideor. 

För något år sedan fick jag tre remisser på en gång som gällde 
skenande tal. Jag hade inte någon rutin på den diagnosen precis. 
Vad gjorde jag? Stuttering Foundations hemsida förstås! Här 
fanns behandlingstips. Efter lite klickande hittade jag dessutom 
ett erbjudande om att söka utbildningsstipendium. Jantelagen 
hindrade mig tyvärr under lång tid från att ansöka. Tills en dag 
i januari. Då bestämde jag mig. Jag tänkte: ”Nu gör jag det. Jag 
kommer nog inte med, det är säkert många som söker. Och jag 
får säkert söka i f lera år för att jag ska ha någon möjlighet att 
komma med”.

Vilken överraskning
Två månader senare ligger det något så ovanligt som ett fysiskt 
brev i min fysiska brevlåda: ”Congratulations! You are accepted!” 
Vilken överraskning. Jag fick en plats redan efter första försöket!

Jag hade glädjen till att få vara en av de 20 deltagarna som 
under 5 dagar fick undervisning av mina förebilder Elein Kelman 

och Willie Botteril. De arbetar båda på Michel Palin Center 
i London och har tillsammans utarbetat behandlingsmetoden 
Palin PCI – Parent Child Interaction. Lite märkligt att jag åker 
ända till USA för att få undervisning av dem! 

Här fick jag också möjlighet att få träffa logopeder från olika 
delar av världen, Brasilen, Peru, Kroatien, Polen, Frankrike, 
Argentina, Sydafrika och så förstås från olika stater i USA. 
Deltagarna hade olika erfarenheter. Några var lärare vid lo-
gopedutbildningar, några hade privatklinik och några av oss 
jobbade på sjukhus eller skolor. Kursen var ett samarrengemang 
av Stuttering Foundation och Boston University College.

Vi blev sannerligen välutrustade
Kursen inleddes med två dagars introduktion i kognitiv be-
teendeterapi och lösningsfokuserad terapi. Att göra plats för 
patientens känslor och tankar på ett konstruktivt sätt, inte 
bara avlastning, utan att hitta ett valbart alternativ, tycker jag 
är bland det tuffaste att få till i stamningsbehandling eftersom 
jag saknat bra redskap. Men på denna utbildning blev vi san-
nerligen välutrustade.

Vi fick göra övningar som framkallade stress, t ex ”stamma på 
stan”. Sedan analyserade vi situationen, utifrån en samtalsmodell 

Vad kan hända när en logoped surfar runt på webben?

Maries dröm 
blev verklighet

Marie Hallberg, marie.hallberg@lj.se
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Marie Hallberg hittade informationen om stipendiet och kursen i Boston på Stuttering Foundations websida. Hon sökte och kom med!
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som tydliggjorde hur känslor, tankar, fysisk upplevelse påverkar 
våra handlingar, ”den kognitiva cirkeln”. En liten förändring i 
handling eller tanke som patienten själv formulerar, räcker för 
att göra ohälsosamma cirklar hälsosamma och stärkande. Det 
är just en liten förändring som är eftersträvansvärd. Eftersom 
den är liten är den möjlig att tillämpa i verkliga livet. 

Vi fick exempel på hur KBT-metoden kan användas tillsam-
mans med föräldrar, så att de också kan berätta om sina tankar 
och känslor och sedan göra en konstruktiv förändring.

Konsten att ställa frågor
Sedan var det dags att öva sig i konsten att ställa frågor, enligt 
lösningsfokuserat arbetsätt istället för att trilla dit i ”prata och 
informera” - träsket. 

Frågorna formuleras så att patientens egen inneboende 
förmåga att komma på skräddarsydda lösningar uppmuntras. 

Om logopeden informerar och pratar för mycket, cementeras 
patientens uppfattning av att andra ständigt har lösningar på 
stamningsproblemet, och att den stammande ska motsvara andras 
uppfattning. Det är ju inte ovanligt att man som stammande 
fått med sig ”ta-det-lugnt-råd” i olika versioner från vänliga 
samtalspartners under många år. 

Respekt för patienten
Efter en kartläggning om nuvarande problem som stamningen 
ger går man vidare med att prata om hur det kommer att vara 
när stamningen är tillräckligt bra. Vad kommer du att göra då, 
vem kommer att lägga märke till det, vad kommer dem att lägga 
märke till då, vad kommer det att göra för skillnad osv? Viktigt 
att skriva ner patientens egna ord och göra sammanfattning 
utifrån dessa. Inte formulera om till ”fint akademiskt språk”. 
Vilket signalerar respekt för patientens uttryck och lösningar. 

Första raden: Vår lärare Willie Botteril från Michael Palin Center, Jane Fraser president Stuttering Foundation, Diane Parris koordinator 
från Boston University, Elaine Kellman vår lärare från Michael Palin Center Övriga rader: deltagare på Kursen 
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Sedan tillsammans fundera på vad patienten faktiskt redan gör 
idag av det som beskrivits i framtidsvisionen. Är det något som 
patienten kan göra mer av tills vi ses nästa gång?

En bra visuell modell för hur ett sådant här samtal ser ut 
finns på www.youtube.com. Sök på: Solution-Fokused Steps 
to Progress.

Båda dessa två delar i kursen (smakprov på Kognitiv bete-
endeterapi och Lösningsfokuserad samtalsterapi) finns som 
undervisnings-DVD och kan beställas på StutteringFoundations 
hemsida. DVD:erna heter : ”Tools for Success Solution Focused 
Brief Therapy Taster”, ”Tools for Success A Cognitive Behavior 
Therapy Taster”.

Föräldrarnas kommunikativa strategier
Palin PCI är en behandlingsmetod där man uppmärksammar 
föräldrarnas kommunikativa strategier. Logopeden använder 

grundprinciperna i KBT och lösningsfokuserad terapi och 
stödjer då föräldern att utnyttja den kunskap och den förmåga 
de redan besitter. Det som redan fungerar uppmuntras så att 
barnet på ett tydligare sätt kan ta del av detta för att reducera 
stamningsfrekvensen. 

Behandling via Skype
I London har nu f lera logopedmottagningar märkt att program-
met är verkningsfullt och man har dessutom börjat tillämpa 
det på alla barn. Så barn med språkstörning (alltså även barn 
som inte stammar) erbjuds Palin PCI då man märkt att denna 
behandling påverkar språkutvecklingen positivt.

Logopederna på Michael Palin-center har också funderingar 
på att använda t.ex. Skype för att kunna behandla familjer på 
distans. Familjerna behöver komma till centret för inledande 
bedömning gå igenom en första behandlingssession och om 

 Här är jag med mina lärare som är mina förebilder både som logopeder och som personligheter.
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detta går bra skulle man kunna fortsätta med telemedicin, eller 
telpractice som det heter på engelska. Man har redan prövat 
denna distansbehandling, men hittills enbart som telefon-
samtal, med familjer som snabbt greppar grundprinciperna i 
behandlingen. Nästa steg blir alltså handledning till föräldrar 
med videoöverföring tex via Skype.

Nu har det gått 5 månader sedan jag var i Boston. Redan 
vid det första patientmötet efter att jag kommit hem, kunde 
jag använda en strategi jag lärt mig på kursen. Och sedan har 
det bara fortsatt. 

Strategierna har varit användbara i vartenda patientmöte! 
Och nu även i handledningssamtal med VFU-studenterna! 
Strategier och informationsbladen om bra kommunikativa 
strategier från Palin-PCI metoden lämnar jag inte ut bara till 
de stammande barnens föräldrar utan också till föräldrar till 
barn med språkstörning.

Sök stipendium via hemsidan
Sammanfattningsvis har detta varit den absolut bästa kurs jag tagit 
del av. Vi fick många tillfällen till praktisk tillämpning direkt. 
Jag vill uppmuntra er alla att söka detta stipendium, gå in på: 
www.stutteringhelp.org/workshop-applications
eller att köpa DVD-skivorna.

Framförallt vill jag tacka Stuttering Foundation för att jag 
fick möjlighet att få vara med på en vecka i Boston som givit 
mig ett helt nytt och andvändbart perspektiv på logopedisk 
behandling.

Med hälsning från Jönköping
Marie.Hallberg@lj.se

Mina guldkorn från kursen

• En liten skillnad räcker. Den är lätt att tillämpa i 
vardagen men kan göra stor skillnad för patienten.

• Använd patientens egna ord och uttryck när du 
sammanfattar samtalet. detta uttrycker din respekt 
för patientens förmåga, åsikter och värderingar.

• Orden skapar; vilken av de följande två yttran-
dena uttrycker bäst din respekt för patientens egen 
förmåga till förändring: ”vad skulle du kunna göra 
till nästa gång?” eller ” vad kommer du att göra till 
nästa gång?”.

• Stötta patienten att se det som fungerar bra och 
uppmuntra till att göra mer av det.

• Nöj dig inte med det första svaret patienten ger 
dig på din fråga. Våga gräva djupare, använd frågan 
”och mer då, nå’t annat?” (minst 5 gånger), det 
kan ta tid innan patienten kommer igenom de lager 
av tankar som döljer den kärna som innehåller det 
verkliga ”drivet” till förändring.

Boken är skriven för dig som är pedagog i förskola, grundskola
och särskola och som kommer i kontakt med barn i behov av
AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

AKK i skolan – en pedagogisk utmaning

Boknyhet!

Beställ på: www.sokcentrum.se

SÖK, Västmanlandsgatan 3, 214 30 Malmö, sok@sokcentrum.se, www.sokcentrum.se

9
789163

336522

AKK i skolan

– en pedagogisk utmaning 

Om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

i förskola och skola

Denna bok är skriven för dig som är pedagog i förskola och skola 

(grundskola och särskola) och som kommer i kontakt med barn i behov 

av AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

Boel Heister Trygg, SÖK, beskriver en ”pedagogisk AKK” utifrån allmän 

AKK-teori och -praxis, med anpassning efter förhållanden i förskola och 

skola och utifrån samtal som Ida Andersson, SÖK, genomfört med ett 

20-tal erfarna pedagoger från olika nivåer och olika verksamhetsformer. 

Pedagoger gör ofta lysande insatser för barnen i vardagen men är 

ibland ändå osäkra på om de gör ”rätt” – och ”finns det verkligen inte 

mer jag kan göra?” Andra känner sig handfallna och vet inte riktigt vad 

de ska göra. I boken får läsaren ta del av erfarenheter från personer som 

inte ”uppfinner hjulet” för första gången, som har gedigen erfarenhet 

att luta sig mot, som har tagit ställning till svårigheter som kan uppstå 

och som har dragit lärdomar av dessa. Framförallt vill de dela med sig 

av den stora entusiasm de känner i kontakten med dessa barn.

SÖK – Södra regionens Kommunikationscentrum

Västmanlandsgatan 3, 214 30 MALMÖ. 

E-post: sok@sokcentrum.se

Webbplats: www.sokcentrum.se 

Projektet har genomförts med produktionsstöd från SPSM,

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

ISBN 978-91-633-6860-8

AKK i skolan
en pedagogisk

utmaning

Boel H
eister Trygg   A

K
K

 i skolan – en pedagogisk utm
aning

Boel Heister Trygg

SÖK, Södra regionens Kommunikationscentrum

OM ALTERNATIV  OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION (AKK)  I  FÖRSKOLA OCH SKOLA

Pris 250 kr, frakt tillkommer med 24 kr
(Pris inklusive moms)

Kurser på avancerad nivå vid Lunds universitet ht 2013:
Audn08 Teorikurs i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv – Hearing and Listening in children with auditory and 
language processing disorders 7,5 hp. Kursen ges på engelska. Kursperiod: v 40-41 därefter projektarbete med redovisning i 
januari 2014. Sista ansökningsdag 15/4 via www.antagning.se. för vidare information: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-Audn08
 
”Språkliga problem i skolåldern” 7,5 Hp, 50% under perioden: v 48, 2013-v3 2014. delar av kursen kan komma att ges på eng-
elska. Sista ansökningsdag 15/4 via www.antagning.se för vidare information: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-Logn84
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Landstinget Västmanland söker

Läs mer på www.ltv.se

Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare 
med ca 6 500 anställda. Landstingets huvuduppgift är att bi-
dra till ett gott liv för västmanlänningen. Det gör vi genom att 
arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, 
näringslivsfrågor, kommunikationer och miljö. 

Avdelningschef
till Logopedverksamheten 

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med kompetenta 
och erfarna medarbetare till din hjälp!

 

 
 

GRUNDKURS DYSFAGI
UTREDNING OCH BEHANDLING

AV VUXNA PATIENTER
 

MULTIDISCIPLINÄR TEAMSAMVERKAN 

15-17 april 2013
Diagnostiskt Centrum 

Skånes universitetssjukhus, Malmö 

Kursen anordnas av Röntgenavd, Diagnostiskt 
Centrum för Bild- och Funktionsmedicin, Skånes 
universitetssjukhus, Malmö. 
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet 
Information: Logoped Margareta Bülow, DC-BFM, 
SUS, 205 02  Malmö. Tel 040-338866,  
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se. 
Anmälan senast den 7 april 2013  
till Eva Prahl, DC-BFM, SUS, 205 02 Malmö.  
Tel 040-338860, e-mail: eva.prahl@med.lu.se.

 
Division Hälsa- Habilitering och Rehabilitering 

Logopeder 
Logopedenheten, Karlstad 

 Vi söker två logopeder, vikariat, en 
med inriktning dyslexiutredning och 
en inom neuro/barn. 
 
Vill du veta mer kontakta tf verksamhetschef 
Jan Hultbäck, tfn 054-61 71 50 eller logoped  
Helena Kindberg, tfn 054-61 95 64. 
 
Sista ansökningsdag 5 april 2013. 

Läs mer om vikariaten på 

www.liv.se/jobb 

Symposium i Lund
Med anledning av boksläpp av ”Pragmatik – teo-
rier, utveckling och svårigheter” hålls den 14 juni 
ett vetenskapligt symposium med öppna föreläs-
ningar på Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Författare till boken är Ulrika Nettelbladt, leg. logoped och 
professor i logopedi vid Lunds universitet. Boken ingår i serien 
Språkutveckling och språkstörning hos barn och ges ut av 
Studentlitteratur. Ur programmet:
Introduktion, Ulrika Nettelbladt
Flerspråkiga aspekter på pragmatik, Eva-Kristina Salameh
Interaktion mellan barn med språkstörning och olika samtals-
partners, Kristina Hansson
Multimodal kommunikation och barns förståelse, Birgitta Sahlén
Gester i barnets pragmatiska utveckling, Mats Andrén
Psykologiska aspekter på pragmatik, Annika Dahlgren Sandberg
Språkförståelse i relation till pragmatisk förståelse, Pernille Holck
Vad personer med demens kan, Jan Anward
Individens födelse i interaktionen, Per Linell
En syntes av bokens teman, Ulrika Nettelbladt
Moderator: Viveka Lyberg Åhlander



Namn E-postadress Län/ Region Huvudarbetsgivare namn

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

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

Kerstin Andersson kerstin.andersson@gotland.se Gotland Gotlands kommun

Madeleine Holmqvist madeleine.holmqvist@lg.se Gävleborg Gävleborgs Läns Landsting

Nha Lu nha.lu@lg.se Gävleborg Landstinget Gävleborg

Kerstin Andersson Kerstin.e.Andersson@lthalland.se Halland Hallands Läns Landsting

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

Anna Aronsson anna.aronsson@lj.se Jönköping Jönköpings Läns Landsting

Ina-Siv Ahlinder inasiv.ahlinder@lj.se Jönköping Jönköpings Läns Landsting

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

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

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

Sara Nordström sara.m.nordstrom@skane.se . Skåne Region Skåne, Helsingborgs Lasarett 

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

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

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

Erika Lindquist erika.lindquist@skane.se Skåne Region Skåne,Trelleborgs lasarett

Annika Hildén annika.hildendik@yahoo.se Stockholm Stockholms läns landsting, Habilitering

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

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

Signe Tonér signe.toner@ds.se Stockholm Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Anna Björling anna.bjorling@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Stadshagen

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

Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, Stroketeamet Sigtuna

Sara Hellsten Sara.Hellsten@dll.se Sörmland ÖNH-kliniken, Sörmland

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

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

Hanna Evers hanev543@gmail.com Värmland Landstinget i Värmland

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

Ulrika Fransson ulrika.e.fransson@vll.se Västerbotten Västerbottens Läns Landsting

Heléne Westerlund westerlundhelene@hotmail.com Västerbotten Västerbottens läns landsting

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

Anna Nilsson anna.nilsson@lvn.se Västernorrland Länssjukhuset Sundsvall och Härnösand

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

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

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

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

Anna Hansen hansen.anna@hotmail.com Örebro Örebro Läns Landsting

Susanna Wennerfeldt wennerfeldt@telia.com Örebro Örebro Läns Landsting

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

Logopedförbundets förtroendevalda


