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Ledare

Varför skall man vara med i facket?
”Nu skall man ju till och med förhandla sin egen lön. Ingenting får man för pengarna! Dyrt
är det också!”

Ja, varför skall man egentligen vara med i SLOF? Frågorna ovan kommer onekligen då
och då från enstaka medlemmar. Vad har SLOF att erbjuda?

För det första är det inte SLOF som bestämmer vilken lön en enskild individ skall ha,
inte DIK heller, om nu någon skulle tro det. Lönen är en uppgörelse mellan den anställde
och chefen. Det handlar om att komma överens om vad ens arbetsinsats är värd och vad
arbetsgivaren är beredd att betala för det. Begär man en lön kan arbetsgivaren välja att
godta förslaget eller inte. Förhandlingshjälp kan man visserligen behöva och visst är jag
medveten om att verkligheten inte alltid är så enkel som den kan verka. Många logoped-
chefer (d v s de som har en annan profession men som är chef över logopeder) eller
cheflogopeder (logopeder som är chefer) har inte så stort löneutrymme att fördela mellan
de anställda. Störst chans till en rejäl löneökning har man när man byter arbete. Det är den
krassa verkligheten. Men då handlar det mycket om att som enskild logoped våga begära
rätt lön. Det handlar också om att de som skall anställa logo-
peder är mycket väl medvetna om vad vår kompetens står
för, varför logopeder behövs, vad vi gör för nytta. Och det är
här professionsförbundet SLOF kommer in i bilden.

Många tycks fortfarande leva kvar i att ”facket” är någon
slags LO-koloss som enbart sysslar med löner och avtal. Is-
tället är det väl så - om man generaliserar - att facket, åt-
minstone SLOF, i första hand är ett professionsförbund. De
allra första yrkesförbunden var just professionsförbund. Flera
personer inom samma skrå samlade sig för att gemensamt
kunna driva frågor gentemot dem som styrde i staden.
Skräddarna för sig, skomakarna för sig, hattmakarna för sig
o s v. Redan på den tiden insåg man att det var oerhört
opraktiskt och ineffektivt att varje skräddare för sig skulle
arbeta för sina egna villkor. Så mycket effektivare om alla
skräddare kunde samlas för att få större gehör för sina önske-
mål! Om en eller ett par kunde utses som talesmän skulle de
ju kunna föra hela gruppens talan inför de styrande i staden
och på så sätt få större inflytande.

SLOF är ett professionsförbund som fungerar i stort sett likadant. SLOF är vår möjlighet
att göra logopeders röster hörda i ett större sammanhang. Visst är jag medveten om att
massor av opinionsbildande arbete bedrivs på alla olika arbetsplatser i landet, vilket ger
gehör även i större sammanhang. Men vem skulle föra logopedernas talan nationellt och
internationellt om inte SLOF fanns? Medge att det skulle vara oerhört opraktiskt om varje
logopedmottagning för sig förde en enskild dialog med Socialstyrelsen, Högskoleverket,
EU, riksdag och regering för att nämna några. Hur skulle det i praktiken se ut? Vore det
över huvud taget möjligt? Jag är övertygad om att det inte skulle vara en bra lösning. Jag
tror inte att det finns någonting att vinna på det - tvärtom!

SLOF behövs framför allt för att föra logopedernas talan på den offentliga arenan. Vi har
en aktiv dialog med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt.

Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande, SLOF

forts på
sidan 5!
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johanna.larsson@ltjkpg.se
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NINNIE KARLSSON
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ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

SANNA HOLSTEIN
Gotlands län
sanna.holstein@hsf.gotland.se

PETRA WESTRIN
Blekinge län
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petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

CHRISTINA HOUGAARD
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Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se

BIRTHE HOLMQVIST
Hallands län
Tel:  035-13 96 14
birthe.holmqvist@halmstad.se

KERSTIN JILLEFORS
Göteborgs och Bohus region
Tel: 031-776 01 34
kerstin.jillefors@vgregion.se

CHARLOTTE WISING
Älvsborgs län
Tel: 0322-22 61 21
charlotte.wising@vgregion.se

SARA ENGSTRÖM
Skaraborgs län
Tel: 0500-44 45 63
sara.engstrom@telia.com

ANNA DJURBERG
Örebro län
Tel: 019-602 22 38
anna.djurberg@orebroll.se

KARIN DAHLIN
Västmanlands län
Tel: 021-17 50 23
karin.dahlin@ltvastmanland.se

KRISTINA PETTERSSON
Dalarnas län
Tel 0250-49 31 58
eller  0250-49 32 76
kristina.pettersson@ltdalarna.se

ROSE-MARIE BLOM SVENSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 47 80
rose-marie.blom.svensson@lg.se

KATARINA NYGREN
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katarina.nygren@sundsvall.se

ANNIKA SJÖQUIST
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KARIN BRUNNEGÅRD
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ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
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anna-lena.dynesius@nll.se

HANDLÄGGARE & OMBUDSMÄN:
Sara Andersson studenter 08-466 24 10
Katarina Berkowitz förhandl. kommun, landsting, privat 08-466 24 23

AC, BD, C, F, N, U, X, Västra Götalands län
Gunilla Johannesson arbetsmarknad och förhandl. 08-466 24 03

Stockholms läns landsting
Lise-Lotte Klavebäck förhand.privat, kommun Stockholms

län, privat, landsting kommun Z län 08-466 24 18
Sara Luthander-Hallström förhandl. statlig sektor, hela landet 08-466 24 27
Anna Steen förhandl, kommun, landsting, privat 08-466 24 30

G, H, K, Skåne län, AB privat
Lars-Erik Svelander förhandl. kommun, landsting, privat 08-466 24 67

AB kommun, D, E, I, S, T, W, Y, Z-län
Bo Westas utredning 08-466 24 05

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK,
För-bundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:

VD och FÖRHANDLINGSCHEF:
Åke Lindström 08-466 24 38
Maria Klingemo sekreterare 08-466 24 37

CENTRALA FÖRHANDLINGAR & UTVECKLINGSFRÅGOR:
Ulf Björkstrand chefsförhandlare 08-466 24 22
Ingrid Blomqvist sekreterare 08-466 24 25
Lars Fagerstedt direktör 08-466 24 29
Saida Karlsson sekreterare 08-466 24 35
Ulrika Larsson enhetschef 08-466 24 12
Helena Nicklasson organisation och utveckling 08-466 24 36
Lennart Sandström ombudsman 08-466 24 21

ADMINISTRATION:
Lars Brunnelöv adm.chef 08-466 24 74
Ing-Marie Enmalm redovisning 08-466 24 78
Bo Jernberg ansvarig medl.reg, pers.adm. 08-466 24 73
Per Lagerberg fastighet, inköp, vaktmästeri 08-466 24 14
Johan Lilja PC-tekniker 08-466 24 71
Elisabeth Lindgren redovisning 08-466 24 77
Annika Marshall reception 08-466 24 00
Marie Norin kanslist 08-466 24 19
Anneli Åberg datasupport 08-466 24 72
Berit Åberg redovisning 08-466 24 76
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Utbildnings- och behör ighetsfrågor,
legitimationsfrågor, diagnoser, etiska reg-
ler, prioriteringar, kontakt med andra vård-
förbund... Ämnena är många. Vi svarar på
remisser, deltar i olika utredningar och sam-
arbetsgrupper. Allt detta förstås i syfte att
föra fram logopedin i samhället, att få män-
niskor i beslutsfattande position att inte
glömma bort logopeder, att inse att det är
logopeder som behövs på BVC, inom
rehab, inom skolan, i resursteam... Vi be-
höver EN talesman som kan driva dessa
frågor och representera hela vår yrkeskår
som en naturlig samtalspartner i samhället.
Det är SLOF!

Ett medlemskap i SLOF innebär, för-

N ästan ett år i förväg vill vi i styrelsen påminna alla om att 20-21/3 2003 äger nästa stämma rum
i Malmö. Den kommer att föregås av SLOFs förbundsmöte den 19/3.
Det är nu hög tid för oss att planera programmet. Vi vill därför uppmana alla logopeder att tänka

till. Kom med förslag om föreläsare, intressant forskning, doktorsavhandlingar, workshops etc. Vi ser gärna
att logopeder som själva vill föreläsa/hålla workshop hör av sig.

De senaste årens utvärdering av stämman har visat att många deltagare vill ha föreläsningar med inrikt-
ning på konkret behandling, så detta ska vi försöka tillgodose på nästa stämma. Vi hoppas också kunna få hit
någon välkänd internationell föreläsare.

Hör av er!

Camilla Linnander
Kursansvarig

Camilla.linnander@swipnet.se
Thujagatan 35

230 44 Bunkeflostrand
tel: 040-16 19 89

LOGOPEDSTÄMMAN

utom ovanstående, att man får möjlighet
till fortbildning samt till att knyta kontak-
ter och utbyta erfarenheter med kolleger
från andra delar av landet, Europa och värl-
den, t ex på Logopedstämman. Naturligt-
vis är det önskvärt att de som är medlem-
mar i SLOF är det av fri vilja och inte av
tvång. Möjligheten att påverka förbundets
inriktning är mycket stor. Till SLOFs
förbundsmöte väljs delegater bland alla
medlemmar i landet, spridda från norr till
söder, öster till väster. Vid förbundsmötet
beslutar delegaterna, d v s de 40 personer
som har mandat av hela logopedkåren, vilka
yrkesfrågor som är viktiga att driva, vad
arbetet skall inriktas mot. Medlemmarna

bestämmer alltså i stort vad som skall gö-
ras. Sedan är det styrelsens sak att försöka
genomföra uppdragen.

Detta arbete bidrar i sin tur till högre
löner, större kunskap om logopedi ute i
samhället, utökad arbetsmarknad, fler
logopedtjänster, bättre arbetsvillkor, fler
utbildningsplatser, i långa loppet till en
bättre vardag för alla patienter som behö-
ver oss. Om vi inte hade någon represen-
tation i samhället är jag övertygad om att
resultatet skulle bli negativt för vår kår. Allt
det arbete - oftast helt frivilligt - som
SLOFs styrelse lägger ner bidrar till en po-
sitiv utveckling för vår yrkeskår. Det är det
jag betalar min avgift till.

Ledare

forts från sidan 5!
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Fackligt

Varför byter ni försäkringsgivare nu igen?
- Sedan Akademikerförsäkring bildades i
början av 1990-talet har vi haft tre försäk-
ringsgivare inom det försäkringsområde där
vi har de största volymerna. Det handlar
då om liv-,olycksfall- och barnförsäkringar.
Och varje gång har det skett för att ge
medlemmarna bästa möjliga försäkrings-
villkor till lägsta möjliga premie.

- Fram till 1998 samarbetade vi med
Förenade Liv. Mellan 98 och 01 hade vi
SalusAnsvar som försäkringsgivare och nu
har vi sedan årsskiftet gått över till Mo-
derna Försäkringar. När det gäller så kal-
lade sakförsäkringar för Villa, Hem och Bil

Information från
Akademikerförsäkring

har vi haft samma försäkringsgivare, Trygg-
Hansa, under alla år.

- Sjukförsäkringen introducerades 1994
med det schweiziska bolaget Zurich Life
som försäkringsgivare. Det var då en av
marknadens allra bästa sjukförsäkringar. Det
som sedan hände i slutet på 1990-talet och
början på 2000-talet var att sjukskrivninga-
rna fullständigt exploderade. Zurich Life
ville då avsluta försäkringen och agerade
på ett sådant sätt att det var i det närmaste
omöjligt för nya försäkringstagare att
komma in i försäkringen. Vår affärsrelation
upphörde 2001.

 - Sjukskrivningarna är fortfarande

många och samhällets kostnader för sjuk-
försäkringen ökar med 25 milj kr per dag.
Det var svårt att hitta ny försäkringsgivare.
Enbart SalusAnsvar, som vi sedan tidigare
hade affärer med, var villiga att erbjuda oss
en sjukförsäkring, men till villkor som var
sämre och med högre premier.

- Vi stod i valet och kvalet om vi skulle
sluta att erbjuda en sjukförsäkring, men
valde ändå att fortsätta eftersom efterfrå-
gan är så pass stor. Vi gör regelbundet upp-
handlingar på alla våra försäkringar för att
se att vi har låga premier och att villkoren
är bra. Den senaste förhandlingsomgången
resulterade i att vi kommit överens med

Moderna Försäkringar blir Akademikerförsäkrings nya försäkringsgivare

på sjukförsäkringar. Akademikerförsäkring har också anställt en VD för

att komma till rätta med de problem som bolaget haft under de senaste

månaderna. Brister i rutiner har lett till förseningar både i informations-

hänseende och i premieaviseringen.

Akademikerförsäkrings styrelseordförande Jan-Åke Porsgren svarar här

på frågor om vad som händer i Akademikerförsäkring.
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Fackligt

Moderna Försäkringar om försäkringar för
Liv, Olycksfall och Barn, en olycksfallsför-
säkring och sjukkapitalförsäkring för stu-
denter samt om en sjukförsäkring.

- I och med att vi byter försäkringsgi-
vare uppstår nya rutiner. Vi har själva också
bytt datasystem och tyvärr drabbats av initi-
alproblem. Vi har dessutom flyttat kund-
tjänsten till Stockholm och fått anställa ny
personal. Aviseringar har inte kommit ut i
tid. Vi har inte hunnit med att informera
tillräckligt snabbt. Jag förstår att det leder till
irritation. Det är ändå viktigt att konstatera
att alla försäkringsöverenskommelser vi gör
sker med medlemmarnas bästa för ögonen.

Det har varit mycket oklarheter kring sjuk-
försäkringen. Bland annat krävs försäkringstaga-
rna på en ny hälsodeklaration. Varför det?
- Alla som hade en sjukförsäkring, utan
pågående sjukdom, har erbjudits en ny för-
säkring. I samband med bytet av försäk-
ringsgivare vill den nye försäkringsgivaren
ha en uppdatering av hälsostatusen i kol-
lektivet. Ingen som är frisk kommer att få
avslag. De som har en pågående sjukdom
blir kvar i det gamla systemet. När de blir
friska erbjuds de en fortsättningsförsäkring
i Salus Ansvar.

Hur vet ni vem som fyller i hälsodeklarationen
när det inte finns någon ruta för personnum-
mer på den?
- Det har skett vissa missar i samband med
våra utskick. Jag beklagar det ännu en gång.
Men vi klarar att identifiera personerna
ändå genom deras namn.

Varför kom informationen först i mars om en
förändring som inträffade vid årsskiftet 2001-
2002?
- Förhandlingarna drog ut på tiden in på
det nya året. Vår ambition var att ingen
skulle vara oförsäkrad över årsskiftet. Det
är givetvis inte bra när informationen kom-

FAKTA
Akademikerförsäkring AB har
drivit verksamhet i cirka tio år.
Bolaget ägs av de sex SACO-
förbunden Akademikerförbun-
det SSR, DIK, Farmacevtför-
bundet, Förbundet Sveriges Ar-
betsterapeuter, Ingenjörsför-
bundet och Naturvetareför-
bundet. Jan-Åke Porsgren, f d
förbundsdirektör i SSR, är ord-
förande i bolaget.

mer i efterhand, men vi valde att garantera
medlemmarnas försäkringsskydd under en
övergångsperiod och avvakta tills vi kunde
ge korrekt information.

I gruppliv och gruppolycksfall får medför-
säkrad vara med, men inte i sjukförsäkringen.
Varför?
- Det togs bort i sjukförsäkringen redan
1995 av Zurich Life. Förklaringen är att
försäkringsbolagen ogärna vill ha med
medförsäkrade. Det är nämligen svårt att
bedöma riskerna för den gruppen. För den
egna gruppen vet vi däremot hur kollekti-
vet ser ut och vilka risker som finns. Statis-
tiken visar också att både riskerna och an-
talet skadade är högst i gruppen medför-
säkrade. Att inkludera medförsäkrad hade
med andra ord påverkat premien. Det råd
vi kan ge är att uppmana make/maka att ta
kontakt med sitt fackförbund och fråga ef-
ter deras försäkringserbjudande.

Får den som inte vill ha kvar försäkringen men
betalat till och med mars tillbaka sin premie?
- Självklart kommer den att betalas tillbaka.

Har ni några nyheter på gång?
- Vi har en ny olycksfallsförsäkring för stu-
denter som är med i våra ägarförbund. Den
ingår i medlemsavgiften och gäller under
studietiden. Den ligger i Moderna Försäk-
ringar där också den nya Liv-, olycksfalls-
och barnförsäkringen finns. Liv-, olycks-
falls- och barnförsäkringen kommer nu att
erbjudas nya yrkesverksamma medlemmar
gratis i tre månader, på samma sätt som vi
gjorde för tio år sedan. Vi har en starkt ökad
anslutningsgrad på våra sakförsäkringar
Villa, Hem och Bil. Vi tolkar det som att
försäkringsgivaren Trygg-Hansa håller kon-
kurrenskraftiga priser och bra kvalitet på
produkterna.

- Vi har också anställt en ny vd på Aka-
demikerförsäkring. Han heter Lars Söder-
ström och kommer närmast från SalusAn-
svar/Crawford.

Visar inte allt detta strul att fackförbund inte
borde ägna sig åt försäkringsverksamhet?
- Nej. Vi driver ett försäkringsbolag för att
kunna förhandla fram bra villkor till låga
premier. Akademikerförsäkring har inget
vinstintresse. Om överskott uppstår används
det till att justera premierna. Genom att
Akademikerförsäkring regelbundet för-
handlar med olika försäkringsgivare har vi
en god insyn i marknaden. Vi är inte i hän-
derna på försäkringsbolagens godtycke när
det gäller försäkringsvillkor och premie-
kostnader.

- Många medlemmar efterfrågar dess-
utom försäkringslösningar som ett mer-
värde i sitt medlemskap. Då är det viktigt
för oss att kunna erbjuda det. Vi tror oss
också nu ha vidtagit åtgärder som gör att
verksamheten ska fungera så att vi kan hålla
en bra service mot våra kunder, avslutar
Jan-Åke Porsgren

Tomas Lundenmark
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Fackligt

D IKs styrelse har beslutat att för-
bundet inte längre ska upprätt-
hålla redogörarfunktionen i AEA,

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
I fortsättningen kommer medlemmarna att
ha kontakt direkt med a-kassan i alla
ersättningsfrågor och ansökan om ersättning
görs från och med årskiftet direkt till AEA.
Bakgrunden till detta beslut är att DIK inte
får delta i a-kassans myndighetsutövning.

DIK kommer förstås att fortsätta ge råd
och biträde till medlemmar även i frågor
som rör arbetslöshetsersättning. Men vi
kommer inte att göra det på uppdrag av
AEA, utan bara på uppdrag av enskilda med-
lemmar som begär det. Vi kan i fortsätt-
ningen fungera som ombud för medlem-
men, men inte som ombud för a-kassan.

På sätt och vis innebär den nya ord-
ningen att DIK mer renodlat kommer att
stå på medlemmens sida. Tidigare har ju
förbundet företrätt både medlemmen och
a-kassan, vilket i vissa situationer lett till en
otydlighet i rollen. Som medlem kan du
alltså även i fortsättningen vända dig till
DIK när du behöver råd eller biträde i frå-
gor som rör dina relationer till a-kassan, på
precis samma sätt som den som arbetar kan
få hjälp gentemot arbetsgivare.

BAKGRUNDEN till förändringen är ett ytt-
rande från Justitieombudsmannen JO. Där
konstateras att all handläggning av ersätt-
ningsärenden är att betrakta som myndighets-

utövning. När a-kassan låter personal som är
anställd av till exempel en facklig organisa-
tion medverka i handläggningen av
ersättningsärenden, så innebär det att man
överlämnar myndighetsutövning åt vad som
kallas ”privaträttsligt organ”. Och sådant över-
lämnande av myndighetsutövning får bara
göras med stöd av lag. Någon lag som ger
stöd för a-kassorna att göra detta finns inte.

Det här innebär att alla a-kassor ”kopplas
loss” från sina nuvarande samarbetspartners,
oftast fackförbund. Särskilt märkbart kom-
mer det att bli för en del LO-förbund, där
symbiosen mellan den fackliga organisatio-
nen och a-kassan ofta är stark, och där perso-
nal anställd av den fackliga organisationen
ibland även fattar beslut i ersättningsärenden.

Så är det inte i AEA. Men JO konstate-
rar att även handläggning som föregår
beslutsfattandet är myndighetsutövning.
Därför kommer även AEA tvingas överge
systemet med redogörare på förbunden.
Den viktigaste förändringen för enskilda
medlemmar blir att alla papper som rör
arbetslöshetsersättning från och med den
1 maj 2002 ska skickas direkt till AEA, och
att all kontakt i ersättningsärendet ska ske
med a-kassan centralt.

DIK HÖR TILL DE FÖRBUND som länge hål-
lit fast vid systemet med så kallad delad
handläggning, det vill säga arbetslösa med-
lemmar har haft kontakten i sitt ersättning-
särende med en redogörare på förbundet.

Vi har sett detta som en viktig del i det
samlade serviceutbudet. Medlemmarna har
också uppskattat den hjälp de har fått när
deras ärende gått via förbundet.

MEN NU ÄR DET ALLTSÅ slut med det. Möj-
ligen kan enstaka medlemmar befara att ser-
vicen kommer att försämras när deras
ersättningsärende inte längre slussas via en
redogörare på DIK, särskilt för den som
lite mer allmänt vill diskutera sin situation
ur ett yrkesperspektiv.

Men de farhågorna är nog överdrivna. När
man kommer till besluten om ersättning blir
det i vart fall ingen skillnad. Redan idag är det
AEA centralt som fattar alla beslut, och beslu-
ten är dessutom styrda av lagstiftning. Så ur
medlemmens synpunkt ska det inte behöva
bli någon större skillnad när AEA tar över.

Det görs också mycket för att ytterli-
gare förbättra servicen från a-kassan. Inte
minst är AEA föregångare bland a-kassorna
när det gäller att ta hjälp av IT för att för-
bättra servicen till sina medlemmar.

Bland annat har man utvecklat ett elek-
troniskt kassakort, som många arbetslösa an-
vänder. Medlemmen får ett lösenord och
kan fylla i sitt kort direkt i datorn. En av
fördelarna med detta är att man kan bygga
in spärrar mot många av de felaktigheter
som ofta uppstår på de vanliga kassakorten.
AEA ligger också i framkanten när det gäl-
ler att utveckla andra IT-stöd med syfte att
förbättra medlemsservicen.

A-kassehanteringen flyttas
från DIK till AEA
Hanteringen av arbetslöshetsärenden flyttas från DIK till

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. Från och med den

1 maj 2002 ska alla handlingar rörande arbetslöshetsförsäkringen

skickas direkt till AEA och i alla frågor som rör ett kassaärende ska

man vända sig direkt till AEA. Råd och allmän information kan man

även fortsättningsvis få från DIK.
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J ag heter Karin Knutson och är
vikarierande logoped på CI-
teamet (Cochleaimplantat-

teamet) på Huddinge Universitets-
sjukhus, Stockholm. I Logopednytt
nr 9/01 skrev jag en artikel om CI
”Vad är ett cochleaimplantat (CI)
och hur berörs vi logopeder?” där
jag bl a framhöll följande: ”Vi,
cochleateamet här på Huddinge
Universitetssjukhus, planerar att
under början av våren bjuda in in-
tresserade logopeder till en CI-
informationsdag. Datum kommer
att annonseras i Logopednytt.”
Denna informationsdag kommer att
bli framflyttad till hösten och slås
samman med det nationella CI-
nätverksmötet i slutet av oktober här
i Stockholm. För dig som är intres-
serad av detta möte eller skulle vilja
ta del av den nystartade ”CI-
chatsidan” vänligen kontakta CI-
teamet via vanlig post eller kontakta
logoped Ulrika Löfkvist (Hörsel-
kliniken, Huddinge Universitets-
sjukhus) via e-post (för adresser se
nedan).

Vi hoppas på en stor uppslutning
logopeder till höstens nätverksmöte.
”Barn med cochleaimplantat” är en
relativt ny patientgrupp MEN en
patientgrupp som växer och är här
för att stanna...  Även om du idag
inte har kontakt med något barn
med CI blir vi jätteglada om du hör
av dig och tillkännager ditt intresse!

Med vänlig hälsning

Karin Knutson
Leg logoped (CI-teamet, HS)

Huddinge Universitetssjukhus AB,
Kliniken för Cochleaimplantat, M43

(Logoped), 141 86 Stockholm
(Märk kuvertet ”CI-intresserad

logoped”!)

Logoped Ulrika Löfkvist
ulrika.lofkvist@aud.hs.sll.se

OBS!
Om du är ”chat-side-intresserad”

var god vänd dig till Ulrika.

Hej!
Symposium:
Språklig och kognitiv ut-
veckling hos barn med CI -
var står forskningen idag?
Symposium 3 oktober, kl 09.00 -16.00.
Aulan, Lunds Universitetssjukhus.

Allt fler döva och hörselskadade barn får idag cochleaimplantat
(CI) och det finns ett stort behov av kunskap kring hur implantatet
påverkar dessa barns utveckling. Barn med CI utgör i Sverige en
liten men stadigt växande grupp och behovet av samordning av
forskningen inom landet är uppenbart liksom behovet av utbyte
med andra länder. Syftet med mötet är att få till stånd ett erfarenhets-
utbyte och samarbete mellan forskare från de nordiska länderna
inom området språklig och kognitiv utveckling hos barn med CI.
Dessutom vill vi för kliniskt och pedagogiskt verksamma inom
området CI, samt för föräldrar till barn med CI, presentera det
aktuella forskningsläget. Mötet, som kommer att hållas på engel-
ska, finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och arrangeras av
ett nybildat svenskt forskarnätverket kring barn med CI.

Dagen kommer att starta med en plenarföreläsning av Professor
Ann Geers, Washington University, St.Louis, som är  psykolog och
framgångsrik forskare om döva och hörselskadade barn. Några av
hennes senaste publikationer behandlar långtidsuppföljning av barn
med CI, arbetsminne och talförståelighet. Efter plenarföreläsningen
kommer forskare från de olika nordiska länderna att hålla presen-
tationer över aktuell forskning.

Dagen är kostnadsfri och anmälan görs på e-mail till Birgitta.Sahlen
@logopedi.lu.se

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Birgitta Sahlén
Institutionen för logopedi och foniatri

Lunds Universitet

Björn Lyxell
Institutionen för beteendevetenskap och psykologi

Linköpings universitet

Åsa Nordqvist
Institutionen för lingvistik

Göteborgs universitet
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&
B arntåget är en utställning som visar

hjälpmedel och läromedel för barn
med funktionsnedsättning. Alla

barn och unga behöver stöd och hjälp för
att utveckla sin identitet. För barn med sär-
skilda behov är det extra viktigt. De behö-
ver bra hjälpmedel för att fungera och ut-
vecklas både i skolan och på fritiden. Det
har alla barn rätt till enligt FNs Barn-
konvention.

Barntåget besöker tio orter mellan
Malmö och Luleå under veckorna 16-18.
Utställningen är öppen för allmänheten 1-
2 dagar per ort. Den består av tre vagnar
med hjälpmedel och läromedel som visar
möjligheter och ger inspiration till hem-

lärorikt på tåget
om de nya hjälpmedel som finns på mark-
naden. Det är här Barntåget vill visa på de
möjligheter som finns idag, med utgångs-
punkt från barnens behov och rättigheter.

Barntåget genomförs av Hjälpmedels-
institutet och Ungaifocus i samarbete med
Barnombudsmannen, Handikapp-
ombudsmannen, Rädda Barnen, SISUS
(Statens institut för särskilt utbildningsstöd)
och Specialpedagogiska institutet. Barn-
tåget stöds av medel från Stiftelsen för
Kunskaps- och Kompetensutveckling och
Allmänna Arvsfonden.

Vi beklagar sen publicering av denna infor-
mation.

Lönestatistiken för år 2001 är i skrivande stund
ej färdig, men den kommer inom kort att finnas

tillgänglig på DIKs webbplats

www.dik.se

met, förskolan, skolan och fritiden samt en
informationsvagn.

Under Barntågets turné pågår semin-
arier inom olika handikappområden (mer
info på www.hi.se/barntaget ). Seminarie-
rna ökar kunskapen hos alla som arbetar
med barn och ungdomar i barnomsorg,
skola, habilitering eller hjälpmedels-
verksamhet. Roliga saker händer både på
tåget och på stationerna, t ex spelhåla,
skräckgrotta, teater och musik.

I Sverige finns bra hjälpmedel och ett
försörjningssystem som fungerar, men barn
har andra behov än vuxna. Det är svårt för
barn att t ex få hjälpmedel till lek och fritid.
Ett annat problem är att det saknas kunskap

Roligt
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Inspirerad utvärdering!
Utvärdering av kursen i verslära för
logopeder och dramalärare”Många kurs-

utvärderingar

har vi läst un-

der årens lopp,

men denna vill

vi dela med oss

av till LNs

läsare”, skrev

Eva Ihre och

Lena Junker

Bring i ett mail

till redaktio-

nen.

-Jo, goda doktorn, nu vill jag du ska höra:
det bor något konstigt i mitt öra.

Jag sitter på bussen, och förarn ropar ut
daktyler, spondéer, det tar aldrig slut!

Om själv jag vill säga något med vett i
Så blir jag av hexameter alldeles svetti!

Jambiten har flyttat in i min kropp,
anapesten surrar i min huvudknopp.

Fötterna för mig i knitteltakt,
och jag tror faktiskt själv,

nu må det vara sagt,
att jag utvecklats till metrikoman:

när man vid versmått har blivit van,
så finns ingen bot, man vill bara ha mer!

Versfötter käkar man, fler och fler,
Hon som mig smittat är en charmig tant,

som räknar fötter väldigt galant.
Margot Beckman har för oss öst

ur sina kunskaper väldigt generöst:
i den brunnen finns säkert mycket mer;

ge oss kurser, många fler!
Doktorn och jag är nu helt överens,
utan metrik får jag svår abstinens!

(Logopeden tror sig sjuk och har därför uppsökt en förstående läkare på akutmottagningen.
På frågan hur det är fatt svarar hon mångordigt, som det anstår en äkta logoped, följande:)

(Sedan doktorn ställt diagnosen jambit med utvecklad daktylos och för detta ordinerat
Mera Metrik skildes patient och doktor åt. Ett varningens ord uttalades dock: det gäller att
ta det sonett, utan behandling kan man hamna i ett hemskt stadium av tråkig trokeism.)

Elisabet Westin
Logoped

Inspirerad utvärdering!

Referat från kursen publicerades i LN nr 9-01.
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TITTUT!Regionalteveprogrammet ABC uppmärksammade nyligen en

äldre dam som heter Gertrud Ekman och som gör fantastiska

”terapidjur”. Det nämndes i inslaget att bland annat logopeder

har nytta och glädje av hennes skapelser.

Gertrud leker tittut med en tax i strut. Hon syr många sorters hundar. Katter syr hon sällan
eftersom det är svårt att få deras ögon att se riktigt äkta och snälla ut vilket är viktigt.

G ertrud Ekman har en stark känsla
för barn, djur och natur. Hon var
från början zoolog och ville bli

konservator, men så blev det av olika an-
ledningar inte. Istället kom hon att börja sy
verklighetstrogna dockor och djur till sina
barn och barnbarn. Många av dockorna är
sydda som handdockor eller strutdockor, som
styrs med en pinne, vilket gör dem nästan
levande. En svärdotter tog i början på 80-
talet med sig några djur till sin arbetsplats på
Lekoteket i Täby och sedan spred sig ryktet
om ”terapidockorna”. Både barn och vuxna
blir förtjusta i dem, även ”tysta” barn lockas
att kommunicera med dessa hundar, rävar och
ugglor, så det är inte konstigt att djuren efter-
frågas i hela landet. I kundkretsen finns, för-
utom logopeder, föräldrar, förskollärare, läkare
med flera. Bästa beviset för hur älskade
Gertruds skapelser har blivit är kanske att
människor som köpt något av hennes djur
för många, många år sedan nu har börjat
skicka ”hem” dem igen för reparation. Bland
annat har hon fått reparera ett djur som hon
gjorde för 50 år sedan!

Ugglor på rad. Det finns också ugglor som sitter inne i trädstammar och därifrån leker tittut.



LOGOPEDNYTT 4/02 13

En barngrupp från Lidingöhemmet
gjorde ett besök en solig aprildag. En tax
tittade blygt men välkomnande fram bakom
ytterdörren. Sedan bjöds vi in till den stora
hallen och ett rum fyllt med allehanda
dockor som vi fick titta och känna på. De
var gjorda av ”pälsigt”material, men inte rik-
tig päls. Gertrud berättade att hon klipper,

Gertrud gör spel, tavlor med mera. Här förevisar hon ett nytt spel med hjälp av en liten saga. Till höger skymtar fisken som man kan krypa in i.

färgar och friserar tyget så att det ska bli så
naturtroget som möjligt. En del kunder lå-
ter den egna hunden eller katten vara mo-
dell och då gäller det att vara noga så att det
blir riktigt likt. Djur med kort päls kan hon
inte avbilda för då syns sömmarna. När det
gäller sömnad är hon för övrigt självlärd och
hon experimenterar gärna med nya mate-

rial och modeller. Populäraste figuren un-
der vårt besök var nog en fisk, stor nog som
ett litet tält. Barnen turades om att krypa in
i den. De stängde fiskens mun med en drag-
kedja och tittade ut genom ett ”öga” och
var mycket nöjda med att vara ”uppätna”.

Annika Sönnerhed

TEMANUMMER OM HABILITERING!

Efter önskemål från flera håll planerar vi att göra Logopednytt nr 5 -02 till ett temanummer

om habilitering. Vi vill därför uppmana alla er som arbetar inom detta område att fatta

pennan/greppa tangentbordet och dela med er av era erfarenheter! Skicka in era

alster i god tid, dock senast 16 maj. Bilder välkomnas!

Manusstopp 16 maj! Maila gärna!
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J ag sitter med Logopednytt nr 2-02
framför mig. Här finns en berättelse om
utbrändhet, ett välbehövligt dokument

från någon som vågat berätta hur det kan
bli. En tragisk historia som när allt vore
som det skulle kanske aldrig hade behövt
skrivas… Men okej då, vi lever inte i en
perfekt värld och alltid kan ju någon råka
ut för utbrändhet.

Nu är det tyvärr så att det inte bara är
någon enstaka individ som råkar ut för
denna ”nya sjukdom”, utan vi är många,
många på en skala från utsjasad, utmattad
till utbränd. Vi är många och alltför tysta,
då tillståndet sakta urholkar självförtroendet.

I samma Logopednytt finns en annons
jag helst skulle vilja slippa se i den utform-
ning den har antagit. Inga nämnvärda för-
ändringar tycks ha inträffat på platsen i fråga.
Annonsen är från min förra arbetsplats och
där söker man logopeder. Det gör man gan-
ska ofta nu för tiden.

Ledningen skyller på logopedbrist, fast
hittills har det inte varit så svårt att få folk
att komma dit som att få dem att stanna.
Trots många år av tilltagande problem med
vantrivsel på arbetsplatsen har ledningen
fortsatt att agera slappt, oförstående eller
inte alls. Det verkar som om man inte ens
har de mest elementära kunskaper i hur
man bemöter människor i kris, trots att de
som ingår i ledningen själva är utbildad
vårdpersonal... När det gnisslar bland koll-
egorna, när sjukskrivningarna rakar i höj-
den, när uppsägningarna duggar tätt, då
skyller cheferna på allt från ”svaga indivi-
der” som i stort sett får skylla sig själva, till
att logopeder är besvärliga (!), till att ”det
är så här det är att jobba inom landstinget”…

Landstinget – den sista
kommuniststaten?

Smaka på de orden ett tag: ”Det är så
här det är att jobba inom landstinget”. Vad
gömmer sig egentligen bakom orden? Jo,
något i stil med: ”Som anställda i landstinget
ska ni tiga och lida och ni ska vara lojala
mot ledningen även om den trampar på er
som om ni vore ett gäng kackerlackor. Ni
ska leva på luft och bara ge av er själva, för
vi har knappt råd att betala er. Ni ska tycka
att det är roligt med alla frustrerade sjuka
och deras anhöriga i långa köer och om
det inte passar får ni väl skola om er. Vi
skiter i vilket för vi är en jättekoloss med
monopol på en stor del av dina och din
grannes surt förvärvade pengar. Ni kan inte
göra något åt det, eftersom ni inte har nå-
got alternativ…” Med konkurrens skulle
ingen arbetsgivare våga drömma om att
bete sig så. Att rycka på axlarna åt vantriv-
sel och uppsägningar är ett nederlag för ar-
betsgivaren.

Varför sitter en hel del av landstingets
ledare med skygglappar år efter år trots alar-
merande sjukskrivningstal? Är de omänsk-
liga? Knappast troligt. Är det kanske sna-
rare så att organisationen på många ställen
är så tungrodd och nerkörd i botten att man
skulle kunna kalla landstinget för en sista
kommuniststat? Mycket mera troligt. Det
som kännetecknade organisationer och ar-
betsplatser i forna Sovjet var ju en total lik-
giltighet, mycket på grund av att ingen fick
någon respons på det de åstadkom. Man
levde längs ett grått streck av stagnation.
Detta verkar även vara fallet med många
av landstingen runt om i Sverige i dag. Här
tycks det sitta en massa trötta cyniker på
fel poster och enbart vänta på sin pension.
Känslan man får är nämligen att luften har

gått ur hela bygget. Särskilt om man som
jag även jobbat i andra branscher och har
något att jämföra med. När man har fått en
titel inom landstinget är det tydligen be-
kvämt att skylla på individen om något går
snett och sedan sitta och vända chefslöner
och längta hem till rödvinsglaset på fre-
dagskvällen. Det är ju så att man har sitt på
det torra, inte behöver man bry sig för-
utom att ”slicka uppåt”? Vad var nu ansvar
för något?

Ja, man undrar verkligen… Vem bryr sig
egentligen om den här sortens tysta skan-
dal som pågår varje dag? Detta med
sjukskrivningarna inom landstinget är näm-
ligen mycket oroväckande i ett större per-
spektiv, eftersom ett lands välstånd delvis
beror av vilken vårdkvalitet som finns. Men
det hela kanske måste braka som Berlin-
muren innan några chefer/politiker/fack-
liga företrädare verkligen orkar reagera?

En av socialdemokratins heliga kor är
landstinget. Men när den kossan nu på
många håll har en stadig nära–döden–upp-
levelse så behöver den knappast respirator
utan en rejäl injektion för att avsluta sitt liv
i frid. Varför inte rensa upp i organisations-
träsket snarast! Med en vettig, privat sjuk-
försäkring till alla blir det nog mycket bättre
än många tror. Det blir antagligen billigare
i längden. Ett som är säkert är att vad som
nu pågår inom landstingen på många håll i
landet är direkt vansinnigt ur både ekono-
miskt och mänskligt perspektiv. Hoppas att
någon håller med mig om detta.

Kristina Larsson
Legitimerad Logoped

En reflektion över sjukskrivningar, logopedbrist och politik.

Debatt
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- Kommunikation, var kommer det in i det
hela? utbrister någon på utbildningens för-
sta dag. Vi övriga i rummet riktar häpet
våra blickar mot personen i fråga och und-
rar om hon kommit fel. Nu, flera månader
senare, inser vi att frågan faktiskt är högst
relevant.

Vi är nu inne på vår andra termin och
har efter en omfattande flytt börjat göra
oss något sånär hemmastadda i våra nya,
fräscha, men något halvfärdiga lokaler. Ef-
ter ett tag på nya stället upptäckte vi att vi
inte längre hade någon regelbunden kon-
takt med vare sig lärare eller äldrekursare.
En låst institution, inget fikarum, inget bib-
liotek och inte ens en gemensam anslags-
tavla. Då vi nu inte har möjlighet att träffa
våra äldrekursare i något fikarum blir vik-
ten av en gemensam anslagstavla ännu
större. När vi framförde ett önskemål om
anslagstavla fick vi dock ett blankt nej av
utbildningsledningen. - Om vi sätter upp
en anslagstavla måste vi börja med att av-
veckla den. Vi tillhör ett modernt, pappers-
löst samhälle.

Istället vill utbildningsledningen endast
genomföra informationsöverföringen via
mail, vilket resulterar i mängder av mail,
som stressade studenter inte hinner läsa. Att
vår institution är placerad på Vårdhögskolan
och att vi fackligt har mer gemensamt med
humanisterna, medan vår kår är Medicin-
ska föreningen och vår egentliga tillhörig-
het är Medicinska fakulteten gör inte det
hela lättare.

Vid närmare eftertanke slår det oss att
allt detta faktiskt handlar om kommunika-
tion - ett ord som genomsyrar hela vår ut-
bildning och även senare yrkesliv. För att
få lite klarhet i detta luddiga fenomen vände

Kommunikation,
var kommer det in i det hela?

vi oss till Nationalencyklopedien där det
stod att läsa: ”Kommunikation (lat.
Communica´tio ’ömsesidigt utbyte’, av
commu´nico ’göra gemensamt’, ’låta få del
i’, ’få del av’, ’meddela’, av commu´nis ’ge-
mensam’, ’allmän’, ’offentlig’). Överföring
av information mellan människor, djur,
växter eller apparater. Kommunikation krä-
ver dels ett språk eller en kod vari infor-
mationen uttrycks, dels ett fysiskt medium
varigenom informationen överförs.”

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att
det inte är koden utan det fysiska mediet
som skapar problemen i vårt fall. Det fy-
siska medium vår utbildningsledning har
valt att fullt förlita sig på, nämligen internet,
har alla studenter tyvärr inte daglig tillgång
till. Kanske borde kravet på egen internet-
uppkopplad dator, med bredband, vara ett
lika stort krav för att bli antagen som ett
godkänt audiogram, nu när vi inte längre
har möjlighet att förmedla oss via anslags-
tavla? Vidare angående kommunikation i
Nationalencyklopedien:

”Människan har ett primärt behov av
att kommunicera som märks redan hos det
nyfödda barnet och vars tillfredsställande i
olika former under hela livet utgör en för-
utsättning för en fullvärdig psykisk, social
och kulturell utveckling.”

Enligt det evolutionistiska synsättet be-
står kommunikation ”av signaler från ett
djur till ett eller flera andra djur, vilkas age-
rande därigenom påverkas. Utvecklingen
av sådan kommunikation förutsätter att sän-
daren vinner något på sin sändning. För att
det skall löna sig att avge en signal måste
potentiella mottagare kunna uppfånga och
tolka den.”

Detta skulle kunna förklara varför kon-

takten mellan Medicinska föreningen och
logopedstudenterna, och även mellan äldre-
och yngrekursare i princip har upphört. Det
är helt enkelt inte längre värt besväret. Om
kommunikationen består av signaler som
påverkar någon annan, men signalen inte
påverkar eller ens når fram, är det då kom-
munikation?

Hur ska nu god kommunikation verk-
ställas i realiteten? För att hitta idealets ra-
mar vände vi oss till Göteborgs Universi-
tets utbildningsplan för Logoped-
programmet där vi fann några passande
rader. Här nämns till exempel att studen-
ten efter avslutad utbildning ska ha ”för-
värvat förmåga att undersöka och bedöma
den språkliga kommunikationsförmågan”.
Under utbildningen sker kunskapsbildning
angående ”kommunikationsstörningars
betydelse för människans livsvillkor”. I
logopedens yrkesutövning ingår även att
”bedöma förutsättningarna för att påverka
kommunikationsförmågan framgångsrikt.”

Hur ovanstående går ihop med verk-
ligheten väljer vi att i tysthet kommentera
med endast ett leende på läpparna, och
framför härmed våra förhoppningar om att
situationen snart skall förbättras.

Visst är datorer och IT till mycket hjälp
i dagsläget, de kommer också att vara en av
våra viktigaste medarbetare i vår framtida
yrkesverksamhet. På den punkten vill vi
inte vara några bakåtsträvare, men att inte
låta de olika fysiska medierna komplettera
varandra tyder snarare på att man villat bort
sig i moderniteten.

Göteborgsstudenter
Kurs XIV

Studentuellt
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Vill du skriva i Logopednytt?
Det enklaste sättet är att maila till
redaktionen. Artikeln bör då ligga
som ett bifogat dokument. Obs!
Detta gäller även Kurskalendariet
(här publiceras kursens namn, tid,
plats samt vart man vänder sig för
ytterligare info) och Anslagstavlan.
Om man inte har tillgång till mail
går det bra att skicka en diskett.

Texten ska vara flytande utan
radmarkeringar och avstavningar,
då detta underlättar vid redige-
ringen.

Det ska framgå vem du är och var
du arbetar. Illustrationer mottages
tacksamt. Ange fotografens namn
och vad bilden föreställer. Svart-

Annonser mailas, skickas i färdigt
heloriginal eller som manus med
logotyp på diskett till annons-
ansvar ig, Caroline Kejnemar,
DIK-förbundet, Box 760, 131 24
Nacka.

Logopednytts redaktörer Annika Sönnerhed och Nina Linjer.

vita fotografier ger bäst bildkvalitet
men färgfoton accepteras också.
Teckningar, logotyper och andra
symboler/illustrationer bör vara av
god kvalitet för lyckad inscanning.

Önskas bilderna i retur ska detta
tydligt anges. Glöm ej returadress!
Ange alltid telefonnummer och
fullständig adress för vidare kor-
respondens.

logopednytt@dik.se

caroline.kejnemar@dik.se

Vill du annonsera i Logopednytt?

Annonsansvarig Caroline Kejnemar.
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• Kurs i röst- och rörelsepedagogik för logopeder, 8-12
juni 2002 på Öland. Info: 070-328 77 66, ann-christine.
ohlsson@medfak.gu.se.

• Workshop i LSVT Lee Silverman Voice Treatment, ut-
vecklad för personer med Parkinsons sjukdom. Kursen
ges två gånger, i Göteborg 2-3/9 2002 och i Stockholm
5-6/9 2002. För information och anmälan, gå till
www.logopedi.gu.se och titta under Utbildning och se-
dan Övrig vidareutbildning för logopeder.

• 10th International Aphasia Rehabilitation Conference.
Brisbane, Australien, 24-26 juli 2002.
Info: www.shrs.uq.edu.au/cdaru/aphasiaconference

• Fyra seminarier i röst- och talgestaltning i Monemvasia,
Grekland för Mirka YemenDzakis 30 juni-6 augusti 2002.
Information Eva Ihre 08-642 28 32, 016-10 32 69 eller
ihre.eva@telia.com

• Logopeden och dyslexin 24-25 oktober 2002 i Eskilstuna.
Program finns nu att rekvirera från:
inga-lill.knutar@mse.dll.se
magdalena.ysander@nln.dll.se
Var med och bygg upp ett kontaktnät för dyslexi.

• Den II:a Nordiska konferensen i orofacial terapi, Mun-
H-Center Ågrenska, Göteborg. 14-15 oktober 2002.
Information Pia Dornérus 031-750 92 00,
pia.dornerus@vgregion.se.

• Logopedisk forskning. Konferens i Lund 15-16 novem-
ber. Vidare information från Inst. logopedi & foniatri, La-
sarettet, 221 85 Lund. E-post: logopedi@logopedi.lu.se.

• Tal-, språk- och sväljningsstörningar vid progredierande
neurologiska sjukdomar (amyotrofisk lateralskleros,
Huntingtons sjukdom, multipel skleros, Parkinsons sjuk-
dom) 5-poängskurs vid Avdelningen för logopedi och
foniatri, Göteborgs universitet. Ges ht 2002: vecka 35
samt 2 dagar vecka 49. Ansökan skickas till Antagnings-
enheten vid Göteborg universitet (antagning@adm.gu.se)
senast 15/4. Ytterligare upplysningar lena.hartelius@
logopedi.gu.se alt 031-773 6884.

Kurskalendarium
PRIORITERINGSKURS

Välkomna till SLOFs kurs om prioriteringar, en
fråga som finns med i de flesta logopeders
vardag.

Datum: 27/5 2002

Tid: 9.00-16.00

Plats: Akademikerhuset i Nacka,
Planiavägen 13, Stockholm

Pris: 750kr exkl moms för medlemmar
1200 kr exkl moms för icke-med-
lemmar

Program: Dagordningen är ännu inte helt
fastställd men riksdagsman Leif
Carlson, som suttit med i Statliga
Prioriteringsutredningen och
Priorite-ringsdelegationen samt
Gunnel Andersson-Wallgren, lo-
goped som suttit med i SLOFs
prioriteringsgrupp är de personer
som kommer att hålla i dagen.

Ämnen som kommer att tas upp:

• Prioriteringsutredningen och prioriterings-
beslutet (Leif Carlson)

• SLOF:s arbete med prioriteringar och förslag
till prioriteringsordning

• Vad säger lagen om prioriteringar?

• Olika modeller för prioriteringar

• Horisontell och vertikal prioritering

• Öppen och dold prioritering

• Etiska principer

• Prioriteringar kontra patientens ställning i
vården

• Verktyg för prioritering

• Exempel på prioriteringsarbete från andra
verksamheter

• Avgränsning av hälso- och sjukvårdens
ansvar

• Grupparbete: prioriteringar i logopedens
vardag

Kaffe och lunch ingår i priset
OBS! begränsat antal platser

Anmälan med namn, adress och ev önske-
mål angående maten skickas eller faxas till
Caroline Kejnemar, Box 760, 131 24 Nacka,
faxnr 08-466 24 13 senast 13/5.

Besök Logopednytt på nätet!

www.slof.org



Hjälp barn med cancer
För tjugofem år sedan var barn-
cancer praktiskt taget obotligt.
Idag botas ca 75 procent av alla
cancersjuka barn. Detta tack
vare forskning som lett till bättre
behandlings- och vårdmetoder.
Barncancerfonden fortsätter
stödja forskning och andra
insatser med sikte på att inga
barn ska drabbas av cancer.

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

När jag blir stor
ska jag hjälpa
Björne i hans
magasin…

SPRÅKLEKAR I SKOLANSPRÅKLEKAR I SKOLANSPRÅKLEKAR I SKOLANSPRÅKLEKAR I SKOLANSPRÅKLEKAR I SKOLAN
Språklekar i skolan är en bok med övningar i språklig förmåga och
medvetenhet för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi från
ca åk 4 och uppåt. Boken inleds med ett kort teoretiskt avsnitt.
Därefter följer övningar för ordförråd/ordkunskap, morfem,
stavelser och fonem, uppmärksamhet och minne, artikulation,
bokstavskunskap, läsmemory mm.
Boken på 165 sidor är i A5-format och har ringpärm.
Pris 217 kr + bokmoms. Frakt ingår.

ISBN-nummer 91-630-9423-1.

BEDÖMNING AV SPRÅKBEDÖMNING AV SPRÅKBEDÖMNING AV SPRÅKBEDÖMNING AV SPRÅKBEDÖMNING AV SPRÅK
(B.A.S.) 5(B.A.S.) 5(B.A.S.) 5(B.A.S.) 5(B.A.S.) 5˚̊̊̊̊-6 år-6 år-6 år-6 år-6 år
Bedömning av språk är ett material för nybesök eller avslutande
observation hos logopeden. Pärmen innehåller manual, kopierings-
underlag för blanketter och färgbilder. Utkommer under våren.
Pris ca 700 kr + bokmoms. Frakt ingår.
ISBN-nummer 91-631-1510-7.

Jag flyttar till Härnösand! Ny adress från 23 april:
OrdAF

Astrid Frylmark
Domherrevägen 16

871 65 HÄRNÖSAND

Telefon: 0611-55 50 95
Fax: 0611-55 50 96

E-post: astrid.frylmark@telia.com

O rdAF

11111
22222



Workshop i LSVT – Lee Silverman Voice Treatment
Två dagars utbildning ger svenska logopeder certifikat att
praktisera som LSVT-terapeuter, huvudsakligen med
Parkinsonpatienter Utbildningen äger rum 2-3/9 2002 i Gö-
teborg och 5-6/9 2002 i Stockholm

Röstträningsmetoden är utarbetad av professor Lorraine Ramig
vid universitetet i Boulder, Colorado. Utbildningen sköts av LSVT
Foundation i Louisville, Colorado, varifrån man administrerar
två dagars utbildningar både i USA och på olika platser i Eu-
ropa. I utbildningspaketet ingår föreläsningar om Parkinsons
sjukdom och de röst- och talproblem som är förenade med sjuk-
domen, patientdemonstrationer, utbildning i metoden och hur
den kan utvärderas. Om önskemål finns genomför man också
föreläsningar för familjemedlemmar samt läkare eller annan
medicinsk personal.

Professor Ramig och en kollega kommer att genomföra två
workshops i Sverige 2002 och den första kommer att äga rum i
Göteborg 2-3/9 2002 och arrangeras av avdelningen för logo-
pedi och foniatri vid Göteborgs universitet. I Göteborg äger
workshopen rum i samband med en fristående kurs i ”Tal-, språk-
och sväljningsstörningar vid progredierande neurologiska sjuk-
domar. Den andra workshopen äger rum i Stockholm 5-6/9 2002
och arrangeras av Karolinska institutet och Huddinge universi-
tetssjukhus. Varje deltagare betalar 100 dollar till LSVT
Foundation för ett livslångt certifikat. För deltagande i kursen
kommer man också troligtvis att behöva betala en avgift på cirka
500-1500:- (beroende på antal anmälda deltagare).

För ytterligare information, kontakta lena.hartelius
@logopedi.gu.se (tfn 031/ 773 68 84). Adressen till
LSVT:s hemsida är www.lsvt.org. För deltagande i
Göteborgskursen 2-3/9 2002, anmäl Dig hos lena.
hartelius@logopedi.gu.se. För deltagande i Stockholms-
kursen 5-6/9 2002, anmäl Dig hos maria.södersten
@klinvet.ki.se

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Kongressdagar 18-19 oktober 2002
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Stockholm

Program: Stamning & mera om språkstörning

Kostnad: medlem: 1.900:-, övriga 2.300:-

OBS! Anmälan efter den 15 sept + 300:-

Kontakt för information och anmälan:
Stockholm Convention Bureau, ”SFFL”
Box 6911, 102 39 Stockholm
Tel 08-54 65 15 00, Fax 08-54 65 15 99

Lediga platser

Annonsstopp
för Logopednytt

nr 5/02 är den
24 maj 2002!



Vrinnevisjukhuset i Norrköping - brukar ibland  nämnas
som ett av Sveriges vackraste sjukhus! Naturområden där
Norrköpingsbon gärna tillbringar sin fritid är i den närbe-
lägna skärgården och de sköna Kolmårdskogarna. Dagens
Norrköping har ett rikt kulturliv med bl.a. Symfoniorkes-
tern, Östgötateatern och aktiva museer. Universitetets
Campus  sätter sin prägel på staden - 2001 framröstad
som Sveriges bästa studentstad!

Idag söker vi logoped 
till logopedmottagningen 
Öron-Näsa-Halskliniken
Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Inger går i pension! 
Vi söker därför en ny medarbetare.

Vår logopedmottagning arbetar med allmänlogopedisk
diagnostik och behandling.

Vi är fyra logopeder på sjukhuset som tillsammans
skall planera och utveckla verksamheten. 

Planerna på logopedutbildning i Linköping är långt
framskriden och vår klinik kommer att behövas för
praktisk undervisning och handledning. 

Du erbjuds arbeta med barnlogopedi som huvudin-
riktning. Möjlighet finns också att arbeta inom andra
ämnesområden, stamning, röstrubbningar och neurolo-
gopedi. Du kan påverka verksamheten inom ramen för
vårt uppdrag. Handledning diskuteras utifrån behov
och önskemål

Vi söker Dig som är leg. logoped, gärna med erfaren-
het av barnlogopedi. Egenskaper vi värdesätter är god
förmåga till samarbete och själständigt arbete.

Tillträde i augusti eller efter överenskommelse.

Upplysningar:
Cheflogoped Agneta Vallin tel. 011-22 33 72. 
E-post: agneta.vallin@lio.se

Facklig företrädare Inger Lundeborg, DIK 
tel 013-22 26 26.

Välkommen med Din ansökan
till Vrinnevisjukhuset KBS-Centrum Stab
601 82  NORRKÖPING
senast 02-05-26

Besök oss på nätet: www.lio.se/vin

Öron-, näs- och halskliniken Västervik-Oskarshamn
söker

Logoped
För mer information gå in på
www.ltkalmar.se/ledigajobb
eller ring Christina Samuelsson, logoped
0490-862 74.
Sista ansökningsdag 23 maj.

Foniatriska kliniken

LOGOPED
Vårängens språkförskola, avd Humlan

Heltid, tillsvidareanställning.

Tjänsten tillsättes under förutsättning av väntade beslut.

Den fonistriska kliniken består idag av tre läkare, 20 logopeder,
sjuksköterska, forskningsingenjör och kontorspersonal. Vi är
inalles 35 personer. Vid kliniken bedrivs såväl klinikens verk-
samhet som forskning och utbildning av logopeder. Vårängens
förskola, som hör till den foniatriska kliniken, är ett samarbete
mellan Huddinge Universitetssjukhus AB och Pysslingen För-
skolor och Skolor AB. Förskolan består, förutom av hörsel-
avdelning, av två språkförskoleavdelningar med plats för var-
dera 8 gravt språkstörda barn. På varje avdelning finns en lo-
goped på heltid samt tre förskolepersonal.

Arbetsuppgifter: Som logoped på språkförskolan har Du
behandlingsansvar för barnen. Du samarbetar med den peda-
gogiska personalen. Vid behov kan Du konsultera barnneurolog,
psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Du arbetar såväl i
grupp som individuellt med barnen. Handledning och utbild-
ning  av personalen ingår i arbetsuppgifterna liksom regelbundna
föräldrasamtal. Hela personalgruppen får handledning av psy-
kolog vid behov. Ditt arbete är mycket självständigt och ger ut-
rymme för egna idéer , metodutveckling och i framtiden även
forskningsprojekt.

Kvalifikationer: Vi söker Dig som är legitimerad logoped och
som har goda kunskaper och erfarenhet av barn med gravt störd
språkutveckling och habilitering av dessa. Det är önskvärt att
du har kunskap om TSST – Tecken Som Stöd för Talet. Mycket
stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tillräde: Snarast. Senast i samband med höstterminens start.

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk.

Upplysningar: lämnas av Cheflogoped Elisabeth Lindström, tel
08-585 853 66 eller logoped Elisabet Östlund, tel 08-585 897
74. Facklig kontaktperson Maria Södersten, tel 08-585 815 34.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr Hsbkop 55-02
senast den 27 maj 2002 till Christina Wester, BKO-divisionen,
C1 81, Huddinge Universtitetssjukhus AB, 141 86 Stockholm
eller via e-post christina.wester@bkodiv.hs.sll.se



Ängelholms Sjukhus AB erbjuder ett brett
utbud av hälso- och sjukvård för invånarna i
nordvästra Skåne. De flesta specialiteter finns
representerade inom sjukhuset och akut-
verksamhet pågår dygnet runt. Sjukhuset är ett
av Region Skåne helägt aktiebolag. En
professionell styrelse driven av en stark
framtidsvision och 1200 medarbetare utvecklar
nu tillsammans en vinnande företagskultur
inom ett verksamhetsområde som är angeläget
för de flesta människor. I Ängelholm har Du
tillgång till en underbar natur och Öresunds-
regionens puls. Här finns den mindre stadens
charm och närheten till allt.

Den goda hälsoaktören med kundstyrd service och kompetens i
ständig utveckling

www.angelholmssjukhus.se

Öron-Näs-Halskliniken söker

Logoped
(ref nr 26/2002)

Placering: Talvårdsavdelningen
Omfattning: 100% vikariat 2002-08-01--2003-09-30
Arbetsuppgifter: Allmän logopedi men till viss del
inriktning mot geriatrik och utlokaliserad tjänstgöring
vid vårdcentral.
Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Stor vikt lägges
vid personlig lämplighet. Önskemål om körkort.

Vill du veta mer om oss och vad ett arbete hos oss
kan erbjuda? Ring gärna cheflogoped Knut Lindell, tel
0431-81158. Facklig företrädare Marie Ljung, tel
0431-81157.

Vi välkomnar Dig till ett kreativt och prestigelöst team!
Din ansökan vill vi ha senast 2002-05-21 till Personal-
och utvecklingsenheten, Ängelholms Sjukhus AB, 262
81 Ängelholm.

LOGOPED
Oskarshamn/Västervik, vik. 100% Ref 52-12-01

Arbetsgivare: Habilitering Nord, St Trädgårdsgatan 41, 593 42
Västervik. Tel 0490-866 21.

Platsbeskrivning: Arbetsplats: Habiliteringen i norra Kalmar län

Vill du vara med i ett spännande utvecklingsarbete kring vuxna
med funktionshinder?

Vi söker nu en vikarierande logoped till Vuxenhabiliteringen i
norra Kalmar län. Placeringsort Oskarshamn eller Västervik kan
diskuteras. Hos oss ingår du i ett tvärfackligt sammansatt team
som svarar för habilitering enligt HSL samt rådgivning och an-

nat personligt stöd enligt LSS, till vuxna med funktionshinder i
flera kommuner.

Du deltar aktivt i teamets utrednings-, behandlings- och utvär-
deringsarbetet, samt ger stöd och konsultation till funktions-
hindrade, anhöriga och personal. Det gemensamma teamarbetet
inkluderar samordningsansvar för bl a habiliterings-planering.

Kvalifikationer: Logoped. Erfarenhet av habilitering eller reha-
bilitering är en merit. Arbetet medför resor varför körkort är nöd-
vändigt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Arbetstid/Varaktighet: Vikariat heltid. Snarast - 30 april 2003.

Lön: Månadslön, ange löneanspråk, kollektivavtal finns

Tala med: Teamchef Pia Sandebäck, tel. 0491- 78 25 33.

Facklig företrädare Inger Larsson, tel. 0480-842 71.

Ansökan: Skriftlig ansökan senast inkommen 2002-05-21,
märkt 52-12-01.

Adress: Habiliteringskansliet, St Trädgårdsgatan 41, 593 42
VÄSTERVIK.



Stockholms produktionsområde

Habiliteringscenter Blackeberg arbetar med habilitering/reha-
bilitering av rörelsehindrade och utvecklingsstörda barn och ung-
domar i nordvästra Stockholm. Vi arbetar i 3 team och behöver
nu en

LOGOPED
tillsvidaretjänst, heltid. Tillträde enl överenskommelse.

Du får chansen att pröva ett intressant och brett arbetsom-
råde, som ger goda möjligheter till yrkesmässig utveckling!

Du kommer att arbeta i ett arbetslag bestående av arbetstera-
peut, kurator, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog.

Arbetsuppgifter: Diagnostisering och behandling av språk- och
kommunikationsstörningar samt ät-, drick- och sväljproblem hos
barn och ungdomar med funktionshinder. Logopeden arbetar
också med konsultation, handledning och utbildning som riktar
sig till föräldrar och personal.

Du får regelbunden yrkesspecifik handledning. En erfaren kol-
lega finns på kontoret och övriga kolleger samlas vid
logopedernas återkommande yrkesträffar och seminariedagar.

Vi söker dig som är legitimerad logoped och gärna har erfaren-
het av habilitering. Även du som är nyutexaminerad och legiti-
merad är välkommen att söka !

Upplysningar lämnas av habiliteringscenterchef Lotta Waernulf,
tel 08-687 84 85, logoped Lena Sundgren, tel 08-687 84 63,
logoped Sara Lindhagen, tel 08-687 84 64. Facklig kontaktper-
son: Christine Hyll, DIK, tel 08-442 41 70.

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr Hab 032/02
senast 29 maj 2002 ställd till: Habiliteringscenter Blackeberg
för barn och ungdom, Ibsengatan 14, 168 47 Bromma.

LSS Råd och Stödteam, Luleå-Boden finns inom division
Primärvård. Vår uppgift är att ge rådgivning och annat per-
sonligt stöd till personer med funktionshinder inom LSS:s
personkrets. Insatserna syftar till att stärka den enskildes
möjligheter till ett gott och självständigt liv. Insatserna är
ett komplement till den hjälp funktionshindrade personer
kan få inom socialtjänsten och den övriga hälso- och sjuk-
vården.

LSS Råd och Stödteam, Luleå-Boden
söker

LOGOPED
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i team bestående
av läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska
och sjukgymnast. Vi utreder och bedömer personkrets-
tillhörighet i LSS, planerar och samordnar insatser. Logoped-
ens arbetsuppgifter består av utredning av tal-språk- och
kommunikationsstörningar samt ätsvårigheter. Planering och
behandling, handledning av och rådgivning till personal och
närstående ingår. Medverka i utbildning och information till
andra samhällsorgan.

Bakgrund: Legitimerad logoped gärna med erfarenhet av
arbete med funktionshindrade och intresse för alternativ
och kompenserande kommunikationer samt ät och svälj-
svårigheter. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet som
initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse för utveck-
lingsarbete. Vi har ett gott samarbete med Sunderby
sjukhus:s logopedavdelning. Teamet består av många
kvinnliga medarbetare så vi ser gärna manliga sökanden.
Arbetet innebär både hem- och arbetsplatsbesök varför
körkort krävs.

Anställningsfakta: Tjänsten är en tillsvidareanställning på
heltid och inskolning erbjuds vid behov. Ref nr 16/2002. Vi
tillämpar individuell lönesättning, så ange gärna lönean-
språk.

Vill du veta mer - kontakta:
Verksamhetschef Margareta Engström, tfn: 0920-715 63,
e-post: Margareta.Engstrom @nll.se.
Logoped, Katarina Hammas, tfn:0920-28 38 33.

Facklig företrädare Logoped, Gunnar Erlandsson, tfn: 0920-
28 40 85.

Sista ansökningsdag: 23 maj 2002

Välkommen med din ansökan och meritförteckning till:
Sunderby sjukhus, Lokala staben, Gun Segerlund, 971 80
LULEÅ.

Välkommen med din ansökan!

Foniatriska kliniken söker

Ny verksamhetschef

Läs mer om tjänst och vår verksamhet på www.hs.se
eller kontakta divisionschef Birgir Jakobsson 08-585 868 82.

Välkommen!



Logoped, 75-100 procent till

verksamhetsspåret Ektorp i Norrköping

Inom spåret har vi f.n verksamhet för gravt språkstörda barn i form av
språkförskola samt språkklasser åk. F- 6.

Till Ht-02 kommer det även att bli elever i åk.7. Det innebär att vi
behöver förstärka vår logopedresurs som idag består av två heltid-
tjänster med ytterligare en tjänst.

Tjänsten är en ferietjänst med tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter:Du kommer att diagnosticera och behandla
enhetens språkstörda elever,samt tillsammans med övrig personal,
utforma åtgärdsprogram för dessa. Du kommer också att samarbeta
med de övriga två logopederna.

Lön: ange löneanspråk

Tillträdelsedag: 02-08-14

Sista ansökningsdag: 02-05-21

Upplysningar: Christina Linder, tel 011-15 27 63, e-post:
christina.linder@edu.norrkoping.se

Facklig kontaktperson: DIK förbundet Per Ödman, tel 011-15 38 38

Välkommen med din ansökan till:
Spår Ektorp, att. Christina Linder, Stafettgatan 12,

603 74 Norrköping

Mer information om Norrköping på vår hemsida www.norrkoping.se

Vi är en fristående länsklinik med verksamhet i Hälsingland och
Gästrikland. Till kliniken hör samtliga länts logopeder, inkl
habiliteringens. Organisatoriskt hör vi till länssjukhuset i Gävle.
Vi är idag 19 logopeder och 5 administrativ personal. Vi har
delat in oss i områdessektioner - Afasi,  Barn, Röst/stamning,
Administration. Via möten i sektionerna utvecklar vi oss yrkes-
mässigt och skapar länsövergripande rutiner för verksamhe-
ten. I  länet finns  en ny enhet, KOM-X, med specialinriktning på
AKK. En av våra logopeder arbetar i det teamet. Vi arbetar också
i viss utsträckning  med telemedicin, främst med afasi.

Logopedverksamheten Gävleborg söker, med placering i
Hudiksvall

LOGOPED
heltid

Hudiksvall, ca 40 000 inv., är en kuststad med goda möjligheter
till bad, segling, etc. Vintertid är det nära till skidbackar. Stock-
holm ligger 2,5 timme bort med tåg, Gävle ca 1 tim och till Sunds-
vall tar det ca 40 min.

Vi ser helst att Du är intresserad av allmänlogopediskt arbete,
men om du är specialintresserad av vissa diagnoser så är vi
öppna för en diskussion om det.

Kvalifikationer: Leg. logoped.

Tillträde: Efter överenskommelse.

För mera information kontakta logoped Vanja Grohp, Hudiksvall,
tel 0650-924 35, Rose-Marie Svensson, logoped och facklig
företrädare, tel 026-15 47 80, eller verksamhetschef Birgitta John-
sen, tel 026-15 47 92.

E-postadresser: vanja.grohp@lg.se; rose-marie.svensson
@lg.se; birgitta.johnsen@lg.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2002 till
Birgitta Johnsen Logopedverksamheten Gävleborg, Läns-
sjukhuset, 801 87 Gävle.

Två Logopeder
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Regionala barn- och ungdomshabiliteringen

www.vgregion.se

Vi har nåtts av en liten ”babyboom” och söker därför nya
medarbetare till vår enhet för utredning, behandling och
rehabilitering för barn och ungdomar 0-20 år. Tillträde i
augusti eller efter överenskommelse.

De två tjänsterna avser en tillsvidaretjänst (under förut-
sättning att en medarbetare får sökt tjänst) och ett vikariat
75-100 %.

Arbetsuppgifter
Du kommer att medverka vid kommunikations-, neuro-
psykologiska och neuropedagogiska utredningar samt
bedömningar av oral motorik/ätproblem. Arbetet innefattar
även behandlingsarbete.

Kvalifikationer
Leg logoped. Erfarenhet av barn- och ungdomshabilitering
respektive utbildning i neuropsykologi är meriterande. Det
är en fördel om du har erfarenhet av logopediskt arbete
med barn och ungdomar på låg utvecklingsnivå. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Habiliteringschef Elisabeth Martinsen, tfn 031-50 26 32.
Leg logoped Agneta Rubensson, tfn 031-50 26 30.
Leg logoped Åsa Fyrberg, tfn 031-50 26 70.
Facklig företrädare: DIK, Hedvig Holm, tfn 031-342 61 85.

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr G 41/02,
tillsvidareanställning. Ref nr G 42/02, vikariat.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn-
och ungdomssjukhus, Löneenheten, Smörslottsgatan 6,
plan 1, 416 85 Göteborg. Sista ansökningsdag är 2002-05-27.
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S tackhouse & Wells presenterar i
denna bok sin psykolingvistiska
modell, som de började arbeta på

under 80-talet och har publicerat versioner
av sedan 1989. Utgångspunkten var att de
gjorde gemensamma bedömningar av barn
med tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter
och kombinerade sina kompetenser;
Stackhouse som praktisk kliniker och Wells
som teoretisk lingvist. Boken har enligt för-
fattarna växt fram ur de kurser de haft - och
det märks. Den är mycket pedagogisk, ib-
land så att jag blir otålig. Med regelbunden-
het kommer avsnitt med ”Activities” d v s
övnings- och diskussionsuppgifter utifrån
det nyss genomgångna. Facit till uppgifterna
presenteras i slutet på varje kapitel efter att
en föredömlig sammanfattning av kapitlet
getts. Det måste vara en dröm att föreläsa
eller undervisa utifrån boken. Om man
tycker att aktiva gruppuppgifter är av värde
i sådana sammanhang finns allt redan plane-
rat. Och blir man som jag otålig vid första
genomläsningen kan man ju bara hoppa över
och gå tillbaka vid behov och önskemål.
Övningarna känns kliniskt relevanta.

Författarna deklarerar att de med boken
vill presentera en modell för systematisk test-
ning av hypoteser vid kartläggningen av
”speech processing skills” (det är svårt att
hitta bra svensk term för detta) hos barn med
talsvårigheter och läs- och skrivsvårigheter
samt att boken skall vara en handbok för
praktiker och vid klinisk forskning. De tar
upp önskemålen om att modeller skall vara
så allomfattande som möjligt och helst för-

Children’s Speech and Literacy Difficulties.
A psycholinguistic framework.

klara alla aspekter av de svårigheter som
klinikern möter. När det gäller barn vill man
också att det inom modellen skall tas hän-
syn till den förändring och utveckling som
sker över tid. Detta låter sig sällan göras, och
den modell de utvecklat inbegriper inte
grammatiska processer. Däremot kan den
användas för att göra beskrivningar av ut-
vecklingen över tid.

Varför då en psykolingvistisk modell och
vad har den för fördelar? Stackhouse &
Wells går igenom detta och jämför med
medicinska och lingvistiska modeller. Man
menar bland annat att den kan användas
för att beskriva såväl normaltalande barn
som barn med svårigheter, att den ger en
systematisk beskrivning av processen vid
tal- och språktillägnande snarare än en lä-
gesbeskrivning och att den ger tydliga
implikationer på nivåer för intervention.
Efter att ha prövat detta sätt att tänka i det
kliniska arbetet är jag benägen att hålla med.

Författarna tar i de första fem kapitlen upp
hur man byggt upp modellen, presenterar den
i sin helhet och illustrerar med två fallstudier
hur man använt den i arbetet. Allt utförligt
och, som sagt, pedagogiskt. I resten av boken
utvecklas de teoretiska grunderna, och man
tittar närmare på de tre delarna av modellen:
inputprocesser, lagring av lexikal information
och outputprocesser. Man går igenom hur
man kan beskriva utveckling av tal och skrift
från födelsen till full läs- och skrivbehärskning
utifrån det psykolingvistiska ramverket och
hur man kan använda det för att analysera
förseningar och avvikelser. Man tar också upp

frågan om typ av intervention. Slutligen har
man ett kapitel om test, tolkning av test och
design av testuppgifter. Det är ett av de mest
värdefulla kapitlen, tycker jag.

Redan i början av boken är man tydlig
med att den psykolingvistiska modellen skall
användas för att tolka information som man
redan har eller skaffar sig genom vedertagna
test snarare än att erbjuda en ny uppsättning
test. Det är alltså ett sätt att organisera redan
befintlig kunskap. En del av de lingvistiska
förmågor (”skills”) som beskrivs som viktiga
länkar i processen är dock svåra att komma åt
i de test och undersökningsmaterial som vi
har på svenska varför man kan behöva kon-
struera sina egna. Här får man användning
för det ena av bokens två appendix (nr 2), där
det finns tydliga exempel på testuppgifter för
samtliga delar av modellen.

Stackhouse & Wells har varit redaktörer
för en uppföljare till boken, där olika för-
fattare skriver specifikt om behandling/in-
tervention. Eftersom jag har haft stor glädje
i mitt kliniska arbete av den här recense-
rade boken ser jag fram emot att tränga in
i nästa och återkommer med recension.

En av medförfattarna i bok nr två, Rachel
Rees, kommer till Helsingborg 13 maj för att
hålla en workshop (arrangör Britt Hellquist
och Eva Hellman, tel 040-39 65 90, det kan
finnas platser kvar), och jag hoppas också åter-
komma med en rapport från denna.

Britta Eriksson
Privatpraktiserande logoped
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