
Logopeden, är tidningen för Sveriges logopeder. 
Den ges ut av Svenska logopedförbundet, en del av 
fackförbundet SRAT, och når ut till majoriteten av 
alla Sveriges logopeder. Logopeden sprider kunskap 
om utbildnings-, forsknings  och yrkesfrågor rörande 
kommunikation, språk och sväljning. Som landets 
ledande tidning inom ämnet erbjuder vi den klart 
bästa kontaktytan ut mot en utvecklings  inriktad kår 
som är nyfiken på spännande kurser samt proffsiga 
hjälpmedel och produkter inom både vård och skola.

Logopedforum - en mötesplats för logopeder på nätet. Svenska logopedförbundet driver även 
webbplatsen Logopedforum; en mötesplats för logopeder på nätet. Logopedforum består av 2200 
aktiva medlemmar som utbyter erfarenheter och kunskap inom logopedi. Vill du snabbt nå ut till en 
stor del av landets logopeder är Logopedforum platsen för dig. www.logopedforum.se

Under 2019 arbetar vi vidare med att göra Logopeden och Logopedforum ännu mer användbara och 
utvecklande. Dina annonser är en viktig del i det. Alla vinner på att kunskap, kurser, produkter och 
hjälpmedel hamnar i rätt verksam heter och hanteras av kunniga användare. Så se till att dina annon-
ser syns där intresserade logopeder finns!

Nå logopeder på webben 
och i brevlådan

Information för dig som vill annonsera

Utgivningsplan Logopeden 2020
Nr Annonsstopp Hos läsaren
1 16 januari 6 februari

2 14 maj 4 juni

3 27 augusti 17 september

4 5 november 26 november

Logopeder arbetar med att hjälpa människor i alla åldrar som har svårt att kommunice-
ra, som följd av till exempel röst, tal, språk eller läs- och skrivsvårigheter. Även ät- och 
sväljsvårigheter ingår. Våra medlemmar arbetar inom kommun, landsting, statligt och privat.
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Annonsera i Logopeden
och på Logopedforum!

För bilagor och övriga annonsformat: Begär offert!

Format och priser, Logopedforum
Sidobanner 220x600 pixlar  

3250 kr exkl moms

Format och priser, Logopeden

Svenska Logopedförbundet förbehåller sig rätten att godkänna bilagor och annonser innan publicering.

medlemstidning för logopedförbundet # 2 | 2019

Tidningen  

för dig som är  

logoped

Rapport från nationella 

nätverksmöten

Ett validerat och reliabelt 

självskattningsformulär av 

röst vid könsinkogruensSaRKAFAB

115 000 slumpvis utvalda 

vuxna har via enkät svarat på 

en fråga om sin röst

Auskultationen 

med Åsa Otterbjörk

Kritisk granskning av 

IsoVox röstinspelningsbås

Stor röstenkät

RöstTema
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Tidningen  
för dig som är  

logoped

Auskultationen med 

Kristina Hammar

Logopedstudentdagar 

i Umeå - en rapport Hur väl mäter språktester 

behandlingsresultat?

Camilla Nilsson spenderade 

våren i Georgien för att sprida 

kunskap om språkstörning.

Logopedi i Georgien

Linnéa Öberg och Josefin 

Lindgren presenterar  

referensdata

Nonordsrepetition

Tuff arbetssituation 

för många logopeder

Dags att nominera kandidater 

till Svenska Logopedpriset 

som delas ut på förbundsmötet

Logopedpriset

• Produktannonser ligger ute i tre veckor.
• Platsannonser ligger ute på webben till och med sista 

ansökningsdatum.
• Logopedforbundet.se är ej aktuellt för produktannonser, 

utan enbart lediga tjänster, kurser och dylikt.

Priser, Logopedforbundet.se
Sidbotten   980x75 pixlar  

2400 kr exkl moms

Vill du veta mer? 
Kontakta oss!

Annonsbokning
Signe Tonér

redaktör 
Logopeden

logopeden@logopedforbundet.se
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Tidningen  
för dig som är  

logoped

Presentation av de  

nya specialisterna

Brister i logopeders  

arbetsförhållanden vad gäller 

kompetensutveckling

Stor enkät

Uppföljning med VD Sofia 

Uddeholt. Hur mår företaget 

efter rekonstruktionen?

Rapport från årets 

Almedalsvecka

Logopedstudentdagarna  

i Umeå - snart är det dags 

Dynamica

Svårt få till  

kompetensutveckling


