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se artikeln Utbytesstudier i Australien.

FACKLIGT
Norska kolleger och svenska cheflogopeder har hållit möten.

DEBATT

BLISS-JUBILEUM
Blisskommunikation har använts 25 år i Sverige.

ÖDE Ö ELLER STOLT SPRÅKMINORITET?
AKK-användare måste få träffa andra som delar samma svårigheter och
samma språk för att utvecklas i sin kommunikation.

INTENSIVT OCH LÄRORIKT OM BARNSPRÅK
En internationell konferens om barnspråksforskning har hållits i Madison,
Wisconsin, USA.

BEHANDLINGSUTVÄRDERING ÄR MÖDAN VÄRT!
Två logopeder vid en geriatrisk klinik i Uppsala delar med sig av sina
erfarenheter.

REHABILITERING EFTER LARYNGEKTOMI
Behandling, läckageproblem m m ventilerades under två dagar på KS-
teamets initiativ.

UTBYTESSTUDIER I AUSTRALIEN
Maria Nordenberg bytte Lund mot Brisbane höstterminen 2001.

NYGAMMAL LURIA
Uppdatering av Lurias undersökningsmetod sker genom utbildningsdagar och
ny, omarbetad utgåva.

RECENSION
Teckenkommunikation, grundordbok med illustrationer.
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Låt känslan sitta i länge...

Även om många av oss delvis arbetat under sommaren så är det något visst när
semestrarna är slut och höstterminen börjar. Utbildningar, alla olika sorters möten,
aktiviteter och dessutom allt det där vi planerade i våras att ta itu med till hösten,

ska helt plötsligt tas itu med. Trots att det kan kännas lite vemodigt så är ändå de första
veckorna på hösten alltid underbara på sitt speciella sätt. Det är fortfarande relativt varmt
och ljust, de flesta av oss är utvilade efter sommaren, det är trevligt att träffa kolleger och
medarbetare igen och det finns en förväntan och energi i luften som man känner igen från
år till år.

Styrelsearbetet i SLOF har ju som nästan allt annat legat på sparlåga men vissa saker
händer även under sommaren. Vi har fått ett svar från Epidemiologiskt centrum på Social-
styrelsen angående den kritik vi riktat mot att logopeder inte fick erkännande och möjlig-
het att delta i arbetet gällande översättningen av ICF. De skriver att av ”praktiska skäl” har
inte alla vårdkategorier eller professionella organisationer kunnat representeras i arbets-
grupperna. Det fanns en ambition att arbetsgrupperna skulle involvera personer med sär-
skilda fackkunskaper i varje nätverk och att så inte skett vad gäller logopedverksamheten
beklagar man från Epidemiologiskt centrum. Jag tycker för
min del inte att det var praktiskt att man lade över ansvaret
för logopedi på andra yrkeskategorier. Dessa har ju säkert
nog med sitt och innehar inte heller kunskaper på området.
Att helt utesluta en yrkeskår anser jag vara diskriminering
och det resulterar i att vi inte kommer att använda oss av
klassifikationssystemet. I brevet uttrycker man en önskan om
att logopeder tar aktiv del av ICF och lämnar konstruktiva
synpunkter på översättningen. Men detta kräver ju också att
man ger ett tydligt mandat och officiellt involverar oss i ar-
betet, något som vi hittills saknat. Jag är inte någon vän av ett
över axeln sagt ”ni får gärna höra av er om ni tycker något”,
det är inte något erkännande till professionen att aktivt delta
i ett arbete som givetvis är strukturerat och förutom fack-
kunskaper kräver information, delaktighet och samarbete.
Nåväl...när det gäller ändringsförslag i själva klassifikationens struktur, koder eller dylikt
samordnas detta i Norden av det nordiska klassifikationscentret i Uppsala som har kontakt
med WHO i dessa ärenden. Nationella professionella organisationer kan inkomma med
eventuella förslag till Socialstyrelsen, med bifogade motiveringar och faktaunderlag.

Brevet från Epidemiologiskt centrum avslutas med något som Logopedförbundet länge
önskat. Eftersom behovet av kontaktpersoner i klassifikationsfrågor har diskuterats även i
andra sammanhang än ICF så avser Epidemiologiskt centrum att efter sommaren även
erbjuda andra professionella organisationer än läkarsällskapets sektion att utse kontakt-
personer i klassifikationsfrågor. Det är med stor glädje vi välkomnar detta initiativ. Det är av
största vikt att vi är med och påverkar klassifikationer av olika slag utifrån vårt vetenskap-
liga fält. Nu hoppas vi i styrelsen på en anstormning av intresserade kolleger som vill arbeta
med dessa frågor. Kanske har några börjat använda ICF och har idéer och synpunkter?
Varför inte bilda nätverk och arbeta med frågan inom just ditt logopediska fält? Betänk
också att det finns möjlighet att skriva en motion till förbundsmötet i mars nästa år med
förslag på hur Logopedförbundet bäst kan arbeta med frågan.

Inga Maj Lundmark
SLOFs styrelse
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V eckan efter midsommar bjöd NLL
(Norsk Logopedlag) in SLOF att
närvara på utbildningsdagar och

landsmöte vilket motsvarar den logoped-
stämma och det förbundsmöte vi har inom
vårt förbund. Det är en mycket god idé att
ha de bägge aktiviteterna i anslutning till
varandra, något som även SLOF kommer
att prova vid stämman i mars nästa år. Denna
gång var det Norska mötet förlagt i Kirke-
nes och temat var ”Logopeden i grense-
land”.

Kirkenes ligger långt norrut, 50 mil norr
om Kiruna, det är 60 mil till Oslo och 40
mil till Nordpolen. Naturscenariot var im-
ponerande. Fjäll och hav, som Bohuslän fast
100 gånger större. Precis så här efter mid-
sommar blommade häggen och det var
givetvis ljust dygnet runt. De norska värdar-
na bjöd på ett program med både internatio-
nella och inhemska föreläsare. Michael Pa-
radis berättade om sin forskning om afasi
vid tvåspråkighet och Bente Hagtved fö-

Logopeden i grenseland

reläste om språkliga färdigheter speciellt
kring utveckling av tal och skrift. Övrigt
på programmet var röstbehandling samt
språkets betydelse för matematikfärdigheter.
Dessutom hölls ett flertal kortare parallella
föredrag.

Landsmötet samlade cirka 140 av NLLs
1050 medlemmar. Vid landsmötet var 113

av dessa röstberättigade. Själva mötet va-
rade från måndag efter lunch till och med
tisdag lunch. De frågor som togs upp var
bland annat utbildnings-, specialiserings-
och certifieringsfrågor för yrkeskåren.
Föredragningslistan var imponerande och
diskussionerna många. NLL har en orga-
nisation där varje region (fylke) har en lo-
kal styrelse som representeras på landsmötet.
Aktiviteten i förbundet var märkbar också
via de motioner som inkommit från flera
regionala lag. Mötet präglades av en god
anda och framförallt engagerade medlem-
mar som känner ansvar för att Logoped-
laget utvecklas på bästa sätt i framtiden. Jag
vill tacka mina norska kolleger för denna
förmån och det gästvänliga mottagandet
och önska dem välkomna till Svenska
Logopedförbundets stämma i Malmö 2003.

Inga Maj Lundmark
SLOFs styrelse

Fackligt

A rbetsgruppen (Britt Hedin, Astrid
Frylmark och Birgitta Henning)
har påbörjat arbetet med att för-

söka hitta en nationell metod för att mäta
patientnyttan. En del logopeder i landet
prövar nu detta i en pilotstudie som sedan
ska tyckas till om innan man går vidare med
nästa steg. Den mätskala som används är
Pam Enderbys och arbetsgruppen behö-
ver då och då hos henne förankra eventu-
ella ändringar som behöver göras för att
passa svenska förhållanden.

Det beslutades att cheflogopedgruppen
skriver ett brev till språkförskoleföreningen
för att påtala behovet av att se över reg-

Rapport från cheflogopedmöte
i april 2002

lerna för medlemskap i föreningen d v s de
kriterier som ska vara uppfyllda för att en
språkgrupp ska få kallas språkförskola.

I Riksstrokes formulär för bedömning
av funktionsnedsättning finns inga frågor
om kommunikation. Gruppen kommer att
undersöka varför och verka för att
kommunikationsförmågan också bedöms.

När det gäller intagningskraven till
logopedutbildning är det inte längre nöd-
vändigt att ha goda kunskaper i svenska.
Cheflogopedgruppen beslutade att under-
söka kraven närmare.

Marianne Hanning från Landstings-
förbundet informerade om nationell

väntetidsdatabas för att kunna göra jämfö-
relser av väntetider i vården. Vi försöker
hitta enkla kriterier för att kunna rappor-
tera till detta system.

Cheflogopederna försöker kartlägga
logopedtätheten i landet genom att ta reda
på hur många som arbetar inom olika
organisationsformer och med hur stort
befolkningsunderlag.

Mötet avslutades med en diskussion om
logopedens arbetsmiljö.

För cheflogopedgruppen
Birgitta Henning
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D et är alltid tråkigt att höra att en
arbetsgivare inte uppfyller de krav
som förväntas. Sådana arbetsgivare

finns inom alla sektorer, dessvärre. Det stora
systemet är beroende av att det lilla fung-
erar väl. Det vill jag påstå att man är mycket
väl medveten om i det landsting där jag
arbetar.

Vårt landsting har de senaste tio åren
förbättrats avsevärt. På de flesta håll känner
sig medarbetarna delaktiga i beslut som rör
den egna verksamheten. Att delta i
kompetensutveckling och projekt har bli-
vit självklart.

Att personalen utgör en viktig resurs
inser man här, och man tar ansvar för med-
arbetarnas hälsa och ohälsa.

Självklart måste vi också själva ta ansvar

Landstinget som arbetsgivare -
ett gott exempel bland andra

för våra arbetsförhållanden och för varan-
dras arbetsmiljö.

Det är viktigt att vi inte blir fartblinda i
vår iver att vara duktiga: Att ge akt på
arbetstempo och få tid till reflexion i varda-
gen uppmuntras. När vi får tid till eftertanke
föds också många goda idéer. Idéer om nya
sätt att arbeta tas alltid emot på ett positivt
sätt och vi kan pröva i liten skala för att se-
dan göra större förändringar, om föränd-
ringen visade sig vara en förbättring. Om
inte, behöver ingen tappa ansiktet för det.

På vår arbetsplats har vi högt i tak och
en god stämning. Vi försöker ägna mycket
tid till inskolning av nya medarbetare och
blivande kolleger. Vi arbetar fortlöpande
med att systematiskt bygga upp en metod
kring detta.

Vad gäller lönenivåerna, vill jag påstå att
vi är på god väg att öka löneutrymmet! I
dialog med arbetsgivaren har vi arbetat fram
instrument för att ge möjlighet till en äkta
differentiering och löneutveckling över
yrkeslivet. Vi har nu en spridning på ca
sextusen kr (chefen ej inräknad).

Jag upplever stimulans i min vardag , sä-
kerhet för patienten och trygghet i anställ-
ningen i ett landsting med god hushållning
på lång sikt.

Ann Falck
Jönköping

Tidigare insändare med synpunkter på lands-
tinget som arbetsgivare har publicerats i LN 4
och 5 -02.

Debatt

Sveriges Stamningsföreningars Riks-
förbund (SSR) har fått vetskap om
att vissa av våra landsting har kravet

att en stammande måste ha remiss från en
läkare för att kunna påbörja behandling hos
logoped.

För oss är det viktigt att en stammande
inte skall behöva uppsöka en läkare för att
be om remiss. Det är ofta ett stort steg för
en stammande att söka kontakt med en lo-
goped för behandling. Att då först behöva
tvingas ringa till en vårdcentral för att för-
söka förklara för mottagningssköterskan att
man vill ha en läkartid, och vad saken gäl-
ler, och därefter vid besök hos läkaren återi-
gen behöva förklara varför man behöver
en remiss till logoped. I värsta fall har läka-
ren inte tillräckligt med kunskap om stam-
ning och remiss utfärdas därför inte. Där-
för anser vi att det inte är acceptabelt att
en stammande måste ha en remiss. Följden
kan bli att den stammande drar sig för att
söka hjälp. Så får det inte vara då det är

Varför läkarremiss till logoped?
mycket viktigt att en stammande får både
diagnostisering och behandling av logoped.
Detta gäller både barn och vuxna.

Vi skulle därför uppskatta om ni logo-
peder hörde av er till oss och berättade om
er logopedmottagnings regler för behand-
ling av stammande.

Vi hoppas också att barnavårdscentrale-
rna verkligen beaktar om ett litet barn vi-
sar en tendens till stamning och då etable-
rar kontakt med er logopeder för diagnos-
tisering och eventuell behandling. Vi vore
tacksamma om ni även berättade om hur
det förhåller sig med kontakten med
barnavårdscentralerna.

På den kommande SFFL-kongressen i
Stockholm den 18-19 oktober kommer ni
att få träffa Kim Lindbom Carlsson som är
vår barn- och föräldraansvariga person.
Med sig har hon dottern Sofie Lindbom,
14 år, som är stammande, samt vårt biträ-
dande internationella ombud Anita Blom,
som är stammande vuxen. Vi ser fram emot

att få träffa er på kongressen. Vi berättar
där om vår verksamhet, berättar om stam-
ning, visar foton från våra barn- och
föräldraläger. Vi har också med vårt mate-
rial som ni får ta del av.

Det känns viktigt att vi etablerar en bra
kontakt med er. För besked om hur det är
med läkarremiss och om kontakten med
barnavårdscentralerna så kan ni antingen
kontakta mig, jag nås kvällstid på telefon
0501-779 68 eller via e-mail marybjohansson
@hotmail.com, eller ringa alternativt skriva
till kansliet, tel 08-720 61 12, adress Sveri-
ges Stamningsföreningars Riksförbund
(SSR), Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG,
för vidare befordran till oss i styrelsen.

Vänliga hälsningar från Sveriges Stamnings-
föreningars Riksförbund (SSR) genom

Mary Johansson
sekreterare
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Det är svårt att uppskatta hur många
blissanvändare vi har i Sverige
idag, men kanske är 300 en rätt-

visande siffra. Det största antalet användare
finns nu i Europa. Det är till exempel Hol-
land, Tyskland, Polen, England, Frankrike,
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Is-
land, som har många blissanvändare i alla
åldrar, om man ska nämna några av de län-
der som är aktiva. Bliss är också på fram-
marsch i Ryssland med stöd från folk i Norr-
botten. Sydafrika kan också räknas till de
länder där det förekommer blissverksamhet.

I Dalarna, där jag nu arbetar, finns 21 bliss-
användare i åldrarna 6 - ca 40 år. De är syn-
nerligen aktiva och träffas en gång per må-
nad för social samvaro etc. Några av de vuxna
får också blissundervisning via Särvux. Det
är stort behov av insatser framför allt för de
vuxna, eftersom logopedresurser saknas
inom habiliteringen. Blissanvändarna behö-
ver få sitt kommunika-tionsmaterial förnyat,
ta del av den senaste tekniken, dataprogram-
men etc och vi har äntligen fått officiellt
beslut från habilite-ringsledningen att en
logoped och en arbetsterapeut ska få arbeta
som länskom-petensgrupp för blissanvända-
rna för att tillgodose deras behov.

2001 VAR ETT JUBILEUMSÅR för användning
av bliss i Sverige. Det hölls jubileumsfester
på flera orter i landet från Malmö i söder
till Luleå/Boden i norr. Vi räknar med att
ungefär 130 blissanvändare deltog i dessa
samlingar förutom alla anhöriga och sådana
som arbetar med bliss.

BLISSKOMMUNIKATION

Vid firandena i Malmö och Göteborg
hade vi nöjet att ha Shirley McNaughton,
en av blisspionjärerna i Kanada, som gäst.

MER ÄN 100 personer, varav ett 30-tal bliss-
användare, samlades till jubileumsfest i
Missionskyrkan i Linköping. Flera av oss
hade inte träffats på 15 - 20 år, så det var
ett glatt återseende.

AV DEN URSPRUNGLIGA GRUPPEN som
började med bliss för 25 år sedan hade Karin
Bergman, numera bosatt i Jönköping och
Eva Lundin, Linköping, hörsammat inbju-
dan och av instruktörerna deltog fyra av
oss fem som startade - Anna Holm, Kirsti
Nygren, Kerstin Lörström och Kerstin
Wester. Vi kände faktiskt igen varandra ef-
ter alla år och hade mycket att prata om.
En hedersgäst var vår numera pensione-
rade överläkare Annagreta Malmström-
Groth, som för övrigt blev utnämnd till
”Hedersdoktor i Bliss”.

ANNAGRETA BERÄTTADE sin historia kring
sin första kontakt med bliss. Det var när
hon och även Ulf Lekemo, dåvarande chef
på Rikscentralen för pedagogiska hjälp-
medel i Göteborg, deltog i en konferens
i Spanien 1972, där man berättade nyhe-
ten om att blisskommunikation börjat an-
vändas i Kanada. När Annagreta sedan be-
sökte Toronto 1975 fick hon veta mer och
fick av Shirley McNaughton med sig ma-
terial om bliss till Sverige så att vi kunde
starta.

EFTER 25 ÅR I SVERIGE
JUBILEUMSPROGRAMMET leddes av Ker-
stin Wester, en av pionjärerna i Sverige. Hon
presenterade alla jubileumstalare och bland
dem var Inger Svensson och Anna-Karin
Svensson som båda var lärare på Ekhaga
vid blisstarten. De berättade minnen från
de första ”blissåren”. Det var härligt att se
den nya generationen blissare, varav fler av
dem hade taldatorer på sina bord, vilket
visar att blissare nu för tiden själva kan göra
sig hörda utan ”mellanhänder”. En av dessa
blissanvändare, Ola Öberg, gav en presen-
tation av sig själv med hjälp av sin
Deltatalker och delgav oss en del reflek-
tioner. Jag har valt att delge hans föredrag i
sin helhet nedan. Vi sjöng sånger med
blisstext och åt den obligator iska
jubileumstårtan innan det blev underhåll-
ning av en trollkonstnär.

DAGEN AVSLUTADES med spekulationer
om framtiden, med exempel på de nya blis-
symboler som nyligen utvecklats och in-
formation om de möjligheter som kom-
mer i fråga om teknik. Bland andra Marie
Berglund från Jönköping jublade inför
möjligheten att kunna maila med blis-
symboler så småningom.

Kerstin Lörström
Habiliteringslogoped

Mora
kerstin.lorstrom@ltdalarna.se

Läs mer om bliss i LN 5-02.

Jag heter Ola och är 18 år. Jag bor i Linköping
tillsammans med mina föräldrar och syskon. Jag
går första året på Anders Ljungstedts gymna-
sium. Jag började med bliss när jag var 4 år. Jag
lärde mig nya symboler på Loppan som var en
förskolegrupp på Ekhaga. Där träffade jag även
andra barn som använde bliss.

Bliss är som vilket språk som helst. Det som
skiljer mig som kommunicerar via bliss från en
som talar med munnen är bara att jag måste
peka på symboler. Det tar förstås längre tid att
kommunicera via bliss. Ibland är det svårt när
jag ska berätta om abstrakta saker eller sånt som
inte är så vardagligt. Det är lättare nu när jag är
äldre och kan stava bättre. Då kan jag börja
bokstavera svårtolkade ord.

1996 fick jag Deltan som bygger på bliss.
Den har jag haft stor användning av både i
skolarbetet och på fritiden. I skolarbetet kan jag
exempelvis lagra ord som hör ihop med det vi
läser just då. Det underlättar mycket vid redo-
visningar och prov. När jag konfirmerades och

vi skulle redovisa för föräldrarna gjorde jag det
med hjälp av Deltan. Jag kan även skriva på
datorn med hjälp av Deltan. Jag har till exem-
pel skrivit en insändare som jag skickade till
Ordet fritt i Corren (=Östgötakorrespondenten).
Just nu skriver jag om Pär Lagerkvist.

Jag har alltid Blisskartan och Deltan med mig
för utan dem kan jag inte kommunicera. Tack vare
att bliss är ett så rikt språk så känner jag att jag
kan göra mig förstådd och säga det jag vill. Jag
skulle inte kunna tänka mig mitt liv utan bliss.

Inför framtiden önskar jag att alla känner
till bliss och att det är accepterat som ett språk
precis som teckenspråket.

Ola Öberg

Ola Öberg berättar
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Öde ö eller
stolt språkminoritet?
AKK-användare som bara ingår i samtal med normaltalande personer hin-

dras i sin kommunikativa utveckling! Den som har ett kommunika-

tionshandikapp och behöver alternativa kommunikationsvägar måste få

träffa andra som delar samma svårigheter och samma språk/AKK för att

han/hon ska utvecklas i sin kommunikation och bli en AKK-användande

kommunikatör. Budskapet var tydligt då Ida Andersson, Boel Heister-

Trygg och Maja Sigurd Pilesjö från Södra regionens kommunikations-

centrum, SÖK, talade under förra höstens ID-dagar: mer kommunikations-

träning i grupp för personer med tal- och kommunikationshandikapp.

Idag vet man, menade SÖK-trion, att
personer med kommunikations-
handikapp har få samtalspartners och

mer sällan ingår i samspel än normal-
talande personer, dessutom kommunicerar
de mestadels med normaltalande perso-
ner. Dessa samtal är ojämlika till sin ka-
raktär. Den normaltalande partnern do-
minerar samtalet med frågor och påståen-
den, styr samtalsinnehållet, använder långa
meningar och turer och tar störst ansvar
för att reparera missförstånd och föra sam-
talet vidare. AKK-användaren å sin sida är
vanligtvis en passiv svarare som lätt ger
upp och som oftast uttrycker sig i ettords-
satser. Samtalet tenderar att handla om
aktiviteter, vad man ska göra eller har gjort.
För att AKK-användaren ska kunna ut-
veckla pragmatiska färdigheter, bryta ego-
centreringen, lära sig ställa frågor, välja
samtalsämne, utbyta artigheter och små-
prata samt reparera kommunikationsbrott
krävs tillgång till jämlika samtalspartners,
hävdade föreläsarna.

FRÅN NORMAL SPRÅKUTVECKLING vet
man att barnet redan från födelsen ingår i
samspel och får höra det språk som det se-
nare själv förväntas tala. Språkförståelse och
språkanvändande utvecklas i ett växelvis
samspel. Självfallet gäller samma utveck-
lingsgång för en AKK-användare. Men har
en AKK-användare möjlighet att se det

egna AKK-sättet användas som ett levande
språk innan han/hon förväntas använda
det? Knappast. Det kan vara värt att fun-
dera över hur ett AKK-språk ska definieras
i förhållande till omgivningens språk, re-
sonerade föreläsarna. Modersmål, första
språk, andra språk...?

TEORETISKT STÖD för synsättet att det be-
hövs en språkgemenskap för att utveckla
AKK har föreläsarna hämtat från forskning-
sområden som flerspråkighet och socioling-
vistik. Tanken att man behöver människor
att känna samhörighet och identifiera sig
med för att utveckla ett språk, leder natur-
ligt nog till vidare funderingar kring val av
AKK-sätt och integration vs segregation
av kommunikationshandikappade i det
omgivande samhället. Här drog föreläsarna
ofta tänkvärda paralleller till dövvärlden, där
man med största bestämdhet hävdat de
dövas rätt till teckenspråket och till teck-
nande miljöer.

ALLA KOMMUNIKATIONSSYSTEM är inte
lika bra på att kommunicera samtliga
kommunikativa behov eller funktioner. När
det gäller val av alternativa kommunika-
tionsvägar för personer på språklig nivå
menar föreläsarna att det egentligen bara
är bliss, tecken eller bokstäver som möjlig-
gör språklig utveckling. Problemet idag är,
enligt föreläsarna, att man ofta väljer för

enkla symbolsystem. Därför är det värt att
fundera över följande vid val av AKK-sys-
tem:
- Tillhör de som använder ett visst AKK-

system en språkgrupp? Finns det en
AKK-kultur, en positiv gemenskap att
identifiera sig med likt dövkulturen?

- Vilken status har ett visst AKK-system
och hur påverkar det användandet?

- Innebär det valda AKK-systemet möj-
lighet till språklig växt?

- Hur påverkas ordförrådet av valet av
AKK-system?

Frågorna är intressanta också med tanke på
hur det ser ut inom AKK-användningen
idag. Enligt den statistik som föreläsarna hän-
visade till överges en tredjedel av de kom-
munikationshjälpmedel som lämnas ut. En
av fem använder bara sitt AKK-system för
terapi och träning och i hemmet. I samhäl-
let och för småprat används hjälpmedlen
ytterst sällan. ”Om man ordinerar ett kom-
munikationssätt till en AKK-behövare ska
man vara medveten om att detta inte kom-
mer att lyckas om man inte samtidigt ger
personen chansen att träffa någon annan som
använder det som ett levande språk”.

ATT STARTA en kommunikationsgrupp är
inte svårt, men några saker att tänka på
kom fram vid föreläsningen. För den en-
skilde brukaren gäller att han/hon bör
vara på språklig nivå och ha intresse av



LOGOPEDNYTT 6/02 9

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…

andra. En gruppstorlek på 6-8 personer
är lagom. Någon större hänsyn till ho-
mogenitet i övrigt behöver man inte ta.
Minst två gruppledare bör finnas för att
hinna med att tolka. Vidare är den yttre
ramen viktig, d v s hur deltagare och
gruppledare placeras i rummet. Alla ska
kunna se varandra och ledarna bör stå en
bit bakom deltagarna för att markera att
de inte ingår i gruppen. Det är ju grupp-
deltagarna som skall kommunicera med
varandra. Det är också angeläget att man
är tydlig inför gruppdeltagarna med
gruppens syfte och att man tydliggör för
assistenter och besökare vilka förhåll-
ningsregler som gäller.

VERKSAMHETEN BYGGER PÅ det spontana
samtalet och ingen ledare/tolk får lägga sig
i eller värdera innehållet i det som sägs.

V i, Maria Andersson och Veronica
Blixt, är era kontaktpersoner i
SLOF.  Vad är en kontaktperson nu

då? Jo, en kontaktperson ska fungera som
en länk mellan SLOFs styrelse och med-
lemmarna. Vi får t ex information då och
då från styrelsen som vi gärna skulle vilja
nå ut med till er. Ibland söker även styrel-

sen era synpunkter i olika aktuella frågor
som man jobbar med. Vi kan även vara
behjälpliga med att föra vidare era frågor
eller förslag till styrelsen eller lotsa till ”rätt”
person. För att enkelt nå ut till er behöver
vi era mailadresser. Vi har skickat ut infor-
mation till de adresser vi fått via SLOF men
vi saknar adresser till flertalet av er.

Ni som inte fått information och som
är nyfikna och intresserade: Skicka ett mail
till någon av oss!

Hälsningar från Maria och Veronica

maria.andersson@oron.ds.sll.se
veronica.blixt@frosunda.com

Se hit alla logopeder i Stockholms län!

Gruppen syftar till att ge AKK-användaren
möjlighet att starta samtal, välja samtalsämne,
uppmärksamma varandra, upprätthålla sam-
talet och lyssna aktivt. För ledaren gäller det
då att inte dra till sig deltagarnas uppmärk-
samhet, men att vara uppmärksam på det
som sker och ge aktivt samtalsstöd vid be-
hov. Och det är detta, att ge aktivt samtals-
stöd; att puffa på, inspirera, motivera, enga-
gera, bolla budskap mellan deltagarna utan
att gå in i interaktionen och börja domi-
nera samtalet, som är den svåra konsten. En
samtalsledare måste kunna hantera tystna-
den och ha tålamod att vänta in deltagarnas
reaktioner och svar.

SAMMANFATTNINGSVIS var det en mycket
tänkvärd och inspirerande föreläsning,
späckad med härliga filmsnuttar och fasci-
nerande fallexempel som illustrerade för-

delarna med att samla AKK-användare i
grupp. Det är därför också glädjande att
höra att en bok i ämnet är att vänta. Heister-
Trygg, Sigurd-Pilesjö och Andersson har
fått medel från Hjälpmedelsinstitutets
Ungaifocus-projekt för att skriva om sina
erfarenheter av att leda allehanda
kommunikationsgrupper. Resultatet
”Kommunikation i grupp - för barn och
ungdomar med talhandikapp” kommer
våren 2002 och vi rekommenderar varmt
kolleger ute i landet att ta del av de peda-
gogiska tankar och de metodiska tips som
där presenteras. Det är dags att börja arbeta
för stolta AKK-minoriteter!

Helene Ahnlund
Ingrid Kongslöv
Leg logopeder

Vuxenhabiliteringen i Malmö
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M adison är en trevlig mellanstor
universitetsstad med ett välkänt
logopedprogram. Konferensen

var på det hela taget välordnad med före-
läsningar av olika huvudtalare på morgo-
nen och därefter en mängd olika sympo-
sier, paper- och postersessioner. Dock var
det lätt att överväldigas av det stora utbu-
det och ofta krockade flera föreläsningar
av intresse. Det blir ju också mer av ett
smörgåsbord än mer djuplodande föreläs-
ningar på en konferens av den här storle-
ken. Innehållet spände över många områ-
den, t ex fonologi, grammatik, lexikon,
pragmatik, bedömningsmetoder, tvåsprå-
kighet, Williams Syndrom, cochleaim-
plantat och genetik, för att bara nämna
några. Svensk forskning var välrepresente-
rad både från logopedihåll som från andra
områden (fonetik, lingvistik). Nedan följer
kortare referat från några av de sessioner
undertecknad deltog i.

EN AV HÖJDPUNKTERNA på programmet var
Dorothy Bishop, University of Oxford, som
en av huvudtalarna. Besvikelsen var därför
stor när vi fick erfara att hon av hälsoskäl
inte kunde närvara vid konferensen. Istället
fick vi se en förinspelad videoupptagning
av hennes föreläsning projicerad på en stor-
bildsskärm och hennes powerpointdiabilder
på en annan - en fascinerande upplevelse!
Ämnet var hur språkstörning kan hjälpa oss
att förstå normal utveckling. Bishop utgick
från hypotesen att syntax är ett område där
barn med SLI har oproportionerliga svårig-
heter, och från Paula Tallals hypotes att barn
med SLI har perceptuella svårigheter att dis-
kriminera snabba ljud, vilket i sin tur leder
till en fonologisk störning och vidare till
grammatiska inlärningssvårigheter. För att
testa den perceptuella hypotesen har Bishop
genomfört en studie där hon jämfört barn
med mild till måttlig hörselnedsättning (HI),

Intensivt & lärorikt

barn med specifik språkstörning (SLI) samt
två grupper av barn med normal språkut-
veckling - en grupp matchad för ålder och
en för språklig förmåga. Hon fann att bar-
nen med HI och SLI fick liknande resultat
på fonologiska uppgifter (fonologisk disk-
rimination och non-ordsrepetition), där de
presterade sämre än barnen i de båda kon-
trollgrupperna. Däremot presterade barnen
med SLI mycket sämre på morfosyntakti-
ska uppgifter, såväl expressiva som recep-
tiva, än övriga grupper, medan barnen med
HI ofta låg inom normalområdet, om än
lite lågt. Bishop konkluderade att språkliga
svårigheter inte är relaterade till grad av
hörselnedsättning, ålder då hörselnedsätt-
ningen identifierades eller icke-verbal för-
måga. Mild hörselnedsättning förefaller
kunna försätta ett barn i riskzonen för språk-
liga svårigheter, men problemen verkar
minska med åldern. Svårigheter med fono-
logisk diskrimination är inte en tillräcklig
förklaring till morfosyntaktiska svårigheter
vid SLI. Därför, menar Bishop, måste vi kan-
ske se SLI ur ett vidare perspektiv, där en

genetisk risk tillsammans med en kombina-
tion av olika andra riskfaktorer leder till SLI.
Kanske det handlar om multipla kognitiva
brister, där en viss brist kan vara associerad
med ökad risk för språkstörning, men inte
nödvändigtvis och ej heller tillräcklig.

VID ETT SYMPOSIUM diskuterades barns
lexikon och en av talarna var Karla
McGregor, Northwestern University i
Chicago, välkänd forskare på området. Barn
med SLI har ofta benämningssvårigheter
och också ofta svårigheter med diskurs.
McGregor har jämfört barn med SLI och
språkligt normalutvecklade barn, 5-8 år
gamla, på tre olika uppgifter; benämning
av enskilda ord, konversationsdiskurs och
narrativ diskurs. Ett flertal mått användes,
bl a antal olika ord, totalt antal ord och
MLU. Resultatet visade att barnen med SLI
och barnen i kontrollgruppen skilde sig åt
mest i berättande och inte så mycket i
spontantal. En uppgift med berättande tal
är mer krävande och differentierar barn
med SLI från barn med normal språkut-

The Capitol i Madison.

Under nästan en hel vecka i juli hölls en internationell konferens om
barnspråksforskning i Madison, Wisconsin, USA. Det var en samman-
slagning av ” IX International Congress for the Study of Child
Language” och ”Symposium on Research in Child Language Disord-
ers” och konferensen samlade cirka 800 deltagare från hela världen.

om barnspråk
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veckling, vilket spontantalskonversation
alltså inte gör. Hon fann också att benäm-
ning av enskilda ord korrelerade med nar-
rativ diskurs. Vidare fann hon att gramma-
tisk produktivitet och inte talflyt (omtag-
ningar, ordletande, utfyllnadsord etc) skilde
barnen med språkstörning från kontroll-
barnen. Barn med SLI är inte lika ”mång-
ordiga” (eng verbose, verbosity) berättare,
och sämre benämnare än jämnåriga utan
språkliga problem. Den kliniska implika-
tionen är att man vid bedömning av ord-
mobiliseringssvårigheter bör använda be-
rättaruppgifter och att man bör hålla ögo-
nen öppna efter fåordighet snarare än
omtagningar och ”talflytssvårigheter”.

ETT ANNAT SYMPOSIUM handlade om prag-
matisk språkstörning. Courtenay Frazier
Norbury, doktorand hos Dorothy Bishop,
hade en tuff uppgift som stand in, men
gjorde ett mycket bra jobb när hon berät-
tade om Bishops senaste studie om prag-
matisk språkstörning. Bishop förespråkar att
det vi hittills kallat ”semantisk-pragmatisk
språkstörning” istället bör kallas pragmatisk
språkstörning, ”Pragmatic Language
Impairment” (PLI), eftersom de största svå-
righeterna är av pragmatisk karaktär. Det har
ju under senare tid dryftats en hel del om
huruvida barn med dessa svårigheter sna-
rast faller inom autismspektrum eller om de
utgör en enskild grupp med en speciell typ
av språkstörning. Den redovisade studien
ville belysa frågan genom att jämföra två
grupper av barn med språkstörning - 28 barn
med PLI respektive 17 barn med språk-
störning utan pragmatiska svårigheter
(”Language Impairment”, LI). Barnen re-
kryterades från specialskolor och delades in
i grupperna utifrån resultat på ”Children’s
Communication Checklist” (Bishop, 1998).
Barnen i PLI-gruppen hade ingen officiell
autismdiagnos, men i vissa fall kunde
”autistiska drag” nämnas i journalen. Fråge-
ställningen var hur många av barnen som
skulle möta kriterierna för autism. Bedöm-

ningen byggde på en föräldradel (”Autism
Diagnostic Interview - Revised” och ”Au-
tism Screening Questionnaire”) och en kli-
nisk del (del av ”Autism Diagnostic Obser-
vation Schedule - Generic och neuro-
psykologisk bedömning). Resultatet visade
att fem barn med PLI (18%) mötte
kriterierna för autism på båda typerna av
bedömningar (föräldrarapport respektive
klinisk), sex barn med PLI mötte kriterierna
på en typ av bedömning och övriga barn i
PLI-gruppen mötte inte kriterierna på nå-
got av instrumenten. Fyra av de sex barn
som delvis mötte kriterierna hade visat
autistiska drag när de var yngre, medan några
barn som inte hade visat några drag tidigare
gjorde det nu. Bishops slutsats är att det finns
en grupp barn som har pragmatisk språk-
störning, men som inte uppfyller dia-
gnostiska kriterier för autismspektrum-
störning. Dessa barn är mer stereotypa i sitt
språk, men är sociala såväl icke-verbalt som
verbalt (om än avvikande) och har inga
repetitiva beteenden. Hon förespråkar ett
tredimensionellt tänkande, där dimensio-
nerna är språkstruktur, social användning av
språket respektive intressen (tänk er tre cirk-
lar som överlappar varandra i mitten). Spe-
cifik språkstörning har problem med språ-
kets struktur, PLI hamnar i skärningspunk-
ten mellan språkstruktur och social språk-
användning, Aspergers syndrom har svårig-
heter i dimensionerna social språk-
användning och intressen, och barn med
autism hamnar i skärningspunkten mellan
alla tre dimensioner. Själv tycker jag att det
är oerhört intressant med differential-
diagnostik, framför allt i gråzonsområdena,
men undrar ibland hur det skulle vara att

skifta perspektiv och ifrågasätta diagnoskri-
terierna för autismspektrumstörningar uti-
från den kunskap som idag finns om barn i
utkanten av spektrat samt om pragmatiska
språkstörningar.

GINA CONTI-RAMSDEN, University of Man-
chester, har genomfört en studie med tre
grupper av barn med kommunikations-
störning och en kontrollgrupp för att se om
det går att hitta kliniska test som kan diskri-
minera mellan dessa subgrupper. De tre grup-
perna av barn med kommunikationsstörning
var barn med SLI, PLI respektive autism-
spektrumstörning (ASD), alla med en icke-
verbal IQ över 70. Tre uppgifter prövades i
studien: non-ordsrepetition, en uppgift för
preteritumändelser och återgivande av me-
ningar. Det visade sig att PLI-gruppen fick
en bimodal fördelning på två uppgifter, var-
för den delades upp i två undergrupper: ”PLI
pure” respektive ”PLI+”, där barnen i den
senare gruppen hade fler autismliknande be-
teenden. Endast preteritumuppgiften visade
sig diskriminera mellan alla fyra grupperna
på en signifikant nivå efter det att man juste-
rat för IQ. Non-ordsrepetition var signifikant
svårare för barn med SLI. Återgivande av
meningar kunde bäst diskriminera mellan
barn med kommunikationsstörning och barn
i kontrollgruppen. Gruppen PLI+ hade färre
lingvistiska svårigheter än PLI pure och SLI.
Implikationer för klinisk praktik är att non-
ordsrepetition kan vara till hjälp som ett
screeninginstrument för att skilja mellan SLI
och andra kommunikationsstörningar och att
en kombination av lingvistiska och be-
teendemässiga markörer kan vara till hjälp vid
diagnostisering.Gina Conti-Ramsden

Kristina Hansson och Jessica Forsberg

▼
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DE SVENSKA BIDRAGEN var som sagt många.
Barbro Bruce, Lunds Universitet, höll ett
föredrag om en studie av screening av barn
vid 18 månaders ålder för att identifiera barn
som ligger i riskzonen för språkliga svårig-
heter. Screeninginstrumentet innehöll ob-
servationer av interaktion, lekbeteende och
förståelse för instruktioner, samt en föräldra-
enkät. Uppföljning av barnen vid fyra och
ett halvt års ålder visade ett signifikant sam-
band mellan testningarna vid de båda till-
fällena, framför allt mellan vissa kognitiva
aspekter vid 18 månader och de språkliga
testen vid fyra och ett halvt år.

Kristina Hansson, också från Lund, var
en av talarna vid ett symposium om
morfosyntaktiska brister hos barn med SLI
där man jämfört barn med olika språk (ett
stort internationellt forskningsprojekt, där
svenska ingår). Kristina bidrog också med
en poster med data från svenska barns an-
vändning av indefinita artiklar och definita
former samt en poster tillsammans med

V i har under perioden fyllt i formu-
lär i starten av behandlingsperio-
den och i slutet av densamma. An-

talet utvärderingar är jämnt fördelade mel-
lan oss. Blankett och anvisningar är utfor-
made av Astrid Frylmark, cheflogoped vid
Länslogopedin/Uppsala akademiska sjuk-
hus, och Britt Hedin, verksamhetschef vid
Talkliniken, Danderyds sjukhus.

BEHANDLINGSUTVÄRDERINGEN är en be-
arbetad och anpassad form av bland annat
Pamela Enderbys ”Therapy Outcome
Measures”. I LN 4-98 beskriver Astrid

Behandlingsutvärdering är
mödan värt!

handlingsutvärderingspatienter som gjort
det lätt att sammanställa materialet. Mer
information om sammanställningen kan ges
av Eva Sonered.

• Antal patienter: 58
• Antal behandlingsperioder*: 74
• Genomsnittstid för behandling (antal

veckor/behperiod): 6
• Genomsnitt antal patbehtillfällen: 11
• Genomsnittsålder på patienterna: 78 år

* Behandlingsperiod = tiden från det att behandlings-
mål sattes upp till dess behandlingsmålet nåddes.

Bishop, D. V. M. (1998). Development
of the Children’s Communication
Checklist (CCC): A method for
assessing qualitative aspects of
communicative impairment in child-
ren. Journal of Child Psychology and
Psychiatry and Allied Disciplines,
39(6), 879-891.

Jessica Forsberg om arbetsminne och in-
lärning av nya ord hos barn med språk-
störning respektive barn med hörselned-
sättning. Christina Reuterskiöld Wagner
och Birgitta Sahlén, också de från Lunds
Universitet, visade en poster om non-ord
och huruvida det är fråga om repetition
eller diskrimination, och Christina Samu-
elsson, doktorand i Lund, redogjorde på
sin poster för en del av det material hon
samlat in om den prosodiska förmågan hos
barn med språkstörning. Ja, det var många
från Lund som var i farten, och fler än de
nämnda fanns med som författarnamn på
olika papers och posters. Den forsknings-
grupp vid University of Washington, Se-
attle, som undertecknad är del av, förevi-
sade en serie posters om vårt arbete kring
”social kommunikation” (mer om detta
kan man läsa i en separat artikel i nästa
nummer). Dessutom var det ett antal
svenska bidrag från områden andra än lo-
gopedi.

Under två år har vi - två logopeder vid geriatrisk klinik - arbetat med

behandlingsutvärdering. Kliniken har tre vårdavdelningar för sluten vård,

en hemrehabiliteringsavdelning, en dagrehabiliteringsavdelning samt

öppenvårdsbesök. Vi vill här dela med oss av våra erfarenheter av

behandlingsutvärdering vid logopedavdelningen, Samariterhemmets

sjukhus/Geriatrikcentrum/Uppsala Akademiska Sjukhus 1999-2001.

Frylmark bakgrunden till arbetet. I anvis-
ningarna till blanketten Utvärdering -
logopedisk behandling skr iver hon
”Blanketten ska dels vara en hjälp att för-
tydliga vår information till patienter och
anhöriga, dels i en framtida version kunna
användas för utvärdering av våra insatser
via databearbetning”. Läsare som vill an-
vända/sprida denna blankett bör ta kon-
takt med Astrid Frylmark eller Britt He-
din. Vi har valt att fylla i blanketterna för
hand och lägga in dem i journalerna.

VI HAR FÖRT ett speciellt register för be-

SAMMANFATTNINGSVIS var det en inten-
siv och lärorik vecka, som väckte mersmak
för att fördjupa sig mer i flera av de studier
som refererades.

Liselotte Svensson
Doktorand vid

University of Washington
Seattle, USA

Referat  från Dorothy Bishops föreläsning i
Lund i maj publiceras i nästa nummer av LN.
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99% av patienterna fick individuell och tät
behandling (varje vecka eller oftare). Några
gick i gruppbehandling, några fick indi-
rekt behandling (handledning av anhöriga
och personal), och några gles behandling
(mer sällan än varje vecka).

DIAGNOSER FÖRDELADE ÖVER DESSA
BEHANDLINGSPERIODER:

• Röststörningar: 4
• Afasi: 54
• Högerhemisfärskada: 1
• Dysartri: 8
• Dysfagi: 9

Antal patienter med två eller flera behand-
lingsperioder: 17

EXEMPEL PÅ BEHANDLINGSMÅL (det
logopeden vill uppnå med behandlingen)
ur detta material:
• Att pat kan använda strategin att använda

alternativt ord/start på mening för
kunna avsluta påbörjad mening.

• Att pats hustru använder bildtolk/
meddelandebok som stöd i samtal med
pat på vårdavdelningen.

• Att pat kan ringa två kortnummer själv-
ständigt.

• Att pat kan äta finhackad kost och dricka
tunnflytande dryck med bibehållen
idealvikt utan aspiration.

• Att pat kan använda positionering (ha-
kan i bröstet) vid varje sväljning utan
påminnelse därom.

Ovanstående exempel visar hur målen
bör vara formulerade för att logopeden ska
kunna ange när målet är nått. Det bör

kunna formuleras i en att-sats och en be-
skrivning av en förmåga eller ett agerande
som patient eller anhörig bedöms kunna
behärska i och med behandling och trä-
ning. Behandlingsmål som inte kan utvär-
deras är sådana där patientens eller anhöri-
gas förmåga inte är beskriven utan logoped-
ens handlingar beskrivs, t ex ”Stärka strate-
gin med omskrivning vid verbalamnesin
så att pat slutför de flesta yttrandena med
stöd”. När har det målet nåtts?

RESULTAT
Av 74 behandlingsperioder var målen upp-
fyllda till

100% 41st

>70% (huvudsakligen uppfyllda) 14st
(3 av 4, 4 av 5 o s v)

<70% (delvis uppfyllda) 17st
(1 av 2, 2 av 3 o s v)

0% 2 st

Exempel på orsaker till varför <70% av
målen uppnåtts:
• För högt ställda mål (9 st)
• Byte av logoped och vårdform mitt i

behandlingsperioden (3 st)
• Pats allmäntillstånd försämrat under

behandlingsperioden (5 st)

VAD KAN BEHANDLINGSUTVÄRDERING
GE OSS? Som kliniker frågar man sig ofta
gör jag rätt sak vid rätt tidpunkt/under till-
räckligt lång tid/under för kort tidsperiod?
Det blev många diskussioner om detta när

vi började med behandlingsutvärderingar.
Diskussioner som vi lärde oss mycket av.

DET VIKTIGA är att vi kan beskriva vad vi
gör och varför. Då är detta ett sätt att be-
skriva behandlingsperioderna. Man kan
sammanställa behandlingsutvärderingarna i
olika syften. Vi kan t ex nu redovisa i hur
stor utsträckning vi når målen och varför,
samt hur ofta vi inte når målen.

DET SOM INTE är sammanställt i denna re-
dovisning är samband mellan grad av
’impairment’/’handicap’/’disability’ och
behandlingsresultat. Vårt intryck är att det
inte går att se några tydliga samband vad
gäller detta. Vi har ju t ex satt behandlings-
mål för svårt hjärnskadade patienter där
behandlingen är inriktad på att anhöriga
ska kunna anpassa sig till patientens för-
måga. Behandlingsmål kan ju uppnås oav-
sett utgångspunkten och förutsättningarna.
Och det är ju det som är viktigt; att vi sät-
ter upp realiserbara mål.

SAMMANSTÄLLNINGEN och själva arbetet
med ifyllandet av behandlingsutvärderingen
har gett diskussioner om patienternas
’handicap’ och ’disability’. T ex Är denne afa-
tiker verkligen så handikappad i samhället? Är
han inte mindre handikappad hemma i samtal
med hustrun än ute i samhället? Om hustrun
har svårt att ta till sig strategier i samtal som
logopeden föreslagit, men kolleger, expediten i af-
fären och grannen tar till sig detta vad är då han-
dikapp och vad är oförmåga? Det har också
blivit diskussioner rörande neuropsykologi,
samtalsteknik och teamarbete.

SEDAN VI STARTADE har dels termerna i
Enderbys utvärderingmetod, dels WHO-
termerna förändrats. Nu har ICF-termi-
nologin dessutom gjort sitt intåg (se LN
2-02 ). Till logopeder som fått förfrågan
om man vill prova behandlingsutvärdering
enligt Enderby är vårt råd: det är verkligen
mödan värt!

Eva Sonered och Marianne Tove
Geriatrikcentrum

Uppsala Akademiska Sjukhus
018-611 71 83

REFERENSER:
”Communicating Quality 1,2”, P
Enderby, The Royal College of Speech
and Language Therapists, 1996.

”Clinical Guidelines by Consensus
for Speech and Language Therapists”,
P Enderby, The Royal College of
Speech and Language Therapists”,
1998.

Marianne Tove och Eva Sonered.
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D rygt 40 logopeder, sjuksköterskor
och läkare från hela landet hade
hörsammat inbjudan från logo-

pederna vid Karolinska sjukhuset Jonas Karling
och Elisabet Lundström att under två dagar
i april delta i ett möte om rehabilitering ef-
ter laryngektomi. Det förefaller osannolikt
att någon hade anledning att ångra sitt be-
slut att delta. Det blev lättsamma men inga-
lunda lättviktiga dagar med mycket infor-
mation, goda tips om behandling, problem-
lösning och diskussioner bland deltagare
med stor erfarenhet och stort intresse för
behandling av laryngektomerade. Några ti-
digare patienter bidrog med sina erfarenhe-
ter - ett inslag som vittnade om lyckad re-
habilitering med uppenbarligen hög bibe-
hållen livskvalitet.

Efter att verksamhetschefen vid öron-
kliniken på Karolinska sjukhuset, Richard
Kuylenstierna hälsat oss välkomna, talade
Jonas Karling om patientstatistik bl a baserat
på en enkät till landets larylogopeder. Anta-
let laryngektomerade vid KS är 111 sedan
1988, och i Göteborg 107 sedan 1987. Fler-
talet av dessa patienter har fått röstventil. Till
detta inslag anknöt senare en paneldiskus-
sion med företrädare för alla larycenter i lan-
det, ledd av professor Britta Hammarberg
som har stor erfarenhet av patientgruppen
både forskningsmässigt och kliniskt. Sjuk-
sköterskan Samira Mohammad-Esmail ta-
lade om omvårdnaden av laryngektomerade
på ÖNH-avdelningen och gav en mycket
övertygande bild av vikten av teamarbete i
rehabiliteringen. Elisabet Lundström presen-
terade ”den nya röstkällan” i matstrupen
med hjälp av höghastighetsfilmade sekven-
ser av väl fungerande matstrupstalare. Hon
betonade bland annat de stora variationerna
i PE-segmenten mellan goda talare. Vi vän-
tar med stort intresse på hennes avhandling.

Överläkare Jan Lundgren, kirurg på KS,
gav först en historisk exposé med början
5000 år före Kr, från vilken tid man funnit
tumörer i skelettdelar, till den första laryng-
ektomin till följd av cancer, som utfördes
på 1870-talet, fram till dagens operations-
tekniker, som i grunden inte har genom-
gått någon större förändring sen de inför-
des. Däremot har diagnostiken förfinats
bland annat med hjälp av den histologiska
storsnittsteknik, som infördes på 1960-ta-
let. Rehabiliteringen har också förändrats
i hög grad inte minst till följd av den stora
användningen av röstventiler med ökad
livskvalitet till följd. Jan Lundgren återkom

Rehabilitering efter
laryngektomi

gång på gång till de stora krav som ställs på
kirurgin till följd av att flertalet patienter i
Sverige är strålbehandlade före laryng-
ektomin med bland annat risk för fistel-
bildning.

des med frågor och tips från auditoriet om
hur problem kan lösas. Problem uppstår
som bekant och här kom många mycket
konkreta tips om vad som kan prövas, t ex
be patienten ”blåsa upp” stomat innan plåst-
ret fästs, sätta silikonklister även utanpå
plåstret, samt att kombinera produkter från
olika företag.

Bland de problem som diskuterades kan
nämnas läckage i samband med ventil-
användning. Läckage genom en röstventil
uppstår förr eller senare på grund av sli-
tage, och mycket ofta även svampangrepp.
Medellivslängden hos en ventil är ungefär
sex månader. Läckage kring ventilen har
andra orsaker och resulterar i att fisteln inte
sluter tätt runt ventilen. Jonas Karling pre-
senterade ett sätt att avhjälpa denna typ av
läckage genom att lokalt spruta en tillväxt-
faktor (GM-CSF), vilket man prövat på KS
och också skrivit om i en nyligen publice-
rad rapport.

Margolin, Masucci, Kuylenstierna, Björk,
Hertegård och Karling: Leakage around
voice prosthesis in laryngectomees: treatment
with local GM-CSF. Head & Neck Nov
2001 (1006-1010)

Ett något annorlunda problem, som upp-
rörde deltagarna, är de oklarheter som tycks
råda i hela landet om vem som har det eko-
nomiska ansvaret för hjälpmedel, förband etc.
Olikheterna och oklarheterna är stora. För-
sök har gjorts på många håll att skapa klar-
het, men utan större framgång. Detta skapar
irritation och tar tid och energi från det
egentliga rehabiliteringsarbetet.

Teamet vid Karolinska sjukhuset har
sannolikt mycket att lära många av oss, som
arbetar på andra håll i landet. Om inte sam-
arbetet fungerar väl, går det ut över våra
patienter med sämre rehabilitering som
följd. Med förhoppning om att KS-teamet
om något år kommer att kalla till en fort-
sättning med speciell inriktning på utprov-
ning av stomaventiler (freehands) skildes
deltagarna åt.

Ett stort tack till KS-teamet och till Atos
Medical, Stille och Kapitex för ett väl för-
berett och väl genomfört möte om reha-
bilitering av den patientgrupp som ligger
bland annat oss larylogopeder så varmt om
hjärtat.

Ewa Söderpalm
Professor i logopedi

Göteborgs universitet

Jan Sterner, laryngektomerad, berättar om
sina erfarenheter.

Jonas Karling, Karolinska sjukhuset, i
föreläsningstagen.

Docent Jan Lundgren, Karolinska sjukhuset,
pratar om olika kirurgiska aspekter på
laryngektomi.

Representanter för företagen Stille
(Blom-Singer), Atos Medical (Provox) och
Kapitex presenterade röstventiler, stoma-
ventiler (freehands) samt fuktfilter och olika
varianter av plåster. Informationen varva-
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Höstterminen 2001 hade jag

förmånen att läsa på logopedprogrammet vid

University of Queensland (UQ), Brisbane, Australien.

Brisbane tillhör delstaten Queensland och är centralt placerad på den

Australiensiska östkusten. Det tar 1-2 timmar att ta sig till

närmsta regnskog eller badstrand. Staden inhyser ca 1,5 miljoner invånare

varav 83% bor i eget hus.

T rots sin storlek är tempot i Brisbane
lugnt och avslappnat. Därmed inte
sagt att möjligheten till underhåll-

ning och utsvävningar brister. Tvärtom!
Det kulturella utbudet är stort och det
finns gott om pubar och diskotek. Bris-
bane River delar staden i två lika stora
halvor. Om hettan blir alltför påfrestande
finns det ett fläktande resealternativ, näm-
ligen katamaranen ”the City Cat” som bl a
går mellan universitetet och city (4 km).
Klimatet är tropiskt och när jag kom ner i
början av juli (australiensiska vintern) låg
dagstemperaturen på 20-25 grader. Jag fö-
redrog shorts/kjol och t-shirt medan de
flesta ”aussies”, bar jeans och i vissa fall
kappa!

PÅ ST LUCIA CAMPUS finner man ”Avdel-
ningen för Logopedi och Audiologi” - hem-
visten för logoped- och audionompro-
grammet vid UQ. I logopedklasserna går
det ca 60-70 studenter. Totalt sett läser un-
gefär 300 studenter logopedi på University
of Queensland. Logopedprogrammet är
fyraårigt, och några studenter i varje klass
brukar läsa s k ”honors” parallellt med sin
magisterutbildning i logopedi, d v s det sista
1,5 året skriver de en uppsats som ungefär
motsvarar vår magisteruppsats. Tempot är
högt och många studenter extraknäcker för
att få ekonomin att gå ihop. Forskning be-
drivs framför allt inom området neurogena
kommunikationsstörningar, både dysartri

och afasi. Forskning bedrivs även inom barn-
logopedi. Campusområdet är mycket triv-
samt och angränsar på ena sidan till Bris-
bane River. Här finns det mesta som man
vanligtvis hittar i en småstad. Parker, dam-
mar, affärer, restauranger etc. Idrottsarenorna
på campus möjliggör utövandet av ett fler-

tal sporter, t ex simning, tennis, friidrott och
kampsporter.

SOM UTBYTESSTUDENT blir man varmt
mottagen, med hämtning på flygplatsen,
och tillfällig inkvartering på ett av stadens
alla vandrarhem. De första veckorna är det

AUSTRALIEN

Utbytesstudier i

Lunchrast på Great Court, St Lucia Campus.

▼
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ganska hektiskt med bostadssökande, kurs-
anmälan, informationsmöten och andra
typer av sociala arrangemang. Lyckligtvis
är servicen mycket god och informatio-
nen lättillgänglig.

ATT STUDERA PÅ ENGELSKA kan erbjuda
lite motstånd och därför valde jag att åka
under senare delen (termin 7) av logoped-
utbildningen. Lite kött på benen i logo-
pedi underlättar. Det kan också vara lite
besvärligt att få ihop alla obligatoriska
moment här hemma om man åker iväg ti-
digt under utbildningen och vill undvika
studieuppehåll. Möjligheten att ansöka om
extra tid på tentorna gavs. Vid behov kunde
man på universitetets s k ”student support
center” få hjälp med att organisera sin upp-
satsskrivning och tillsammans gå igenom
inlämningsuppgifter.

”DYSFAGI OCH LARYNGEKTOMI” var en av
de kurser jag valde att läsa. Kursen var teo-
retisk och dysfagidelen  tog framför allt upp;

1. Det neurologiska och fysiologiska per-
spektivet på sväljande.

2. De vanligaste orsakerna till dysfagi och
vilken sorts problematik det ger vid
sväljandet. Neurologiskt orsakad dysfagi,
dysfagi i samband med laryngektomi,
dysfagi p g a avvikande anatomi samt
dysfagi hos barn.

3. Logopedens roll och ansvar vid diagnos-
tisering och behandling av dysfagi-
patienten. Likaså logopedens roll i dys-
fagiteamet.

Vid några lektioner avsattes tid för film-
visning d v s ”bariumsväljningar”. Först det
normala sväljandet (inklusive effekter av

normalt åldrande) och därefter olika pato-
logiska sväljningar. Vi följde ett schema för
att se vad som ska finnas med i svälj-
ningsfaserna, och naturligtvis för att sor-
tera ut det som avviker i sväljningen. Sche-
mat var en stor hjälp vid träning på egen
hand, med den CD-ROM som fanns att
låna på biblioteket. På tentamen ingick
tolkandet av två ”bariumsväljningar” Lyck-
ligtvis fick man se varje sväljning 5-6
gånger!

ETT GIVANDE INSLAG var den eftermiddag
vi tillbringade på Royal Brisbane Hospi-
tal. Patientfall presenterades för klassen och
löstes gemensamt. Vi fick senare ställa frå-
gor till en panel där de yrken som vanligt-
vis utgör dysfagiteamet representerades.

Även inom laryngektomi behandlades
logopedens och laryngektomiteamets roll
vid diagnos och behandling av personer
med laryngeal- och hypofaryngeal cancer.
Tre ”larynger” berättade om sina erfaren-
heter och den förändring av livskvalitet som
en laryngektomi ofta innebär.

KURSEN ”ATT BEDRIVA FORSKNING INOM
HÄLSOVÅRDEN” var gemensam för de ar-
betsterapeuter, sjukgymnaster och logope-
der som läste tredje året på grund-
utbildningen. Tonvikt lades på klinisk forsk-
ning, och syftet med kursen var att ge stu-
denterna förmågan att kritiskt analysera
forskningsresultat, göra forskningsmodeller
och använda dem i enlighet med vad och
hur man vill undersöka något, samt att ge
en förståelse för de etiska och praktiska frå-
gor man behöver begrunda och ta ställ-
ning till vid forskning. Kursen bestod i
huvudsak av självstudier och kompendier
med huvudsakligt kursinnehåll delades ut
med möjlighet till diskussion på internet.
Det fungerade bra men ibland saknade jag
den dynamik och direkta kommunikation
man får när man träffas i grupp och disku-
terar. Ett av kursmomenten, var mycket
lärorikt och gav god träning i dels kritisk
analys av vetenskapliga artiklar och dels i
hur man tillämpar s k Evidence Based
Practise d v s att hitta stöd i forskningen
för hur man behandlar sina patienter. Varje
student skulle utifrån ett ”eget” patientfall
ställa en fråga, om något som man kände
var oklart och ville ha svar på t ex Hur
effektiv är den här metoden som jag har
använt egentligen? Varför gav inte behand-
lingen förväntad effekt? Finns det andra
behandlingsalternativ till det jag använt? Vad
har man sett för resultat av den här
behandlingsmetoden jag använder? Ja det
var bara att leta efter vetenskapliga artiklar
som gav svaret, och sen sålla ut den artikel

St Lucia Campus bjuder på många sköna, gröna stunder.

Utsikt över Brisbane River.
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som forskningsmässigt sett var mest tillför-
litlig. Det kunde också vara så att ingen av
de artiklar man hittade var särskilt bra och
då angav man varför forskningskvalitén var
bristande. Slutligen fick vi muntligt redo-
visa vår frågeställning, hur och vart vi letat
efter material och kritiskt analysera vår ut-
valda artikel. Möjlighet till frågor och dis-
kussion gavs. Redovisningen gjordes i
grupper på 10 studenter där alla de yrkes-
kategorier jag nämnde ovan, fanns repre-
senterade!

I VISSA SITUATIONER är det som logoped,
framför allt som nyutexaminerad sådan, svårt
att veta hur man ska förhålla sig till patien-
ten, patientens anhöriga, kolleger m.fl. Vil-
ken är min roll? Hur ska jag handla i den
här situationen? Just såna frågor togs upp i
kursen ”Den professionella rollen”. I roll-
spel inför klassen uppstod svåra situationer i
mötet mellan patient/anhörig/logoped (lä-
rare) och logoped (student). Efter rollspelet
diskuterades vilka professionella dilemman
som uppstått, och en vecka senare fick an-
svarig grupp redovisa vad de hittat. Vad sä-
ger de etiska riktlinjerna som upprättats för
logopeder (”Code of Ethics”)? Vad säger la-
gen? Ligger det här inom mitt kompetens-
område? (”Competency Based Occu-
pational Standards”, CBOS). Trots riktlinjer
och lagar var svaren sällan givna. Diskussio-
nerna blev långa och mycket givande! Föl-
jande är exempel på några situationer som
togs upp:

1. En ’röstpatient’, som nyligen fått beske-
det att han/hon har en allvarlig neuro-
muskulär sjukdom, frågar dig om han/
hon kommer att dö. Vad säger du och
hur?

2. Din trevliga kollega arbetar på i sakta
mak medan du själv sliter hårt för att
hålla undan de ständigt växande vänte-
listorna. Du känner att utbrändheten
knackar på dörren!

3. Din dysfagipatient aspirerar tunnflytande
drycker, men vägrar att sluta dricka sin
dagliga kopp te! Vad ligger på ditt ansvar?

4. Du handleder en student som går tredje
året på logopedutbildningen. Du mär-
ker att studentens kommunikations-
förmåga (turtagning, ögonkontakt) med
patienten brister något. Hur handskas du
med detta faktum?

5. Du upptäcker vid ett flertal tillfällen, att
teamets arbetsterapeut kliver in på det
”logopediska området” vid behandling
av en ”gemensam” patient. Hon/han ger
även råd som du anser tillhöra ditt kom-
petensområde.

DEN SISTNÄMNDA KURSEN läste jag till-
sammans med de studenter som i decem-
ber tog sin examen. Förberedelserna inför
steget ut i yrkeslivet innefattade bl a infor-
mation om logopedernas professionella or-

ganisation SPA (Speech Pathology Austra-
lia). Professionella och fackliga frågor be-
handlas av två skilda organisationer. SPA
representerar logopederna i olika statliga-
och yrkesmässiga forum. De har utformat
riktlinjer för den kompetens en arbetande
logoped ska ha (se CBOS ovan) och de
ger möjlighet till fortbildning genom att
anordna kurser. Nätverk mellan logopeder
har upprättats för diskussion och utbyte kol-
leger emellan.

AKTUELLT FÖR DE SNART NYUTEXAMINE-
RADE studenterna var det s k ”Mentor sys-
tem” SPA har utformat. Anmäler man sig
till detta system blir man tilldelad en men-
tor, d v s en legitimerad logoped på en an-
nan arbetsplats. Mentorn ska stötta den nya
logopeden att finna sin roll. Det innebär
inte några färdiga svar, men stöttning i att
ta beslut och att utvecklas som logoped.
Den nyfärdiga logopeden får tillgång till
en erfaren logoped som kan se objektivt
på de ibland besvärliga situationer, som
uppstår på den nya arbetsplatsen.

VILL MAN HA FAST JOBB som nyutexami-
nerad logoped får man vara beredd att flytta,
ofta till landsbygden eller någon småstad.
Det gäller åtminstone i Queensland. I de
större städerna handlar det mest om vika-
riat. Det är inte ovanligt att en logoped med
fast anställning i storstaden tar tjänstledigt,
kanske tre år, för att kunna ha kvar sin plats
när ”utflykten” når sitt slut.

MINA UTBYTESSTUDIER skedde inom ra-

men av ett avtal mellan Lunds Universi-
tet (LU) och UQ. I och med avtalet beta-
lade LU terminsavgiften, vilket var en lätt-
nad. Ansökan om och planerande av
utbytesstudier kräver tid, framförhållning
och tålamod. Det gäller i högre utsträck-
ning de utbildningar som utgörs av ett
”färdigt program”. Jag tyckte också det var
skönt att ha grunderna i logopedi innan
jag gav mig iväg. Följaktligen kan val-
processen (tidpunkt, kurser) innebära en
hel del arbete, men man får också mycket
tillbaka! Det är klart att den hjälp jag fick
av, framför andra, Helen Chenery, ut-
bildningsansvarig för logopedutbildningen
vid UQ, och  Kajsa Johansson, logoped och
studievägledare vid logopedutbildningen i
Lund, till stor del möjliggjorde mina stu-
dier i Australien.

DEN ÖPPENHET OCH GÄSTVÄNLIGHET som
jag mötte hos både studenter och lärare
gjorde min vistelse mycket trivsam. Min er-
farenhet säger mig att det är väl värt besvä-
ret. Utbytesstudierna har gett mig ovärder-
liga erfarenheter och kunskaper som jag får
användning för i min yrkesroll som logo-
ped. Jag har fått nya idéer med mig hem
samtidigt som jag har lärt mig att uppskatta
moment i den svenska logopedutbildningen,
som jag tidigare tagit för givna.

Maria Nordenberg
Logopedstuderande

Lund

Fyra år av hårda studier är till ända, och nu väntar examensceremonin.
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E n grupp psykologer inom Sveriges
Neuropsykologers Förening (SNPF)
kallade i februari till tre dagars möte

med Anne-Lise Christensen, professor
Elkhonon (Nick) Goldberg från New York
samt docent Aniko Bartfai och psykolog
Gunilla Hellberg-Edström som föreläsare.
Dessa fyra personer utgör också den grupp
som förbereder den nya utgåvan.

PROFESSOR GOLDBERG var medarbetare
till och student hos Luria på institutet i
Moskva. Anne-Lise berättade hur han
hade varit mycket hjälpsam mot henne
vid hennes besök där, och att han även
vågat vara frispråkig om sin syn på den
politiska regimen. Han flydde så små-
ningom till USA. Min tidigare kontakt
med professor Goldberg har varit via ar-
tiklar, bl a om hjärnans arbetssätt. Han
har lanserat the Novelty Model för att be-
skriva hur hjärnan inför nya utmaningar
först använder högerhemisfärstrategier
för att sedan, när informationen proces-
sats där och lagrats in i kodad form,
övergå till vänsterhemisfärstrategier. Mo-
dellen gäller bl a läsinlärning och kan vara
till hjälp vid analys av dyslexipatienters
arbetssätt. Enligt Goldberg skrev inte
Luria mycket om höger hemisfär, och
hela Higher Cortical Functions handlar om
vänster hemisfär. Goldberg har själv skri-
vit om Hemispheric specialization, t ex i
Brain and Language 14, 1981: Hemisphere
differences in the aquisition and use of
descriptive systems. En nyutkommen bok
av Goldberg är Contemporary Neuro-
psychology and the Legacy of Luria.

ANNE-LISE CHRISTENSEN hade tagit initia-
tiv till denna omarbetning inför en ny ut-
gåva, som hon bett professor Goldberg skriva
inledningskapitlet till, om exekutiva funk-
tioner. Ett sätt att beskriva dessa är: exekutiva
funktioner är de kognitiva och emotionella
funktioner som möjliggör en effektiv och
framgångsrik interaktion med omgivningen
i framför allt nya och oväntade situationer.
Flera beskrivningar av exekutiva funktioner
jämfördes under mötet, t ex de som formu-
lerats av Lezak 1983, Stuss & Benson 1986,
samt B. Milner.

VI VAR VID DETTA ARBETSMÖTE överens om
att kompletteringar av Lurias undersök-
ningsmaterial borde göras, bl a med avse-
ende på uppmärksamhet (attention),
exekutiva funktioner och pragmatik. Enligt
Anne-Lise borde också det inledande sam-
talet göras om till mer öppna frågor. Flera
grupper på andra håll i världen är också i
färd med omarbetningar, t ex i Finland, Ita-
lien, USA och Brasilien. Vi som deltog i
kursen fick ett förslag till nytt batteri som
gruppen önskade synpunkter på till i höst.
Ett förslag på hur bedömningen av tal kunde
kompletteras var: andning, intonation,
kroppshållning, muskeltonus i nacke, axlar
o s v, röstkarakteristika och spontantal. Jag
hoppas att fler logopeder kommer att vara
aktiva i detta arbete, speciellt neurologopeder
som arbetar med vuxna patienter.

ÅTSKILLIGA ARTIKLAR delades ut vid mö-
tet (nej, jag har inte hunnit läsa allt) t ex
Luria and Romantic Science av Oliver Sacks,
med en beskrivning av det motstånd Luria

mötte för sitt synsätt på vetenskap, med en
kvalitativ inr iktning bland dåtidens
behaviourister i Moskva.

The Making of Mind, Lurias självbiografi,
rekommenderades också livligt för en mer
heltäckande bild av Luria som person och
hans tänkande. En intervju med Luria från
1971 i Psychology today innehåller en fin
beskrivning av hur Luria såg på tal- och
språkutveckling, alls icke som en automa-
tiserad utveckling av språkområden i hjär-
nan utan som ett resultat av interaktion
mellan mor och barn. ”Modern säger till bar-
net: här är en boll. Barnet tittar. Modern säger:
ta den här koppen. Barnet tar koppen. Hand-
lingen delas av två människor, modern påbörjar
handlingen och barnet fullbordar den. Detta utgör
första stadiet av talets/språkets roll i reglering
eller organisering av beteende. När barnet växer
upp och lär sig behärska språket börjar han an-
vända språket för att organisera sitt eget bete-
ende. Han säger: här är en boll, och tittar på
bollen, eller här är en docka, och tar dockan.
Talakten som tidigare delades mellan två full-
bordas nu av en enda person med hjälp av
internaliserat tal.... På detta sätt utvecklas hö-
gre mentala processer”.

VI UPPLEVDE tre späckade kursdagar med
generöst delgivande av erfarenheter från alla
inblandade, och denna information kan
bara tjäna som smakprov.  Vidare arbete på-
går och vi kan nog se fram emot fler rap-
porter under innevarande år.

Eva Lundälv
Privatpraktiserande logoped

Göteborg

För 27 år sedan utkom Anne-Lise Christensens bearbetning av Lurias
undersökningsmetod och den har sedan dess varit flitigt i användning
bland logopeder och psykologer inom habilitering och rehabilitering.

Många av oss har också gått utbildning i denna metod för Anne-Lise.

Uppdatering av Lurias under-
sökningsmetod!

Handikappåret 2003. Nyfiken?
www.sisus.se



LOGOPEDNYTT 6/02 19

• SÖdra regionens Kommunikationscentrum i Malmö an-
ordnar följande kurser:

- Blisskurs. 16-17 september

- En dag kring Downs syndrom. 26 september

- AKK-kurs. 8 oktober

- Språk-, läs- och skrivsvårigheter vid funktionshinder.
  15 oktober

- En dag kring förvärvad hjärnskada. 22 oktober

- Öppet hus kring AKK. 24 oktober

- Samling kring elever med grav tal- och språkstörning.
  29 oktober

- Workshop kring kommunikationspass, del 1. 6 december.
Del 2 ges den 16 januari 2003. Deltagande förutsätter
att man kan vara med båda dagarna.

Ovanstående  kurser anordnas  tillsammans  med  Special-
pedagogiska institutet, södra regionen.

- Tecken som AKK, seminarium kring tecken. 6 november.

Info om samtliga kurser: 040-924972; sok@malmo.se

• Per Alm håller en heldagsföreläsning om stamnings-
forskning 17 oktober, Stockholm. Info: sekr Eva Kull-
berg, Logopedmottagningen Sabbatsberg 08-690 65 50,
anmälan senast 3 oktober. Endast ett fåtal platser finns
kvar!

• Praktisk tillämpning av Castillo Morales´ behandlings-
koncept, Göteborg, 16-17 oktober samt 4-5 december.
Info: Log Eva Lundälv, tel: 031-12 82 83,
e-post: el.504@brfmasthugget.se

• The 3rd Asia Pacific Conference on Speech, Language
and Hearing, Taichung, Taiwan, 1-3 november, http://
apcslh2002.csmu.edu.tw/

Sök stipendium 
för att 

förkovra dig!
Gäller alla som arbetar 

med cancerpatienter
Stipendierna kan gälla följande aktiviteter:
STUDIEBESÖK

UTBILDNINGSDAGAR

KURSER (ej poängkurser)
UTOM-EUROPEISKA KONGRESSER med cancersamband

Sista ansökningsdagar 1mars, 1maj, 1okt 

Nyhet! Sök stipendier 
året runt!

Cancerfondens nyinrättade stipendier som kan sökas när
som helst under året gäller följande aktiviteter:
NORDISKA OCH EUROPEISKA KONGRESSER med
cancersamband
HOSPITERING på palliativ enhet
FÖLJANDE KURSER:
Patientkommunikation för cancerbehandlande läkare
Lindring bortom boten

Besked lämnas 6 veckor efter att ansökan
inkommit till Cancerfonden.

FÖR MER INFO om Cancerfondens stipendier och
aktuella blanketter ring 08-677 10 00.
e-post: vard@cancerfonden.se

KURSKALENDARIUM

Annonsstopp för
Logopednytt nr 7-02 är

den 13 september!
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Stockholms produktionsområde
Handikapp & Habilitering

Habiliteringscenter Hornstull för vuxna söker en

LOGOPED
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enl överenskom-
melse.

Här är chansen att pröva ett arbetsområde som är stimulerande
och omväxlande samt ger goda möjligheter till yrkesmässig ut-
veckling. Arbetsplatsen är centralt belägen nära t-bana och buss.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter är bedömning och be-
handling av vuxna med tal- och kommunikationsstörningar, ät-
och dricksvårigheter samt ge konsultation och rådgivning till per-
sonal, anhöriga mfl som finns i den vuxnes närhet. Arbetet är
omväxlande och variationsrikt och har utrymme för kreativitet.
Du träffar många intressanta människor och möter många spän-
nande frågeställningar. Du arbetar i team med arbetsterapeut,
sjukgymnast, kurator och psykolog. På habiliteringscentret finns
ytterligare en logoped. Vi erbjuder handledning och samarbete
med övriga habiliteringscenter inom verksamhetsområdet. Vi
håller på att utveckla mentorskap för nyanställda och utbildning
inom alternativ kommunikation och oral motorik planeras.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad logoped. Vi
fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten: Habiliteringscenterchef Lillemor
Högselius, tel 08-442 41 13 eller logoped Ulrika Åström, tel 08-
442 41 34. Facklig kontaktperson: Christine Hyll, DIK, tel 08-
442 41 70.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2002
märkt med ref nr Hab 049/02 ställd till: Habiliteringscenter Horns-
tull för vuxna, Hornsgatan 168, 3tr, 117 28 Stockholm.

Lediga platser

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 Marianne Christensen, 018-
611 53 26.
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 re-
ferenser och eventuellt övriga handlingar till Akademiska sjuk-
huset, Personalexpedition 6, 751 85 Uppsala, senast den
20 september.

Leg. logoped Åsa Ylipää

070-687 66 88

söker medarbetare från hela landet!

Sympatiska, barn- och föräldrakära

barnhab. logopeder
med minst 3 års erfarenhet

erbjudes
tillsvidareanställning (hel-/deltid)

höjd månadslön + 300 kr pensionsförsäkring

betald semester 17 veckor/år
avgränsade arb.uppgifter, minimal närvaroplikt

och en lyhörd arbetsgivare som inser att

Du är guld värd!
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Vill du pröva ett intressant arbetsområde ?

Vill du utnyttja det du lärt dig och ha möjlighet att  fördjupa dig ?

Vuxenhabiliteringen i Uppsala län söker

LOGOPEDER
100 % tillsvidareanställning ref nr 2002-0186
Deltidsvikariat till årets slut troligen längre ref nr 2002-0195
Tillträde enligt överenskommelse

Vuxenhabiliteringen
är en specialistverksamhet för människor över 18 år med utvecklingsstörning, rörelsehinder,
autismspektrumstörningar, ADHD,  hjärnskador samt vissa neurologiska sjukdomar
ger även stöd till närstående och berörd personal
ingår i Landstingets Centrum för Funktionshinder.

Arbetsuppgifter
Logopedisk bedömning, råd, stöd och behandling.
Konsultation, handledning och utbildning blir en alltmer betydelsefull del av arbetet.
Då Vuxenhabilitering är en förhållandevis ny verksamhet i Sverige kan även  utvecklingsarbete
vad gäller metod och arbetsformer ingå som en arbetsuppgift.
Logopedverksamheten ingår i det multiprofessionella teamarbete, som utgör ramen för Vuxenha-
biliteringens verksamhet.
Placering vid Vuxenhabiliteringen, Kungsgärdet Center i Uppsala. I arbetet ingår viss verksam-
het i länets övriga delar.
Goda möjligheter erbjuds  till  kompetensutveckling och fördjupning yrkesspecifikt och tillsam-
mans med andra yrkesgrupper inom Vuxenhabiliteringen och Centrumbildningen.

Kvalifikationer
Leg logoped. Du behöver kunna  kombinera självständighet och initiativrikedom med  samarbete
och ha lust och nyfikenhet på arbete i olika teamkonstellationer runt olika personer.

Upplysningar
Vänd dig gärna till leg logoped Christina Norrman, tel 018-6116746,
teamledare Ulla Åberg, tel 018-6118876 eller
biträdande verksamhetschef Curt Westin tel 018-6118873.
För DIK Inga-Lill Ek 018-6117769.
För mer information om verksamheten, se vår hemsida www.lul.se/hoh

Välkommen med din ansökan, meritförteckning med bilagor till Habilitering- och Hjälpmedel, Box
26074, 750 26 Uppsala eller e.post personalavdelningen@hoh.lul.se. senast 17 september.
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Logopedmottagningarna
Nacka-Värmdö och
Sabbatsberg väntar

barn….
Vi söker nu två vikarier under mammaledigheterna.

1 heltids barnlogoped med placering på
Logopedmottagningen Nacka-Värmdö.
Tillträde 1/10 2002. 

1 heltids barnlogoped med placering på
Logopedmottagningen Sabbatsberg
Tillträde: 1/11 2002.

Upplysningar lämnas av verksamhetschef Christina
Blom tel 08-690 65 66, mobil 073-682 55 37 eller bitr
verksamhetschef Ann Stålhammar tel 08-616 38 05,
mobil 073-682 56 86.

Välkommen med din ansökan med angivande av
mottagning och ref nr SPO 02-407, senast 16 septem-
ber till: SPO, Primärvården, R-M Bergdahl, Box 859, 
167 24 Bromma.

Södra hälso- och sjukvårdsområdet, SHSO, i Landstinget Sörm-
land, har ett upptagningsområde på cirka 80.000 invånare i
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner. Nyköpings
lasarett och de 6 vårdcentralerna har ca 1.700 anställda. Om-
sättningen är ca 900 Mkr.

NYKÖPINGS LASARETT

LOGOPEDMOTTAGNINGEN
söker

LOGOPED, 80%
Vi söker en logoped för fastanställning.

Arbetsuppgifter: Allmänlogopediska med tyngdpunkt på afasi-
behandling.

Kvalifikationer: Leg. logoped. Stor vikt fästs vid personlig lämp-
lighet.

Upplysningar lämnas av: Cheflogoped Suzanne Johansson,
tel. 0155-24 51 83, e-post: suzanne.johansson@nln.dll.se,
logoped Gerty Grant, tel. 0155-24 22 63,
e-post gerty.grant@nln.dll.se eller personalsekreterare Jan
Ekström, tel. 0155-24 53 59.

Välkommen med Din ansökan till: Nyköpings lasarett,
Personalavdelningen, 611 85  Nyköping märkt med ref.nr:
135-09-02 senast 2002-09-17.

Stortorps sjukhem rekryterar

UTVECKLINGSINRIKTAD LOGOPED
Vår enhet för rehabilitering, korttidsboende och dag-
rehabilitering behöver en logoped. Vi söker en utvecklings-
inriktad logoped, gärna med forskningsanknytning, och vi
är öppna för förslag till utveckling av logopedfunktionen.

Den paramedicinska personalen och vårdpersonalen
arbetar aktivt tillsammans med de boende utifrån en hel-
hetssyn som är baserad på våra grundläggande värde-
ringar om människovärde, hälsa och omsorg.

Den paramedicinska personalen består idag av två ar-
betsterapeuter och tre sjukgymnaster som arbetar inte-
grerat i verksamheten.

Arbetsuppgifter
Logopeden är en viktig medarbetare på enheten och ar-
betar med diagnostisering och behandling av språk- och
kommunikationsstörning samt ät, drick och sväljproblem.
Logopeden arbetar till viss del på sjukhemsenheterna
med konsultation, handledning och utbildning som riktar
sig till övrig personal och anhöriga.

Kollega i kommunen
Det finns redan en logoped i Huddinge kommun - på Via
Soléus - vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och samarbete.

Om Stortorps sjukhem
Stortorps sjukhem ligger naturskönt beläget vid Drev-
vikens strand, 15 minuter från Stockholm city. Vi bedriver
kvalificerad vård/omvårdnad i särskilt boende. Vi arbetar
utifrån en gemensam vårdfilosofi där stor vikt läggs på
helhetssynen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Sjuk-
hemmet har enheter för rehabilitering/korttidsvård, de-
mens- och palliativ vård samt permanent boende.

Om tjänsten
Tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad enligt överens-
kommelse. Månadslön, individuell lönesättning.

Upplysningar
Majlis Retzell, 08-535 353 30,
majlis.retzell@adm.huddinge.se, Chef enhet 3
Eva-Lena Erngren, 08-535 353 40,
eva-lena.erngren@adm. huddinge.se, Chef enhet 4

Ansökan
Välkommen med Din ansökan, meritförteckning, merithand-
lingar och löneanspråk till: Huddinge kommun, Stortorps
sjukhem, Stortorpsvägen 41B, 14265  TRÅNGSUND,
senast 2002-10-15. Ange referensnummer 2002/3/4 på
kuvertet.
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Vi söker en utbildad logoped till vår öron-, näs- och hals-
mottagning på Ljungby lasarett. Dina arbetsuppgifter kom-
mer att bli allmän logopedi med tyngdpunkt på afasi/dysfagi
och barn. Du kommer att samarbeta både med andra yrkes-
grupper samt med andra kliniker på lasarettet. Då Du arbe-
tar med barn och ungdomar kommer förskollärare och tal-
pedagoger också bli viktiga samarbetspartners.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Ninnie Karlsson
0372-58 51 47.

Välkommen med Din ansökan med löneanspråk och märkt
med refnr LL 21/02, senast 18 september till Lasarettet,
Administrationen, Anna Karlsson, 341 82 Ljungby eller
e-post: anna.karlsson@ltkronoberg.se

Medflyttarservice – ring 0470-77 78 18 eller besök
www.medflyttarakademien.com

Logoped

Ljungby lasarett är det lilla lasarettet med det stora utbudet. Vi bedriver en
bred verksamhet inom medicinska specialiteter som kirurgi, ortopedi, medi-
cin, anestesi/intensivvård, röntgen, ögon, öron/näsa/hals, psykiatri, rehabili-
tering, barnsjukvård och laboratorieverksamhet. Vi har professionell kompe-
tens inom de allra flesta specialistområden, och tillgång till avancerad tek-
nisk utrustning. Vår största resurs är vår personal. Därför är det självklart
för oss att satsa på både friskvård samt fortbildning och vidareutveckling.

www.ltkronoberg.se

Intresse av Alternativ och Kompletterande Kommunikation!
LINDAH - Centrum för kommunikationshandikapp söker

LOGOPED till vuxenteamet, Neurorehab
Heltid, tillsvidareanställning

LINDAH - Centrum för kommunikationshandikapp är ett regionalt resurscenter med inriktning på alter-
nativ kommunikation (AKK) för personer med tal-/språk- och skrivproblem. Teamet på kommunikationsen-
heten består av logoped och arbetsterapeut. Verksamheten är organiserad inom Neurorehab på Universitets-
sjukhuset i Linköping. Arbetet bedrivs i samverkan med Barn- och ungdomshabiliteringen och
HjälpmedelsCentrum. Upptagningsområde är hela Östergötlands län landsting samt regionen.

Vi arbetar såväl med låg- som högteknologiska lösningar som med metoder och strategier för att kunna använ-
da AKK. De mest förekommande diagnoserna är traumatiska hjärnskador, stroke med afasi, neurologiska sjuk-
domar (t ex ALS, MS, Parkinson) och ryggmärgsskador. Även personer med medfödda handikapp t ex 
cp-skador och begåvningshandikapp kommer till enheten. Målet för verksamheten är att ge kommunika-
tionshandikappade individuellt anpassade metoder och hjälpmedel för en fungerande kommunikation så långt
detta är möjligt, med hänsyn till skada och behov. Detta uppnås genom att utföra utredning, utprovning och
utbildning, främja kunskapsutvecklingen kring kommunikationsstörningar, utveckla metoder, utveckla kom-
petens hos olika resurspersoner samt skapa samverkansformer.

Möjlighet finns till samarbete med logopeder inom neurologisk rehabilitering samt logoped inom LINDAH-
barn. Egen kompetensutveckling ses som ett viktigt led i arbetet.

Vi söker Legitimerad logoped med intresse av att arbeta med vuxna med grava kommunikationsproblem med
inriktning på AKK och att utveckla verksamheten vidare. Körkort är ett krav då vi ofta gör hembesök. 

Ansökan skickas till: Inger Berg Paramedicinska enheten, pl 18 Universitetssjukhuset 581 85 LINKÖPING.
Tillträdesdag: Snarast eller enl. överenskommelse. Sista ansökningsdag:2002-09-17.

För information: Eva Sjöstrand, logoped 013-22 15 65 Marie Samuelson, arbetsterapeut 013-22 44 58 Inger
Berg, paramedicinsk chef 013- 22 47 27 Facklig företrädare: Inger Lundeborg 013-22 26 26.

Mer information om Landstinget i Östergötland hittar du på www.lio.se 
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Recension

Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnr (se adressetiketten)
Lösenord: Ditt födelsedatum (ååååmmdd)

POSTTIDNING

Logoped Barbro Magnusson, verksam
inom habiliteringen i Kristianstads
läns landsting, har tidigare medver-

kat till utgivningen av ”Habbalo - Tecken-
kommunikation - ett terapimaterial”.
”Teckenkommunikation, GRUNDORD-
BOK - med illustrationer” bygger på detta
material, som nu har omarbetats och ut-
vecklats. Illustrationerna i boken är utförda
av Barbro Magnusson och Ewa Larsson.

Grundordboken är i A4-format och
spiralbunden. Den innehåller tecken för
omkring 800 ord och begrepp. Dessa är
utvalda i samarbete med brukare, familjer,
förskole- och skolpersonal, habiliterings-
team och logopeder. De flesta tecknen
kommer från de dövas teckenspråk, men
några (i boken markerade med en asterisk)
är nykonstruerade eller dialektala. För en
del ord finns alternativa tecken angivna.

Boken inleds med beskrivningar av
handformsklasser (enligt Svenskt tecken-
språkslexikon, SDR, 1997) samt av pilar och
andra rörelsesymboler. Därefter följer själva
ordboksdelen, där tecknen är indelade i ca
30 kategorier, t ex personer, mat och dryck,
djur, tidsbegrepp och lägesbeskrivningar.
Dessutom finns handalfabetet och siffrorna
1-10 beskrivna - dessa två sidor får, i mot-

Teckenkommunikation,
GRUNDORDBOK - med illustrationer
Barbro Magnusson

Bam SPRÅKTEKNIK 2000.

ISBN: 91-630-9164-X

Trots sitt relativt stora format känns den
lätt att hantera och vid behov ta med sig.
Teckenurvalet känns aktuellt och använd-
bart. Illustrationerna är tydliga och instruk-
tiva. Tack vare indelningen i kategorier är
det lätt att snabbt hitta det ord man söker.
Dessutom gör indelningen att man enkelt
kan friska upp sina kunskaper inom en gi-
ven kategori.

I något enstaka fall kan det vara svårt
att hitta rätt ord i registret, då ordet är
dialektalt. Exempel på detta är ”stekjärn”,
som icke-skåningar troligen söker under
”stekpanna”. För det mesta har dock hän-
syn tagits till olika dialektala uttryck - i
registret återfinns både ”rullebör” och
”skottkärra”, ”vindmölla” och ”väder-
kvarn”, ”tofflor” (i betydelsen ”träskor”)
och ”träskor”.

Den här boken rekommenderar vi
gärna, såväl till våra kolleger som till för-
äldrar samt personal i t ex förskola/skola.

Sara Bylund
Marianne Sundell

Eva Wåhlström
Leg logopeder

Språkförskolan Bamse
Stockholm

sats till innehållet i resten av boken, kopie-
ras. I slutet av boken återfinns ett utförligt
register samt plats för egna anteckningar.

Barbro Magnusson har skapat en
teckenordbok som kan vara ett värdefullt
hjälpmedel i vardagen för alla som kom-
mer i kontakt med teckenkommunikation.


