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Omslag: Sommarminne från Gotland, där årets språkförskolekonferens ägde
rum i augusti. Bilden föreställer Själsö hamn, konferensen hölls dock i Visby

och var mycket uppskattad! Foto: Nina Linjer.
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KÖN TILL HÖGSKOLAN RINGLAR SIG GENOM KOMVUX
Julkrönika av SACOs ordförande Anna Ekström.

RAPPORTER FRÅN CPLOL
Arbetsgruppernas möten i Paris i oktober.

UPPROP TILL INTRESSEGRUPPER OCH DELSEKTIONER
SLOFs styrelse efterlyser synpunkter från medlemmarna.

EXAMENSARBETEN I LOGOPEDI
Sammanfattningar från Lund.

POLICY ON DYSLEXIA
Jan Alm besvarar Bodil Anderssons kritik (LN nr 8).

NÄTVERK FÖR DYSLEXILOGOPEDER
Konferens i Eskilstuna utmynnade i nytt nätverk.

EN DANSKER DROG OVER BROEN
Rikke Vang Christensen berättar om sitt år som utbytesstudent i Lund.

UNDERBAR KOMMUNIKATION
Isaacs 10e konferens hölls i Odense.

UMEÅS FÖRSTA PROFESSOR I LOGOPEDI INSTALLERAD
Jan Van Doorn installerades 9 november.

STUDENTUELLT
Tillvaro på distans.

AFASI OG SPRÅK
Norsk CD-rom informerar om afasi.
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Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande, SLOF

I det senaste numret av Apotekstidningen (nr 5/02) finns en hela fyra sidors artikel om
afasi. Fokus ligger, som sig väl bör i denna tidning, på patientens upplevelse av att ha
drabbats av handikappet. Det är verkligen lovvärt att Apoteket tar upp tal- och språk-

handikapp. Tidigare i höstas publicerades en artikel om stamning. Hur stor upplagan är vet
jag inte men tidningen bör rimligen ha en mycket stor spridning.

I afasiartikeln framgår att det för den aktuella patienten - en man som fick stroke i 50-
årsåldern - var det språkliga handikappet som förändrade personens liv mest. Förlamningen
och de kroppsliga symtomen släppte ganska snart. De språkliga svårigheterna, de som inte
syns på ytan, svårigheterna med att tala, läsa och skriva, är dock svåra att leva med. Detta
trots att denne man tillhör den grupp patienter som fått mycket logopedinsatser och nått
långt i sin språkliga rehabilitering. Afasiförbundet har också spelat en viktig roll för denne
man som även har haft mycket stöd från sin närmaste omgivning.

Jag kan inte låta bli att tänka på alla afatiker som över huvud taget inte ens får träffa en
logoped. De är många! På grund av logopedbristen står massor av patienter helt utan
möjlighet till rehabilitering och får förlita sig enbart på omgivningen. Är det rättvis vård?

SLOF har de senaste åren ideligen försökt påpeka vikten av att ha med kommunikations-
experter, d v s logopeder, när språkliga handikapp skall diskuteras, debatteras och framför
allt vid beslut i sådana frågor. Glädjande nog lyckades vi få med en representant i Socialsty-
relsens referensgrupp om nationella riktlinjer för stroke-
rehabilitering för några år sedan.

Än mer glädjande är det att Socialstyrelsen nyligen kon-
taktade oss igen angående nationella riktlinjer för stroke-
rehabilitering. Denna gång nöjde de sig inte med en logo-
ped i referensgruppen utan ville ha med en logoped ifrån
början, som artikelförfattare. Denna möjlighet kan vi inte
missa! Genom att föra fram logopediska perspektiv i olika
nationella dokument kan vi bilda opinion för våra frågor,
vilket i längden naturligtvis gagnar alla våra patienter. Det
lönar sig uppenbarligen på sikt att vara lite tjatig och inte
ge upp...

Tyvärr är det ju inte bara afatiker som står utan behand-
ling. Stora grupper av språkstörda barn får inte heller den
behandling de faktiskt är berättigade till. Inte heller personer
som stammar. Inte röstpatienterna heller. Egentligen är det
väl inte några av ”våra” patientgrupper som får den behand-
ling de med självklarhet borde få. Varför skall patienter med
språk- och talproblem inte få hjälp med sina svårigheter när det för patienten själv uppen-
barligen är språkproblemen som vållar mest bekymmer i vardagen?

Att utöka antalet utbildningsplatser är den enda vägen för att råda bot på logoped-
bristen. Därför är det positivt att Högskoleverket precis i dagarna har gett Linköpings
universitet rätt att ge logopedexamen. Logopedutbildningen behövs verkligen. När det
finns fler logopeder kommer många drabbade, som personen i Apotekstidningen, att kunna
få den behandling som borde vara självklar.

Till sist vill jag tacka alla för gott samarbete under det gångna året och önska er alla en
riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande

SLOF

Ledare
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Den största frågan under de kom-
mande årtiondena är att klokt
hantera den långsamma samhälls-

omvälvning som ligger i befolkningens åld-
rande. Den griper in på en rad olika områ-
den, från kulturutbud och valmanskårens
sammansättning till bostäder och omsorg,
men en avgörande fråga är hur många som
kommer att arbeta och försörja oss alla.

Några av de frågor som gäller arbets-
utbudet är stora och svåra. Men det finns
faktiskt en som är mycket enkel att ställa
till rätta, och den ligger på Ditt bord. Det
gäller övergångarna från gymnasiet till hög-
skolan.

I diskussionerna om den framtida ar-
betskraften har den sjunkande pensionsål-
dern fått störst uppmärksamhet. Vad som
inte är lika känt är att det finns liknande
problem i arbetslivets början. Medianåldern
för högskolans nybörjare - den ålder som
hälften av nybörjarna ligger under - är i
Sverige 22,6 år, medan den i många andra
länder ligger under 20 år.

Det finns flera förklaringar till detta. En
del är rimliga och sympatiska (de svenska
högskolorna är antagligen mer öppna för
äldre nybörjare än många andra), men en

är både orimlig och onödig. Det gäller
kvoterna i antagningssystemet.

De som söker till högre utbildning pla-
ceras i olika kvoter efter sin bakgrund. Den
vanligaste kvoten för dem som slutat gym-
nasiet är den som grundar sig på betyg och
inget annat.

Problemet med denna kvot är att alla
som har gymnasiebetyg ska samsas i den.
Numera innebär detta inte bara avgångs-
betygen sådana som man fick dem när man
slutade skolan, utan också betygen för dem
som bättrat på dessa betyg genom att efter
gymnasiet gå till den kommunala vuxen-
utbildningen för att läsa upp och tentera
sig till ett MVG istället för ett VG eller G.

Det är här som systemet spårat ur. Allt
fler studenter väljer idag denna väg till hög-
skolan. Av dem som lämnade gymnasiesko-
lan våren 2000 gick 15 procent på kom-
vux nästa läsår, de flesta trots att de hade
slutbetyg. Av alla komvuxelever samma läsår
var drygt en fjärdedel under 25 år. Under
1990-talet har det blivit nästan lika vanligt
att börja på komvux som på högskolan
bland 19-åringar, och bland 20- och 21-
åringar går det 0,6 respektive 0,4 komvuxe-
lever på varje högskolestuderande.

Några gör det säkert för att lära sig mer
eller djupare, men detta räcker inte som
förklaring till den snabba ökningen under
1990-talet, i synnerhet bland 19-åringarna.
Det stora flertalet gör det för att höja bety-
get, inte för att höja kunskapsnivån.

Sak samma med konkurrenskomplette-
ringen av betyg. I och med att alla ska sam-
sas inom samma kvot kommer komvux-
eleverna att höja ribban vid antagningarna.
Detta driver upp betygsstressen på gymna-
siet, och det tvingar dem som inte fick till-
räckligt hög poäng till sin drömlinje att i
sin tur söka in på komvux. Kön till hög-
skolan ringlar sig genom komvux!

Låt oss slippa onödiga komvuxår som inte
ger mer kunskap! Det enklaste sättet att göra
detta vore att inrätta en kvot för direktöver-
gångar, vilket tekniskt sett skulle kunna ut-
tryckas som okompletterade eller i varje fall
inte konkurrenskompletterade slutbetyg.

Varsågod, Thomas Östros, bättre nyårs-
löfte kan Du inte ge till många unga män-
niskor. Det är bara att börja!

God jul och gott nytt år önskar
Anna Ekström

Ordförande, SACO

Kön till högskolan
ringlar sig genom
komvux
God jul och gott nytt år, Thomas Östros! Från SACOs sida hoppas vi

på ett gott samarbete år 2003, men framförallt hoppas vi på en utbild-

ningspolitik som främjar kunskapen i Sverige. Här kommer ett första

förslag!

Fackligt
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PROGRAM STÄMMAN
Torsdag 20/3

8.30- 9.30 Registrering + kaffe

9.30-11.30 ”Outcomes of care and evidencebased practice : Universal imperatives and initiatives”
Carol Frattali, Ph.D, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

11.45-12.15 Presentation av utställningsföretag

12.15-13.45 LUNCH samt tid att besöka utställningen

13.45-14.30 I SCA(tm) ”Supported Conversation for Adults with aphasia”
Eric Lindström, leg logoped.
Hur SCA(tm)-modellen kan tillämpas vid neurologisk rehabilitering - några kliniska erfarenheter.
II ”Helsingborgsmodellen - omhändertagande av stamning hos barn”
Marie Garsten och Cecilia Lundström, leg logopeder.
Modellen, som har inspirerats av nyare forskningsrön inom området, beskrivs. Tonvikt läggs vid det
inledande föräldrasamtalet som bygger på ett konsultativt förhållningssätt samt arbetet med
grupper. En uppföljningsstudie redovisas.

14.45-15.30 I Fortsättning SCA(tm)-modellen enligt ovan
II Fortsättning Helsingborgsmodellen enligt ovan

15.30-16.0 KAFFE

16.00-17.00 SLOF-info samt SLOF-pristagare

19.00- Middag med underhållning

Fredag 21/3

8.30-9.15 I ”Språkstörning hos tvåspråkiga svenska barn, epidemiologiska och lingvistiska aspekter.”
Eva-Kristina Salameh, leg logoped.
Den tvåspråkiga språkutvecklingen. En jämförelse mellan enspråkiga barn med avseende på remittering,
bedömning och intervention. Riskfaktorer för grav språkstörning. Hur testa?
II ”AKK och logopedi”
Boel Heister-Trygg, Ida Andersson och Maja Sigurd-Pilesjö, leg logopeder.
SÖK - Södra Regionens Kommunikationscentrum
SÖK har sedan -95 försökt ge språkliga, sociala och etiska aspekter på AKK, liksom beskrivit teori och metoder
 för AKK. Föreläsningen kommer att ge vår syn på AKK,  informera om våra aktiviteter och diskutera logopedens
roll i sammanhanget.

9.30-10.15 I Fortsättning om flerspråkighet enligt ovan
II Fortsättning om AKK enligt ovan

10.15-10.45 KAFFE

10.45-11.30 I ”Feldenkrais för logopeder - varför det?”
Ann-Christine Olsson, leg logoped.
Kort introduction av vad Feldenkrais är och vad den kan innebära för logopedbehandling samt demonstration
av en Feldenkraislektion med deltagarna. Reflektioner och frågor.
II Föreläsning om Marte Meo
Ingegerd Wintberg, leg psykoterapeut och doktor i medicinsk vetenskap.

11.45-12.30 I Fortsättning Feldenkrais enligt ovan
II Fortsättning Marte Meo enligt ovan

12.30-13.45 LUNCH

13.45-14.45 ”Brådmogna barn, vuxna ungdomar och ungdomliga vuxna; Den förlängda ungdomstiden och
dess konsekvenser under vägen från barndom till ungdom och vuxenskap.”
Mats Trondman, Prof i kultursoc och barnungdomsforskare vid Växjö Universitet och M-ö Högskola.
Frågan om relationer mellan grundläggande samhällsstrukturella förändringar,  ungas självförståelseformer och
dess betydelse för kultur- och fritidsmönster. Frågan om relationer mellan generationer berörs samt auktoritet
och kommunikation som möjlighet.

14.45-15.15 KAFFE

15.15-16.15 ”Svensken om svenskan”
Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet
Till radioprogrammet Språket kommer det varje vecka ca 50 brev med frågor om språket, hur det är och hur
 det håller på att bli. Föreläsningen handlar om den syn på språket som dessa brev förmedlar.

16.15-16.30 Avslutning
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Residence Hotel 3-stjärnigt     1 215    1 395

Sjöfartshotellet 2-stj. m WC/dusch         680       680

Avgift Antal Kr

Konferensavgift Medlem 1 600 kr (001)

Ej medlem 2 100 kr (002)

Student 300 kr (003)

Kontaktperson 1 000 kr

Dagavg medlem/ickemedlem 1 000/1 300 kr (100)

Middag med underhållning 20/3 150 kr (100)

TOTALT ATT BETALA

Speciella önskemål (kost, logi): (300)

VAR VÄNLIG TEXTA!

Efternamn:

Förnamn:

Arbetsplats:

Adress:

Postnummer:               Postadress:

Tel (b):               Tel (a):

Fax:               E-post:

Fakturan skickas till (om annan adress än ovan):

❑  Önskar separat faktura för middag, till:

(Avgifterna inkl momspålägg med 25%)
Lunch & kaffe ingår i avgiften. Var god notera att anmälan är bindande. Vid återbud efter den 3:dje debiteras en avbokningsavgift
á 400 kr. Betalning av avgift sker mot faktura, ställd till en och samma mottagare.

HOTELLBOKNING

Ankomst:   /

Avresa:   /

Hotell  Enkelrum  Antal rum  Dubbelrum Antal rum

Logopedstämman 20-21/3 2003
Malmö Börshus, Malmö

ANMÄLAN 111/

Priserna gäller per rum och natt och inkluderar service och 12% moms. OBS! På Sjöfartshotellet tillkommer 50 kr/person för
frukost. All betalning för logi görs upp direkt med hotellet.

Datum:           Underskrift:

Blanketten skickas senast den 21 februari per fax 08-466 24 13 eller per post till
DIK, Caroline Kejnemar, Box 760, 131 24 Nacka

GLÖM EJ ATT TA EN KOPIA FÖR EGET BRUK
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Forskning/
Kongress/
Dokumentation
Det blev en lång men konstruktiv lördag
och söndag förmiddag i min arbetsgrupp.
Jag hade förmånen att komma ned till Pa-
ris redan på fredag eftermiddag och hann
njuta en mycket god skaldjursmiddag på
kvällen innan helgens arbete tog vid. Paris
i oktober är betydligt varmare än Sverige
så lördagens lunchpaus ägnades åt att fla-
nera runt i de afrikanska kvarteren av sta-
den med en ”Croque Monsieur” (varm ost-
och skinkmacka helt enkelt) i handen. Sol,
blåst, tutande franska bilar och skratt med
kolleger och vänner kan verkligen stimu-
lera livsandarna!

Två frågor stod i fokus för arbetsgruppens
insats denna helg.

1. Kongressen i Edinburgh, ett roligt arbete
som dock kräver sin insats. En liten del av
min arbetsgrupp - en sedan tidigare utsedd
organisationskommitté - hade till uppgift
att välja ut de abstracts som skulle leda till
48 fria föredrag och ett antal posters. 175
abstracts hade kommit in!!! Efter helgens
arbete tror vi alla att det kommer att bli en
innehållsmässigt bra kongress med många
olika aspekter på logopedens arbete och
utvärdering av detsamma. I Logopednytt
har vi vid ett flertal tillfällen gjort reklam
för denna kongress och nu gör jag det igen.
Temat för CPLOLs 5e kongress är
”EVIDENCE-BASED PRACTICE :
a challenge for Speech and Language
Therapists”. Inom vår egen svenska kår
pågår ett flertal arbeten med att hitta
utvärderingsmetoder för vårt arbete och på
så enkla sätt som möjligt kunna visa nyttan
och resultatet av våra insatser. Du som är
intresserad av dessa frågor bör ta dig tid att
åka till Edinburgh den 5-7 september
2003. Inom kort kommer fullständigt pro-
gram samt anmälningsblankett att finnas på
CPLOLs webbsida www.cplol.org

2. Apropå CPLOLs webbsida... Vårt möte
innehöll en lång diskussion om vad vi har
för mål med vår gemensamma webbsida.
Vad ska den ha för innehåll? Vad finns det
för efterfrågan på information? För vilka
och på vilket sätt ska informationen vara
åtkomlig/tillgänglig? Personligen anser jag
att en webbsida som representerar en eu-
ropeisk ”professionsorganisation” bör vara
en informationskälla för såväl dess med-
lemmar som politiska och andra besluts-
mässiga organ som har behov av aktuella
uppgifter om yrket och det som påverkar
yrkets framtid. I vårt fall bör även patient-
föreningar och enskilda patienter kunna
navigera sig fram till uppgifter om diagnos-
er, behandling och aktuella adresser till de
olika nationella logopedorganisationerna,
om inte annat för att kunna hänvisas vi-
dare på ett korrekt sätt. Det kom fram
många bra idéer om hur vi kan förändra
och förbättra CPLOLs hemsida. Naturligt-
vis kommer vissa förändringar att medföra
en merkostnad, varför vi gav CPLOLs sty-
relse i uppdrag att utifrån resultatet av våra
diskussioner formulera ett förslag till
CPLOLs nästa ”General Assembly” (läs:
årsmöte). På så vis kan alla medlemsländer
tycka till och vara med i ett ekonomiskt
beslut som möjliggör förändringarna. Ge-
neral Assembly i Malmö (JA!) i oktober
2003 får en viktig fråga att ta ställning till.

Elisabet Lundström

Education -
Professional
profile
Arbetsgruppen har nu lämnat in en offi-
ciell skrivelse till EU där man påtalar be-
hovet av speciella språkliga krav för
logopeder i de direktiv som reglerar den
fria arbetsmarknaden för legitimations-
yrken. Även de enskilda medlemmarna i
gruppen ska försöka påverka nyckel-
personer som kan vara inblandade i frågan
i sina respektive länder. Fortsättningsvis ska

nu arbetsgruppen ägna sig åt utbildnings-
frågan och här ta hjälp av det europeiska
poängsystemet som kallas ECTS. Det är ett
system som bland annat gör att akademisk
utbildning ska bli lättare att jämföra mel-
lan olika länder i Europa. I Europa är
logopedutbildningarna på olika nivåer,
ibland finns det olika utbildningsnivåer i
samma land. Vi hoppas att ECTS systemet
skall göra det lättare att jämför utbildninga-
rna med varandra. Framförallt hoppas vi
att kunna stödja de länder där logoped-
utbildningen ännu inte har exempelvis
magisternivå att de ska få det för att
utbildningarna på sikt ska kunna harmoni-
seras i Europa. Kartläggningen ger också
information om hur de olika utbildningar-
na ser ut i Europa något som ju är av in-
tresse om man ska rekrytera någon från eller
själv söka sig arbete i ett annat europeiskt
land. I Sverige har logopedutbildningen i
Göteborg på sin hemsida en engelsk ver-
sion med beskrivning av utbildningens
innehåll samt hur den motsvaras av ECTS.
Ett stor tack till Avdelningen för logopedi
och foniatri vid GU. Mycket tacksamt att
ha möjligheten att bidraga med ett så väl-
skrivet dokument till arbetsgruppen.

Inga Maj Lundmark

Preventions-
gruppen
Vid det senaste mötet i Paris i oktober de-
lade vi upp preventionsgruppen i tre min-
dre arbetsgrupper, vilket medförde att det
blev effektivare och att vi fick mycket ar-
bete gjort.

Den första gruppen håller på och arbe-
tar fram ett informationsmaterial om barns
tidiga språkutveckling, som en fortsättning
på posterprojektet. Vi avslutade under mö-
tet den första foldern som täcker barns
språkutveckling 0 -1 år. Meningen är att
materialet skall sträcka sig upp till 4-års-
åldern. Förlagan har varit dels Monica
Westerlunds broschyrer utgivna av Barn-

CPLOLs arbetsgruppsmöten i
Paris 26-27 oktober 2002

Här följer rapporter från de grupper där SLOF är representerat.

Fackligt
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hälsovårdsenheten, Akademiska sjukhuset
i Uppsala, dels ett amerikanskt material. I
foldern har vi fått möjlighet att fokusera
mera på hela kommunikationen jämfört
med på postern, som kanske fokuserar lite
väl mycket på barnets expressiva språk. I
skrivande stund är materialet inte helt
färdigreviderat men de som är intresserade
är välkomna att höra av sig till mig så skickar
jag över foldern. Den kommer också att
publiceras på CPLOLs hemsida.

Den andra gruppen har utarbetat ett frå-
geformulär för föräldrar, en slags screening
för 18-månaders barn. Här har man utgått
dels ifrån ”MacArthur communicative
development inventory”, dels från våra
svenska kollegers i Lund 18-månaders-
screening, utarbetad av Barbro Bruce. Ef-
tersom jag hade nöjet att lyssna på Barbros
föreläsning om den tidiga screeningen på
SFFLs (Svensk Förening För Foniatri och
Logopedi) studiedagar nyligen hade jag
med mig färsk information till de europe-
iska kollegerna om screeningen. De var
väldigt imponerade och intresserade!
Svensk barnspråksforskning ligger verkligen

i framkant. Här har vi också unika möjlig-
heter att utföra tidiga screeningar eftersom
nästan alla barn besöker BVC. Verklighe-
ten ser helt annorlunda ut i andra delar av
Europa. Denna arbetsgrupp började med
att utarbeta ett frågeformulär bara för för-
äldrar men deras intention och vision (det
är det faktiskt för vissa) är att utarbeta en
18-månaders-screening som logopeder
och/eller BVC-personal kan göra.  Enbart
föräldraenkäter har ju tyvärr inte lyckats
hitta ”rätt” barn, därför är en fortsättning
nödvändig.

Den tredje gruppen har nu samman-
ställt resultaten från den enkät om kom-
munikationshjälpmedel som jag tidigare
berättat om. En enkät med ett fåtal frå-
gor om kommunikationshjälpmedel har
skickats ut till logopeder i samtliga län-
der inom EU. Tanken är att vi skall kunna
visa på både likheter och olikheter inom
Europa vad gäller tillgången på och fi-
nansieringen av hjälpmedel. Resultaten
kommer att ges ut i en rapport som till
innehållet redan är färdig. Frågan om
tryckning och distribution är dock inte

helt klar ännu, därför finns det inte till-
gänglig.

Fortfarande har vi inte hittat rätt instans
inom EU att ansöka om pengar hos. Ovan-
stående projekt genomför vi ändå, efter-
som de inte är så kostsamma. Till översätt-
ning, tryckning och spridning av materia-
let behövs dock medel som vi hoppas
kunna ansöka om. Som tidigare nämnts är
en förutsättning för att vi skall få officiell
status som NGO (non governmental or-
ganisation) inom EU att vi deltar aktivt i
ett av EU finansierat projekt.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbe-
tet som vanligt präglades av många skratt i
positiv anda och också av givande diskus-
sioner, där vi dock inte alltid är överens.
Att vi denna gång åkte hem med konkreta
resultat kändes som ett stort steg framåt.

CPLOLs hemsida www.cplol.org
Ni som vill ha mera information är väl-

komna att kontakta mig per mail.

Birgitta Rosén Gustafsson
birgitta.rosen.gustafsson@swipnet.se

”Kapitel 8
INTRESSEGRUPPER
8.1 Befogenheter
SLOFs styrelse kan på medlemmarnas initiativ
inrätta och avsluta intressegrupper. Dessa har en
rådgivande funktion. De skall bevaka frågor
inom sitt specialområde, initiera debatt, fö-
reslå styrelsen åtgärder, tillse att i Logoped-
nytt information sprids om utveckling och
problem, ta initiativ till kursdagar etc.
8.2. Sammansättning
Intressegruppen består av logopeder med särskilt
intresse och särskild kompetens inom visst spe-
cialområde.
8.3. Arbetsformer
Intressegruppen skall arbeta i nära samver-
kan med styrelsen, kontinuerligt rapportera
samt årligen till styrelsen lämna skriftlig
verksamhetsrapport.”

Under årens lopp har olika intressegrupper
varit mer eller mindre aktiva. SLOG (stu-
denter) och PLOG (privatpraktiserande)

som är delsektioner och intressegruppen
CHLOG (cheflogopeder) har vad vi vet en
verksamhet, men de andra - finns de kvar?
De övriga som, åtminstone på papperet,
existerar är:

Barn-SLOF (barnspråk)
Riks-SLAG (afasi)
Hablog (f d LOMS, habilitering)
Dysfagi
Dyslexi
RÖS (röst)

Tanken med dessa grupper är förstås att
logopeder med liknande arbetsområde skall
ha ett gemensamt forum och även t ex ha
möjlighet att, i samråd med styrelsen, an-
ordna kursdagar.

Eftersom nästa förbundsmöte snart står för
dörren (mars -03) vill vi i styrelsen veta om
och vilka av ovanstående som verkligen fung-
erar. Finns någon aktivitet? Något ”medlems-
register”? Någon ansvarig kontaktperson?

De som inte har någon egentlig verk-
samhet kommer av styrelsen föreslås att
upphöra vid nästa förbundsmöte i mars
2003. Vi vill ha ett förbund som är organi-
serat efter medlemmarnas behov och inte
en organisationsstruktur som bara finns i
en skiss, utan egentlig verksamhet. Så länge
nätverken fungerar tycker vi det är väldigt
positivt eftersom de också för oss som sty-
relse fyller en viktig funktion, t ex då vi
behöver samla in synpunkter om ett speci-
ellt ämne eller vid besvarandet av remisser.
Fungerar de däremot INTE känns det hela
onödigt.

Därför, kära kolleger:
Existerar intressegrupperna fortfarande?

Vill vi ha dem kvar? På vilket sätt?
Vi i styrelsen ser fram emot att höra era

synpunkter. Välkomna att maila!

Birgitta Rosén-Gustafsson,
Ordförande

birgitta.rosen.gustafsson@swipnet.se

Upprop till intressegrupper och
delsektioner inom SLOF
Vid vårt förra förbundsmöte, i november 2000, antogs en proposition angå-
ende en förändring av SLOFs stadga. Nedan följer ett utdrag ur vår stadga
med vissa textdelar kursiverade, aktuella för detta upprop:
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Examensarbeten i
logopedi 2002
Kurs 19 i Lund
Här följer fortsättning av sammanfattningar av några av de senaste examensarbetena

från Lund. Magisteruppsatserna kan beställas i sin helhet från Margit Håkansson,

tel 046-17 27 76, Margit.Hakansson@logopedi.lu.se

Har sångare i olika genrer skillnader i tal-
röst?
Maria Hedén & Jenny Päiviö

I en logopeds arbete ingår bland annat diag-
nostisering och behandling av röstpatienter.
En stor del av dessa patienter har hög yrkes-
relaterad röstbelastning. Ett exempel på en
sådan yrkeskategori är sångare. Syftet med
föreliggande studie var att undersöka om det
föreligger skillnader i talrösten hos sångare
representerande olika genrer. Eventuella skill-
nader skulle kunna vara betydelsefulla vid det
logopediska omhändertagandet. Eftersom det
tidigare inte har genomförts någon liknande
studie anser vi att behovet av kunskap är stort.
Vi analyserade 19 sångares talröster utifrån de
övergripande bedömningsparametrarna röst-
läge, röststyrka och röstkvalitet. Tre akustiska
analyser genomfördes med hjälp av grundton-
sanalys, fonetogram och långtidsmedelvärdes-
spektrum. Sångarnas talröster bedömdes även
perceptuellt av fem yrkesverksamma logo-
peder. Försökspersonerna indelades i tre
genregrupper, motsvarande ”afromusik”,
”klassisk musik” och ”folkmusik”. Vidare de-
lades genregrupperna in efter kön, det fanns
dock inga män i folkmusikgenren.
Studien visade signifikanta skillnader mellan
männens fonetogram samt parametrarna
läckage, knarr och buller i den perceptuella
anlysen. Mellan kvinnorna framkom inte lika
tydliga differenser, sannolika faktorer till dessa
resultat diskuterar vi i föreliggande studie.
Resultaten tyder på ett behov av mer forsk-
ning inom detta område.

Ordinlärning, fonologiskt korttidsminne
och fonologisk bearbetningsförmåga hos
normalspråkiga svenska barn i åldern fyra
till sex år
Kristina Hörman & Maria Kring

En förutsättning för förmågan att lära in nya
ord är det verbala arbetsminnet eller rättare
sagt en där i ingående komponent, det

fonologiska korttidsminnet (den fonologiska
loopen). Det fonologiska korttidsminnet an-
ses också ha stor betydelse för läsförmågan.
Målsättningen med vår studie var att under-
söka hur normalspråkiga svenska barn i fyra-
till sexårsåldern presterar på ett batteri av test-
uppgifter för ordinlärning, fonologiskt kort-
tidsminne, fonologisk bearbetningsförmåga
och benämningsförmåga. Vår målsättning var
även att studera relationen mellan ordinlärning,
fonologiskt korttidsminne, fonologisk
bearbetningsförmåga och benämningsförmåga.
Studien är en del av ett mera omfattande pro-
jekt som jämför språkligt korttidsminne och
ordtillägnande hos barn med hörselskada och
barn med specifik språkstörning.
Vi testade 40 normalspråkiga barn i åldern
4; 0 - 5; 11 år. Resultaten visar att fonologiskt
korttidsminne korrelerar signifikant med för-
mågan att lära in nya ord, fonologisk bear-
betningsförmåga samt benämningsförmåga.
Beträffande mätningen av fonologisk bearbet-
ningsförmåga visade sig de normalspråkiga
barnen uppnå en takeffekt på ett av testen vi
använde oss av, nämligen repetition av log-
atomer, och en golveffekt på ett av de andra
testen, Fonologisk representation, som testar
barnets fonologiska representation i långtids-
minnet.
Vår tolkning av resultaten är att det till en del
räcker med att kunna hålla en fonologisk
korttidsrepresentation av ett nytt ord i min-
net (den fonologiska loopen) för att lära in
det. Dock tror vi att resurser från hela
arbetsminnet behövs, då nya ord oftast inte
lärs in isolerat utan i kontext.
Fonologiskt korttidsminne, som testas med
Nonordsrepetition och fonologisk bearbet-
ningsförmåga, som bland annat testas med
Nonordsdiskrimination, visar en signifikant
korrelation. Detta kan tolkas som att testen
mäter samma sak, nämligen fonologisk sensi-
tivitet. Våra resultat stödjer både Bowey’s
(1996) och Nymans (1999) hypotes om att
testen kan användas lika för att förutsäga
språk- läs- och skrivutveckling.

Hur gör logopeder? Kommunikativ an-
passning till habiliteringspatienter
Anna Knollenburg & Anna Rensfeldt

Syftet med vår uppsats är att belysa de kom-
munikativa strategier som logopeder använ-
der i sitt samspel med ungdomar inom habili-
tering. Vi har också undersökt hur medvetna
logopederna själva är om de strategier de an-
vänder, samt hur deras kommunikativa anpass-
ning skiljer sig när de samtalar med talande
respektive AKK-användande ungdomar.
Logopeder inom habilitering arbetar i hög grad
konsultativt. Detta innebär bland annat att ut-
bilda personer i patientens närhet i ett bra sätt
att kommunicera med patienten. För att kunna
göra detta är det viktigt att logopeden själv är
medveten om hur han/hon kommunicerar
med personer med handikapp.
Fyra logopeder videofilmades i vardera två
samtal, ett med en talande patient och ett med
en AKK-användande patient. Samtalen
transkriberades och analyserades sedan med
hjälp av SALT (Systematic Analysis of
Language Transcripts) och IR-analys (Initia-
tiv- och Responsanalys). Varje logoped sva-
rade dessutom på frågor gällande de inspe-
lade samtalen.
Patienterna i undersökningen är samtliga i
högstadie- eller gymnasieåldern. De
kommunikationshandikapp som förekommer
är dysartri respektive anartri, förlångsammat
tal, pragmatiska svårigheter och allmänna
språkliga problem. AKK-patienterna använ-
der samtliga bliss som kommunikationssätt, i
vissa fall med inslag av bokstavering.
Resultaten visar att logopederna använder sig
av ett antal identifierbara kommunikativa stra-
tegier i sitt samspel med patienterna. AKK-
användarna krävde oftast en högre grad av
kommunikativ anpassning från logopedens sida,
och logopederna var mer drivande i dessa sam-
tal jämfört med i de talade samtalen. Vanliga
strategier var att ställa mycket frågor, att ge lång
svarstid samt att anpassa språklig nivå och sam-
talsämne. Metakommunikativa strategier, som
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till exempel att hjälpa patienten att hitta på sin
blisskarta förekom också. Vi har studerat stra-
tegier för att lösa missförstånd i samtalen och
konstaterat att logopederna har en god för-
måga dels att undvika missförstånd och dels
att reda ut dem. Logopederna är i många fall
själva medvetna om, och kan beskriva de
kommunikativa strategier de använder.

Akustisk metod för klinisk nasalitets-
bedömning
Jonas Lindberg

Efter genomförd gomspaltsoperation kvarstår
ofta viss nedsatt gomfunktion. Denna funk-
tionsnedsättning kan resultera i avvikande
talresonans i form av nasalitet. För optimalt
omhändertagande krävs säker nasalitets-
bedömning. Perceptuell bedömning är den
rådande metoden för detta ändamål. Det finns
dock en brist med denna metod i form av
osäkerhet beroende på subjektiva faktorer.
Syftet med föreliggande studie var att under-
söka möjligheten till ett objektivt bedöm-
ningshjälpmedel av nasalitet baserad på
accelerometerteknik. Studien bestod av tre
delmoment. Den första delen innebar tal-
inspelningar, där signalen i näshålan registre-
rades av en accelero-metermikrofon, samt
akustisk analys av dessa inspelningar. Den
andra delen bestod av perceptuell bedömning
av inspelningarna. Sista delen var en jämfö-
relse mellan resultaten i de två tidigare mo-
menten med avsikt att undersöka deras över-
ensstämmelse. Elva försökspersoner deltog i
studien. Samtliga var opererade för unilateral
genomgående läpp-, käk- och gomspalt. Den
perceptuella bedömningen utfördes av två
yrkesverksamma logopeder med erfarenhet av
arbete inom området läpp-, käk- och gom-
spalt. För öppen nasalitet var korrelationen
stark mellan det akustiska måttet och den
gemensamma perceptuella bedömningen.
Motsvarande korrelation för sluten nasalitet
var dock endast svag. Med iakttagande av krav
som kan ställas på akustiska metoder för kli-
nisk nasalitetsbedömning förefaller undersökt
metod vara lämplig som objektivt bedöm-
ningshjälpmedel för öppen nasalitet.

RoS-formuläret - ett självskattnings-
formulär för patienters upplevelser av röst-
besvär. Utveckling och utvärdering
Julia Lindbom, Karin Petersson & Sara
Wedin

Studien baserades på ett patientfrågeformulär,
RoS-formuläret, som har för avsikt att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär. Det ut-
vecklas av en arbetsgrupp inom ett projekt
vid Institutionen för Logopedi och Foniatri,
Lunds Universitet och Avdelningen för Röst-
och Talvård, Lunds Universitetssjukhus. For-
muläret är indelat i fem delar, som benämns
social-expressiv del, funktionell del, emotio-
nell del, halssymtomdel och sångröstdel. Syf-
tet med vår studie var att vidareutveckla,
validitets- och reliabilitetspröva RoS-formu-
läret samt att studera hur det i sin nuvarande
form fungerar i praktiken.

Förändringar gjordes i formuläret innan det
användes i studien. Validitetssprövning utför-
des genom att jämföra svar från en patient-
grupp med svar från en kontrollgrupp. En
expertgrupp fick uttala sig om formulärets
innehåll och layout. Formuläret reliabilitets-
prövades genom att patientgruppen fick fylla
i två formulär vid olika tillfällen.
Frågornas förhållande till varandra inom res-
pektive del i formuläret studerades. De frågor
som gav ett extremt stort eller litet utslag kart-
lades. Genom systematisk genomgång av ifyllda
formulär och intervjuer med patienter stude-
rades patienters synpunkter på formuläret.
Vid validitetsprövning av formuläret notera-
des signifikanta skillnader mellan patient- och
kontrollgruppens resultat, med undantag av
enstaka frågor. Vid reliabilitetsprövningen
kunde tiden mellan ifyllandet av de två for-
mulären inte begränsas. Detta innebär att en
röstförändring kan ha skett hos patient-
gruppen under tiden som de deltog i studien
och vi kan därför inte fastställa formulärets
reliabilitet.
Utifrån studiens resultat presenteras förslag på
förändringar i formuläret.

Grammatisk utveckling hos barn med
svenska som andraspråk
Nha Lu & Laleh Nayeb

I uppsatsen undersöktes den grammatiska
utvecklingen hos tvåspråkiga barn. Som ut-
gångspunkt i arbetet användes ålder och ex-
poneringstid för svenska språket d v s vistel-
setid på svensk förskola. Vi ville undersöka
vilken av de ovannämnda utgångspunkterna
som bäst kunde förutsäga hur långt två-
språkiga barn kommit i sin grammatiska ut-
veckling.
Deltagarna i studien var 47 barn i åldrarna
3;0 - 6;0 med endast ett modersmål som inte
var svenska samt minst sex månaders vistel-
setid på svensk förskola. För testning av bar-
nen användes ett grammatik test baserat på
processabilitetsteorins fem olika utvecklings-
nivåer.
Resultatet visade att tvåspråkiga barn följde
processabilitetsteorins nivåer, dock i olika
hastigheter och oberoende av exponerings-
tiden för svenska. Dessutom uppvisade
försökspersonernas resultat en mycket stor
spr idning vilket antyder att det finns
multifaktoriell påverkan på andraspråks-
utvecklingen.
Med denna undersökning hoppas vi kunna
bidra med ökad kunskap och ge underlag för
fortsatt forskning inom ämnet tvåspråkighet.
Resultaten kan även ge viktig information
som kan ge ledtrådar för klinisk verksamhet
när det gäller bedömning av tvåspråkiga barn.

Röstkvalitet och klang hos svenska försko-
lebarn med grav språkstörning
Stina Olsson & Lisa Tuvegård

Den frågeställning som ligger till grund för
denna uppsats är huruvida det finns skillna-
der i röstkvalitet och klang om man jämför
röster hos barn med grav språkstörning med

röster hos barn med normal språkutveckling.
I barnets omgivning och inom den kliniska
verksamheten uppfattas ofta barn med språk-
störning som hesa eller som att de har en av-
vikande klang. Vi lät en grupp logoped-
studenter, som var färdiga med röstmomentet,
att perceptuellt bedöma röster från 36 svensk-
talande barn med grav språkstörning och 36
barn med normal språkutveckling med hjälp
av en VAS-skala. Rösterna från barnen med
språkstörning fanns redan inspelade från till-
fällen då de varit hos logoped eller foniater
för bedömning. Barnen med normal språk-
utveckling träffade vi på förskolor i Lund där
vi gjorde en språklig bedömning samt en röst-
inspelning. Logopedstudenterna som gjorde
röstbedömningarna kände inte till syftet med
vår studie. De skulle ta ställning till para-
metrarna press, läckage, buller, heshet och
klangavvikelse. Begreppet ”klang” omfattade
både röstklang och talklang i vår studie. Vid
klangavvikelse skulle de även ringa in något
av alternativen hyponasalitet, hypernasalitet
eller annat. Rösterna var slumpvis blandade
på en minidiskett. Analys av interbedömar-
reliabiliteten visade att samstämmigheten hos
bedömarna var låg. Intrabedömarreliabiliteten,
däremot, var hög. På grund av dessa resultat,
valde vi att redovisa bedömarnas resultat var
för sig. Vid jämförelse av de individuella be-
dömningarna pekade resultaten åt samma håll.
De visade att det inte fanns någon skillnad i
röstkvalitet mellan barn med grav språk-
störning och barn med normal språkutveck-
ling när det gällde parametrarna press, läckage,
buller, heshet och klangavvikelse. Ett alter-
nativ under klangparametern, hypernasalitet,
var däremot signifikant vanligare hos barn
med grav språkstörning.

Från talrubbning till språkstörning - en stu-
die av journalanteckningar angående barn
med språkstörningar 1985 och 1995 ur
ett historiskt perspektiv
Helén L Sämfors

Den föreliggande studien inriktar sig på kli-
niskt omhändertagande av barn med språk-
störningar i Sverige. Den är en fortsättning
på två tidigare arbeten av Christina Samuels-
son, ”Att arbeta med språkstörda barn - en
historisk överblick över ”talfelsbehandling” i
Sverige” (1997) och ”Clinical management
of language impairment in Swedish children
from a historical perspective” (1999). Syftet
med den aktuella studien var att beskriva och
analysera det kliniska arbetet ur ett historiskt
perspektiv, genom att studera journaler och
litteratur från åren 1985 och 1995. Journale-
rna var från avdelningen för Röst- och tal-
vård vid universitetssjukhuset i Lund.
Journalerna jämfördes sinsemellan och även
med analyser av journaler från 1920- 60- och
70-talen. Den aktuella studien visade att pa-
tienterna var yngre vid nybesök och terapi-
start 1995 än 1985. Terapiinriktningen var
också mer varierande 1995. Vid jämförelsen
med 1920-, 60- och 70-talen visade det sig
att logopedprofessionen nu är vedertagen och
etablerad.
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Debatt

Redaktionen har tagit emot följande inlägg i den debatt som väcktes av logoped
Bodil Andersson i förra numret av Logopednytt.

Policy on Dyslexia

God Jul och Gott Nytt År
önskar redaktionen

Konferensen Policy on Dyslexia, 14-
16 augusti 2002, anordnades av
Uppsala universitet, European

Dyslexia Academy for Research and
Training, E-DART och Uppsala kommun.
Den var den första i sitt slag i världen. Kon-
ferensen öppnades och hölls i närvaro av
Drottning Silvia och 19 olika länder var
representerade. Den var, till skillnad mot
tidigare svenska konferenser inom detta
område, en öppen konferens till vilken fors-
kare och kliniker var välkomna att skicka
in bidrag för att presentera. Bodil Anders-
son hade också varit välkommen att med-
verka men var då helt tyst.

Konferensen var mycket uppskattad och
har hittills fått idel lovord både från svenska

och internationella deltagare. Bodil Anders-
son är ett undantag.

Bodil Andersson kan inte redovisa nå-
gon positiv sida av konferensupplägget.
Hon utelämnar, medvetet eller omedvetet,
konferensens viktigaste policyföreläsning,
den rörande Educational Testing Service
(ETS) policydokument (www.ets.org/
disability), för utredning och dokumenta-
tion av dyslexi. ETS (se Nationalen-
cyklopedin), har verksamhet i nästan 200
länder och utvecklar och genomför årli-
gen mer än 12 miljoner testningar. ETS
underkänner svenska ”dyslexiutredningar”
med allvarliga konsekvenser för våra ung-
domar med dyslexi som utomlands inte får
den hjälp de har rätt till.

Hon utelämnar likaså att presidenten för
European Dyslexia Association, utbild-
ningsdirektören för British Dyslexia Asso-
ciation och den tidigare presidenten för
International Dyslexia Association (IDA)
alla var huvudtalare. Artikeln underblåser
den förvirring som idag råder i Sverige och
som gör det möjligt att ”diagnostisera”
dyslexi för alla som känner sig kallade.

Mot denna bakgrund finner jag ingen
anledning att närmare bemöta artikeln. Den
får tala för sig själv.

Jag återkommer med en artikel som på
ett mer övergripande sätt tar upp situatio-
nen i Sverige.

Jan Alm
Leg psykolog med specialistbehörighet

H ärmed framför jag min beundran
och uppskattning över den höga
kvaliteten i utformning och ge-

nomförande av konferensen Policy on
dyslexia som hölls i Uppsala i augusti.

Den blev ett unikt tillfälle för svenska
deltagare att ta del av värdefulla rön från
många av världens främsta forskare inom
både specifika läs/skrivsvårigheter och
matematiksvårigheter. Vid samtal med ett
stort antal deltagare fick jag bekräftat det

jag själv kände, nämligen en mycket stor
tacksamhet och glädje över att denna unika
konferens kunde anordnas i Sverige. Det
är ju ytterst sällan som en konferens av den
här digniteten kommer till stånd i Sverige
för att belysa aktuell internationell forsk-
ning inom både dyslexi och speciella
matematiksvårigheter. Att vi i vårt land får
ta del av aktuella forskningsrön från olika
delar av världen är av yttersta vikt för in-
hemsk forskning, utbildning och en saklig

nyanserad debatt, som leder fram till
remediation för utsatta grupper. Ett speci-
ellt tack vill jag framföra till Jan Alm för
den ytterst väl framförda föreläsningen, som
har lovordats av ett stort antal åhörare.

Det är min förhoppning att framgång-
arna leder till nya arrangemang med samma
höga målsättning och gedigna innehåll.

Sigrid Madison
språkkonsult, författare
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ORDAVKODNINGEN ÄR DEN

VIKTIGASTE MARKÖREN

FÖR DYSLEXI

En dyslexikonferens arrangerad av
Inga-Lill Knutar och Magdalena
Ysander hölls i Eskilstuna den 24-

25 oktober 2002. Logopeder från hela lan-
det deltog under dagarna som var fyllda av

intressanta föreläsningar och diskussioner
kring ämnet dyslexi. Diskussionerna
utmynnade i bildandet av ett nätverk för
dyslexilogopeder med möjlighet att delge
varandra information och synpunkter via
Internet.

Nytt möte för nätverket hålls i Stock-
holm den 10 mars 2003. Alla intresserade
dyslexilogopeder är välkomna att medverka
på mötet. Vi återkommer i Logopednytt nr 1
om hur du anmäler dig samt med exakt
information om tid och plats för mötet.

Anmäl ditt deltagande i mail-nätverket
genom att gå in på:
dyslexilogopeder@lists.mrfriday.com
Klicka därefter subscr ibe och följ
instruktionerna.

Anna Karlén Åborg
Söderlogopederna

NÄTVERK FÖR DYSLEXILOGOPEDER

Cheflogoped Birgitta JohnsenLandstingsrådet Alf Egnerfors, inledningstalare

Om detta kunde 28 logopeder från hela Sverige enas, då de träffades för
en konferens 24-25 oktober i Eskilstuna. Konferensen anordnades av

logopederna vid dyslexiprojektet i Sörmland och avsikten var bland annat
att starta upp ett nätverk för logopeder som arbetar med dyslexi.

Professorerna Stefan Samuelsson,
Center för leseforskning i Stavanger,
och Mats Myrberg, Lärarhögskolan

i Stockholm, var huvudföreläsare vid kon-
ferensen. Vi fick ta del av den forskning
Stefan bedriver tillsammans med forskare i
USA, Australien och Skandinavien, ett
longitudinellt projekt för att se hur läs-
förmågan utvecklas. Mats Myrberg refere-
rade från sitt arbete med konsensus i
dyslexifrågan. Han betonade vikten av att
vi håller oss till evidensbaserad forskning
då vi rekommenderar metoder för läs-
inlärning för personer med dyslexi. Många
är läromästarna som påstår att man har

”undermedicinen” mot dyslexi. Flera har
prickats för falsk varudeklaration, bl a op-
tiker och Axelssons gymnastiska institut. Bo
Sundblads LUS-diagnostik togs också upp.
Mats beskrev den som ett bra instrument
för politiker, som vill veta hur många som
går ut skolan utan att kunna läsa. Något
instrument för specialpedagoger, som be-
höver veta hur eleverna läser för att kunna
sätta in rätt åtgärder, är det dock inte. Re-
kommenderades att då man vill veta om
en metod har evidensbaserad forskning
bakom sig att söka på nätet efter
forskningsrapporter från aktuella personer.
Kommentar: det har inte på de 20 sista

åren kommit ut något från Bo Sundblad.

CHEFLOGOPED Birgitta Johnsen, Gävleborgs
läns landsting, lotsade oss andra dagen skick-
ligt genom dyskalkyli-begreppet. Hon
gjorde detta med hänvisningar till forskning
och litteratur som hon själv penetrerat. Så
skönt det är att det finns någon som har
gåvan och tålamodet att sitta vid datorn och
plocka fram guldkornen ur all den infor-
mation som finns tillgänglig. Och sedan
också sätta sig in i vad som skrivs och låta
oss andra få del av detta. Tack Birgitta!

Inga-Lill Knutar
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Jeg studerer audiologopædi på Huma-
nistisk Fakultet ved Københavns Uni-
versitet. Dette er en 5-årig uddannelse,

     der rummer både logopædi, audiologi
og læsning samt ’basisfag’ som lingvistik,
medicin og psykologi. Som man nok kan
regne ud, er uddannelsen vældigt bred, så
som audiologopæd ved man lidt om mange
ting, men man får ikke umiddelbart
mulighed for at blive rigtigt klog indenfor
et mere specifikt område.

DA JEG i 1997 begyndte at læse audio-
logopædi, var jeg indstillet på, at jeg bare
skulle have overstået mine fem år på uni-
versitetet, så jeg kunne komme ud i ’den
virkelige verden’ og redde børn med
sproglige vanskeligheder. Hurtigt blev jeg

dog fanget af alt det spændende, der var at
sætte sig ind i og lære på min uddannelse.
Jeg fik smag for studierne og var glad for
den bredde og tværfaglighed, der findes i
audiologopædien, der dog har sprog som
kernen i det hele.

JEG HAVDE DOG ET ØNSKE om at fordybe
mig i børns sprogvanskeligheder, og dette
er ikke rigtig muligt på min uddannelse.
Der er ikke megen undervisning i emnet,
og der foregår næsten ingen forskning på
området på Københavns Universitet (eller
i Danmark i det hele taget), så derfor
besluttede jeg mig for at tage til Lund og
læse barnlogopedi i to terminer. For at få lov
til at læse de to terminer har jeg været nødt
til at fravælge dele af min egen uddannelse,

En dansker
drog

over broen

så jeg tager ikke audiologi-elementet (en
termin). Det betyder selvfølgelig, at jeg mis-
ter noget af bredden, men til gengæld mener
jeg helt klart, at jeg vinder noget i kraft af
min øgede viden på et specifikt område.

NÅR MAN SER PÅ STUDIEPLANEN for de to
terminers barnlogopedi i Lund indeholder
de elementer som børns normale sprog-
udvikling, afvigende sprogudvikling (fono-
logisk, grammatisk, semantisk, og pragma-
tisk), normal og afvigende flersproglig
udvikling og meget mere. En stor del af
dette vil man også kunne finde i studie-
planerne for fag på audiologopædi men en
vigtig skillnad er, at man i Lund får mere af
mange af elementerne, og at kvaliteten af
undervisningen er bedre.

Det følgende handler om nogle af de erfaringer og tanker, jeg som dansk

udvekslingsstudent har gjort mig under mit etårige ophold ved Institutio-

nen för logopedi och foniatri i Lund fra januar 2001 til januar 2002. Dette er

en let bearbejdet version at et indlæg, som jeg skrev til vores eget fagblad

’Logos’ for et år siden. Jeg vil håbe, at det fremgår af det følgende, at jeg

var utroligt glad for mit studieophold, som jeg havde stort udbytte af både

fagligt og menneskeligt, og jeg vil gerne rette en stor tak til alle de

mennesker i Lund, som gjorde mit ’svenske år’ til noget helt særligt.
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AT JEG ANSER KVALITETEN for at være
højere hænger sammen med flere ting. For
det første var de fleste af mine undervisere
i Lund uddannede logopeder. Det betyder,
at undervisningen får den vinkel, som man
har brug for, når man skal ud og være
audiologopæd/logoped. I Danmark er
mange af underviserne lingvister, læger el-
ler psykologer, hvilket gør, at deres fokus
bliver et andet end logopædens. I Lund var
jeg utroligt glad for, at mine undervisere
holdt sig den kliniske virkelighed for øje
og kunne relatere det teoretiske til den
virkelige verdens børn. Dette er noget, som
jeg ofte har savnet i København, hvor vore
undervisere oftest enten er ’rene’ teoretikere
eller ’rene’ klinikere, hvilket gør det
vanskeligt at få klinik og teori til at gå op i
en højere enhed.

DERNÆST ER DE FLESTE af underviserne i
Lund også forskere, der sidder med
projekter, som har direkte relevans for
emnerne i undervisningen. Det vil sige, at
man umiddelbart har koblingen mellem
den nyeste forskning og den praktiske
virkelighed, hvilket jeg anser for en
kæmpemæssig fordel for den studerende -
og som en kvalitet ved undervisningen.

FOR DET TREDJE begynder ’Lund-
studenterne’ deres praktik allerede på tredje
termin. I modsætning til her i Danmark
kommer man ganske meget i praktik og
man kommer ud og har egne ’patienter’
og et ansvar for tilrettelæggelsen af behand-
ling (under handledning naturligvis). I Dan-
mark har vi ikke megen praktik indenfor
noget område. For eksempel har vi bare
16 timers praktik på børneområdet.
Desuden er der næsten altid tale om
auskultationer, hvor vi kommer ud og ser,
hvordan logopæden arbejder men ikke selv
underviser eller tilrettelægger noget. Jeg
håber virkelig, at vi på længere sigt, kan få
langt mere praktik ind i vores danske
uddannelse. Det ville være skønt, hvis vi
som svenske logopedstudenter fik mulighed
for at komme ud og øve os og overføre de
ting, som vi lærer i undervisningen til den
konkrete, kliniske virkelighed. Da det ikke
kunne lade sig gøre for mig at komme i
praktik med mine medstuderende i Lund,
var den vigtigste skillnad mellem det at
studere i Lund og så ’min audiologopædiske
virkelighed’ nok PBL-arbejdet.

PBL (Problem Baseret Lär ing) er en
indlæringsmetode, som bygger på, at man
arbejder med konkrete fall og læser og lærer
ud fra de problemstillinger, som man her
præsenteres for. Man arbejder i grupper -
for mit vedkommende i en gruppe på cirka
8 studerende og en fast tilknyttet vejleder
(en af underviserne). Vi fik hver gang (tre
timer hver eller hver anden uge) udleveret
ett fall, der var relateret til de emner, vi på

det givne tidspunkt også havde fore-
læsninger i. I gruppen gennemgik vi dette
fall, prøvede at finde ud af, hvad problemet
kunne tænkes af være, hvad vi vidste om
dette problem (og dets løsning) og hvad vi
havde brug for yderligere at sætte os ind i
for at kunne forholde os til problemet på
en hensigtsmæssig måde. Hvordan
behandler/underviser man for eksempel er
barn, der tilsyneladende altid giver tangen-
tielle svar -og hvad kunne der tænkes at
ligge bag denne adfærd? Vi havde så nogle
dage til at læse os ind i emnet og komme
med mulige løsninger og forklaringer og
næste gang vi mødtes, havde man en dis-
kussion ud fra det, vi hver især var kom-
met frem til.

PBL foregår i 7 trin (’steg’):
1. Problemet formulers og termer og

begreber klargøres (så alle er enige om,
hvad der diskuteres). Et eksempel på et
problem kunne være et barn, der kom-
mer til logoped for første gang, fordi
der er udtalevanskeligheder.

2. Brainstorming ud fra den problem-
stilling, man har som udgangspunkt. Fx.
udtalevanskeligheder (dys)fonologi, au-
ditiv perception, artikulatorisk pro-
grammering, mundmotorik, normal
alder for tilegnelse af forskellige sprog-
lyd, logopædisk intervention etc.

3. Systematisering af de idéer og emner,
der er kommet frem under brain-
stormingen og vurdering af gruppens
kundskaber indenfor de forskellige
områder. Hvad ved man for eksempel
allerede om dyspraxi?

4. Afgrænsning af problemformule-
ring(er) fx. ved opstilling af hypoteser
som Jonas siger [t] for /k/, fordi han ikke
auditivt perciperer forskellen mellem de to
fonemers realisationer. I de to grupper,
som jeg nåede at være en del af, mens
jeg var i Lund, arbejdede vi med
opstilling af hypoteser. Vi forsøgte så fra
gang til gang via læsningen af vores lit-
teratur og via forelæsningerne at få be-
eller afkræftet hypoteserne.

5. Præcisering af indlæringsbehov i for-
hold til de(n) valgte problem-
formulering(er). Er der for eksempel
behov for at læse mere om apraxi for
derved at kunne vurdere, om det er det,
der ligger bag Kalles udtalevanske-
ligheder.

6. Indhentning af kundskaber.
7. Bearbejdning og belysning af problem-

formuleringen (på det næste møde i
gruppen en til to uger senere).

JEG MÅ SIGE, at jeg umiddelbart var lidt
skeptisk overfor dette formaliserede
gruppearbejde. Jeg er vant til at læse på egen
hånd, og jeg havde egentlig ikke lyst til at
bruge en halv dag hver uge på at have disse
PBL-sessioner. Dog ændrede jeg ret snart

holdning. PBL-metoden gav mig mulighed
for at forankre min teoretiske viden i nogle
konkrete problemstillinger. Den store for-
del for mig var, at jeg pludselig befandt mig
i en situation, hvor min læsning havde til
formål at finde mulige svar på de spørgsmål,
jeg sammen i min PBL-gruppe havde
mødt. Læsningen fik et andet mål end ’bare’
at være forberedelse til den næste fore-
læsning eller en fremtidig eksamen. Plud-
selig læste jeg for at finde ud af, hvorfor
Simon svarer i øst, når man spørger ham i
vest, eller hvorfor Pia siger [na:n], når hun
faktisk mener ’banan’. Det betød for mit
vedkommende, at læselysten blev større, og
at min indlæring blev bedre (tror jeg).
Desuden har jeg oplevet, at efter min
hjemkomst til Danmark, hvor jeg har
arbejdet med børn med sprog-vanskelig-
heder, har jeg også kunnet bruge PBL-
metoden. Når jeg har mødt et nyt barn,
har jeg forsøgt at tænke i mulige
problemstillinger og opstille hypoteser til
nærmere undersøgelse. Jeg har brainstormet
og fundet ud af med mig selv, hvad jeg alle-
rede vidste, og hvor jeg havde behov for
yderligere viden. Det har jeg fundet vældigt
givende.

HER TIL SLUT MÅ JEG NÆVNE en ret
bemærkelsesværdig forskel mellem Dan-
mark og Sverige. I København er vi
audiologopæder humanister og har ’elever’,
som vi underviser. I svenskelogopeder har
en mere hospitalsmæssig baggrund og I har
patienter, der skal have behandling. Rent
praktisk tror jeg ikke, at det har nogen kon-
sekvenser, men i mine øren signalerer man
med ordene ’patient’ og ’behandling’, at de
mennesker, som kommer til logopeden
med et problem er ’passive’ i processen og
at de skal ’kureres’ (men måske tager jeg
fejl?)

JEG HAR HER FORSØGT at skitsere nogle
skillnader mellem dansk audiologopædi og
svensk logopedi, sådan som de opleves
efter et års studier i Lund. Jeg har mest godt
at sige om den svenske form, fordi jeg som
studerende har oplevet en langt større
sammenhæng i uddannelsen. Jeg mener,
at man i Lund var bedre til at formidle de
teoretiske ’trends’ og den forskningsmæssige
virkelighed samtidig med, at den praktiske
forankring var meget tydelig for mig som
studerende. Derfor er det også min klare
overbevisning, at I, mine svenske naboer
bliver bedre rustede til både klinisk og
forskningsmæssigt arbejde, og det er mit
håb, at vi her i Danmark i langt højere grad
vil begynde at lære af, hvordan tingene
gøres ovre hos jer, for enden af broen.

Rikke Vang Christensen
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Som vanligt vid dylika större evene-
mang låg föreläsningarna parallellt,
vilket givetvis kan orsaka svårighe-

ter att välja. Nedan följer ett axplock från
de föreläsningar jag deltog i.

KURSEN INLEDDES med två dagars Instruc-
tional courses. Första dagen lyssnade jag på
Meredith Judith som är en AKK-använ-
dare. Hon föreläste tillsammans med Diane
Bryen PhD som undervisar och forskar
kring AKK för vuxna. De samtalade om
vad som är viktigt vid anställning av assis-
tenter, samt hur vi kan hjälpa icke-talande
att förmedla om de råkat ut för övergrepp,
vilket inte är alltför ovanligt i denna skydd-
slösa grupp. Beträffande assistentfrågan på-
pekade Meredith Judith vikten av tydlig
arbetsbeskrivning och att ej anställa en nära

vän. Diane Bryen talade om vilket voka-
bulär som AKK-användare kan behöva för
att förhindra allt för närgångna kontakter
t ex ”Jag vill inte att du står bakom mig”,
”jag tycker inte om att du tar i mig på det
där sättet”.

UTÖVER DETTA gav Meredith Judith flera
reflexioner kring hur det är att kommuni-
cera via AKK. Hon nämnde om svårighe-
ter att få fram nyanser i talet t ex att låta
sarkastisk. Hon berättade också om män-
niskors fascination över apparater. En kom-
mentar kan vara Åh, vad fantastisk din
Lightwriter är, varpå hon svarar Nää, jag tycker
den är urtråkig, men jag är fantastisk! På den
här föreläsningen som verkligen mynnade
ut i en jämbördig dialog, deltog flera AKK-
brukare. Det var intressant att vara med på

ett möte där AKK-användarna verkligen
ställde frågor, avbröt, tog plats i diskussio-
nen på samma villkor som talande.

ANDRA DAGENS Instructional course gällde
Literacy in AAC. Karen Erickson PhD fö-
reläste om varför AKK-användare ofta har
problem med läsning och stavning samt hur
vi kan stimulera deras läs- och skrivförmåga.
Hon poängterade vikten av riktad struk-
turerad träning. Det här fixar sig inte en-
bart via närvaro i klassen. Vid bedömning
av en elevs läs- och skrivsvårigheter gjorde
man via olika test en bedömning av

1) Word identification d v s förstår barnen
de ord de läser utan att behöva ljuda
sig fram?

2) Language comprehension - hur är deras

I augusti ägde Isaacs 10e internationella konferens
kring alternativ och kompletterande kommunikation

rum i Odense under temat Wonderful
Communication. Här möttes användare, föräldrar,
terapeuter och forskare inom AKK-området från

hela världen.

Underbar
kommunikation
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språkförståelse? Många AKK-användare
har bristande erfarenheter vilket givet-
vis påverkar språkförståelsen.

3) Printprocessing, vilket ofta är den svåraste
uppgiften för AKK-användare. Karen
Erickson delar in printprocessing i flera
delmoment.
a) Att direkt kunna läsa och förstå ett

ord utan att ljuda sig fram. För att
lära sig detta kan pratapparater och
talsyntes vara ett bra stöd för icke-
talande för att kunna gå från yttre
ljudande till inre tal.

b) Inner speech - att kunna tolka orden i
sitt inre och koppla på de associa-
tioner som ordet erbjuder. Träna
eleven att läsa tyst. Visa t ex ett ord,
läs ej ut det högt, försök få eleven
att matcha det med rätt bild. Många
AKK-användare behöver uppmunt-
ras att höra och läsa ordet i sitt inre.

c) Ögonrörelser- en del AKK-använ-
dare framförallt blissare har ibland
svårt att följa två eller fler ord i en
sekvens. De är vana att ”hoppa” med
blicken lite här och där på blisskartan.
De kan behöva specifik träning att
följa ord i en sekvens.

KAREN ERICKSON POÄNGTERAR vikten av
att ej ge upp för tidigt med läs- och skriv-
träning för den här gruppen. KE har fina
resultat även för dem som börjar långt upp
i vuxen ålder. Det viktiga är den riktade
träningen, där brukaren får intensiv träning
inom det område som man vid bedöm-
ning kommit fram till är just deras pro-
blem, huruvida det är ordidentifikation,
språkförståelse eller printprocessing. Det är
viktigt att våra brukare får lika intensiv läs-
och skrivträning som den motoriska trä-
ning man oftast prioriterat.

EN ANNAN FÖRELÄSNING gällde AKK vid
developmental apraxia of speech, DAS. Lynn
Sweeney berättade om hur de vid Prompt
institute arbetar med ”apraxibarn”. De sat-
sar på

1) Generell kommunikationsträning med
stöd av olika typer av AKK, t ex bild-
stöd.

2) Pratapparater m m.
3) Intensiv satsning på läs- och skrivträ-

ning.
4) Specifik sensori-motorisk träning. Be-

träffande denna träning, försökte man
på olika sätt ge barnet taktil informa-
tion om hur man ska forma munnen
för att få fram ljuden. Det räcker
inte med att visa framför spegeln. De
måste få hjälp att ”känna” ljudet i mun-
nen. Mer information om detta kan
man finna på nätet under adress
www.promptinstitute.com. Många av
dessa övningar påminner om den me-
todik Castillo Morales använder. Vi frå-

gade Lynn Sweeney om hon kände till
Castillo Morales men så var ej fallet.

JOANNE CAFIERO PHD presenterade till-
sammans med logoped och speciallärare det
pågående projekt om AAC powered
classrooms with autism, som pågår i Mary-
land. Målet är att barnen på sikt med hjälp
av intensivt AKK-stöd ska kunna integre-
ras helt eller delvis i sin hemskola. Innan
barnen involverades i projektet förberedde
man sig noga, studerade olika metoder vid
autism och ägnade sig åt utbildning av per-
sonal och föräldrar.

MAN BÖRJADE med en förskoleklass med
3-5-åringar och fortsatte med en klass med
elever i åldrarna 6-10 år. Nu planerar man
för en klass för åldrarna 11-14 år. AKK både
för att förstå och uttrycka sig är grunden i
undervisningen. Bildscheman finns över-
allt i klassrummen, pekkartor används fli-
tigt. Cafiero talar om Natural aided language,
att språket ska läras in i verkliga livet.
Pekkartor skapas för mat- och leksitua-
tioner m m. Beträffande Pecsmetodik, att
konkret lämna över en bild på något man
vill ha, t ex en bild på russin för att få
russin, jämfört med att peka på en bild-
karta där russinbild och annat finns med,
ansåg Cafiero att Pecs var bra för barn som
ännu inte lärt sig ta kommunikativa initia-
tiv och ej lärt sig rikta sin kommunikation.
För barn som kan det och lärt sig förstå
betydelsen av att peka, ansåg hon att
kommunikationsförmågan utvecklades mer
via pekkartor. Det ena utesluter inte det
andra. Vi behöver olika AKK som måste
individanpassas.

JAG DELTOG ÄVEN i den föreläsning som
hölls angående det projekt kring gruppte-
rapi som Joanne Cafiero har bedrivit till-
sammans med Boel Heister Trygg och Ida
Andersson vid SÖK. Hon talde om AKK
ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Personer
med stora kommunikationssvårigheter
måste ofta lära sig åtminstone ytterligare
ett språk för att kunna kommunicera. Vi
kräver av AKK-användaren att vara minst
tvåspråkig. För att lära sig ett språk måste
man få kommunicera med personer som
har samma språk. Hur ofta erbjuder vi bild-
användare att kommunicera med andra
bildanvändare? De får nästan uteslutande
kommunicera med talande och saknar fö-
rebilder. Det är viktigt att skapa en AKK-
språkkultur där AKK-användare får tala
samma språk och även få förebilder och
modeller på sitt AKK-språk.

MAJA SIGURD PILESJÖ talade om den bliss-
grupp man haft kontakt med och hur mö-
tena där kan gå till. Vikten av ett öppet möte,
d v s att AKK-användarna själva får initiera
ämnen och stå för konversationen, poäng-
terades. Alltför ofta är de styrda av sina ”ta-

lande” samtalspartners. Rapporten ”Kom-
munikation i grupp” blev precis färdig till
Isaackonferensen och kan beställas via
Hjälpmedelsinstitutet. Jag kan varmt re-
kommendera den.

MARYANN ROMSKI och Rose Sevcik vid
Georgia State university berättade om den
studie de håller på med som gäller Exploring
Communication Development in Toddlers who
are not speaking. AKK har använts på olika
sätt för lite äldre barn, men föreläsarna un-
dersöker nu effekterna av att påbörja AKK
mycket tidigare. De undersöker en grupp
icke-talande, gravt utvecklingsstörda barn
i åldrarna 24-36 månader. De inleder med
att göra en språkförståelsebedömning. Ett
individuellt träningsprogram läggs upp. Det
förutsätter mycket aktiv medverkan av för-
äldrarna. Man genomför ett halvtimmes-
pass som kan bedömas via ett protokoll.

10 minuters aktivitet Vokabulär

Lek med leksak Gubbe, kom upp
(gubben i lådan) ner, igen färdigt

Läsa böcker Bok, mer färdigt

Äta mellanmål Dricka, kaka,
mer, färdigt

Genom att strukturera träning och skapa
ett protokoll kan man följa upp denna ti-
diga intervention. Flera barn har klart utö-
kat sin språkförståelse i dessa situationer och
flera har även börjat använda bilder
kommunikativt i situationerna, men ej
börjat tala. Föräldrarna har uttryckt en
glädje i att veta vad de ska göra med sitt
barn, vilket lett till allt mer utvecklad dia-
log mellan förälder och barn. Studien fort-
sätter.

SAMMANFATTNINGSVIS var detta en gi-
vande konferens med många intressanta
föredrag och stimulerande möten mellan
kolleger och AKK-användare världen över.
Vi blev också inbjudna till en del sociala
evenemang på kvällstid. Speciellt vill jag
nämna The Presidents Reception, där vi
förutom god mat blev bjudna på under-
hållning av the Bluesbrothers, som med sin
medryckande musik fick upp rullstolsburna,
föreläsare och åhörare av alla de slag till
intensiv dans på golvet. Härligt!

Nästa Isaac-konferens äger rum 2004 i
Natal, Brasilien.

Margareta Carlsson
Logopedverksamheten

Kom-X
Länssjukhuset Gävle-Sandviken
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Under föredragen som föregick högtids-
ceremonin föreläste professor van Doorn
över ämnet ”Applications of acoustic
speech analysis in speech pathology”. Att
få lära sig att första spektrografen utveckla-
des i USA under andra världskriget och att
syftet var att avlyssna fiendens meddelan-
den var lite extra kuriosa som gav en in-
tressant inledning till ämnet. Jan van Doorn
gjorde en jämförelse mellan 1945 och idag
vad gäller utvecklingen av akustiska mät-
metoder. Hon vågade sig också på att sia
om hur det kommer att se ut 47 år framåt
i tiden. Den stora skillnaden mellan 40-tal
och idag är mängden data som apparaterna
klarar av att hantera, storleken på utrust-
ningen och hastigheten i databearbetning.
Idag är utrustningen för det mesta

Jan van Doorn kommer från Sydney,
Australien. Hon tillträdde sin professur
15 september i år, från årsskiftet kom-

    mer hon även att vara utbildnings-
föreståndare vid Enheten för logopedi, In-
stitutionen för klinisk vetenskap, Umeå
universitet. Sin grundutbildning har den
nya professorn inom fysik, hon tog sin
magisterexamen i fysik vid Adeleide Uni-
versity 1970. Jan van Doorn anställdes 1975
som lektor vid fysikfakulteten vid Univer-
sity of New South Wales och det var också
där hon arbetade på sin avhandling om
akustiska särdrag i talet vid cerebral pares.
Åren 1979-87 var hon lektor vid
Cumberland College of Health Sciences.
Sedan 1990 har Jan van Doorn varit an-
ställd som lektor på School of Com-
munication Sciences and Disorders vid
University of Sydney. En period var hon
kursföreståndare för logopedutbildningen.
Jan van Doorn har också varit ansvarig för
forskarutbildning och handlett flera
logopeder för deras doktorsavhandlingar.
Som det formuleras i Umeå universitets
skrift om de nya professorerna: ”Hon har
använt sin bakgrund inom fysiken för att
bygga broar mellan teknologi och tal-
patologi genom att göra akustik, analys och
talteknologi tillgänglig för kliniska exper-
ter och för användning i klinik och forsk-
ning”. Umeå är inte helt nytt för professor
van Doorn, hon har tidigare varit gästpro-
fessor vid Umeå universitet genom ett sam-
arbete mellan Institutionen för fonetik och
Enheten för logopedi, senast under våren
2001.

Umeås första
professor i logopedi
installerad

Jan van Doorn

Med glädje kan vi meddela att Umeå universitets första professor i

logopedi, Jan van Doorn, installerades vid en högtidsceremoni i Aula

Nordica lördagen 9 november.

datoriserad men vi använder fortfarande
spektrogram som ett sätt att analysera tal-
signalen. I vår tid har logopeder nytta av
akustiska mätmetoder i kliniska samman-
hang, t ex i arbete med patienter med röst-
störningar eller hypernasalitet, både i be-
dömning och terapisammanhang. Om yt-
terligare 47 år kan man vänta sig att appa-
raterna är mindre, snabbare och att vi hit-
tat fler sätta att applicera mätmetoderna i
arbetet med våra patienter.

Vid Enheten för logopedi ser vi med
förväntan fram emot den betydelse det
kommer att ha för logopedutbildningen vid
Umeå universitet att ha fått en professor
som tillför nya perspektiv, dels som inter-
nationellt rekryterad, dels med annan yrkes-
bakgrund än logoped. Möjligheterna att
bedriva forskning vid vår enhet ökar också
i och med att en doktorandtjänst i logo-
pedi med professor van Doorn som hand-
ledare kommer att inrättas. Vi tror att Jan
van Doorn är väl lämpad att ta över
stafettpinnen från tidigare kursförestånda-
ren Elisabeth (Sederholm) Lindström.
Denna lämnade tjänsten som kursförestån-
dare efter att ha utfört ett storartat arbete
som ledare för logopedutbildningen i
Umeå från dess start 1997 till hösten 2001.

Karin Brunnegård
Leg logoped

Enheten för logopedi
Umeå Universitet
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Studentuellt

P å logopedutbildningen i Umeå sker
praktiken i regel på annan ort i
längre sammanhängande perioder.

Detta innebär att man från och med ter-
min tre tillbringar en tredjedel av studieti-
den iväg från hem och familj.
Platserna för praktiken varierar. Allt från
norrländska småstäder till myllrande stor-
stad runt om i mer eller mindre hela lan-
det. Att bo på en plats under en längre tid
är, som de flesta känner till, en helt annan
femma än att bara ägna stället en kort visit.
Man hinner verkligen lära känna en ort och
även mottagningen där man gör sin prak-
tik. Vi får på det sättet se en mängd fram-
tida potentiella arbetsplatser och ta pulsen
på möjliga nya hemorter, men även dess
motsatser.

Inte bara platserna varierar utan även
praktikkompisarna, vilket också är en tanke

från institutionen. Detta är väldigt positivt
då det ger oss möjlighet att verkligen lära
känna våra kurskamrater på ett bra sätt.
Eftersom man ofta kommer till städer där
man inte känner så många, tillbringar man
både sin fritid och sitt arbete tillsammans
med sina kursare. Delade glädjeämnen och
vedermödor ger gemensamma oförglöm-
liga minnen som sammansvetsar klassen.
Självfallet är inte allt en dans på rosor när
man lever i en kappsäck i ett antal veckor i
sträck. Ens sociala liv på hemorten läggs i
malpåse under praktikperioderna och
mobiltelefonräkningarna blir skyhöga.
Även andra utgifter som på hemmaplan kan
hållas på en låg nivå har en förmåga att
skjuta i höjden. Exempelvis matkostnaden.
En annan nackdel är det faktum att möj-
ligheten att under terminerna engagera sig
i en regelbundet återkommande verksam-

Tillvaro på distans

Rättelse!

I förra månadens Studentuellt skrev vi
att Katarina Warming studerar i Lund.
Detta är helt felaktigt, och vi ber om
ursäkt! Katarina är student vid Karo-
linska Institutet i Stockholm.

Redaktionen

het utanför skolan starkt begränsas.
Åsikterna går förstås isär angående denna

praktikform. Men ingen kan väl neka till
att terminerna går väldigt fort, eftersom
vardagens tristess aldrig hinner infinna sig:
då är det nämligen dags att ge sig iväg
igen!

Kurs 3
Umeå

Association Country Web address

DBL Germany www.dbl-ev.de

BDLÖ Austria www.dla.at

UPLF Belgium www.uplf.be
VVL Belgium www.vvl.be

ALF Denmark www.alf.dk

ADUL Spain www.iespana.es/adulweb

SPTL Finland www.puheterapeuttiliitto.fi

FNO France www.orthophonistes.fr
UNADREO France www.unadreo.org

PSL Greece www.logopedists.gr

IASLT Ireland www.clubi.ie/iaslt

Association Country Web address

FLI Italy www.fli.it

ALO Luxembourg http://membres.lycos.fr/aloweb/

NVLF Netherlands www.nvlf.nl

APTF Portugal ingen uppgift

RCSLT United Kingdom www.rcslt.org

SLOF Sweden www.slof.org

CASLP Cyprus www.speechtherapy.com.cy

ELU Estonia www.elu.ee

NLL Norway www.norsk-logopedlag.no

CAPSL Switzerland www.logopaedie.ch (german)
www.arld.ch (french)

Webbadresser till andra europeiska logopedförbund

Fyll i din löneenkät på webben!
Du får resultatet direkt till din e-postadress.

www.slof.org
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Kursen syftar till att ge en bild av aktuell läsforskning inom
olika discipliner och forskningstraditioner. Kursen tar bl a
upp centrala frågeställningar inom läsforskning, läspeda-
gogiska program, diagnostiska procedurer och hjälpmedel.

Kursort: Gävle Kursstart: feb 2003

Studietakt: 25% under 2 terminer. Antal platser: 20

Behörighet: Antagen till forskar-
utbildning eller avlagd magisterexamen.

Förkunskaper: Minst 60 poäng i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne med relevans för läsforskning
(t ex psykologi, pedagogik, språkvetenskap).

Sista ansökningsdag: 20 december 2002.

Anmälningsblankett: Hämtas på de tre högskolornas
hemsidor. Insändes till Högskolan i Gävle, P-institutionen,
Carola Jonsson, 801 76  Gävle.

Mer info: Carola Jonsson Högskolan i Gävle,
tel 026-64 82 53 eller e-post cjn@hig.se

Forskarutbildningskurs 10 poäng

Läsforskning

I samverkan mellan:

www.lhs.se                    www.hig.se                     www.mh.se

ANSLAGSTAVLAN

Annonsstopp för
Logopednytt nr 1-03 är

den 17 januari!

Centrallasarettet Växjö

Växjö är en expansiv universitetsstad med utmärkta tåg- och
flygförbindelser. Staden har ett rikt musik- och kulturliv, idrott –
även på elitnivå, ett gott företagsklimat och riklig tillgång till natur
och fritidsaktiviteter.

LOGOPED
med tjänstgöring på språkförskolan

Du ska stå för logopedens insatser på den språkförskola som
vi driver i samarbete med Växjö kommun. Cirka halva tjänsten
är förlagd till språkförskolan. Att vara logoped där är stimule-
rande och roligt. I mötet och kontakterna med barn, föräldrar
och personal får du möjlighet att utveckla många sidor av den
logopediska kompetensen. Vi erbjuder handledning och inskol-
ning i arbetet på språkförskolan.

Den återstående delen av tjänsten arbetar du på logoped-
mottagningen. Där diagnostiserar och behandlar du våra olika
patientgrupper med den inriktning som vi tillsammans kommer
överens om.

Vi är fem logopeder på logopedmottagningen och alla arberar som
allmänlogopeder med viss inriktning. Våra prioriterade grupper är
barn med språkstörning, slutenvårdspatienter med språk-, tal- och
sväljningssvårigheter efter stroke, röst, stamning, LKG etc.

Logopedmottagningen tillhör paramedicinska enheten som
också organiserar arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, sjuk-
gymnaster, rehabassistenter och sekreterare. Vi är måna om
ett gott samarbete inom enheten och med andra vårdgivare
inom och utanför centrallasarettet.

Vi har också ett bra samarbete med logopederna vid rehab-
kliniken, vuxenhabiliteringen, barn- och ungdomshabiliteringen
och språkklassen.

Upplysningar lämnas av
avdelningschef Lisa Ericsson, tel 0470-58 75 29,
Ingrid Karlsson, språkförskolan, tel 0470-434 61 fm,
logopedmottagningen, tel 0470-58 73 60 em eller
personalsekreterare Gunbritt Eikman, tel 0470-58 70 34.

Facklig kontakt: Ingrid Karlsson; DIK, tel 0470-58 73 59.
Medflyttarservice – ring 0470-77 78 18 eller besök
www.medflyttarakademien.com

Välkommen med din ansökan, märkt med ref nr 809/02
senast 27 december till Personalavdelningen, Centrallasarettet,
351 85 Växjö eller clv-personal@ltkronoberg.se

Har du varit sjukskriven minst 15 dagar?
Anställda inom kommuner, landsting och Svenska Kyrkan
omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) som
kompletterar ersättningen från försäkringskassan. Om du är
sjukskriven minst 15 dagar och inte samtidigt får sjuklön
kan du få dagsersättning. Om du har förtidspension eller
sjukbidrag kan du få månadsersättning. Villkor, broschyrer
och blanketter kan beställas per telefon 08-787 40 10 eller
skrivas ut från hemsidan www.afa.se där det också finns in-
formation om hur man gör anmälan m m.

Lediga platser
Är ditt ämnesområde stamning?
Då kanske denna Yahoo diskussionsgrupp kan intressera
dig. Vi tror det kan finnas ett behov av ett forum på nätet
där stammare och fackmän kan träffas för gemensamt ut-
byte. Än så länge är vi endast ett fåtal i gruppen men tror
att intresset efterhand kan växa. Adressen är: http://
groups.yahoo.com/group/stamning

Lars Åfeldt

Kurser
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Stockholms produktionsområde Handikapp & Habilitering

Kungsholmens Habiliteringscenter för vuxna söker

LOGOPED
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enl överenskommelse.

Vi är ett habiliteringscenter i Stockholm. Vi arbetar i team bestå-
ende av kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster,
assistenter och chef.

Vi saknar Dig som är logoped!

Vi ger råd, stöd och viss behandling till vuxna personer med
funktionshinder. Mycket av arbetet sker ute på fältet i form av
konsultation till personal på dagcenter och gruppbostäder samt
till anhöriga. Det innebär att Du får vara kreativ och flexibel då
Du ställs inför många intressanta frågeställningar.

Logopedens arbetsuppgifter innebär bla utredning och behand-
ling av personer med tal-, språk- kommunikationsstörningar samt
ät- och sväljsvårigheter. I arbetet ingår även utprovning av alter-
nativa kommu-nikationshjälpmedel.

Vi erbjuder Dig som ny logoped handledning, en trivsam miljö
och stora möjligheter att själv styra Din arbetstid. Arbetet präg-
las av rörlighet, variation och teamarbete. Vi har också en väl
utrustad utbildningsplan för att täcka behovet av vidareutbild-
ning och specialisering.

Våra kontor ligger centralt i Stockholm.

ÄR DU INTRESSERAD? VILL DU VETA MER?

Ring Kersti Engström, habiliteringscenterchef på tel 08-441 18 08.
Facklig kontaktperson: Christine Hyll, DIK, tel 08-442 41 70.

Din ansökan vill vi ha senast den 7 januari 2003 märkt med ref
nr Hab 86/02 sänd till Habiliteringscenter Kungsholmen, Att
Kersti Engström, S:t Göransgatan 57, 112 38 Stockholm.

Nytt lösenord
på webben!
För att logga in på medlemssidorna
på www.dik.se behöver du följande
uppgifter:
Användarnamn = ditt medlemsnummer
(se baksidan av dik-forum)
Lösenord = ditt personnummer (tio siffror)
På medlemssidorna hittar du lönestatistik,
medlemsjour, avtalsarkiv med mera.

Välkommen!
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Vad sägs om att bo i Bohuslän?
Här finns salta bad, färska räkor och vacker natur!

Är Du intresserad av ett stimulerande och spännande arbete,
där Du som logoped är eftertraktad och uppskattad?

Habiliteringen i norra Bohuslän, Uddevalla, söker
leg logoped 75–100%, tillsvidareanställning

Vår arbetsplats kan bl a erbjuda:
• ett fritt och självständigt arbete i tvärprofessionella team
• goda möjligheter till fortbildning
• samverkan med logopedutbildning, möjlighet att hand-

leda studerande
• nya och ändamålsenliga lokaler
• en intresserad chef, trevliga medarbetare och kollegor, 

ett öppet diskussionsklimat och många glada skratt i
fikarummet 

För mer information se vår hemsida
wwwhot.vgregion.se/hfv  eller kontakta habiliteringschef
Lars-Erik Gotthard, tfn 0522-93157, logoped 
Elisabeth Eggert, tfn 0522-923 35 eller teamsamordnare
Helena Bergström, tfn 0522-927 65. 
E-post lars-erik.gotthard@vgregion.se,
elisabeth.eggert@vgregion.se,
helena.bergstrom@vgregion.se 

www.vgregion.se

Habiliteringen
Riksgymnasieverksamheten i Skärholmen

Söker  LEG. LOGOPED, heltid

Riksgymnasieverksamheten består av tre delar skola, habilite-
ring och elevhem. Rörelsehindrade ungdomar som går på riks-
gymnasiet, får behandling och psykosocialt stöd av personal på
habiliteringen. Arbetet bedrivs i team i vilket ingår sjukgymnast,
arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog, sjuksköterska och
läkare. Du arbetar också nära personal inom skola och elevhem.
Verksamheten är belägen i lokaler i Skärholmens gymnasium.

Dina arbetsuppgifter är utredning, diagnostisering och behand-
ling av tal-, språk- och kommunikationsstörningar samt ät- och
dricksvårigheter. Då många ungdomar använder datoriserade
kommunikationshjälpmedel är intresse för och vana vid datorer
en merit.

Kvalifikationer: leg. Logoped. Stor vikt läggs vid personlig lämp-
lighet.

Arbetstid: Heltid

Anställningsform: Tillsvidaretjänst med tillträde snarast.

Upplysningar: Habiliteringscenterchef Annette Sjöberg
tel 08-680 73 12

Facklig företrädare: Logoped Christine Hyll, DIK
tel 08-442 41 70

Välkommen med Din ansökan senast 7 januari 2003 märkt med
ref nr Hab 381/02 ställd till: Riksgymnasieverksamheten i Skär-
holmen, Habiliteringen, Box 203, 127 24 Skärholmen.

Piteå älvdals sjukhus erbjuder ett arbete i trivsam miljö med god
kamratskap. Piteå kommun med drygt 40 000 invånare ger en bra
samhällsservice och ett varierat kulturutbud. På sommaren är
soltimmarna många och turistströmmen stor. Piteå är känd för sitt
rika musikliv och erbjuder också goda idrotts- och fritidsmöjligheter
med bland annat flera simhallar idrottsanläggningar och havet helt
nära.

Logopedenheten vid Piteå älvdals sjukhus

söker

2 LOGOPEDER
Vi söker två vikarier som vill arbeta med ett trevligt gäng i nya
fräscha lokaler. Enheten har sex logopedtjänster och en sekrete-
rare. Vi arbetar med flera diagnosområden vilket ger dig möjlighet
till ett varierat arbete. Handledning kan erbjudas vid behov.

Bakgrund: Leg logoped, gärna med intresse för neurologopedi
och barn/barnhabilitering.

Anställningsfakta: Heltid. Vikariat 030101-031231 eventuellt
längre.

Övrigt: Lön enligt överenskommelse.

Ref.nr: 51-2002.

Vill du veta mer – kontakta: Enhetschef Anita Gustavsson tfn
0911-751 88.

Facklig företrädare: Svenska Logopedförbundet Madeleine
Holmqvist tfn 0911-748 34.

Sista ansökningsdag: 021223.

Välkommen med din ansökan och meritförteckning till:
Piteå älvdals sjukhus Lokala staben, Ethel Wennberg, Box 715,
941 28 Piteå.
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Logopeder
Öron-, näs- och halskliniken
NÄL/Uddevalla Sjukhus 

Öron-, näs- och halskliniken behöver fr o m januari
2003 logopeder till sin logopedmottagning NÄL/
Uddevalla. Tjänsterna gäller långtidsvikariat i sam-
band med föräldraledighet. Möjligheter kan finns på
sikt till tillsvidareanställning. Om Du inte vill arbeta
heltid kan tjänstgöringsgrad diskuteras.

Vår logopedmottagning har f n sju anställda logopeder,
som handlägger samtliga logopediska diagnoser. Vårt
befolkningsunderlag är ca 280 000 inv. Logopedmot-
tagningen har öppenvårdsverksamhet på Uddevalla
sjukhus och på NÄL, Trollhättan. I mindre omfatt-
ning finns en konsultativ verksamhet gentemot den
slutna vården på båda sjukhusen.

Du kommer att arbeta på en datatekniskt välutrustad
mottagning, som befinner sig i en utvecklingsfas, där
Du har stora möjligheter att påverka utvecklingen. 
I övrigt kan vi erbjuda Dig ett positivt arbetsklimat
med möjligheter till kompetensutveckling, kollegialt
stöd av erfarna logopeder och psykologhandledning i
grupp.

Arbetsuppgifter:
I Dina arbetsuppgifter ingår utredning, diagnostik
och behandling enskilt, i grupp och i team. Har Du två
års klinisk erfarenhet som logoped, kan det bli aktuellt
med handledning av logopedstudenter. 

Kvalifikationer:
Vi har stort behov av logopeder som är intresserade av
barnlogopedi och neurologopedi. Har Du klinisk
erfarenhet från något av dessa områden vill vi att Du
arbetar med den patientgruppen hos oss också. Är Du
nyutexaminerad logoped har Du möjligheter att välja
om Du vill arbeta med samtliga logopediska diagno-
ser eller att arbeta med diagnoser inom barnlogopedi
eller neurologopedi.

Du som söker till oss ska kunna arbeta självständigt
och i grupp, kunna ha två arbetsplatser och ha viljan
att delta i utvecklingen av verksamheten på logoped-
mottagningen.

Upplysningar:
Chefslogoped Inga Eliasson, tfn 0520-47 88 31. 
E-post: inga.eliasson@vgregion.se
Tillträde: Efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med Din ansökan inklusive löneanspråk
märkt med ref nr VGR-19994-i till 
Ewa Litsen-Karlsson, Kansli 3, 
Norra Älvsborgs Länssjukhus, 461 85 Trollhättan.
Sista ansökningsdag 2002-12-27.

HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

Barnhabiliteringen i Halmstad
söker

LOGOPED

För vidare information se vår hemsida:

www.lthalland.se

Handikappförvaltningens kansli, 035-14 61 00

www.lthalland.se

Svalövs Språkförskola

Söker  Logoped

Vi behöver din förstärkning och kompetens
till vår barnbrupp på 5-6 barn.

I arbetsuppgifterna ingår behandling
och handledning av personal.

Du har goda möjligheter att påverka ditt eget arbete.

Intresserad?

Ring: Gunilla Svensson, förskollärare tfn 0418-47 51 53
Kerstin Schultz, rektor tfn 0418-47 52 60



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

POSTTIDNING

LOGOPEDNYTT

Tanken med ”Afasi och språk” är
att den ska vara en introduktion
till ”afasifältet”, i första hand för

logopedstudenter och för dem som stude-
rar språkvetenskap. Även andra som möter
personer med afasi i sitt arbete, t ex special-
pedagoger och hälsovårdspersonal, skulle
kunna ha nytta av den information som
finns på skivan.

Målet med ”Afasi och språk” är att ge

studenter och personal en grundläggande
och interaktiv introduktion till afasi från
ett språkvetenskapligt perspektiv. Nio per-
soner som drabbats av afasi presenteras med
text, ljud och videobilder. Innehållet är
strukturerat kring fyra språkliga nivåer: ljud,
ord, yttranden och dialog. Inom vart och
ett av dessa nivåer finns flera underteman
som man kan lära sig mer om. För varje
ämne finns information i text, ljud och

Afasi og språk

bild. Det finns också allmän information
om afasi och om språk och kommunika-
tion samt en ordlista med viktiga begrepp
i sammanhanget.

Cd-rom är ett medium som gör det
möjligt att få tillgång till många typer av
information samtidigt. Förhoppningsvis
kommer det norska initiativet att inspirera
till efterföljare inom andra logopediska om-
råden.

Cd-rom utvecklad i samarbete mellan Universitetet i Oslo (Institutt

for lingvistiske fag, Institutt for spesialpedagogikk), Sunnaas sykehus

skole och Bredtvet kompetansesenter.

Distribueras av GnistAkademia (universitetsbokhandeln i Oslo).


