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Ledare

Äntligen ett temanummer om habilitering!

Förhoppningsvis kommer detta nummer både att inspirera och entusiasmera alla er
som jobbar inom och/eller är nyfikna på habilitering. Inom habiliteringen möter vi
de verkligt stora utmaningarna i form av personer som omöjligt går att stoppa in i

smidiga klassifikationsfack.
Detta med personer som inte passar in någonstans vållar ständigt nya bekymmer. Det är

t o m så att det på vissa håll förs en diskussion, såväl inom logopedkåren som inom andra
yrkeskategorier, kring huruvida det finns personer som är ”icke behandlingsbara” eller ej.
Icke behandlingsbara har i mina öron samma klang som det gamla tjusiga begreppet ”icke
bildningsbara”. Läser man ”Omsorgsboken” av Bakk och Grunewald (1993) så avskaffades
denna term 1967. Uppenbarligen tog det oerhört lång tid för oss att inse att alla människor
någonstans ändå är ”bildningsbara”. Jag hoppas innerligen att det inte ska ta lika lång tid till
innan vi kan acceptera att alla således även är ”behandlingsbara”. För mig är det självklart att
alla människor har resurser och möjligheter och därigenom definitivt är behandlingsbara.

För att dra hela resonemanget till sin spets brukar jag hävda
att ju gravare funktionshinder, ju mer finns det för oss att
göra. Personer med grava funktionshinder är i behov av om-
fattande logopedinsatser då ansvaret för dessa personers kom-
munikation ligger på så många andra än personen själv. Fast i
stället för att lägga ner en massa krut på att kartlägga signaler
och responser, påminna glömsk personal om vikten att alltid
ha kommunikationskartor till hands, utbilda personal på dag-
center och skolor om vikten av kommunikation även hos
gravt funktionshindrade m m, så kan man ju alltid hävda att
någon är ”icke behandlingsbar” och vips så har vi ett ärende
mindre att lägga pannan i djupa veck över. Eller ?

Riktigt så enkelt är det inte. Det är nämligen så att alla
människor har rätt att kommunicera. Södra regionens
kommunikationscentrum, SÖK, har med tillstånd av Ameri-
can Speech- Language- Learning Association, ASHA, över-
satt och tryckt ”De kommunikativa rättigheterna”. I detta
dokument avhandlas tolv grundläggande rättigheter v g kom-
munikation med följande inledningstext: ”Alla individer, oavsett grad och art av
funktionsnedsättningar, har en grundläggande mänsklig rättighet att genom kommunika-
tion påverka sina egna livsvillkor. Bakom denna allmänna rättighet ligger ett antal specifika
kommunikativa rättigheter som bör garanteras i alla dagliga interaktioner och i alla
behandlingsinsatser som rör personer med funktionsnedsättningar.”

Det är alltså inte försvarbart att lämna en brukare i händerna på andra specialister bara
för att det är ”för svårt” att få till vägar och metoder för kommunikation. Det är de ”icke
behandlingsbara” som är de riktigt stora utmaningarna både då det gäller kommunikation
och nutrition och där spelar vi en avgörande roll som ambassadörer !

2003 har av EU utsetts till handikappåret. Passa på att sprida ”De kommunikativa rättig-
heterna” under detta år.

Ta tillfället i akt att propagera för rättigheterna till kommunikation för ALLA människor!
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Tvärsektionen (TS) inom barn- och
ungdomshabiliteringen i Sverige är
en tvärprofessionell gruppering av

habiliteringsanställda från hela landet, ett
nationellt habiliteringsteam som arbetar för
kvalitets- och kompetensutvecklingsfrågor
inom BUH i Sverige.

REPRESENTANTERNA är valda av respektive
yrkesförbund, (för närvarande tio
professioner) som utser en ordinarie och
en suppleant. Mandattiden bör vara minst
två år med möjlighet till omval. Fackliga
frågor ingår inte i gruppens uppdrag, men
kontinuerlig dialog mellan representanter
och yrkesförening bör ske. Tvärsektionen
arbetar på ideell grund och har ingen egen
ekonomi.

SLOFS REPRESENTANTER i Tvärsektionen
utgörs fram till förbundsmötet nästa vår av
Anna Holm, Linköping (ordinarie) och
Birgitta Dahlqvist, Stockholm (suppleant).
Gruppen träffas två gånger per år för
arbetsmöten och däremellan förekommer
ibland telefonkonferenser.

KVALITET, KOMPETENS OCH TEAMARBETE
har varit viktiga frågor på dagordningen
under årens lopp. Vi samarbetar med bru-
karorganisationerna RBU, FUB och FA,
samt utgör ”bollplank” för myndigheter
som Landstingsförbundet, Kommun-
förbundet och Socialstyrelsen. Vi träffar
också representanter för Föreningen Sve-
riges Habiliteringschefer. Deras ordförande

Vad är egentligen Tvärsektionen?
är för närvarande Barbro Lagander, Stock-
holm. Genom samarbetet med habcheferna
kan TS även fungera som remissinstans i
habiliteringsfrågor. De årligen återkom-
mande mötena med brukarorganisationerna
är värdefulla för Tvärsektionen, liksom den
högaktuella information kring nationella
frågor som Landstingsförbundet erbjuder.

TS GER OCKSÅ UT HAB-BLADET; landets
enda tvärprofessionella tidskrift för habili-
tering. Där redogörs bland annat för grup-
pens arbetsmöten, och redaktions-
kommittén försöker få in material från hela
landet om vad som händer i habiliterings-
världen. Från och med i höst kommer Hab-
Bladet att bli en nättidning som alla kan
”tanka hem” från www.habcenter.org med
länk till Hab-Bladet.

EN AKTUELL FRÅGA är den statliga översynen
av svensk barn- och ungdomshabilitering.
Socialstyrelsen har nyligen påbörjat en kart-
läggning av hela BUH inklusive vuxensi-
dan. Någon ny informationsskrift om svensk
barnhabilitering är därför inte lämplig just
nu. Två andra statliga utredningar väntas
komma, LSS Råd och Stöd respektive Hjälp-
medel inom skolan. Kommun- och
Landstingsförbundet driver gemensamma
projekt, bland annat Barn och unga med
neuropsykiatrisk störning, som ska vara klart
i år. Fokus ligger på samverkan mellan kom-
muner och landsting och man vill presen-
tera goda exempel som förekommer runtom
i landet. Syftet är att sätta frågorna på den

politiska dagordningen, att starta processer
och stimulera till samverkan. Alla landsting
arbetar med dessa frågor och det finns en
kontaktgrupp med representanter från HAB,
BUP, BHV, barnmedicin, skola och social-
tjänst; såväl kliniker som administratörer. Na-
tionella fortbildningsdagar för alla
habiliteringsanställda håller på att planeras
tillsammans med habcheferna. De ska för-
slagsvis äga rum vart tredje år med början
2003. Syftet är att sprida kunskap om forsk-
ning, att ta upp kvalitetsfrågor i praktiken,
att påverka grund- och vidareutbildningar
(vad är habkompetens?) och att profilera
barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige.

ÄR DU INTRESSERAD av övergripande habi-
literingsfrågor? Tycker du om att diskutera
teamarbete, kvalitet, utbildning etc med
andra yrkesmänniskor som har samma in-
tresse? Vill du ha rykande färsk informa-
tion direkt från landstingsförbund, brukar-
organisationer och habiliteringschefer om
vad som är på gång i landet? Prova på en
mandatperiod i TS! Undertecknad har suttit
i snart tio år och behöver bytas ut, men
min suppleant Birgitta Dahlqvist kan tänka
sig ett omval. Hör av dig till mig för mer
information eller anmäl dig direkt till
SLOFs styrelse, som ska utse ny företrä-
dare på förbundsmötet 2003.

Anna Holm
Ekhaga Resursenhet

Linköping
anna.holm@lio.se

Nog visste vi att det fanns ett sug efter ett temanummer om habilitering, men
att suget var SÅ STORT, det visste vi inte! Vi har aldrig förr varit med om en
sådan enorm tillströmning av manusbidrag inför ett nummer - ni som arbetar
med barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering har verkligen visat prov på såväl
skrivglädje som en vilja att dela med er av era erfarenheter! Eftersom vi måste
begränsa antalet sidor i tidningen, har vi fått spara några artiklar som ni kan se
fram emot att läsa i höst. Det är med stor glädje vi presenterar inte mindre än
23 sidor om habilitering!

Nina Linjer
Annika Sönnerhed
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Tema habilitering

L andets vuxenhabiliteringar kan se
väldigt olika ut eftersom inriktning
och målgrupp bygger på lokala po-

litiska beslut vilket ger olika förutsättningar
i landet. Trots landstingets svåra ekonomi
så har vuxenhabiliteringen i Värmland fått
utveckla sin verksamhet.

- Det har hänt mycket de senaste åren
som har varit positivt för verksamheten, be-
rättar Gunnel. År 1999 bestämde man sig
för att göra en utvärdering och översyn av
hela verksamheten. All personal oavsett yrke
inom verksamheten deltog i arbetet med
framtagande av en ny verksamhetsplan (se
hemsida). Resultatet har blivit en verksam-
het som präglas av tolerans och positiv
arbetsanda trots att alla har mycket att göra.

MAN BESTÄMDE SIG FÖR vissa föränd-
ringar. En nyhet var att de geografiska

Mitt i Karlstads centrum ligger huvudkontoret för vuxenhabiliteringen

i Värmland. En central busshållplats på ena sidan och Åhléns stora par-

kering på den andra gör att det är enkelt för personer att ta sig dit. Det

första man möter när man går in till receptionen är dörren till taltjänst

och där finns Gunnel Karlsson som är logoped.

- Det är ett roligt arbete med väldigt intressanta frågeställningar och

situationer jag ställs inför som habiliteringslogoped och i taltjänsten,

säger Gunnel som är nöjd med sin arbetsplats.

Vuxenhabilitering i spännan

teamen togs bort och man övergick till
individuellt sammansatta team utifrån in-
dividens behov. Då en person söker insat-
ser av vuxenhabiliteringen kommer nu-
mera ärendet först till ett mottagningsteam
som utifrån ansökan bedömer om perso-
nen tillhör verksamhetens målgrupp.
Mottagningsteamet lämnar vidare till den
yrkesgrupp som bäst kan motsvara begärd
insats. Yrkesgrupperna utser sedan inom
sig vilken som ska vara samordnare/ko-
ordinator vars uppgift är att samla de
kompetenser individen har behov av. Sam-
ordnaren ansvarar även för att habili-
teringsplan upprättas och uppföljs.

- Svårigheten för teamdeltagarna att hitta
gemensamma tider var en farhåga man hade,
vilket besannats. Detta uppvägs av att teamet
i högre grad svarar mot individens behov och
att det blir en jämnare ärendebelastning för

personalen, säger Gunnel och får medhåll från
de övriga i resursgruppen kommunikation
(ReKo) i vilken hon ingår.

MAN INFÖRDE OCKSÅ resursgrupper som
ansvarar för fördjupad kunskap och utveck-
ling inom några områden som ofta efter-
frågas vid kontakt med verksamheten. För
Gunnel var det naturligt att ingå i ReKo
där man genom integration av teori och
praktik bygger upp en god kompetens
inom området kommunikation för att vara
en resurs för övrig personal inom verksam-
heten. Vid arbetet med verksamhetsplanen
kom man även fram till att för att vuxenha-
biliteringen ska kunna vara en plusresurs
så behöver personalen ha gemensamma
baskunskaper. Det resulterade i att man tog
fram en studieplan för utbildning i bas-
habilitering där de olika professionerna
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I Reko ingår från vänster Gunnel Karlsson, logoped, Christina Carlsson, arbetsterapeut, Maria
Kihlberg, habiliteringsassistent, Rose-Marie Johansson, arbetsterapeut, och Åsa Rehnman, kurator.
Alla i Reko är överens om att arbete i team och resursgrupper skapar en väldig närhet till andra
yrkesgrupper som ger nya infallsvinklar.

Tema habilitering

delger varandra sina kunskaper. Gunnel
tycker att det är ett roligt och intressant
arbete på vuxenhabiliteringen där man får
användning av hela sin professionella kom-
petens. Individernas svårigheter är ofta va-
rierande och komplexa.

VARJE ÅR får ca 650 personer insatser från
vuxenhabiliteringen. En behovsdatabas har
tagits fram för att ta reda på om verksam-
hetens insatser påverkat behoven. Redan
1997 påbörjades en sammanställning av
behov och levnadsvillkor för målgruppen.
Med hjälp av databasen görs nu årliga rap-
porter och jämförelser.

- Det unika med att vara habiliterings-
logoped är att kunna arbeta enskilt eller
tillsammans med en annan yrkesgrupp med
individer som har kommunikationspro-
blem i deras vardagsmiljö, menar Gunnel.

nde utveckling

Man får en möjlighet att arbeta med den
kommunikativa miljön och har långvariga
kontakter med individerna.

EN ERFARENHET Gunnel har är att det är
viktigt att få omgivningen med i arbetet
och att det har en avgörande betydelse för
resultatet. Habiliteringar saknar ofta logo-
peder vilket gör att teamen inte blir full-
värdiga. Gunnels erfarenhet är att de logo-
peder som en gång börjat arbetat på
vuxenhabiliteringen gärna stannar kvar.

- Gå inte igenom hela yrkeskarriären
som logoped utan att pröva arbetet på
habiliteringen, säger Gunnel.

Vuxenhabiliteringens
ReKogrupp genom

Åsa Rehnman

FAKTARUTA

Vuxenhabiliteringen inom Lands-
tinget i Värmland
Vuxenhabiliteringen är en läns-
verksamhet som organisatoriskt är
knuten till Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen.

Målgruppen
är fastställd genom politiska be-
slut och är:
- vuxna med utvecklingsstör-

ning, autism eller autism-
liknande tillstånd.

- personer med betydande och
bestående begåvningsmässiga
funktionshinder efter förvärvad
hjärnskada i vuxen ålder.

- vuxna och ungdomar med rö-
relsehinder förvärvade före 16
års ålder.

- personer som faller utanför den
egentliga målgruppen men ef-
ter beslut jml LSS beviljas råd-
givning och annat personligt
stöd som skall verkställas av
vuxenhabiliteringen.

Yrkesgrupper som är represente-
rade
Administrativ assistent, arbetste-
rapeuter, habiliteringsassistenter,
kuratorer, logopeder, läkare, psy-
kologer och sjukgymnaster.

Hemsida
www.liv.se/centrala/basenh/
vuxenhab/index.htm
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J onas klarar sig ganska långt med sitt
svårförståeliga tal. All personal förstår
honom ganska bra, så länge man pratar

om det som finns här och nu. Men det finns
situationer där talet inte alls räcker till, till
exempel när dagcentret varit på utflykt. Hur
ska Jonas kunna berätta hemma i grupp-
bostaden, och hemma hos föräldrarna, vart
man åkte och vad som hände på vägen? I
diskussioner med logopeden kommer per-
sonalen fram till att Jonas kan behöva kom-
plettera sitt tal med de digitala foton som
dagcenterpersonalen börjat ta vid olika till-
fällen.

Logopediskt arbete i
vuxenhabilitering
Jonas har Downs syndrom och ett svårförståeligt tal och behöver bild-

stöd för att kommunicera. Sofia har tal- och språksvårigheter efter en

traumatisk hjärnskada och behöver en talande dator för att kunna delta

i samtal. Dessutom har Sofia svårigheter med att tugga och svälja. Nina

har en cp-skada och dysartri och vill träna röst och artikulation. Mari-

anne har Aspergers syndrom och lider av att hon stammar. Alla fyra har

kontakt med logoped i vuxenhabiliteringen.

LOGOPEDER I VUXENHABILITERING arbe-
tar ofta konsultativt, vilket betyder mycket
kontakt med personal på dagliga verksam-
heter och gruppbostäder. Konsultrollen är
”aktiv och strukturerande”, som det står
hos Caplan, men det är personalen själv som
med stöd ska lösa det aktuella problemet.
Ofta handlar kontakten om AKK. Perso-
nalen har ofta stor kunskap om personen
och idéer kring hur man skulle kunna
jobba. Vi får hjälpa till genom att ställa rätt
frågor, och tillsammans med personalen
formulera problemet och komma fram till
realistiska mål. Och ständigt påminna om
att AKK-användning är ett medel till me-
ningsfull kontakt, aldrig någonsin ett mål i
sig! Detta behöver göras på ett ”icke ifrå-
gasättande och icke dömande” sätt (Cap-
lan igen). Det gäller att visa att användning
av kroppsspråk, mimik och ljud i många
situationer kan fungera precis lika bra för
personen, bara personalen uppfattar och
svarar på kommunikationen.

OM JONAS träffar många nya människor
eller riskerar att råka ut för täta personal-
byten kan han också ha nytta av ett kom-
munikationspass. Ett kommunikationspass
är en lättfattlig beskrivning i text och bild
av en persons kommunikation. Under rub-
riker som ”Några ord som jag brukar an-

vända”, ”Mina tecken”, ”Det här är några
av mina intressen”, ”Det här tycker jag inte
om” kan logoped och personal samman-
ställa information till hjälp för nya perso-
ner när de ska prata med Jonas.

HÖGST UPP på prioriteringsordningen för
oss vuxenlogopeder i Stockholms läns
landsting står arbete med dysfagi. Orsaken
är förstås att ät- och sväljsvårigheter kan
utgöra ett allvarligt hot mot hälsa och livs-
kvalitet. Aspiration och undernäring är inte
ovanligt, inte minst i gruppen vuxna med
både rörelsehinder och utvecklingsstörning.
Störst risk att drabbas av aspiration och åter-
kommande problem med luftvägarna lö-
per dem som är beroende av andra för att
äta. I Sofias fall hade logopedens råd om
matningsteknik och konsistensanpassning
god effekt. Ibland behövs också kontakt
med personens läkare för att få remiss till
videofluoroskopi och FUS på sjukhus.

DET BREDA SPEKTRUM av diagnoser och
frågeställningar som möter logopeden i
vuxenhabiliteringen gör ett par saker ofrån-
komliga: det individuellt anpassade bemö-
tandet, och formuleringen av mål och
metod i samarbete med personen själv el-
ler, i många fall, i samarbete med person-
ens omgivning.

Logoped Maggi Emrén instruerar en personlig
assistent om oralmotorisk stimulering.
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I HABILITERINGSPERSPEKTIVET ingår också
att alltid sätta in kommunikationsstörningen
i ett större perspektiv. Vad Sofia presterar i
olika språkliga test är mindre intressant än
hur det faktiskt fungerar för henne att göra
sig förstådd i det dagliga livet. Det är vår
uppgift att tillsammans med Sofia själv och
hennes personal och anhöriga ringa in pro-
blemet: vad behöver Sofia kommunikations-
hjälpmedel till? Logoped, arbetsterapeut och
tekniker på Hjälpmedelscentralen hjälper
sedan till med att hitta rätt hjälpmedel, och
föreslår anpassningar.

VARIATIONEN AV PROBLEM och frånvaron
av färdiga ”vårdprogram” gör att det finns
stort utrymme för alternativ. Som logope-
der inom vuxenhabilitering är vi ganska
fria att föreslå vilka åtgärder vi tror på. Ma-
rianne hade individuell kontakt med
logopeden en gång i veckan under ett och
ett halvt år. Utöver denna traditionella
stamningsbehandling, som var till stor hjälp
för Marianne, tog logopeden på Mariannes
önskemål kontakt med Mariannes arbets-
ledare. Detta utmynnade i ett par möten
på arbetsplatsen, möten som kom att handla
såväl om stamning som om Aspergers syn-
drom, och vad syndromet innebär för just
Marianne.

FÖR NINA däremot har logopedkontakten
varit enbart en behandlingskontakt. Nina
önskar få ett tydligare tal och arbetar till-
sammans med logopeden mycket med be-
toning och intonation. Hon har också svå-
righeter med velara ljud och har därför ve-
lat öva extra på detta. Helst övar hon med
övningsmeningar och dialoger som hon själv
hittar på och som logopeden skriver ner.
Ninas meningar och dialoger är garanterat
roligare än ”Här är en hand”, ”Är detta
Nilen?” och andra logopediska klassiker.

BÅDE NINA OCH MARIANNE har kommit
till habiliter ingscentret för att träffa
logopeden där. Jonas däremot, och Jonas
personal, har träffat logopeden på dagcentret
och i gruppbostaden. Ofta finns mycket att
vinna på att se personen i rätt miljö. Och
för logopeden är det roligt att komma ut
bland folk lite istället för att sitta och damma
på habiliteringscentret. Friskvård infaller på
ett naturligt sätt med promenader mellan
hembesöken, helst i vårsol.

FINNS DET NÅGRA NACKDELAR med att ar-
beta som logoped i vuxenhabilitering? Ja,
det gör det. Alla har vi träffat personal-

Tema habilitering

grupper som går på knäna efter ned-
skärningar och sjukskrivningar och som
inte hinner eller orkar göra vad vi kommit
överens om. Avsaknaden av en solid teore-
tisk grund, framför allt vad gäller språk och
tal hos vuxna med utvecklingsstörning,
känns av ibland: där får vi ”låna” teori från
barnlogopedi och afasiteori. Å andra sidan:
hur många intressanta forskningsprojekt
ligger inte och väntar på att genomföras?
Habiliteringen i Stockholms läns landsting
har en egen FoU-avdelning som alltid är
pigg på att diskutera intressanta projekt-
idéer, och också kan bidra med pengar till
en tids tjänstledighet för projektarbete.

VI ÄR FÖR NÄRVARANDE tio logopeder på
vuxenhabiliteringscenter runtom i Stock-
holms läns landsting: sex lokala habiliterings-
center, Klara Mera center för begåvnings-
stöd, Hjärnskadecenter samt Autismcenter
för vuxna. Dessutom finns en logoped i
sjukhusanknuten vuxenhabilitering (Hud-
dinge sjukhus). Alla ingår vi i team med
andra yrkeskategorier. En gång i månaden
träffas vi för logopedkonferens. Vi har då
möjlighet att diskutera kring aktuella frå-
gor, utbildning och material. Nyanställda

vuxenlogopeder får om de vill en mentor.
Något som kan kännas bra med tanke på
logopedutbildningarnas ”cykla genom ett
museum”-modell för habiliteringskurser. Å
andra sidan, som någon har sagt: det finns
inte ett enda moment på logoped-
utbildningen, möjligen med undantag för
lary, som man inte har nytta av inom
vuxenhabilitering.

Ulrika Åström
för vuxenlogopederna i

Handikapp & Habilitering
Stockholms läns landsting

Några av vuxenlogopederna i Stockholm.  Från vänster Annika Elofsson, Siv Fichter, Helena
Hörkeby, Ulrika Åström, Maggi Emrén, Elisabet Lindström, Camilla Gustafsson.

REFERENSER
Hardenstedt, L. och Sigurd-Pilesjö,
M.:  Kommunikationspass - Dator-
verktyg, handledning och utvärde-
ring. Hjälpmedelsinstitutet, Stock-
holm 2001.

Caplan, G.: The theory and practice
of mental health consultation. Basic
Books, Inc., Publishers, New York
1970.



10 LOGOPEDNYTT 5/02

Tema habilitering

Handikapp och Habilitering, Stock-
holms läns landsting, har ett stort
geografiskt upptagningsområde

från Gnesta i söder till Hallstahammar i
norr. Det finns ungefär 7.800 barn och
ungdomar registrerade i verksamheten. Tju-
gufem barnlogopeder har sina arbetsplat-
ser på tretton olika habiliteringscenter.
Inom samma upptagningsområde arbetar
dessutom sju logopeder på två habilitering-
scenter för barn med autism och fem tjäns-
ter finns på behandlingsenheter på olika
skolor. En så här stor organisation försvå-
rar ett naturligt samutnyttjande av mate-
rial och kollegialt utbyte av idéer.

Inom vår verksamhet finns sedan 1995
ett lekotek och tankarna att starta ett
språkotek, för utlåning av språkstimulerande
material, har legat och grott inte minst ef-
ter Ylva Segnestams artikel i Logopednytt
för några år sedan. Många föräldrar har
under årens lopp uttryckt önskemål om att
få låna material, vilket vi i mycket begrän-
sad omfattning kunnat tillgodose.

Våren 2001 presenterade vi en projekt-
beskrivning för verksamhetscheferna, som
gav oss klartecken att under perioden sep-
tember 2001- juni 2002 bygga upp ett
språkotek. Vi, som till slut bildade en pro-
jektgrupp, är fyra glada entusiaster: Kerstin
Hahn, Christine Hyll, Anna Stadig och
Marianne Sundell. En dag i veckan har vi
träffats sedan hösten förra året för denna
stimulerande och roliga arbetsuppgift.

Vi fick ett rum vägg i vägg med
Lekoteket. Det är mycket praktiska frågor
som skall lösas när man startar upp en verk-
samhet. Vi har fått stor hjälp av pedago-
gerna på Lekoteket som generöst har visat
oss till rätta och delat med sig av sina erfa-
renheter. Närheten till Lekoteket ger också
möjlighet till samutnyttjande av material
och det kommer också att underlätta för
föräldrarna, som kan besöka båda
verksamheterna vid ett och samma tillfälle.

Efter diverse problem med att få möb-
ler på plats grep vi oss an sökandet efter ett
dataprogram. Vänliga bibliotekarier lotsade
oss från avancerade biblioteksprogram till
”X-ref”, som är ett något småskaligare pro-
gram. Det innehåller dock det väsentligaste
för oss såsom snabb registrering, enkel sök-

Ett Språkotek blir till

ning, möjlighet att ta fram statistik samt en
utlåningsdel.

Så gällde det att anpassa bibliotekets vo-
kabulär till våra sökord. Vi har lagt ner mycket
tid på detta och har haft givande diskussio-
ner om hur materialet skall grupperas för
att det skall vara lätt att förstå för andra som
kommer in i verksamheten längre fram. Att
ändra i programmet efter våra önskemål har
inte varit något problem och vi har fått god
support från programmakaren Stig Käll.
Möjligheter finns att framöver lägga ut våra
artiklar på intranätet så att logopederna på
hemarbetsplatserna skall kunna se vilket
material som finns inne för utlåning.

Inom vår verksamhet finns barn på olika
utvecklingsnivå, alltifrån barn på förspråklig
nivå till skolbarn med språkstörningar. Det
är alltså stor spridning på det material vi
köpt in. Färdigt material kan sällan använ-
das som det är tänkt och vi anpassar och
skriver nya instruktioner. Ett vanligt Lotto
kan användas på minst 12 olika sätt! Många
av barnen, som vi kommer i kontakt med,
tränar länge för att tillägna sig en färdighet
och vi behöver därför ha material med va-
riationer på samma tema för att hålla mo-
tivation och intresse uppe, inte minst hos
dem som ansvarar för den dagliga träningen.
Det vi under projekttiden inte hunnit med
i den omfattning vi önskat, är att framställa
eget material men vi ritar, fotograferar,
målar, plockar samman och anpassar när tid
ges. Vår ambition är att hjälpa till att fram-
ställa träningsmaterial utifrån specifika frå-
geställningar.

Språkoteket utlåningsverksamhet vänder
sig till föräldrar och logopeder. Föräldrar skall

kunna låna på remiss på Språkoteket men
det är hemmalogopeden, som har det fulla
ansvaret för barnets behandling.

På Språkoteket skall logopeder också
kunna låna material för eget bruk. Vi tänker
vara uppdaterade på nytt behandlings-
material så att logopederna i verksamheten
skall ha möjlighet känna på och pröva ett
material innan man köper in det till det egna
kontoret. Test och bedömningsmaterial, som
används mera sällan, skall finnas på
Språkoteket för utlåning under en begrän-
sad period. Detta gäller också videofilmer,
böcker och dyrare behandlingsmaterial. Vi
tror att Språkoteket på sikt kommer att bli
kostnadseffektivt för verksamheten.

Förutom utlåningsverksamhet kommer vi
att ha föräldrakvällar med olika teman. För-
äldrar skall också vara välkomna att till själv-
kostnadspris utnyttja våra maskiner för att t
ex skanna bilder, plasta och binda in material.

Vår projekttid går mot sitt slut men
Språkoteket kommer till hösten att perma-
nentas som en verksamhet inom Handi-
kapp & Habilitering. Mycket har vi hun-
nit med men en hel del återstår. Vi har på-
börjat utlåning till sex ”pilotlogopeder” för
att se om våra tankar håller och för att
trimma in systemet. Vi kommer till hösten
att ha öppet för utlåning två eftermiddagar
i veckan och efterfrågan får utvisa om detta
räcker eller om vi behöver mer tid. Vi
projektlogopeder, utom Marianne Sundell
som börjat inom annan verksamhet, kom-
mer att fortsätta ytterligare ett år på
Språkoteket. Det är sedan tänkt att upp-
draget skall skötas efter ett rullande schema
för att intresserade logopeder skall få en
chans att vara delaktiga i denna stimule-
rande verksamhet.

Vi hoppas att Språkoteket med sin utlå-
ningsverksamhet skall göra föräldrarna mer
delaktiga i träningen och höja deras kom-
petens. Vi hoppas också att Språkoteket skall
bli tidsbesparande för logopedgruppen samt
fungera som idébank och inspirationskälla.

Christine Hyll
Leg logoped
Språkoteket

Tel. 08-690 60 92
sprakoteket@hab.sll.se

Marianne och Anna
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MATLAGET
Matlaget, som är ett av arbetslagen, har se-
dan drygt tio år tagit emot barn och ung-
domar med varierande grad och art av
ätsvårigheter. Teamet är sammansatt av
arbetsteapeut, sjukgymnast, psykolog, die-
tist, specialpedagog, vårdpersonal och lo-
goped.

När vi började arbeta i team kring dessa
barn, var det ingen som efterfrågade oral-
motorisk bedömning eller behandling för
de barn som remitterades till FBH. Men
som alla logopedkolleger inom habilitering
erfarit, har intresset för behandlingsinsatser
för barn med ätsvårigheter /ointresse att
äta ökat dramatiskt under senare år. Fråge-
ställningarna har också alltmer förskjutits
från ätmotorik, d v s hur barnet äter, till
varför barnet inte vill äta. Med tyngdpunkt
på det förra problemområdet skrev teamet
”Ätboken - en handbok om ätproblem hos
barn med cerebral pares” (Socialstyrelsen
1998) och tankar kring det senare har jag
uttryckt i ”Kan inte äta, vill inte äta?” -
Om en behandlingsmodell av matvägran
(FBH 2001).

Ingalill Ek
Logoped
Matlaget

Tema habilitering

40 år av glada barn
Folke  Bernadottehemmet  i  Uppsala

byggdes  1962  genom  en  donation
från Folke Bernadottestiftelsen un-

der mottot ”Gör glömda barn till glada barn”.
Folke Bernadottestiftelsen bildades till tioårs-
minnet av Folke Bernadottes bortgång 1958.

Verksamheten på FBH omfattar habili-
tering, skola och kunskapscentrum, KC. Vi
tar emot barn och ungdomar med
neurologiska funktionshinder. Vi vänder oss
också till föräldrar och personal. Verksam-
heten består av specialinsatser inom habili-
tering och pedagogik och FBH är ett kom-
plement till den lokala habiliterings och skol-
verksamheten. Både utredningar, behand-
lingar och undervisning utföres vid FBH.
Fortbildning, kurser, temaveckor och läger-
veckor är andra återkommande aktiviteter.

På FBH arbetar vi i arbetslag med re-
presentanter från olika yrkeskategorier.
- Kommunikationsteamet bedömer

barn i behov av alternativa och komplet-
terande kommunikationssätt, AKK.

- Matlaget utreder barn som har problem
med ätandet och oralmotoriken.

- Rehabteamet är till för nyskadade barn.
- Neuropedagogiska teamet gör utred-

ningar på barn med ADHD/DAMP-
problematik.

Genom vårt kunskapscenter KC erbjuder
vi kurser som handlar om matning, AKK,
Bliss, A-nivå och ADHD/DAMP. Säg bara
till så skickar vi kurskatalog!

KOMIC Kommunikationscenter
och DRC Dataresurscenter är regionala
verksamheter för datorbaserade kommuni-
kations- och skrivhjälpmedel.

För att få komma till FBH behövs en
specialistvårdsremiss från habilieringsöver-
läkare eller annan betalningsförbindelse.

Vill Du veta mera gå in på vår hemsida
www.uas.se/fbh eller ring 018-611 77 71,
611 77 69.

Monica Bergh
Logoped

Folke Bernadottehemmet

LITTERATUR

”Hur skapas en kommunikativ miljö för
elever med funktionshinder i skolan?”
Rapport nr 186. Stockholm, Hjälp-
medelsinstitutet, Granlund M, Petters-
son B, Bergdahl E, Hallander M och
Feldtman K

”AKK i teori och praktik”, Handikapp-
institutet, Heister Trygg, Andersson,
Hardenstedt, Sigurd Pilesjö

”När barn behöver pratapparater - vad
gör man då?”, Handikappinstitutet,
Hansson och Öckerman

”AKK på rätt nivå”, Handikappinstitutet,
Bergh och Bergsten

Sofia och Catrin i F3 i klassens naturruta
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SKOLPROJEKTET
Inom Folke Bernadottehemmets skol-
verksamhet finns bl a två klasser för barn
med rörelsehinder från förskola till 9an.
Terapeuterna ansvarar för sedvanlig habili-
tering i samarbete med hemhabiliteringen
och dessutom ingår lärare och terapeuter i
ett kompetensteam kring barn med rörel-
sehinder. I klasserna ingår både barn utan
talhandikapp, barn med dysartri och barn i
behov av AKK. Under hösten kommer
kompetensteamet att starta ett internt pro-
jekt med inriktning på att skapa goda för-
utsättningar för samspel mellan barnen och
sina klasskamrater. I flera rapporter har om-
givningens betydelse för barn med AKK

belysts och även för många föräldrar till
barn med funktionshinder utan tal-
handikapp upplevs svårigheter att samspela
med andra barn som ett av de största be-
kymren. Tanken med projektet är att ut-
prova kartläggningsmaterial, både direkt-
observationer och videoanalyser, samt att
hitta strategier av olika slag som är anpas-
sade till skolsituationen. Vi vill bl a titta på
förhållningssätt, anpassningar av den fysiska
miljön, lämpliga aktiviteter samt former av
AKK.
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V i som sökte medel hade tillsammans
lång erfarenhet av arbete med män-
niskor med svåra funktionshinder

på kommunikationsområdet och vi hade
en ganska klar uppfattning om vilka beho-
ven var. För att inte missa något eller starta
någon konkurrerande verksamhet åkte vi
runt i ett vårfagert Skåne och träffade folk
och samtalade om behov. Det var slående
hur lika vi tänkte. Utifrån deras och vår
egen kunskap formade vi SÖK.

VAD GÖR VI DÅ? Jo, vi har nationellt en
speciell inriktning genom att vi i första
hand koncentrerar oss på de språkliga och
kommunikativa sidorna av AKK. Då har
metoder för att få en engagerad och kom-
munikativ miljö runt den enskilde en stor
betydelse. Vi ägnar oss åt eftersatta områ-
den som ”mjukvaror” fr a metoder och
strategier kring Alternativ och Komplet-
terande Kommunikation, AKK. Vi arbe-
tar inte med utprovningar och andra tek-
niska kommunikationshjälpmedel, den
delen gör de regionala dataresurscentren
så mycket bättre. SÖK står idag på fyra
stadiga ben - regionalt nätverk, utbildning,

kommunika-tionsombudsman och ut-
vecklingsarbete.

REGIONALT NÄTVERK - fyra gånger/år har
vi kontaktpersonsträffar - träffar för kontakt-
personer från olika enheter. Jag önskar att
ni hade möjlighet att vara med på en sådan
träff! Då möts logopeder, arbetsterapeuter,
speciallärare, -pedagoger, hjälpmedels-
konsulenter och de kommer från barn- och
vuxenverksamhet, från kommuner och från
landsting. Kontaktpersonsträffarna har ut-
vecklats till att vara ett forum för människor
från olika yrkesgrupper och arbetsfält där vi
tar del av vad som händer på området AKK
och delar erfarenheter och problem. Vid
varje träff försöker vi ha både barn- och
vuxenperspektiv. Vi har t ex tagit upp kom-
munikation på tidig utvecklingsnivå, kom-
munikationsträning i grupp, information om
litteratur, kurser och föreläsningar samt för-
och nackdelar med bilder resp tecken till
tal. Som en viktig del i kontaktpersonsträffa-
rna ingår fikapausen då gamla och nya kon-
takter vårdas och knyts. En annan del av det
regionala nätverket är Nyhetsbladet för Al-
ternativ och Kompletterande Kommunika-

tion som utkommer med fyra nummer/år.
Ryktet om bladet har dock spritts utanför
regionen och vi har nu nästan 200 prenu-
meranter från hela Sverige. Nyhets-bladet
innehåller bl a aktuella rön, litteraturreferat,
referat från föreläsningar och egna inlägg.

UTBILDNING - en omfattande kursverksam-
het har vuxit fram genom åren, varav en del
genomförs i samverkan med Kunskaps-
centrum-SYD, andra med region Skåne. För
SÖK är samverkan med andra viktig! Ex-
empel på genomförda kursdagar är: grund-
kurs och träffar kring bliss, AKK på tidig
utvecklingsnivå, AKK och autism, AKK vid
förvärvad hjärnskada, AKK och afasi, work-
shop kring Kompass, AKK i praktiken -
handledarutbildning, översiktskurs i AKK,
läs- och skrivsvårigheter vid funktionshin-
der. Kurserna är ofta resultat av önskemål
och behov från våra kontaktpersoner. Be-
hovet av fortbildning inom området AKK
är stort och SÖK har också initierat en
poängkurs i AKK vid Lunds universitet, in-
stitutionen för logopedi och foniatri. Kur-
sen på nivå 1-5 poäng har genomförts två
gånger och 6-10 poäng en gång. Behöriga

Alternativ och kompletterande kommunikation är ett viktigt om-

råde för personer med talhandikapp. Det tyckte vi och andra när vi

startade SÖdra regionens Kommunikationscentrum för sex år sedan.

Och det tycker vi fortfarande! SÖK är ett av fem regionala

kommunikationscenter i landet som startades med statliga stimulans-

medel från Socialstyrelsen och dåvarande Handikappinstitutet. Idag

är SÖK ett begrepp i habiliteringskretsar i Södra Sverige och till viss

del även i övriga landet, och jag vill presentera vår verksamhet för

resten av landets logopeder.

Framväxt och utveckling av 
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med flera projekt: Massutbildning, ett kurs-
paket för att nå många med information
om talhandikapp och AKK, Policyprojektet,
förslag till omhändertagandepolicy för per-
soner med behov av AKK, och Grupp-pro-
jektet som handlar om metoder för att ar-
beta med AKK- och kommunikations-
träning i grupp. Dessa tre projekt har medel
från Hjälpmedelsinstitutets och Allmänna
Arvsfondens Ungaifocus-projekt.

FRÅN DEN 1 APRIL 2000 är SÖK en per-
manent verksamhet med sammanlagt ca 2,5
tjänster, fördelade på logopeder och arbets-
terapeut. Ingen av oss arbetar helt med
SÖK, vi tycker att det är en viktig poäng
att vi själva arbetar också i ”verkligheten”.
Det är snärjigt men viktigt för oss själva

och för vår trovärdighet utåt. Varför då skriva
om en så blygsam inrättning? Jo, vi anser
att det vi gör är oerhört viktigt och spän-
nande. Genom de många möten vi har med
både personal och brukare och anhöriga
har det också visat sig att verksamheten har
visat sig fylla en viktig funktion när det
gäller att lyfta fram området och öka kun-
skapen och erfarenheten kring AKK. Det
är också till del en pionjärverksamhet och
jag tror och hoppas att detta kan vara till
uppmuntran och hjälp för andra att våga
starta något man tror mycket på!

SÖK STARTADE som ett projekt 1 april 1996
och fyra huvudmän stod bakom, både från
landsting och kommun. Tidigare hade
kommunikationsprojekt i Uppsala, Linkö-
ping, Örebro och Göteborg startat med sti-
mulansmedel. Försäkran om att inrätta pro-
jektet som en permanent verksamhet låg i

Tema habilitering

är yrkesverksamma som arbetat minst två år
inom området. Kurserna har haft många
sökande. Behovet är stort av fördjupad kun-
skap bland aktörer på området.

KOMMUNIKATIONSOMBUDSMAN - alla
som arbetar med människor som av någon
anledning har nedsatt förmåga att kommu-
nicera vet att det ofta är svåra problem man
ställs inför. Vilka förutsättningar finns för
AKK? Hur ska man göra? Vilket/vilka
AKK-sätt är bra? Att då kunna ringa eller
på annat sätt kontakta en annan oberoende
och kunnig person på området AKK för
att diskutera, bolla funderingar med och få
en second opinion är ett behov som visat
sig växa. Det kan också betyda att SÖK
tipsar om att kontakta någon annan som
haft liknande frå-
geställning och/el-
ler funderingar. I
begränsad omfatt-
ning gör SÖK
också kommuni-
kationsutredningar
och då alltid i sam-
arbete med män-
niskor på hem-
maplan: habilite-
ringspersonal och/
eller skolpersonal. Det viktigaste är ju att
det som kommer fram förankras hemma!

UTVECKLINGSARBETE - för att kunna vara
en resurs för andra ställs stora krav på egen
utveckling! I SÖK genomförs projekt både
med externa medel och inom ramen för
verksamheten. Exempel på utvecklingsar-
bete är den första läroboken på svenska med
AKK i centrum, Alternativ och Komplette-
rande Kommunikation i teori och praktik. Den
har gått ut i över 2 000 exemplar, ska nu
tryckas om och används som kurslitteratur
i både Sverige, Danmark och Finland. An-
dra exempel är studiecirkelmaterialet AKK
i praktiken, skrifterna Fickbandspelare som
kommunikationshjälpmedel och Kommunika-
tionspass, som vi utarbetat i samarbete med
DART i Göteborg, broschyrerna Samtala
och tolka, Konkreta föremål och Vad är AKK?
(Hjälpmedelsinstitutet). Just nu håller vi på

åtagandet att stå bakom projektansökan.
När det blev en realitet visade det sig att
ingen är profet i sin fädernestad, eller för
den delen sitt fädernelandsting. SÖK vi-
sade sig dock vara en livskraftig krabat som
med hjälp av ett par personer från våra
huvudmän som var idealister och visionärer
av stora mått fick konstgjord andning un-
der en period. Så småningom såg Malmö
Stad till att inrätta SÖK i sin organisation
och vi får nu medel från Region Skåne
och från Malmö utöver projektmedel.

FORTFARANDE ÄR VARJE ÅR en kamp för
överlevnad, men i backspegeln är det värt
mödan. Tänk att få arbeta med det mest
intressanta och utmanande man kan tänka
sig inom logopedin, att få vara med om att

hitta vägar för en män-
niska med stora
kommun ika t i on s -
svårigheter att kunna
förstå och uttrycka sig!
Det är bland det största
som finns! Vi som ar-
betar i SÖK slutar inte
att förvånas över att det
ständigt finns nya frå-
gor, nya rön och nya
områden att erövra

inom området AKK. Rättighetsfrågor,
policyfrågor, omgivningens behov, samtal
via AKK, flerspråkighetsaspekter på AKK
är exempel på sådana områden.

VILL DU HA KONTAKT med oss och mer
information om vårt Nyhetsblad, våra an-
dra publikationer och aktiviteter eller an-
nat? Adressen är SÖK, Munkhättegatan 5,
214 56  MALMÖ. Tel: 040- 924972; e-
post: sok@malmo.se.

Ida Andersson
Enhetschef och leg logoped

SÖK

I SÖK arbetar dessutom Helene Ahnlund, Boel
Heister Trygg, Pernille Holck och Maja Sigurd
Pilesjö, logopeder, samt Lisa Hardenstedt,
arbetsterapeut.

ett kommunikationscentrum

”Tänk att få arbeta med det mest

intressanta och utmanande man kan

tänka sig inom logopedin”
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U nder 1970-talet introducerade
den argentinske sjukgymnasten
och rehabiliteringsläkaren Ro-

dolfo Castillo-Morales gomplattor för barn
med avvikande oralmotorisk funktion. Dr
Castillo-Morales har utvecklat den ”oro-
faciala regulationsterapin” som består av ett
behandlingskoncept i tre delar - kropps-
terapi, orofacial terapi och gomplattor.
Orofacial regulationsterapi har använts i
Tyskland i över 20 år. Veckokurser samt flera
seminarier har hållits i bl a Sverige av ho-
nom själv eller Dr Juan Brondo.

GOMPLATTOR ANVÄNDS IDAG bl a för
barn med olika diagnoser som har avvi-
kande oralmotorik och/eller där tal-
utvecklingen är negativt påverkad. En pa-
tientgrupp inom habiliteringen som ofta
ordineras gomplatta är barn med Downs
syndrom. Behandlingen startar då vanligt-
vis före 6 mån ålder. Gomplattor framställs
individuellt hos tandläkare/tandtekniker
genom en gipsavgjutning av barnets över-
käke. Gipsavgjutningen ligger till grund för
en platta i plast (akrylat) där olika stimulans-
punkter, beroende av grundproblematik,
sätts fast. Dessa stimulanspunkter är t ex

Gomplatta - är det bra det?

kraterformade upphöjningar, alternativt
små kuber, kulor eller ringar av metall app-
licerade direkt på gomplattan eller fästade
vid slingor eller spänger av metall. Hos
spädbarn görs plattan hel, i fall där tänder
finns görs urtag för dessa. Gomplattan bör
användas cirka 1 timme sammanlagt per dag
under överinseende av vuxen, uppdelat på
minst två tillfällen. Plattan bör inte använ-
das för mycket eftersom den ska upplevas
som ”ny” varje gång (jfr t ex ”köttbit mel-
lan tänderna”). Syftet med behandlingen
är att stimulera oral sensorik och motorik
och öka tonus i muskulaturen i tungan och
läpparna. Plattorna korrigeras/förnyas be-
roende på barnets tillväxt och/eller föränd-
ringar i artikulationsmönster.

MÅLEN MED BEHANDLINGEN kan vara att
förbättra eller normalisera:
- andningen (från mun- till näsandning)
- tungans position
- käkarnas tillväxt
- sug- och sväljfunktionen
- ljudbildning/tal
- mimiken
samt att utveckla ett mer normalt oralt rö-
relsemönster.

EXEMPEL PÅ UTFÖRDA STUDIER
• Av 400 undersökta barn med Downs

syndrom hade endast 5 äkta makroglossi,
övriga relativ makroglossi, bland annat
p g a hypotoni och tungprotrusion (Hoyer
& Limbrock, 1990). Författarna studerade
74 barn med Downs syndrom, 6 veckor -
8 år gamla, vilka uppvisade signifikant
minskad orofacial hypotoni och förbätt-
rades vad gäller tuggande, tal och mimik
efter orofacial regulationsterapi med gom-
platta enligt Castillo Morales.

• En studie gjordes av samtliga barn med
Downs syndrom (67 st efter visst bort-
fall), vilka remitterades till München
Kinderzentrum för oral patologi 1982 -
1986 (Limbrock, Fisher-Brandies & Avalle,
1991). Barnens genomsnittliga ålder var
vid  början av behandlingen 13,9 måna-
der, behandlingens längd i genomsnitt
12,1 månad. Barnen bedömdes före och
efter behandlingen av en neuropediater
och ortodontist. Författarna påpekar dock
att det är svårt att objektivt mäta orofaciala
svårigheter, dregling o s v. Dessutom for-
dras att patienten medverkar vid bedöm-
ningen. Behandlingen bestod i en kom-

Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting står sedan ett par år

tillbaka för kostnaderna för gomplattor som ordineras av logopeder inom

verksamheten. Tidigare bekostades de av tandvården. Dessa förändrade rikt-

linjer har medfört att cheferna inom verksamheten har efterfrågat informa-

tion om effekterna av behandling med gomplatta. Inom logopedgruppen

har vi också känt behov av att utvärdera behandlingen med gomplattor.

Detta skulle göra det lättare ta ställning till om och när vi ska använda

gomplatta som en del i den logopediska behandlingen. Nedan följer den

sammanställning som en arbetsgrupp gjorde under hösten -01.
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bination av gomplatta och manuell sti-
mulering (massage). Man hade ingen kon-
trollgrupp, och det var ibland avbrott i be-
handlingen, såsom då ny platta tillverka-
des. Man fann signifikant positiva resultat
både vad gäller tungans position i vilo-
läge, tonus i över- och underläpp, läpp-
slutning, dregling och sugförmåga. De
barn med mest protruderad tunga förbätt-
rades mest.

• En annan studie gjordes under 6 år på
68 barn med cerebral pares vid Pediatric
Rehabilitation Center i Hamburg (Lim-
brock, Hoyer & Scheying, 1990). Barn
med cp-skada har ofta artikulations-
svårigheter, ät- och dricksvårigheter samt
en dreglingsproblematik som ej beror på
hypersalivering utan avvikande svälj-
mönster. Käk- och bettutveckling kan
påverkas negativt av t ex tungpress. Bar-
nen delades in i tre grupper; spastisticitet,
atetos och hypotoni/ataxi, vilka fick olika
typer av behandling utifrån sina svårig-
heter. Behandlingen utformades utifrån
Castillo Morales koncept och positiva re-
sultat redovisades i mellan 64 och 81%
av fallen.

• I en svensk studie studerades effekten av
gomplatteterapi på oral dysfunktion un-
der ett år hos barn med Downs syndrom
(Carlstedt, Dahllöf, Nilsson, Modéer,
1996). I studien deltog 29 barn med
Downs syndrom i åldrarna 3 månader
till 5 år när studien startade. Testgruppen
bestod av 14 barn och kontrollgruppen
av 15 barn. Alla barn i testgruppen fick
en gomplatta med stimuleringspunkter
för tungan och överläppen. Barnen an-
vände gomplattan 1/2 -1 timme om
dagen. Både barnen i testgruppen och i
kontrollgruppen fick oralmotoriska
träningsprogram hos logoped. Bedöm-
ningarna gjordes med hjälp av video-
inspelningar av varje barn i början av stu-
dien och sedan var tredje månad. Fem
olika positioner av läppar och tunga fil-
mades; stängd mun, synlig tungspets, öp-
pen mun, inaktiv tungprotrusion och
aktiv tungprotrusion. Efter 9 månader
hade barnen i testgruppen munnen
stängd signifikant längre tid än barnen i
kontrollgruppen. Den inaktiva prot-
rusionen minskade signifikant hos test-
gruppen efter 9 månader och efter 12
månader hade även den aktiva tung-
protrusionen minskat signifikant.

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap,
Specialpedagogik/handikapp och Språk vid
Karlstads universitet bedrivs ett forsknings-
projekt kallat ”Tal-, mun- och bettfunktion
hos barn med Downs syndrom”. Man har
givit ut flera arbetsrapporter och en av-
handling är under utarbetande.

• Pilotförsök med gomplattor 1990-1991
(Johansson, 1995). Totalt 23 barn med
Downs syndrom i åldrarna 0-90 måna-
der. Barnen påbörjade sin gomplatte-
behandling under första levnadsåret. Tre
olika plattor prövades; gomplatta 1 för
barn som saknade tänder och gom-
plattorna 2 och 3 för barn med tänder.
Erfarenheter av gomplattorna för barn
utan tänder: Efter att plattan sattes in
drogs tungan tillbaka och munnen stäng-
des. Barnen fick också en mer aktiv oral-
motorik även när plattan inte var i mun-
nen. För barn med tänder sågs samma
effekter som ovan samt dessutom ökad
aktivitet i tunga, läppar och käkar, samt
förbättrad artikulation. Slutsats:
1. Gomplattebehandling bör påbörjas
så tidigt som möjligt, helst före 6 måna-
ders ålder med tanke på ansiktsmimik
och joller.
2. Behandlingen bör pågå under flera år
och utan längre avbrott.
3. Gomplattebehandlingen bör ses som
en del av stimuleringen till barn med
handikapp med försenad tal- och språk-
utveckling.

• Utvärdering vid ca 18 månaders ålder
efter användning av gomplattor (Johans-
son & Bäckman, 1997). I projektet in-
gick 42 barn med Downs syndrom som
haft gomplatta, en kontrollgrupp med
Downs syndrom som inte haft gomplatta
och en kontrollgrupp utan någon känd
funktionsnedsättning.
Platta 1 användes för att stimulera läpp-
slutning och tungretraktion. För barn 6-
10 månader.
Platta 2 användes för att stimulera läpp-
slutning, tungretraktion och laterala
tungrörelser. För barn 10-14 månader.
Platta 3 användes för att stimulera läpp-
slutning och konkava tungrörelser samt
tungretraktion. För barn 14-18 månader.
Resultaten visade att barnen med Downs
syndrom som använt gomplatta från 6
månader var mer aktiva, mer medvetna
och hade en bättre oralmotorisk kon-
troll än barnen med Downs syndrom i
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kontrollgruppen. Vid bedömning av
tungans och läpparnas rörelser fann man
att alla barn med Downs syndrom hade
svårigheter, men de som använt gom-
platta hade mer likheter med barnen med
normal utveckling än med kontroll-
barnen. Barnen med Downs syndrom var
mycket tystare än barnen med normal
utveckling, därför var det svårt att utvär-
dera talutvecklingen. Hos de barn som
använt gomplatta var förmågan att an-
vända främre och bakre artikulatorer
bättre, de hade större variation i artikula-
tionsmönster och bättre ljudkvalitet vad
gäller ljud som finns i talad svenska än
vad man fann hos barnen med Downs
syndrom i kontrollgruppen.

• Vid Karlstads universitet gjordes en C-
uppsats i specialpedagogik om gom-
plattans inverkan på mimiken hos 4-åriga
barn med Downs syndrom som använt
gomplatta sedan spädbarnsåldern (Pers-
son, 2000). Gruppen barn jämfördes med
en grupp barn med Downs syndrom som
inte använt gomplatta och en grupp barn

Tema habilitering

med normal utveckling som inte använt
gomplatta. Resultaten visar att det är stora
skillnader vad gäller mimik mellan barn
med Downs syndrom och barn med
normal utveckling, men också att gom-
plattan åtminstone delvis kan bidra till
en bättre läppslutning, ett normaliserat
käkläge och tungläge, en förbättrad
ansiktstonus och ett förbättrat helhets-
intryck av mimiken.

SVÅRIGHETEN I ATT UTVÄRDERA effekten
av behandling med gomplatta framgår av
ovan refererade forskningsstudier. Det är
t ex svårt att ”renodla” effekten av behand-
lingen då behandling med gomplatta säl-
lan sker utan samtidiga andra logopediska
insatser. Kontinuerlig användning av gom-
plattan står inte heller inom logopedens
kontroll. I sammanhanget bör också näm-
nas att det även finns individer som för-
bättrar sin oralmotorik /uttal utan behand-
ling med gomplatta. Skulle dessa individer
ha utvecklats ännu mer med gomplatta?

EN RUNDFRÅGNING beträffande erfaren-

heter gjorda av logopederna inom verk-
samheten ht-01 visar att gomplatta till över-
vägande del ordineras till barn med Downs
syndrom. Generellt tycker man sig se en
omedelbar ökad oral aktivitet vid gom-
platteanvändning. På sikt noteras också of-
tast en generellt ökad oral medvetenhet hos
barnen (en ”mental karta” över munnen).
Denna medvetenhet kan ligga till grund för
fortsatta oralmotoriska framsteg. En del in-
divider förbättrar sin oralmotorik och/eller
sitt uttal under behandling med gomplatta.
Andra tycks inte påverkas av insatsen. Slut-
satsen blir att inget enkelt svar ännu finns
om effekten av behandling med gomplatta.
De flesta logopederna inom Handikapp &
Habilitering är dock positiva till denna typ
av behandling, men fortsatta studier och
forskning inom området efterlyses.

För logopederna inom Handikapp &
Habilitering, Stockholms läns landsting.

Vivi Behr
Monika Björn

Rose-Marie Brandt-Johansson
Cecilia Carlvik-Bodén

F rån och med januari 1999 har Karl-
stads universitet en officiell serie för
forskningsrapporter och avhand-

lingar - Karlstad University Studies*. En
aktuell rapport i serien är Möten med vuxna
utvecklingsstörda - erfarenheter av språkträning
via videotelefon av Eva Wallin och Iréne Jo-
hansson.

Rapporten beskriver hur språkträning
kan gå till utifrån de erfarenheter som gjor-
des i ett projekt som varade i tre år. Samtal
genomfördes med 24 personer med ut-
vecklingsstörning, i syfte att försöka öka
deras kommunikativa och språkliga kom-
petens. I projektet användes videotelefon
som ett medium mellan projektdeltagarna
och logopeden Eva Wallin. Videotelefon-
utrustningen bestod, förutom av dator- och
telefondel av programvara för att kommu-
nicera med hjälp av pictogrambilder.

Språkträning för vuxna med utveck-

Språkträning via videotelefon
lingsstörning har ingen lång tradition. Från
mitten av 1970-talet och under många år
framöver koncentrerades intresset till
kommunikativa färdigheter medan språk-
liga svårigheter inte ägnades så stort intresse.
Författarna menar att denna studie har vi-
sat exempel på att språkträning kan ge re-
sultat långt upp i åldrarna. Deltagarnas in-
dividuella processer redovisas i rapporten.
De är olika och unika men de visar alla att
det finns utvecklingspotentialer hos vuxna
med utvecklingsstörning.

*Fullständig lista med rapporter i serien
finns på www.kau.se/forskning/

I Logopednytt 5-01 refereras Magnus
Magnussons studie, Language in Life - Life in
Language, som handlar om afatikers möjlighe-
ter att öka språk- och kommunikationsförmåga
med videofonteknik.
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A tt hjälpa barn in i språkets och
läsningens världar blir därför ett
prioriterat område. Ett område där

lärare och andra viktiga vuxna i barnens
liv behöver många olika hjälpmedel för att
kunna hjälpa och stödja på så många olika
sätt som möjligt. Det betyder att olika me-
toder skall och bör existera sida vid sida.
Men också att vi aktivt hela tiden bör ar-
beta med att hitta och utveckla nya meto-
der. Datorn har här gett oss nya möjlighe-
ter att skapa och vidareutveckla redan ex-
isterande arbetssätt och Omega-IS utgör
ett exempel på hur datateknologin inspi-
rerat till nya idéer som prövats i en peda-
gogisk klinisk vardag och slutligen skapat
en ny produkt.

IDÉN BAKOM är egentligen ganska enkel.
Vi inspirerades ursprungligen av den lek-
fullhet som små barn spontant använder
och visar när de är på väg att lära sig läsa
samtidigt som vi imponerades av den att-
raktionskraft som fanns i multimedia-
baserade spelprogram. Vi ville ge barn med
språkliga utvecklingsproblem samma möj-
lighet att själva leka med språk som vanliga

barn har. Målet blev därför att skapa ett
multimediabaserat dataverktyg som satte
barnet själv i förarsätet, som gav barnet
möjlighet att på ett lekfullt sätt utforska
språkets möjligheter samtidigt som det in-
bjöd till samtal och samspel med en intres-
serad och stödjande vuxen. Omega-IS (Ord
och MEninGAr - Interaktiv Språklek) är
skapat för att ge barn i början av sin språk-
liga karriär just dessa möjligheter. Det är
ett nytt program som till viss del är baserat
på gamla idéer. Att främja en lekfull inlär-
ning är ju inte i sig något nytt och inte att
använda datorn för detta ändamål heller.
Flera lekfulla försök med att använda da-
torer i undervisningen av barn med olika
språksvårigheter har genomförts sedan ti-
digt 1970-tal (se t ex Colby, 1973; Panyan,
1984).

I VÅRA EGNA STUDIER har vi arbetat med
flera olika grupper barn (t ex barn med
cerebral pares, hörselhandikapp, DAMP)
men barn med autism utgör den enskilda
grupp vi har störst erfarenhet av. Och för
just denna grupp har datorn som hjälpme-
del varit ganska omdiskuterad, det har ta-

git lång tid för datorn att bli ett självklart
verktyg för dessa barn. I dag finns dock flera
studier som visar att datorn kan vara till
stor nytta för barn med autism, att de t ex
kan lära sig läsa och räkna med hjälp av
anpassade datorprogram och att de via da-
torer ibland även kan lära sig mer än i det
för barn med autism traditionella pedago-
giska upplägget (Jordan & Powell, 1990;
Tjus, Heimann & Nelson, 1998, 2001).

SEDAN 1990 har flera studier vid Göteborgs
universitet studerat hur en multimedia-
baserad metod kan hjälpa barn med varie-
rande språksvårigheter att utveckla sitt språk
(Tjus, 1998). Den strategi (MIR-metoden)
som vi använt är baserad på tre likvärdiga
moment:
1. Multimedia. Vi har i vår forskning opere-
rat med tre olika program varav Omega-
IS (Heimann, Lundälv, Tjus & Nelson,
2002) är det nyaste och mest kompletta.
Alla har dock byggt på likartade principer.
Det är program som ger barnet möjlighet
att enkelt skapa motiverande och intres-
santa händelser på skärmen. En av huvud-
tankarna är att eleven fritt skall kunna la-

Genom att sätta ihop bokstäver till ord och därefter flera ord till me-

ningar uttrycker vi våra tankar, berättar vi om det vi varit med om och

skapar spännande fantasivärldar. För de flesta av oss är detta en så vanlig

daglig aktivitet att vi tar den för given. Men barn som ännu inte kan läsa,

som inte upptäckt det skrivna ordets magi, har en lång väg kvar att gå

innan de behärskar språkets alla möjligheter, och barn med kognitiva eller

språkliga utvecklingshinder har allt för ofta en oöverstiglig väg att gå.

Interaktiv språklek med
Omega-IS

▼
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borera med språket och skapa de meningar
som är mest motiverande. Ett barn kan
t ex skriva en mening som ”Fisken” +
”hoppar över” + ”myran” och direkt få se
den på skärmen som en enkel animation.
På så sätt ges en snabb och tydlig återkopp-
ling genom flera modaliteter: text + ani-
mation + ljud.
2. Interaktion: Även om barnet sitter vid en
dator är samspelet med läraren fortfarande
central. Det som händer på skärmen ger
något att tala om. Den vuxne skall emel-
lertid styra så lite som möjligt utan i stället
fungera mer som stöd och inspirationskälla
för barnet.
3. ”Recasting” (Att omforma): Detta är en
känd med underskattad strategi som an-
vänds alltför sällan på ett genomtänkt sätt.
Flera forskare (se Tjus, 1998 för en detalje-
rad genomgång) har visat att barn lär sig
nya språkliga begrepp snabbare om den
vuxne omformar det barnet säger. Detta
är en i sig ganska enkel strategi: Man änd-
rar den språkliga formen utan att förändra
kärnbudskapet i det barnet sagt. Erfaren-

heter visar att tekniken ofta har fler förde-
lar än att bara härma barnet. Man uppnår
samma fokus på det barnet sagt, man an-
passar sig till barnets tempo och nivå, plus
att dialogen blir mer varierad och naturlig.
Resultat från flera studier visar entydigt att
en dialog baserad på dessa principer kan
ha en tydlig positiv effekt på barns språk-
liga utveckling.

MODELLEN HAR PRÖVATS i flera projekt i
Sverige under 90-talet med flera olika
grupper av barn (t ex barn med autism,
flerhandikapp och barn med dyslexi). Och
resultaten har hittills varit positiva. De flesta
av barnen - och detta gäller i högsta grad
gruppen barn med autism - har förbättrat
sin läsförmåga, sina kommunikativa färdig-
heter eller sin språkliga medvetenhet
(Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995;
Heimann & Tjus, 1997).

OMEGA-IS BYGGER PÅ våra erfarenheter av
program (Alpha och DeltaMessages) som
användes i de ursprungliga forsknings-

studierna. Det som skiljer Omega-IS från
dessa program är framförallt att det är mer
komplett, att det är plattformsoberoende
och att det har en öppen arkitektur. Fram-
för allt den sista punkten är viktig. Att pro-
grammet är öppet innebär att man kan
lägga in eget material som anpassas till det
enskilda barnet. Detta ger möjlighet att
anpassa språkinnehållet så att det är maxi-
malt intressant för ett enskilt barn. Det ger
också möjlighet för programmet att ”växa”
tillsammans med eleven.

PROGRAMMET BESTÅR i korthet av två
huvuddelar; en användardel där barn och
medhjälpare kör befintliga övningar, och
en redigeringsdel där nytt material kan läg-
gas in och övningar förberedas. Användar-
delen består i sin tur av två delar:
a) Undersökande språklek (”exploration

mode”). I detta läge kan barnet välja ord,
meningar eller små berättelser. Dessa
kombineras och illustreras - i form av
text, ljud/tal, bild och film/animation
(se figurer).

b) Spel eller testläge (”test mode”). I detta
läge presenteras en bild eller scen för bar-
net i rik mediaform. Barnets uppgift är
att försöka matcha detta mot en mot-
svarande språklig form genom att bygga
en sekvens av ord eller meningar.

I REDIGERINGSDELEN kan användaren
(vanligen barnets lärare eller förälder) lägga
in helt eller delvis nytt språkmaterial. Det
kan röra sig om nya enskilda ord, hela me-
ningar eller kortare berättelser. Dessa kan
sedan länkas till önskade andra represen-
tationer i form av mediafiler (tecken, ljud,
bilder, filmer/animationer). Redigering kan
ske på två nivåer oberoende av varandra
eller i kombination:
a) Redigering av språkmaterial. Här kan

nytt språkligt material läggas in eller ex-
isterande material ändras. Även ljud kan
kompletteras.

b) Redigering av mediamaterial. Här ges
möjlighet att skapa nya animationer, re-
digera gamla animationer eller att länka
till digitaliserade bilder eller video. Detta
innebär med andra ord en nästan obe-
gränsad möjlighet till individualisering!

PROGRAMMET ÄR HELT NYTT och ännu inte
fullt prövat i en pedagogisk klinisk vardag.

Ett exempel på vilka val som barnet kan ha i läget ”undersökande språklek”. Orden eller aktivite-
terna finns i olika boxar och genom att klicka på en box markeras ett val. Här kan barnet experi-
mentera, förstår man inte ett ord kan man klicka och se vad som händer. När ett ord har valts så får
barnet höra ordet och när hela meningen, hela händelsen, är klar får barnet både se händelsen som
skapats och höra meningen läsas. Här är barnet på väg att skriva ”Bussen kör framför trädet”.
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Bakom programmet står, förutom artikelförfattaren
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versitet
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Programutvecklingen har stötts av Hjälpmedelsinstitutet, Nutek,
Kommunikationsforskningsberedningen samt Kunskapscentrum Autism,
Göteborg.

En mening som ”Bussen kör framför trädet” kan åskådliggöras på detta sätt. I det verkliga program-
met så är detta ingen stillbild utan en animation i färg där bussen faktiskt kör framför trädet.

Vi som står bakom det är dock övertygade
om att programmet, för vissa barn, kommer
att bli en viktig motivationskälla när det gäl-
ler att upptäcka språkets möjligheter. Om
vissa barn med autism lyckades knäcka den
alfabetiska koden genom att arbeta med våra

tidigare och mer primitiva program, så finns
det goda skäl misstänka att även Omega-IS
skall ha en positiv effekt.

Mikael Heimann
Mikael.Heimann@rbup.uib.no



20 LOGOPEDNYTT 5/02

Tema habilitering

J ag har under vårterminen använt mig
av bilder tagna med digitalkamera i un-
dervisningen och uppnått goda resul-

tat. Tre autistiska pojkar i en grundsärskole-
klass år 1 på Lilla Lackarebäckskolan i
Mölndal har utvecklats positivt i sin språk-
utveckling och där har digitalkameran spe-
lat en viktig roll. Arbetet har skett i sam-
verkan med habiliteringslogoped Gunilla
Ask. En viktig medarbetare i projektet har
varit elevassistent Barbro Hansson.

I det pedagogiska arbetssättet med
autistiska barn är det visuella arbetsmate-
rialet viktigt. För att kommunicera, åter-
berätta och skriva använder eleverna bil-
der som stöd.

Eleverna har loggböcker för kommuni-
kationen mellan skolan och hemmet. Ti-
digare ritade och skrev jag om det som hänt
i skolan. Ofta ritade jag vad jag kunde rita
och inte vad jag ville. Ibland lånade jag en
digitalkamera, gemensam för sex klasser, för

att ta bilder att klistra in i loggböckerna,
men kameran var sällan ledig när jag be-
hövde den.

I MITTEN AV FEBRUARI fick vi möjlighet
att köpa en egen digitalkamera till klassen.
Varje dag kan vi nu ta bilder. Dessa har all-
tid barnet i centrum. Det är eleven själv
eller tillsammans med klasskamraterna som
klättrar, badar, leker, läser och äter glass för
att nämna några exempel. Här blir digital-
kameran ett bra verktyg då eleven först är
med och upplever en situation, för att se-
dan med hjälp av bilden återberätta den.
Genom detta arbetssätt tränas barnet i att
tala, skriva och läsa.

SAMTIDIGT som jag producerar bilder till
loggböckerna väljer jag ut några bilder som
jag klistrar in i varje barns skrivbok. Jag har
valt skrivböcker där halva sidan är blank och
6x9 cm har varit en lagom bildstorlek. Alla
tre böckerna börjar på samma sätt med ett
kort på barnet och texten HÄR ÄR JAG.

Hur jag har valt att gå vidare beror på
barnets förutsättningar. De barn som jag
har arbetat med är mycket olika och det
finns bara möjligheter. Mitt långsiktiga mål
är att barnen själva med pennan ska kunna

Bilder tagna med digitalkamera är en god hjälp för elever med autism.

En bild tagen på skolgården kan några minuter senare användas för trä-

ning i klassrummet. Bilderna använder eleverna för att kommunicera

och återberätta vad de upplevt både genom tal och skrift.

Digitalkameran
- en hjälp för autistiska barns
läs- och skrivinlärning

Jag har alltid med mig kameran!
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skriva meningar till bilden, skriva ut tex-
ten på datorn som vi tillsammans har rättat
och läsa sin text. Den rättade texten klist-
ras sedan in i skrivboken.

EN AV ELEVERNA hade innan jag intro-
ducerade detta arbetssätt inte visat något
intresse för att skriva texter. Vid första till-
fället skrev han på datorn den av mig for-
mulerade bildtexten: ”Härärjag”. Några
bilder senare skrev han: ”Jagbadar”. Först
då fick jag lov att rätta honom och lära ut
hur man ska dela upp orden. Nästa steg
blev att eleven själv dikterade texten för
mig: ”Jag har datorn”. Vid nästa skrivtillfälle
gav han också ett eget omdöme: ”Jag klätt-
rar i ribbstolen. Det var lätt”. Efter ytterli-
gare några dagar blev texten ännu längre:
”Vi äter frukost. Jag äter rostat bröd och
dricker mjölk. Det smakar gott”.

Efter sex veckors skrivning uppnåddes
vårt långsiktiga mål. Eleven både formule-
rade och skrev sin text: ”Vi hopar i
stusmatan. Det var roligt.” Tillsammans rät-
tar vi stavningen på datorn före utskrift då
jag vill att eleverna ska se orden rätt sta-
vade så fort som möjligt. Vid varje övnings-
tillfälle ges också möjlighet att träna läs-
ning genom att eleven läser sin nya text

men också genom att han läser vad som
tidigare producerats.

FÖRDELARNA med digitalkameran är
många. Den största fördelen är att bilderna
går snabbt att framkalla och därmed kan

Här har jag hittat ett bra motiv.

användas omedelbart. Med digitalkameran
är det möjligt att genast se hur bilden blir.
Dessutom är kameran enkel och smidig och
lätt att lära sig att använda. Jag har tidigare
tjänstgjort i hörselklass i 17 år och arbetat
mycket med bildframställning. Ibland har
jag då använt polaroidkamera. Detta var en
dyr teknik, kameran var stor och klumpig
och det blev ingen bra kvalitet på bilderna.
Digitalbilderna är också enkla att framkalla.
Kameran kopplas till datorn och bilderna
skrivs ut på skrivaren. Lätt kan man be-
stämma vilket format och hur många bil-
der man vill ha.

SÄTTET ATT ARBETA med hjälp av digital-
kamerans bilder har gett barnen en enorm
arbetsglädje och stolthet över att kunna
skriva och läsa vad de har gjort och upp-
levt. Föräldrarna har kunnat följa barnens
utveckling, vilket de upplevt mycket posi-
tivt. Alla tre eleverna har genom denna
metod utvecklat sin läs- och skrivförmåga
över förväntan.

Christina Helldén
Speciallärare och hörselpedagog

stinah@algonet.se
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F ilmen handlade också om, hur Bliss-
systemet hittades av Shirley
McNaughton och en grupp lärare

och terapeuter vid Ontario Crippled
Childrens’ Center i Toronto och anpassa-
des till att användas av talhandikappade
barn. De svenska tittarna fick i filmen upp-
leva den första periodens entusiasm i Ca-
nada över hur väl dessa barn kunde lära sig
förstå blissymbolerna och använda dem för
kommunikation.

PÅ EKHAGA HABILITERING i Linköping och
Bräcke Östergård i Göteborg började ge-
nast arbetet med att introducera bliss-
symbolerna till Svenska talhandikappade
barn och sommaren därpå hölls den första
Grundkursen i blissymbolik i Sverige. Bliss-
symbolerna inledde en helt ny epok med
helt nya möjligheter att kommunicera för
talhandikappade personer, som har en
språklig kreativ förmåga och ett språkligt
tänkande, men som inte alls kan tala, och
som har stora svårigheter att lära sig läsa
och skriva. Blissystemet innehåller grafiska
symboler för att beskriva såväl konkreta
som abstrakta begrepp. De kan kombine-
ras med varandra och därigenom beskriva
nya begrepp. Genom denna möjlighet till
ständigt nyskapande av symboler skiljer sig
blissystemet från andra bildset och har klas-
sats som ett språk.

BLISSYSTEMET FICK TIDIGT stor spridning
och används av många rörelsehindrade och
utvecklingsstörda med talhandikapp. Bliss-

Så till sist

och för olika maträtter som

       kokt ägg        stekt ägg       äggröra            omelett

Nu finns t ex blissord för olika skidsporter som

På våren 1976 sändes i TV filmen ”Mister Symbolman”. Den handlade

om hur Charles Bliss som judisk flykting från koncentrationsläger i

Österrike kom till Kina och där startade det arbete, som han sedan fort-

satte i Sydney i Australien, och som kom att bli hans livsverk, symbol-

språket Blissymbolics.

Bliss, ett språk i utveckling
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symbolernas logiska sammansättningar tyd-
liggör begreppsförrådets uppbyggnad. Dess
grammatik, syntax och symboler för mor-
fologi möjliggör för användaren att bygga
grammatiskt korrekta meningar. Visualise-
ringen av språket gör systemet även till ett
pedagogiskt stöd vid läs-och skrivinlärning.
Användningen av blissystemet har varierat
sedan 70 talet. I nuläget används bliss-
symbolerna alltmer, och många handikap-
pade barn i förskoleåldern börjar med bliss-
symboler som alternativt kommunikations-
sätt. Blissystemet kan användas i kombina-
tion med alla pratapparater, men allra effe-
ktivast är kommunikationen, när blissaren
med sitt blisspråk skapar egna meddelanden
och ”pekpratar” på sin blisskarta.

VARJE ÅR hålls många kurser i bliss-
kommunikation, dels grundkurser, dels kort-
are kurser kring speciella barn. Senast i
mars hölls i Stockholm en grundkurs för

logopeder, lärare och anhöriga till elva bliss-
are mellan fem och tio år. Samlad infor-
mation om blisskommunikation, kurser,
material och symboler finns på Special-
pedagogiska institutet, Kruthusgatan 17,
411 04 Göteborg, att. Britt Amberntson.,
tel: 031 - 7398019.

FÖR ATT BLISSYMBOLERNA skall kunna
användas med den moderna tekniken,
med snabba talapparater, telefonsystem,
skrivsystem och e-mail pågår i nuläget ar-
betet att införa blissymbolförrådet i ISO
Standard Universal Character Set. Ett
långsiktigt mål är att blissystemet skall vara
tillgängligt som ett ordbehandlings-
program för de talhandikappade. I sam-
band med detta arbete sker även en an-
passning till internationell terminologi.
Allt oftare talar man nu om blisspråket,
vars internationella namn är Blissymbolics.
Blisspråket består av blissord (symboler)

som utgör blisspråkets vokabulär eller ord-
förråd. I blissgrammatiken ingår blissyntax
och blissmorfologi. Ett språk måste ha ett
stort ordförråd och därför sker nu ett in-
tensivt internationellt arbete att utveckla
nya blissord. Kerstin Lörström, Britt
Amberntsson och undertecknad ansvarar
för detta arbete nu och utgör Blissymbolics
Developmental Secretariat med många
internationella kontakter. Under de se-
naste åren har 700 nya blissord utvecklats
genom detta internationella arbete. Dessa
rör framför allt sport, religion, mat, köks-
redskap och vetenskap.

HÖR GÄRNA AV ER om ni är intresserade
att veta mer om blissystemet och dess an-
vändning.

Margareta Jennische
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

margareta.jennische@ks.se

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…
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M etoden kommer från Delaware
Autistic Program i USA och är
utarbetat av Ph D Andrew S

Bondy och logoped Lori A Frost. Start-
skottet för oss var en PECS-workshop i
Stockholm, i mars 20001). Då var vi fyra
logopeder från Habiliteringscenter Nord
respektive Syd för barn och ungdomar med
autism i Stockholm, som deltog. Vi blev alla
mycket intresserade och stimulerade att
sätta igång detta strukturerade sätt att ar-
beta med kommunikation.

SYFTET MED PECS är att lära barnet/den
vuxne (kallas fortsättningsvis barnet) att ta
egna spontana initiativ till kommunikation.
Genom att utgå från barnets intressen och
skapa behov av kommunikation lär man
barnet att rikta sig till andra personer ge-
nom att överlämna en bild på något åtrå-
värt för att i gengäld få det åtråvärda. Detta
utbyte är en konkretisering av vad kom-
munikation är för något. ”Om jag ger nå-
got till dig får jag något tillbaka.” Målet med
PECS är att barnet med hjälp av bilder ska
kommunicera på ett funktionellt sätt i alla
tänkbara vardagliga situationer. Bilderna ska
representera sådant som är betydelsefullt för
barnet och sätts efter hand in i en person-
lig pärm - ett bärbart ordförråd.

PECS BESTÅR av sex faser och tränar tre olika
kommunikativa funktioner; att begära, att

svara på frågan ”Vad...?” och att kommen-
tera. Arbetssättet bygger på beteendetera-
peutiska principer, såsom att barnets bete-
ende orsakas av både det som händer före
och/eller vad som blir konsekvensen av be-
teendet Man betonar vidare betydelsen av
om, när och på vilket sätt prompt (hjälp)
ges och vikten av positiv förstärkning. För
barn med autism är social förstärkning svår-
begripligt varför man inledningsvis ersät-
ter den med konkret förstärkning. Trä-
ningen sker i små tydligt beskrivna steg,
initialt i en en-till-en situation. När barnet
behärskar en ny förmåga ska denna gene-
raliseras till fler situationer och personer.
Därefter tränas nästa steg. För att uppnå
spontan kommunikation krävs intensiv trä-
ning, enligt manualen 30 tillfällen per dag.

FAS I: ÖVERLÄMNANDET. Här lär sig barnet
att själv ta en bild och överlämna till en per-
son för att få något åtråvärt tillbaka. Innan
man startar fas I görs en noggrann kartlägg-
ning av barnets behov och intressen för att
hitta det mest motiverande. Man erbjuder
barnet olika attraktiva föremål, men arbetar
med en bild och ett föremål i taget. Två
vuxna deltar, en kommunikationspartner
och ett ”hjälpjag”. Man inväntar barnets
initiativ och lotsar sedan barnet med olika
former av fysisk prompt igenom
överlämningsproceduren. Inga uppmaningar
eller frågor får förekomma. Kommunika-

tionspartnern bekräftar alltid verbalt vad bil-
den symboliserar. Detta för att lära språk-
förståelse. Barnet behöver ännu inte förstå
bilder. Här gäller det bara att lära sig själva
överlämnandet. När barnet utan prompt kan
överlämna en bild inleds fas II.

FAS II: GENERALISERING. Nu är bilden fäst
med kardborreband på utsidan av pärmen.
Överlämnandet generaliseras till olika per-
soner i olika situationer. Dessutom ökas av-
ståndet till kommunikationspartnern och
till pärmen. Barnet lär sig även att tydligt
påkalla uppmärksamhet. Fas II-träningen
pågår kontinuerligt, även när barnet kom-
mit till senare faser.

FAS III: BILDDISKRIMINERING. Först nu trä-
nas barnet att verkligen titta på bilderna
och att välja den bild som motsvarar det

PECS har på senare år blivit en populär metod för kommunikations-

träning. Inom habiliteringen i Stockholm arbetar idag många logopeder,

men även andra yrkesgrupper, med PECS. Förkortningen betyder

Picture Exchange Communication System. Det är en metod som syftar

till att lära personer med autism eller andra genomgripande

kommunikationsstörningar att kommunicera med bilder.

PECS - ett sätt att lära meni
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åtråvärda. Två bilder sätts på pärmens ovan-
sida. Väljer barnet rätt bild utökas antalet
valalternativ successivt, men tar barnet fel
bild används en speciell korrigerings-
procedur som syftar till att hjälpa barnet
lyckas nästa gång. Om det visar sig att bar-
net inte skiljer på bilderna finns det olika
sätt att förtydliga för barnet.

FAS IV: MENINGSREMSA. Barnet lär sig att
överlämna en meningsremsa (”Jag vill ha”
+ bild på det åtråvärda) istället för bara en
bild. Meningsbyggnad och olika attribut så-
som färg/storlek m m tränas. När barnet
lämnat över remsan läser mottagaren med-
delandet högt medan barnet pekar eller får
hjälp att peka på bilderna. Ibland börjar bar-
net fylla i en del av meningen med ljud el-
ler ord. Detta uppmuntras, men det får ald-
rig bli krav på talproduktion i samband med
PECS. Kommunikationen är det väsentliga!

Lori Frost uppnår inte alla barn med autism
denna mer avancerade sociala förmåga.

PÅ HABILITERINGSCENTER Nord och Syd
för barn och ungdomar med autism har
vi idag barn från 2 1/2 år upp till 18 år
som kommunicerar med PECS. Barnen
har tillägnat sig träningen i olika hastig-
het. Somliga passerar flera faser vid ett och
samma träningstillfälle, andra kan av olika
anledningar ”fastna” i någon fas. Barnen
har olika begåvningsnivå, och en del har
ett talat språk. Men gemensamt för dem
är att de inte tar egna initiativ och/eller
inte riktar sin kommunikation. Några an-
vänder ett stort antal bilder för mat, dryck,
leksaker, aktiviteter, personer, färger/stor-
lek osv, medan andra än så länge har ett
fåtal bilder. Det väsentliga är inte antalet
bilder, utan att barnen har bilder för så-
dant som verkligen intresserar dem. Barn
som har utvecklat ett ganska bra tal kan
ibland fortsätta att använda bilderna som
ett stöd för det talade språket. För dem
som har svårt med inre representationer
blir bilderna en hjälp att få idéer om vad
man kan be om/prata om.

DET ÄR NÖDVÄNDIGT att alla inblandade
lär sig metoden och förhållningssättet, och
är motiverade och medvetna om vad trä-
ningen innebär. Detta är som vi alla vet inte
så lätt att åstadkomma alla gånger. Vi har lärt
oss betydelsen av att förankra arbetssättet från
början. Ett sätt är att bjuda in föräldrar och
personal runt barnet till en gemensam in-
formationsträff och ”brainstorming” vad
gäller barnets intressen, val av bilder, typ av
pärm o s v. Det brukar även vara uppskattat
med praktiska ”prova på”-övningar. När trä-
ningen har kommit igång är det bra att åter-
samlas utan barnet för att tillsammans ta upp
olika frågeställningar. Dessutom brukar det
vara givande att titta på videoinspelningar
från det praktiska arbetet. Vi har vid ett par
tillfällen ordnat PECS-introduktion och
återträff för föräldrar och personal i grupp.

1) Pecsföreläsningar anordnas av RFA Utbildningscenter Autism, Hantverkargatan 87, 112 38 Stockholm. Fax: 08-644 02 88. E-post:
britt.kratz@autism.se. Man kan också få information om PECS på www.pecs.com

Det har varit både roligt och lärorikt att ta
del av varandras erfarenheter!

NÄR BARNET VÄL HAR FÖRSTÅTT princi-
pen med PECS ska pärmen alltid finnas
tillgänglig. Annars blir det aldrig spontan
kommunikation. Barnet blir beroende av
att någon annan tar fram pärmen! Vissa barn
kan precis som andra barn bli tjatiga en
period, men så småningom lär de sig också
att hantera ett nej. Den höga intensiteten i
träningen kan upplevas betungande och
man kan för ett tag behöva lägga annan
undervisning åt sidan. Det kan vara till hjälp
att registrera när, var och med vem barnet
”PECSar” för att få en uppfattning om hur
träningen ser ut. Med ett sådant underlag
är det lättare att utvärdera effekten av in-
satserna och planera fortsatt träning.

SAMMANFATTNINGSVIS är PECS ett ar-
betssätt som initialt kräver mycket tid men
som på sikt är ett effektivt sätt att lära barn
med autism att kommunicera. Vår erfaren-
het är att flertalet barn blir påtagligt mer
kommunikativa när de har förstått att de
kan påverka sin omgivning genom att be-
gära eller välja vad de vill ha/göra. Vi hop-
pas att dessa barn löper mindre risk att ut-
veckla beteendeproblem till följd av bris-
tande kommunikationsförmåga. Många
föräldrar har uttryckt en stor lättnad över
att äntligen förstå vad deras barn vill och
de tycker att de har fått bättre kontakt med
barnet med hjälp av PECS.

Kerstin Hahn
Catrin Killander
Dag Strömberg

Logopeder på HC Nord för barn
och ungdomar med autism,

Stockholm

Birgitta Dahlqvist
Logoped på HC Syd för barn
och ungdomar med autism,

Stockholm

ingen med att kommunicera

FAS V: SVARA PÅ FRÅGAN ”VAD VILL DU HA?”.
Tränas enligt ovan. Skillnaden mot tidigare
faser är att kommunikationspartnern nu
inleder med en fråga. Det är viktigt att
fas V varvas med tidigare faser så att spon-
tan kommunikation underhålls.

FAS VI: KOMMENTERA. Här tränas barnet först
att besvara frågorna ”Vad ser/hör du?” o s v,
med hjälp av PECS. Därefter tränas barnet
att spontant kommentera saker som barnet
ser/hör o s v. Enligt Andrew Bondy och
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K ursen inleddes med en heldags
föreläsning som hölls av Ulrika
Aspeflo, logoped på Utbildnings-

center Autism. Teori och praktik varvades
så att vi fick en god grund till det fortsatta
arbetet. Kursen byggde på att logoped och
specialpedagog arbetade tillsammans kring
ett barn med att introducera PECS. Vi träf-
fades vid fyra tillfällen under terminen i
mindre grupper, handledda av logoped-
kolleger vid Habiliteringscenter Syd/Nord
för barn och ungdom med autism. Vid varje
gruppträff hade vi med oss ett videoavsnitt
där vi filmat vad vi jobbat med sedan förra
gången. Gruppträffarna gav möjlighet att
få feedback på det arbete man gjort samt
att diskutera problem och frågeställningar

Uppskattad kurs för logopeder
och specialpedagoger

som dykt upp längs vägen. Vi fick också
tillfälle att repetera och träna på de olika
faserna i PECS.

Kursutvärderingen visar att så gott som
samtliga deltagare var mycket nöjda med
kursen. Många kolleger har uttryckt till-
fredsställelse över att få gå en kurs där man
får lära sig en metod som är mycket över-
komlig att tillämpa i praktiken. Vad som
också har varit positivt är att logopeder och
specialpedagoger från samma arbetsplats
haft ett nära samarbete kring ”sitt” barn.
Man har kunnat diskutera och reflektera
tillsammans och de olika kompetenserna
har kompletterat varandra.

Intressant är att notera att långt ifrån alla
barn som fått prova på att PECSa under

kursens gång har varit barn med autism.
Andra diagnoser som förekommit är
Cornelia de Lange syndrom, Down syn-
drom, migrationsstörning, corpus callosum
agenesi, CP hemiplegi, tuberös scleros samt
mental retardation i olika grad.

Kursen är nu avslutad men vi som gått
kursen har blivit inspirerade att fortsätta
arbetet med PECS. Vi har fått ett använd-
bart redskap som många av oss kommer
att använda även fortsättningsvis.

Karin Forslin
Leg logoped

Habiliteringscenter Upplands Väsby
för barn och ungdom

karin.forslin@hab.sll.se

www.slof.org

Under hösten 2001 erbjöds alla logopeder och specialpedagoger inom

Handikapp och Habilitering, Stockholms läns landsting, en kurs i

PECS. Sammanlagt var vi 46 personer som deltog i kursen, majoriteten

verksamma inom barn- och ungdomshabilitering men även två logope-

der från vuxenhabilitering.
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Som ny inom habiliteringen kan man
känna att verksamhetsfältet har en
väldig bredd och att man rör sig i

olika sammanhang som inte alltid är så lätta
att förstå. Kursen ville förmedla habiliter-
ingens komplexa karaktär och ge ett ge-
nerellt habiliteringsperspektiv. Yrkes-
specifika kunskaper skulle sättas in i ett
vardagsperspektiv och ett socialt samman-
hang. Detta skedde genom föreläsningar,
litteratur och praktiska övningar. Kursen
gavs under hösten 2001 och våren 2002
och bestod av tre tillfällen i internatform
med avslutande examination i mars 2002.

PLATS FÖR INTERNATEN var konferens-
anläggningen Klitterbyn i Ängelholm. Del-
tagare i kursen var yrkesverksamma inom
habilitering, med erfarenhet från verksam-
heten i varierande grad. De flesta hade ar-
betat inom habilitering mellan ett och ett
halvt och två år. Flera olika yrken var re-
presenterade, såsom sjukgymnaster, logo-
peder, arbetsterapeuter, kuratorer och psy-
kologer. Kursen var uppdelad i tre olika
block som behandlade habilitering ur skilda
aspekter. Det första blocket handlade om
habiliteringens förutsättningar och sociala
landskap. Tonvikten låg på habiliteringens
historia, idéer, institutioner och organisa-
tion, och hur handikappbegreppet föränd-

Givande påbyggnadsutbildning

rats med olika synsätt och förklarings-
modeller, liksom hur detta inverkat på lag-
stiftning. Det andra blocket behandlade
samarbetsrelationer och teamarbete. Bland
annat betonades grupprocesser och hur
dessa påverkar såväl yrkesroll som samar-
bete mellan olika gruppkonstellationer och
organisationer. Det tredje blocket koncen-
trerades på möten och samverkan med fa-
miljer och deras nätverk. Här belystes vik-
tiga utvecklingspsykologiska aspekter, olika
sätt att samverka, samt hur man skapar goda
relationer för att kunna bana väg för insat-
ser. Att förstå hur egna bevekelsegrunder
påverkar och påverkas av arbetet.

DELTAGARNA DELADES IN i basgrupper med
basgruppsledare. Under kursens gång fick
dessa grupper arbeta med fiktiva fall som
anknöt till de tre blocken. Det praktiska ar-
betet bestod av gruppövningar ofta i form
av rollspel i både större och mindre grup-
per med efterföljande diskussion. Varje block
innehöll föreläsningar som anknöt till litte-
raturen. Litteraturstudier bedrevs också mel-
lan de olika kurstillfällena och behandlades
på litteraturseminarier. Examinationen be-
stod av ett skriftligt individuellt arbete där
man behandlade en frågeställning som man
var intresserad av eller som väckts i den egna
verksamheten. Denna skulle knytas både till

litteraturen och till innehållet i de tre olika
blocken på kursen.

JAG TYCKER att det var en spännande och
intressant kurs, där man fick habiliterings-
verksamhetens komplexitet och bredd be-
lyst på ett strukturerat sätt. Man fick också
nya kunskaper och förklaringsmodeller.
Litteraturen kändes både relevant och ak-
tuell. Att arbeta i basgrupp var för mig, som
inte kommit i kontakt med PBL (problem-
baserat lärande), en ny erfarenhet. Rollspel
och samspelsövningar under observation
ingick och det kunde kännas lite tungt med
efterföljande offentlig diskussion men där
kunde också lärdomar dras. Jag tycker att
en kurs av detta slag är väl avpassad att ge
nya medarbetare inom habilitering en god
grund och jag tycker att det finns ett be-
hov av att få dessa kunskaper. Det är dock
oklart om och när det kommer att hållas
någon ytterligare kurs. Denna gång var plat-
sen Skåne då FoU-enheten Habilitering &
Hjälpmedel, Region Skåne hade ansvar för
administrationen av kursen.

Åse Ronold-Söderlund
Logoped

Barn-och ungdomshabiliteringen
Jönköping

Under 1999 föddes idén om en påbyggnadsutbildning inom habilite-

ring. Bakom detta stod föreningen Sveriges habiliteringschefer. Kursen

arrangerades av en fristående grupp från några FoU- enheter.

Meningen med utbildningen var att den skulle rikta sig till dem som

är yrkesverksamma inom habilitering men som inte arbetat så länge.
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Logopedstudenter som blir medlem-
mar i facket under sin utbildning har
tre forum att föra fram sina frågor i:

SLOG, DIKs studentråd och SACOs
studentråd. Man behöver inte vara invald
för att få göra sin röst hörd, alla tre orga-
nen är öppna för samtliga logopedstudenter
som är medlemmar, men har även invalda
representanter.

Studerande Logopeder (SLOG) arbetar
främst med frågor som är specifika för
logopedutbildningarna och logopeders ar-
betsliv. SLOG ska föra samman studenter-
nas tankar från de olika orterna och om
behov finns föra dem vidare till t ex
utbildningsledningar, SLOF eller DIK. Vi i
SLOG har en vald representant som ser till
att studenternas intressen bevakas i Svenska
Logopedförbundet (SLOF) och en som är
vald att tillvarata logopedstudenternas in-
tressen i studentrådet för facket för Doku-
mentation, Information och Kommunika-
tion (DIK), som är det fackförbund Svenska
Logopedförbundet hör till. DIK i sin tur är
ett SACO- förbund.

Sveriges Akademikers CentralOrgani-
sation (SACO) har ett studentråd för stu-
denter från alla ”akademikeryrken”. De ar-
betar med mer övergripande studiefrågor på
riksnivå såsom jämställdhet, CSN, sned-
rekryteringen till högskolorna m m. Några
av de frågor de driver nu är: att införa god-
känd - underkänd som de enda betygsgrade-
rna på alla utbildningar, att införa praktik på

SLOG, DIK, SACO
- så funkar det!

alla utbildningar och att göra sommar-
terminen till en vettigare termin. Mer in-
formation finns på www.student.saco.se

DIKs studentråd träffas i början av varje
termin och arbetar just nu för att humanist-
ers kompetens ska bli känd och tillvaratas
ute på företag, inte bara i offentlig sektor.
En broschyr håller på att utformas om vad
det innebär att vara humanist och vilken
nytta ett privat företag kan ha av dessa. DIKs
studentråd är öppet för alla humaniora-
studenter, t ex bibliotekarier, dövtolkar och
museiologer och logopeder. Att skapa kon-
takter med andra DIK-studenter, få infor-
mation om studenters rättigheter, söka-
jobb-tips, jämföra utbildningar, presen-
tationsteknik, visioner om hur arbetslivet
borde bli är olika ämnen som kan vara ak-
tuella.

Mötet annonseras i DIK-forum och på
www.dik.se. De som är snabbast att anmäla
sig får resan och boendet betalt. Till grund-
uppsättningen hör en representant för varje
delförening, t ex SLOG. Dessutom är må-
let att det på varje utbildningsort ska fin-
nas två ortsrepresentanter från valfr ia
utbildningar. Ortsrepresentanterna ansva-
rar för att information om DIK kommer
ut till studenterna på orten, sätter upp affi-
scher, lägger ut broschyrer och har kontakt
med studenthandläggaren på DIK t ex an-
gående planering för söka-jobb-kurser.
Ortsrepresentanterna får ett presentkort på
litteratur för 500kr som arvode. Del-
föreningsrepresentanterna är inte arvo-
derade. Vid studentrådet väljs nya represen-
tanter in, det är dessa som kallas till det andra
mötet under terminen. DIK har en anställd
studenthandläggare som bland annat rekry-
terar nya medlemmar, håller kurser och ger
råd angående CV-skrivande. För den som
är intresserad av lönestatistik finns speci-
ella medlemssidor på DIKs hemsida. Ko-
den för dessa sidor finns bredvid ditt namn
på baksidan av Logopednytt.

Jag har varit på DIK studentråd i Nacka
två gånger i vår, som representant för

logopedstudenterna. I majnumret av
Logopednytt handlade ledaren om vad vi
ska ha facket till. Denna diskussion fördes
även under DIKs studentråd. En tanke som
var ny för mig är att facket i framtiden kan
få en yrkesvägledande roll genom att t ex
logopeder som tröttnat på att vara logo-
peder hör av sig till en välinformerad per-
son på kansliet som känner till vår utbild-
ning och kompetens och hur arbetsmark-
naden i övrigt ser ut, för att av den fackligt
anställde informatören får tips på hur hon/
han kan dra största möjliga nytta av sina
logopediska erfarenheter på en breddad
arbetsmarknad. Personligen känner jag mig
tveksam till om detta är en facklig uppgift,
samtidigt vore det skönt att ha en sådan
funktion att vända sig till om det skulle
visa sig att logopedi inte är drömbranschen.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en fack-
lig fråga av mer traditionell karaktär som i
alla fall inte jag tänkt på tidigare: En var-
ning som även kan gälla oss logoped-
studenter är att tänka på att individuell lö-
nesättning kan innebära bra ingångslön
följd av en platt löneutveckling. Med avtals-
bunden lön var alla garanterade samma lö-
neökning under avtalsperioden, nu förde-
las potten så att den som fått en hög
ingångslön inte nödvändigtvis får någon
ytterligare löneökning de närmaste åren,
hela potten kan gå till övriga i arbetslaget.
Det är därför även viktigt att jämföra löne-
policy mellan olika arbetsgivare: vilken lut-
ning lönekurvan brukar ha på arbetsplat-
sen, vilka som prioriteras. Ibland kan en
lägre ingångslön leda till en högre lön ef-
ter fem år än en hög ingångslön gör.

Signe Rejdvik
Umeå kurs II:s representant i SLOG

och logopedstudenternas
representant i DIKs studentråd

Göteborgsstudenterna i kurs XIV vill passa på
och tacka utbildningsledningen för den nya an-
slagstavlan (med tanke på vår artikel i LN 4)!

Studentuellt
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J ag förstår att ni är frustrerade trots att
vi nu börjar komma riktigt i ordning i
våra nya, fina, välutrustade lokaler på

”Hälsovetarbacken”, som huskomplexet
alltså heter. Mycket verkar ha förbättrats
sedan ni skrev ert inlägg, men jag vill ändå
komma med erforderliga rättelser och för-
tydliganden. Ni håller inte till på Vård-
högskolan. Någon sådan finns inte längre.
De utbildningar som tidigare tillhörde
Vårdhögskolan överfördes långt innan Häl-
sovetarbackens tillkomst till en vård-
vetenskaplig fakultet. Detta gäller i hela
Sverige och i Göteborg inordnades den
fakulteten under Sahlgrenska akademin
som innehåller ytterligare två fakulteter:
den medicinska och den odontologiska. I
Hälsovetarbackens lokaler finns idag
grundutbildningar som tillhör den vård-
vetenskapliga fakulteten (omvårdnads-
programmet, sjukgymnastprogrammet,
arbetsterapeutprogrammet och vård-
pedagogik) och den medicinska fakulte-
ten (logopedprogrammet, audionompro-
grammet, dietistprogrammet och samhälls-
medicin som är en del av läkarprogrammet).
Därtill bedrivs forskarutbildning och forsk-
ning vid aktuella institutioner och avdel-
ningar inom Hälsovetarbackens lokaler. I

Utbildningsledningen besvarar förra månadens studentuellt

Kära göteborgsstudenter,
kurs XIV!

dessa ändamålsenliga, välutrustade lokaler
vistas ca 2000 studenter. Inte bara en ut-
bildningsledare (d v s jag) i detta stora hus-
komplex har valt att förlita sig på elektro-
nisk informationsöverföring. Det är ett in-
stitutions/avdelningsgemensamt beslut i
den styrgrupp och senare brukarråd som
planerat lokalerna och deras funktioner. I
beslutet att tyngdpunkten skall ligga på
elektronisk informationsöverföring ingår
också tillkomsten av det s k studietorget,
som är biomedicinska bibliotekets
”learning lab”, ett modernt utrustat elek-
troniskt bibliotek centralt beläget i hus-
komplexet just under caféet. Här finns
också referensexemplar av kursböcker och
för logopedprogrammets del gäller det
kursböcker på kurserna i medicin och lo-
gopedi. Institutionen för lingvistik och psy-
kologiska institutionen tillhandahåller
referensexemplar av kursböckerna för de
kurser som ges vid dessa institutioner. Uni-
versitetsbiblioteket och tillhörande
biomedicinska biblioteket tillhandahåller
också referensexemplar av kursböcker. En
kombination av informationsspridning via
e-mail/internet och papper kommer för-
hoppningsvis att fungera. Observera att till-
gången på s k kioskdatorer är mycket god.

En stor anslagstavla, som delas lika av Sam-
hällsmedicin, Audiologi och Logopedi finns
sedan ca en månad utanför caféet som är
centralt beläget i huskomplexet. En mindre
anslagstavla för scheman kommer att place-
ras direkt utanför entrén till avdelningen för
logopedi och foniatri som också är avdel-
ningen för audiologis lokaler, synnerligen
centralt belägna bara en halvtrappa upp från
korridoren just utanför caféet. Det är mycket
låst i det tekniskt mycket välutrustade
huskomplexet och det är beklagligt, men det
beror förstås på stöldrisken. Slutligen vill jag
påminna om och välkomna er till vårt in-
formella diskussionsforum (Loforum) un-
gefär en gång per månad, där vi kom-
municerar och utbyter information av alla
de slag för att underlätta tillvaron på grund-
utbildningen. Jag hoppas att eventuell frus-
tration inte skall behöva baseras på felaktig-
heter och att ni skall komma att trivas lika
bra i lokalerna på Hälsovetarbacken som
personalen på avdelningen gör.

Anette Lohmander
Avdelningschef

Avd för logopedi och foniatri
Sahlgrenska akademin vid

Göteborgs universitet

Handikappåret 2003. Nyfiken?
www.sisus.se
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PRIORITERINGSKURS
Välkomna till SLOFs kurs om prioriteringar, en fråga som finns med i de flesta logopeders
vardag.

Datum: 28/8 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-medlemmar

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

Ämnen som kommer att tas upp:
• Prioriteringsutredningen och prioriteringsbeslutet (Leif Carlson)

• SLOFs 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 önskemål angående maten skickas eller faxas till Caroline
Kejnemar, Box 760, 131 24 Nacka, faxnr 08-466 24 13 senast 12/8.

E tt av de mest fokuserade ämnena
inom svensk hälso- och sjukvård
under 1990-talet har varit frågan om

prioriteringar. Prioriteringsutredningen
kom 1995 med sitt slutbetänkande ”Vård-
ens svåra val” (SOU 1995:5), som bildade
utgångspunkt för regeringens proposition
”Prioriteringar inom hälso- och sjukvår-
den” (1996/97: 60). På denna baserades
riksdagens beslut om prioriteringar.

De principer och tankegångar som
genomsyrar det svenska prioriterings-
beslutet har också varit vägledande för ar-
betet i SLOFs prioriteringsgrupp, som haft
till uppgift att försöka tolka och omsätta
de allmänna principerna till den logopedi-
ska verkligheten. Arbetsgruppen har utfor-
mat ett förslag med breda grupper, där ut-
gångspunkten är konsekvenserna för pa-
tienten och inte tillståndet/sjukdomen i sig.
(Förslaget är ännu inte slutbearbetat och
kommer därför inte att presenteras här.) Det
har inte varit aktuellt med någon detalje-
rad lista, som preciserar ett antal logopedi-
ska diagnoser och rangordnar dem, bl a
eftersom sådana listor lätt blir rigida och
inaktuella. Det är alltså en uppgift för
logopedverksamheterna runt om i landet
att utifrån lokala förutsättningar utforma
riktlinjer för den egna tillämpningen av
prioriteringsordningen.

En sak att notera är att inledande bedöm-
ning och diagnostik utgör det viktigaste
underlaget för prioriteringar, men dessa in-
satser ligger i sig utanför prioriterings-
grupperna. Den medicinska bedömningen
är en högt prioriterad åtgärd, som bör ges
”snarast”, och som är en förutsättning för
att man skall kunna tillämpa de etiska prin-
ciperna vid prioritering av själva vården.

Kärnan i prioriteringsbeslutet är den
etiska plattformen, bestående av tre grund-
läggande pr inciper: människovärdes-
principen, behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna
är rangordnade, så att människovärdes-
principen går före behovs-solidaritets-
principen, som i sin tur går före kostnads-
effektivitetsprincipen.

Med utgångspunkt från principerna har
man lagt fast riktlinjer för prioriteringar,
indelade i fyra prioritetsgrupper. Grupp I,
III och IV baseras på angelägenhetsgrad,
där vård som hör hemma i grupp I är högst
prioriterad (bl a vård av livshotande sjuk-
domar, svåra kroniska sjukdomar och vård
av människor med nedsatt autonomi),
medan grupp IV rymmer åtgärder föran-

Några tankar om
prioriteringar och logopedi

ledda snarare av livskvalitetsrelaterade be-
hov än av dålig hälsa. I grupp III hamnar
mycket av det som kan kallas ”vardags-
sjukvård”, där bakgrunden är mindre svåra
akuta och kroniska sjukdomar.

Prioriteringsgrupp II skiljer sig från de
övriga grupperna genom att den inte ut-
gör något steg i en trappa av prioriteringar,
från de allvarligaste tillstånden i grupp I till
de mindre allvarliga i grupp III, utan ligger
”i en egen fil”. Här återfinns vissa noga
specificerade former av prevention och
habilitering/rehabilitering. I övrigt ingår
insatser av denna typ i de flesta medicinska
verksamheter och följer då prioriterings-
grupperna. Merparten av den prevention
och habilitering/rehabilitering som bedrivs
inom logopedin hör alltså inte hemma i
grupp II, utan i den prioriteringsgrupp där
vården av respektive tillstånd placeras.

Generellt gäller för prioriteringarna att
behovstäckningen skall vara högre i högre
prioriteringsgrupper och lägre i lägre

prioriteringsgrupper, men det fungerar
alltså inte så att alla behov i grupp I måste
vara täckta innan man kan ge några åtgär-
der i grupp II osv.

Eftersom en sjukdoms uttryck och svå-
righetsgrad kan variera över tid, kan dock
vården föranledd av en och samma sjuk-
dom under olika skeden hamna i olika
prioriteringsgrupper.

Verkar detta krångligt? Kan det vara
något man har nytta av att känna till? Kan
det rentav underlätta den logopediska var-
dagen? Ja, frågorna hopar sig, men åtmins-
tone en del av dem hoppas jag ska kunna
få ett svar på SLOFs kursdag om priori-
teringar den 28 augusti (framflyttad från
den 27 maj). Vi ser fram emot en interaktiv
dag, med mycket frågor och diskussioner
kring ett högprioriterat ämne!

Gunnel A Wallgren
036-371695

cricoidea@jonkoping.mail.telia.com
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D et här är det bästa jag läst på
mycket länge! Med ett ofattbart
mod går du in och vågar ifråga-

sätta ”Systemet”, d v s dessa dolda maktha-
vare inom landstingen som bortprioriterar
människor:

– Sorry, din son är en F 84.5:a Asperger, och
sådana tar vi inte längre emot.

– Våra konferenser är inte rätt forum för dina
idéer. Var god och svälj, eller försvinn!

– Jaså, tror du att du är något, eftersom du begär
lönelyft? Vet du inte om att logopeder nått sin
slutlön efter fyra år i yrket?

– Tjejer, har ni hört? Bodil som sade upp sig hos
oss i höstas har öppnat eget. Och nu har hon
dessutom mage att söka vårdavtal med landstings-
ledningen!! Det ska vi allt sätta stopp för!!!!

Svar på Kristina Larssons insändare i LN 4

Skrota landstingen!
– (Logoped med ett års kö:) trött på att vänta ?
Nej, här finns inga privata logopeder. Hrm, jaså,
Gula sidorna... Jaha, logoped Bodil. Vill du
verkligen komma till henne ? Det är inget vi
rekommenderar. Hon jobbar ju privat nuförti-
den, och är då inte någon riktig logoped. Hon
tillhör ju inte landstinget längre. Men jag kan
bereda plats till dig på direkten! Sätt dig ner i
väntrummet så länge, så fixar jag en tid. Imor-
gon bitti klockan 8? Blir det bra?

Inte konstigt att resurserna sinar. Jag håller
med dig! Skrota landstingen helt! Låt staten
ta över ruljansen genom att införa ett hel-
täckande sjukförsäkringssystem enligt tysk
modell för alla människor i hela landet, dit
vi logopeder får anmäla oss som privata vård-
företagare under statens tillsyn och beskydd.
Sedan får vi del av försäkringspengarna uti-
från faktisk kvalitet och prestation. Det vill
säga hur många individer vi botar, lindrar

eller tröstar per år, så att de får en drägligare
tillvaro. Dessutom får folk lika vård över hela
landet. Tar inte logopeden emot barnet med
Asperger, så finns det andra att välja på -
från Åmål till Skanör eller varför inte Kalix?
Dessutom får vi logopeder välja vår arbets-
miljö. Vill vi ha en chef, eller önskar vi stå
på egna ben och i nätverk metodutveckla
oss? Vill vi kunna få välja våra arbetskompisar
och vår egen löneutveckling? För egen del
säger jag: Ja, tack! För att få det konceptet är
jag beredd att betala in dubbel fackfören-
ingsavgift till SLOF!

Helena Forne-Wästlund
Privatpraktiserande

Legitimerad logoped
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Välkommen till kursen
”Praktisk tillämpning av Castillo Morales´

behandlingskoncept”

2 + 2 dagar, datum 16-17 oktober samt 4-5 december 2002

Plats: Bräcke Östergård, Göteborg

Avsedd för: Logopeder och sjukgymnaster in-
om habilitering och rehabilitering.

Deltagarantal: Max 20 st

Kostnad: 4.500 kr

Sista anmälningsdag: 25 augusti 2002

Anmälan skickas till: HB Meloton, Eva Lundälv
Fyrmästaregången 12,
413 18 Göteborg

e-post: el.504@brfmasthugget.se

Förfrågningar: tel 031 12 82 83

KurserKurskalendarium
• CPLOLs kongress ”Evidence based practice: a challenge

for Speech and Language Therapists”, Edinburgh, 5-7
sept 2003. Mer info på www.cplol.org

Lediga platser

FLYTTAT?
BYTT ARBETSGIVARE?

Glöm inte att meddela
vårt medlemsregister!

Kontakta DIKs kansli:
Susanna Leijthoff

tel: 08-466 24 07 • fax: 08-466 24 13
eller e-post: susanna.leijthoff@dik.se

SKÖN SOMMAR!
Under tiden 15 juni – 15 augusti

är DIKs öppettider
måndag – torsdag 08.30 – 15.30

fredag 08.30 – 15.00

Logoped till Resurscentrum!
Vi söker dig som vill arbeta med behandling och handled-
ning till barn och personal i språkklass och särskole-
verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår behandling av barn med tal- och
språksvårigheter/oralmotoriska svårigheter samt handled-
ning och fortbildning av personal i språkklass och
särskola. Du har goda möjligheter att påverka ditt eget
arbete och ansvarar själv för planering och behandlingsin-
satser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intresserad?
För mer information välkommen att kontakta:
Sophie Bergman, Logoped/Samordnare, tfn 08-587 857 94
Michael Ericsson, Rektor, tfn 08-587 857 91

Tillträde augusti 2002, tillsvidareanställning 75-100%

www.vallentuna.se

Skicka ansökan till:

jobbaigrundskolan@vallentuna.se
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HANDIKAPP & HABILITERING INOM
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SÖKER

LOGOPEDER
Här är chansen att pröva ett arbetsområde som är stimulerande
och omväxlande och ger goda möjligheter till yrkesmässig
utveckling! Inom Stockholms läns landsting finns 15 habiliterings-
center för barn och ungdom. Fyra av dem söker nu nya medar-
betare.

Vi erbjuder såväl heltider som deltider, fasta tjänster som vikariat.

Habiliteringscenter ger behandling, råd- och stödinsatser till barn
och ungdomar mellan 0-20 år, med medfödda eller förvärvade
funktionsnedsättningar.

Dina arbetsuppgifter är diagnostisering och behandling av tal-
språk och kommunikationsstörningar samt ät- och dricksvå-
righeter. I arbetsuppgifterna  ingår att ge konsultation och råd-
givning till föräldrar och personal. Arbetet präglas av rörlighet
och variation som bl.a innebär att du arbetar i barnets olika
miljöer som förskola/skola och i hemmet. Det betyder att du får
vara kreativ och flexibel då du ställs inför många intressanta
frågeställningar. Du har stora möjligheter att utveckla arbets-
sätt och metoder och att själv styra din arbetstid. Du arbetar i
team med andra yrkeskategorier som arbetsterapeut, sjukgym-
nast, specialpedagog, kurator och psykolog. Vi erbjuder dig
yrkesspecifik handledning och kollegialt samarbete mellan de
olika habiliteringscentren. Vi har också en utbildningsplan för
att täcka fortbildning och specialisering.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad logoped.

Upplysning om tjänsterna lämnas av kontaktpersonerna på res-
pektive habiliteringscenter.

BOTKYRKA HABILITERINGSCENTER
Tomtbergavägen 12, 145 67 NORSBORG

Arbetstid: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare, tillträde efter överenskommelse.

Kontaktpersoner: Habiliteringscenterchef Katarina Mangs tfn. 08-
531 938 80. Logoped Annika Ingemarsson tfn. 08-531 938 94.

Refnr Hab 340/02

HANINGE HABILITERINGSCENTER
Klockargatan 17, 137 38  VÄSTERHANINGE

Arbetstid: 3/4-tid med möjlighet till vikariat på 10 timmar.

Varaktighet: Tillsvidare

Kontaktpersoner: Habiliteringscenterchef Karin Melén tfn. 08-
504 102 04. Logoped Gerda Widarsson tfn. 08-504 102 08.

Refnr Hab 342/02

HUDDINGE HABILITERINGSCENTER
Box 4106, Röntgenvägen 3, 141 04  HUDDINGE

Arbetstid: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare, tillträde efter överenskommelse

Kontaktpersoner: Habiliteringscenterchef Ann-Louise Östling-
Lindh tfn. 08-608 63 00. Logoped Christina Norlén tfn. 08-
608 63 00.

Refnr Hab 343/02

SÖDERTÄLJE HABILITERINGSCENTER
Box 7003, Korpuddsvägen 1, 152 07  SÖDERTÄLJE (Vid
Östertälje pendeltågstation).

Arbetstid: Heltid

Varaktighet: Vikariat, tillträde efter överenskommelse - 2002-
12-31, med trolig förlängning.

Kontaktpersoner: Habiliteringscenterchef Inger Gandéus-
Gustafsson tfn. 08-553 871 05. Logoped Anette Fällman tfn.
08-553 871 10.

Refnr Hab 344/02

Facklig kontaktperson: Christine Hyll, tfn. 08-442 41 70.

Ansökan märkt med referensnummer skickas till respektive
habiliteringscenter senast 28 juni 2002.

Trevlig sommar!

Glöm inte annonsstopp

för Logopednytt  6/02

den 16 augusti 2002!
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LOGOPED 
Heltid med placering i Hallunda Centrum

Den här tjänsten omfattar utredning och behandling av
sen språk- och talutveckling hos barn samt dyslexiutred-
ningar. Vi arbetar i team kring barn med neurologisk
utvecklingsavvikelse, s.k. STUDS-team. I Ditt upptag-
ningsområde möts många språk och kulturer och det är
därför bra om Du har intresse för flerspråkighetsfrågor.

Läs mer om den här spännande tjänsten på vår hemsida:
www.hs.se eller ta kontakt med Cheflogoped Elisabeth
Lindström tel: 08-585 853 66 eller via e-post:
elisabeth.lindstrom@logphon.hs.sll.se

LOGOPED
Heltid, Vikariat 1 år

Vikariatet omfattar utredning och behandling av barn
med sen språkutveckling och vuxna med förvärvade
språkskador. Dyslexiutredningar kan ingå.

Om du är intresserad ska Du läsa mer på vår hemsida
www.hs.se eller kontakta Cheflogoped Elisabeth
Lindström tel: 08-585 853 66 eller via e-post:
elisabeth.lindstrom@logphon.hs.sll.se

Foniatriska kliniken
söker Logopeder

www.hs.se

Vi har en vision - Vi vill vara ett av världens ledande sjukhus som med kompe-
tens, kvalitet och kreativitet bidrar till ett friskare samhälle och förbättrad
livskvalitet för individen. Huddinge Universitetssjukhus står för bassjukvård för
hela sydvästra Storstockholm, specialistsjukvård för Mälardalen och regionen
Stockholm - Gotland, övriga delar av Sverige samt internationellt. Huddinge
Universitetssjukhus AB är helägt av Stockholms läns landsting. Antal anställda:
6500. Omslutning: 3,9 miljarder kronor.

Logopedin i Dalarna
söker

LOGOPEDER
Logopedin i Landstinget Dalarna är organiserad med Falun
som huvudort.

Vår logopedmottagning är helt fristående med egen budget
och cheflogoped som verksamhetschef, direkt underställd
länssjukvårdschef.

Vi svarar även för logopedin på länsdelssjukhusen i Mora,
Borlänge, Ludvika och Avesta, dit vi regelbundet reser.

Vid Falu lasarett är inriktningen allmänlogopedisk med
specialisering inom logopedgruppen.

Vi har två heltidsanställda sekreterare.

Till Falun söker vi två logopeder (tillsvidareanställning).

Främst söker vi logopeder intresserade av barn, afasi, röst,
dyslexi och dysfagi. Utbildning för dessa specialiteter kommer
att erbjudas. Kompetens i stamningsdiagnosen kommer att
behövas på sikt.

Till Mora söker vi två logopeder, som kommer att arbeta
tillsammans med två erfarna kollegor. Helst bör Du vara
inriktad mot barn- afasi- stamnings- och röstdiagnoserna.

I Ludvika och Avesta finns inga logopeder stationerade för
närvarande.

Vi vill på dessa orter bygga upp logopedverksamheten och
Du som är intresserad, får med hjälp från Falun möjlighet
att starta arbetet från grunden. Du kommer också att varje
vecka ha kontakt med logopederna i Falun.

Vi har högt i tak men också höga krav på vår kvalitet i
arbetet. Därför satsar vi mycket på fortbildning och
kompetensutveckling. Vår jämna könsfördelning med fyra
manliga logopeder är unik. Du får också stor frihet att själv
utforma Ditt arbete. Flextid tillämpas.

Studenter från Umeå- och Lundutbildningarna gör viss
praktik här, vilket innebär möjlighet till handledaruppdrag efter
cirka två års arbete som logoped.

Eventuellt kommer del av en nyinrättad logopedutbildning
med UAS som bas att påbörjas i Falun.

Du som är intresserad av någon eller några av tjänsterna är
välkommen att ta kontakt med cheflogoped Per Testad, tfn
023-49 27 29 eller med vårt fackliga ombud (DIK) Mikael
Boström på samma telefonnummer.

Vi hjälper gärna till med resa och uppehälle om Du vill komma
hit för att titta på vår verksamhet.

Välkommen med Din ansökan till Falu lasarett,
Personalenheten, 791 82 FALUN.
Även Du som inte är helt klar med din logopedexamen är
välkommen att söka.
Meddela i ansökan vilken ort Du är intresserad av.
Märk Din ansökan med ref nr 149/02
SENAST 2002-07-29

Hälso- och sjukvård
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Danderyds sjukhus AB söker

2 Logopeder
till Verksamhetsområde Logopedi

Vi välkomnar er som vill arbeta i ett positivt arbets-
klimat och vill deltaga i regelbundna seminarier för
kunskapsutveckling inom respektive diagnosområde.
Vi behöver vikarier till det oralmotoriska teamet 
(4 logopeder och tandläkare) och till en språkklass vid
Tal- och språkcentrum i Sollentuna (där finns 4 logo-
peder).

Ref.nr Tal 6/02. Tjänst som logoped i oralmotoriska
teamet.

Ref.nr Tal 7/02. Tjänst som logoped i språkklass.

Vill Du veta mer, se www.ds.se eller ring
Verksamhetschef Britt Hedin Tel: 08-655 58 90.

E-post: siv.gustavsson@ort.ds.sll.se

www.ds.se

Logopedverksamheten Gävleborg söker, med place-

ring i Sandviken, ev i Gävle

Logoped - Barn- och Ungdomshabiliteringen,
heltid
Vi är en fristående länsklinik med verksamhet i Hälsingland

och Gästrikland. Till kliniken hör samtliga länets 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 ämnessektioner - Afasi,  Barn, Röst/stam-

ning, Administration. Via möten i sektionerna utvecklar vi oss

yrkesmässigt och skapar länsövergripande rutiner för verk-

samheten. I  länet finns  en ny enhet, KOM-X, med special-

inriktning på AKK. En av våra logopeder arbetar i det teamet.

Vi arbetar också i viss utsträckning  med telemedicin, främst

med afasi.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar vi i tvär-

fackligt team. I vårt team i Sandviken finns arbetsterapeut,

kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och special-

pedagog. Vi har ett nära och stimulerande samarbete med

lyhördhet för varje barns speciella behov.

Kvalifikationer: Leg. logoped. Tidigare erfarenhet av barn-

och ungdomshabilitering är meriterande. Stor vikt fästes vid

personlig lämplighet.

Tillträde: Efter överenskommelse.

För mera information kontakta logoped Mia Lövblad, Sand-

viken, tel 026 - 27 86 06,  Rose-Marie Svensson, logoped och

facklig företrädare, tel 026 - 15 47 80,  eller verksamhets-

chef Birgitta Johnsen, tel 026 - 15 47 92.

E-postadresser: maria.lovblad@lg.se;

rose-marie.svensson@lg.se; birgitta.johnsen@lg.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2002 till

Birgitta Johnsen Logopedverksamheten Gävleborg, Läns-

sjukhuset, 801 87 Gävle.

”Språksam”
språkförskola & kommunikationsklass

söker 2 logopeder
Språksam är en specialverksamhet i Linköpings kommun för
barn och ungdomar med grav språkstörning. I verksamheten
finns 2 förskolegrupper, 5 klasser från år 1 till år 9 samt skolbarn-
somsorg.

Vi är fyra logopeder som ingår i arbetslag tillsammans med
exempelvis förskollärare, speciallärare och fritidspedagoger.

Arbetsuppgifter: Individuell behandling av barn och ungdo-
mar med tal- och språkstörning. Regelbundet göra uppföljningar
och vid behov remittera till andra instanser. Samarbeta med
övriga personalkategorier samt medverka vid utvecklingssamtal
med föräldrar.

Kvalifikationer: Leg logoped. Arbetet är omväxlande och krä-
ver flexibilitet. Såväl samarbetsförmåga som förmåga till själv-
ständigt arbete är viktigt.

Anställningsform: Vikariat läsåret 2002-2003. Heltid men
tjänstgöringsgrad kan diskuteras.

Lön: Ange löneanspråk

Upplysningar: Enhetschef Kerstin Lindh, 013/ 20 79 31, e-post
kerstin.lindh@tannefors.linkoping.se

Välkommen med din ansökan senast 1 juli 2002
till Expeditionen, Tanneforsskolan, Nya Tanneforsvägen 80, 582
42 Linköping

LOGOPEDER
Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset behöver förstärkning
med sammanlagt ca 1,5 tjänst.

Neurologopedi
Geriatrikcentrum har öppenvårdsmottagning, dagrehabilitering,
3 slutenvårdsavdelningar samt hemrehabilitering. Logoped-
verksamheten är mycket uppskattad. Verksamheten känneteck-
nas av teamarbete och möjligheter till metodutveckling. Två
logopedtjänster à 75% finns vid geriatrikcentrum varav den ena
nu blir ledig. Tjänsterna hör administrativt till Logoped-
mottagningen vid Akademiska sjukhuset dit övrig tjänstgöring
förläggs för heltidsanställd.

Barnlogopedi
Vid Länslogopedin behöver vi även förstärkning inom barn-
logopedi, ev. med tjänstgöring i språkklass.

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.

Upplysningar:
Länslogopedin: Cheflogoped Astrid Frylmark, 018-611 53 20
Geriatrikcentrum: Logoped Eva Sonered, 018-611 71 83
Barnlogopedi: Logoped Helen Öfverholm Engström, 018-
611 53 20.
Facklig företrädare: Logoped Monica Bergel 018-611 53 20

Välkommen med Din ansökan med ref nr 602-6, betyg och refe-
renser och eventuellt övriga handlingar till Akademiska sjukhu-
set, Personalexpedition 6, 751 85 Uppsala, senast den 2 juli.
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J an Fagius, neurolog vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala, är välkänd för de
flesta logopeder som en av författarna

till den mest använda neurologiboken
Aquilonius-Fagius: Neurologi (1989). Han
är också amatörmusiker och körsångare
och har ett stort musikintresse. I samband
med Hjärnåret 1999 höll han en föreläs-
ning tillsammans med brodern Hans
Fagius, organist, om neurofysiologin
bakom musikhanteringen i hjärnan. Idén
om att skriva en bok om samma ämne
uppstod då, och nu kan vi ta del av hans
mycket ambitiösa sammanställning av ak-
tuell forskning som ger oss en uppfatt-
ning om var i hjärnan musiken ”sitter”.

Ambitionen med boken är enligt för-
fattaren att ge den musikintresserade all-
mänheten en lättillgänglig översikt om hjär-
nan i förhållande till musik. Boken är för-
sedd med litteraturlista för den som vill för-
djupa sig mer i ämnet. Tyngdpunkten är
lagd vid en kartläggning av var i hjärnan
musikhanteringen sker.

Bokens titel anspelar på Pythagoras, som
kallade himlakropparnas rörelser för
sfärernas musik, eftersom han såg en mate-
matisk exakthet i dem liknande den mel-
lan toner. Ordet musik härstammar från
grekiskan och betyder ungefär ”musernas
konst”. Dessa upplysningar utgör bra ex-
empel på att boken kan läsas som under-
hållning för en musikintresserad person.

Hemisfärernas musik -
om musikhanteringen i hjärnan

Men även individer med kunskaper främst
om hjärnans organisation kan hitta många
intressanta fakta i boken.

Efter en grundläggande genomgång av
hjärnans uppbyggnad, där också Olof Dahlins
berättelse från 1745 om den Dumbe som kan
sjunga ingår, kommer ett kapitel om den
språkbegåvade hjärnan. Den stumme var en
person som efter stroke förlorat talförmågan
förutom ordet ja, men han kunde sjunga psal-
mer som var utantillärda om bara någon an-
nan inledde och sjöng första stroferna till-
sammans med honom. Tanken leds på så sätt
till hemisfärspecialisering och skillnader mel-
lan höger och vänster hjärnhalva, och det är
de resonemangen jag har tagit del av med
stort intresse.

I kapitlet om minne och musikminne ges
vissa grundfakta om minnesfunktionen men
också exempel på experiment som gett till
resultat att man kan säga att höger hemisfär
är bäst på att memorera melodisekvenser.
Annars är de dominerande resultaten av den
stora mängd experimentella studier som ci-
teras inte helt oväntat att musiken sitter ”till
höger” hos den oskolade personen, medan
den professionelle musikern har musiken
”till vänster”. Rytm är en funktion som sit-
ter i vänster hemisfär. Den korrekta slutsat-
sen blir väl att båda hemisfärer behövs för
att musik ska uppstå.

Senare kapitel tar upp hur musik-
förmågan förändras av hjärnskada. Ett an-

nat kapitel tar upp musik och epilepsi res-
pektive musik som terapi. Den mycket
spridda uppfattningen att det finns en
”Mozarteffekt”, d v s att Mozarts musik
om den tillförs personer under inlärning
ökar deras intellektuella prestationer, till-
bakavisas kraftfullt.

Äldre experiment tas upp i ljuset av de
nya undersökningsmetoder som nu står till
buds, och Jan Fagius har verkligen lyckats
täcka området på ett mycket givande sätt,
oavsett om man är intresserad i största all-
mänhet eller är mer insatt i hjärnans sätt att
fungera. Jag vill därför rekommendera alla
logopeder med stort musikintresse att ta del
av denna bok, också för att förstå våra pa-
tienters problem. Tyvärr finns en hel del kor-
rekturfel, men dessa uppvägs av tydliga och
rikliga illustrationer med god återgivning av
både datortomografibilder och PET scans.

Eva Lundälv
Privatpraktiserande logoped

Göteborg
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