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VÄLKOMNANDETS TID
Våren är välkomnandets tid. Jag välkomnar ljuset innerligen. Jag välkomnar solen, knopparna och VÄRMEN!
Det är lika fantastiskt varje år att inse att det faktiskt blev vår igen efter en lång vinter.
Just denna vår är det dock inte bara alla naturfenomen som välkomnas utan det finns en hel
del välkomnande att göra även i den logopediska delen av livet.
Den 19 mars ägde Svenska Logopedförbundets förbundsmöte rum. I och med detta
sattes punkt för en mandatperiod och en ny inleddes. Stort välkommen till en ny mandatperiod alltså, med många utmaningar och möjligheter!
Vid förbundsmötet valdes även styrelse för mandatperioden 2003-2005. Den nya styrelsen består till allra största delen av kolleger som inte tidigare haft styrelseuppdrag för SLOF.
Varmt välkomna alla nya styrelseledamöter, ni har två intressanta och spännande år framför
er!
Jag vet inte om man kan hälsa sig själv välkommen men man kan ju alltid prova. Så;
välkommen till mig själv till ett nytt uppdrag för SLOF! Förbundsmötet biföll valberedningens förslag att jag, Ingrid Kongslöv, under kommande mandatperiod får förtroendet att
leda SLOF-styrelsens arbete. Det är med skräckblandad förtjusning jag blickar framåt. De
kommande två åren kommer att innebära mycket arbete men säkerligen mycket stimulerande sådant. Under de år jag hittills varit aktiv i SLOF-styrelsen har kunskaperna om
SLOF, DIK och logopeders situation i Sverige, Europa och världen djupnat och engagemanget i dessa frågor har bara blivit allt hetare.
I min logopediska vardag finns annars ett starkt engagemang för gruppen personer med
hjärnskador förvärvade i vuxen ålder. Sedan jag började arbeta som logoped i början av
1998 har dessa personer varit min huvudsakliga målgrupp. Sedan två år tillbaka arbetar jag
i hjärnskadeteamet på Vuxenhabiliteringen i Malmö. Dessförinnan har jag arbetat på Frösunda Center och Huddinge sjukhus i Stockholm samt vid Logopedmottagningen på Länssjukhuset i Gävle.
Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa er alla välkomna att höra av er till mig eller
någon annan styrelseledamot med kommentarer, synpunkter, frågor, idéer m m. Glöm inte
att SLOF är MEDLEMMARNA och inriktningen på SLOFs arbete ska styras av medlemmarna. Personerna i SLOFs styrelse är bara instrument för att hjälpa till att sätta planerna i
verket.
Så hjärtligt välkomna att ta kontakt. Jag väntar med spänning!
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Ingrid Kongslöv
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informationsstrateg
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Sara Andersson
Bo Westas
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utredning
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Katarina Berkowitz

förhandl. kommun, landsting, privat, 08-466 24 23
BD, N privat och kommun, O kommun,
landsting och privat, X

OMBUDSMÄN forts:
Catharina Guthartz
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Helsingborg, N-län utom Falkenberg,
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D, E, F, G, H, I, K, S, T, W, Z
Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK,
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08-466 24 19
08-466 24 72

dataansvarig
redovisning
redovisning, personaladmin.
fastighet, inköp, vaktmästeri
datatekniker
redovisning
reception
kanslist
datasupport, medlemsregister

POSTADRESS: Box 760, 131 24 Nacka • BESÖKSADRESS: Planiavägen 13, Nacka • E-Post: kansli@dik.se • www.dik.se
TELEFON vxl: 08-466 24 00 • TELEFAX: 08-466 24 13
E-POST TILL ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET: förnamn.efternam@dik.se

4

LOGOPEDNYTT 3/03

Nya krafter tog vid på
årets förbundsmöte

Ett fyrtiotal delegater från hela landet samlades på SLOFs
förbundsmöte i Malmö börshus onsdagen den 19 mars,
i direkt anslutning till logopedstämman.

M

ed på mötet fanns också styrelsen, redaktionen, vanliga medlemmar och representanter från
DIK,nämligen ordförande Britt-Marie Häggström och ombudsman Gunilla Johannesson.

VIVEKA LYBERG-ÅHLANDER VALDES att

leda mötet, vilket hon gjorde på ett mycket
föredömligt sätt. SLOFs ordförande Birgitta
Rosén-Gustafsson gick igenom verksamhetsberättelsen för tiden 2000-11-112003-03-19 vilken publicerades i LN 203. Här följer hennes inledning.
Svenska Logopedförbundets styrelse har under
perioden ägnat mycket tid år produktion av PRmaterial. Av förra förbundsmötet fick vi i uppdrag att producera ett enhetligt material med
information om yrket.Tanken har varit att medlemmarna skall kunna rekvirera informationen
från kansliet närhelst de behöver sprida information om vad vi logopeder gör.Vår logotyp har
vi velat exponera som en tydlig symbol för
logopeder och logopedi.
Lönerna fortsätter att öka, även om det fortfarande finns mycket att önska när det gäller de
som arbetat länge. En nyutexaminerad logoped
kan nu få upp till 26 000 kr/mån i ingångslön, vilket är en rejäl ökning jämfört med för
bara några år sedan.Via SLOFs kontaktpersoner
har vi försökt informera om bl a lönebildning
och medlemmens eget ansvar för sin löneutveckLOGOPEDNYTT 3/03

ling. Genom att stärka SLOF som professionsförbund tror och hoppas vi att förutsättningarna
för en förbättrad löneutveckling blir större. Av
den anledningen har vi i styrelsearbetet lagt
mycket tid och energi åt lobbyarbete inom olika
myndigheter, statliga verk och också tagit kontakter med media. Förhoppningsvis kommer
detta att ge resultat på sikt i form av ökad kunskap om logopeder och logopedi med större hänsyn till våra patientgrupper som följd.
Fortfarande råder mycket stor brist på logopeder
runt om i landet, vilket säkerligen är ett skäl till
att arbetsmarknaden för logopeder förändras.
Antalet privatpraktiserande logopeder fortsätter
att öka. Inom kommunal verksamhet kan vi ana
en ökning av antalet logopeder, t ex börjar man
i skolan på vissa håll engagera logopeder, vilket
är mycket glädjande. Cirka hälften av Sveriges
logopeder arbetar inom habiliteringsverksamhet
och det är också där vi ser den största ökningen
av antalet tjänster. Förhoppningsvis kommer
logopedutbildningarna, särskilt de nya i Linköping och Uppsala, som inom de närmaste åren
startar, att ta hänsyn till detta och utbilda för
framtiden. SLOF driver också frågan om
logopeder i primärvården, vilket vore en självklarhet men tyvärr inte är det - ännu.
Framtiden ser mycket ljus ut men fortfarande
finns många frågor att driva. Sittande styrelse
lämnar nu över ansvaret till den nya och riktar
ett stort tack till alla som stött oss och på olika
sätt bidragit i arbetet.

KASSÖR INGA-MAJ LUNDMARK redovisade

förslag till budget 2003-2005. Det uppstod
diskussion bland annat kring styrelsens förslag att Logopednytt skall utkomma med
sex nummer per år (istället för nuvarande
nio) från och med 2004, på grund av minskade annonsintäkter, och om hur samarbetet med DIK ska utformas på bästa sätt.
Antalet logopeder är för litet för att ett eget
förbund ska vara realistiskt. Hur är möjligheterna att starta en egen förlagsverksamhet? Denna fråga, liksom flera andra intressanta, överlämnades till den nya styrelsen.
EN VIKTIG PUNKT på dagordningen var just

val av styrelse, redaktionskommitté och
valberedning. Dessa val innebar i år stora
förändringar. Då inga omval kunde göras,
var det nämligen mötets uppgift att välja
helt ny styrelse inklusive ordförande, nya
redaktörer till Logopednytt och ny valberedning. Den ”gamla” valberedningen hade
haft ett styvt arbete, men resultatet verkar
mycket lovande! På nästa uppslag presenterar vi de nyvalda. Vi önskar dem alla
LYCKA TILL!

Nina Linjer
Annika Sönnerhed
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Logopedförbundets nya styrelse

Ingrid Kongslöv, Malmö.

Inger Gillholm, Kristianstad.

Karin Huddenius, Katrineholm.

Ulrika Guldstrand, Staffanstorp.

Åsa Mogren, Göteborg.

Sanna Wennerfeldt, Örebro.

SLOGs representant Raffaella Öckinger,
Stockholm.

Suppleanterna Elisabet Lundström och Maria Andersson, båda från Stockholm. Ej på bild: Liisa
Strömer, Stockholm.

Valberedning

Birgitta Rosén-Gustafsson, Linköping, Katarina Nygren, Sundsvall och Inga-Maj Lundmark,
Göteborg.
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Logopednytt får nya redaktörer
Efter 39 nummer av ”Nyttan” (detta fina
smeknamn nådde våra öron under logopedstämman) kommer det onekligen att
kännas lite tomt utan manusstopp och
korrekturvändor, och all kontakt med kolleger runt om i landet som uppdraget inneburit.Tack för engagemang och uppmuntran! Vi vill även tacka dem vi samarbetat
med på DIK och Nordisk Bok, främst
Caroline Kejnemar och Petra Flood.
Fortsätt att rapportera, recensera, annon-

sera och debattera i kårens egen tidning!
Till ny redaktionskommitté valdes Elvira Berg och Camilla Björnram. De kunde
tyvärr inte närvara vid förbundsmötet, men
vi kan berätta att de gick samma kurs i Göteborg och utexaminerades våren 2000. Sedan dess har de jobbat tillsammans på Enheten för Neurologopedi på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, tills Elvira nyligen
började vikariera på Habiliteringen i Centrala Göteborg. Vi önskar Camilla och

Elvira lycka till och hoppas på en mer utförlig presentation i nästa nummer av
Logopednytt.

Nina Linjer och Annika Sönnerhed

Camilla och Elvira tar över efter Annika och Nina.

SLOF-priset till
Lotta Sjögreen

Å

rets SLOF-pristagare var traditionsenligt hemlig in i det sista. Birgitta
Rosén-Gustafsson kungjorde på
Logopedstämman att 2003 års pris går till
Lotta Sjögreen, logoped på Mun-H-center i Göteborg. Motiveringen löd: ”Hon
kombinerar forskning och klinik på ett föredömligt sätt, är alltid lika hjälpsam och trevlig mot
sina kolleger, bemöter patienter och familjer

mycket professionellt. Hon är enormt kunnig och
besitter gedigen erfarenhet. Dessutom är hon generös med sin tid och åker kors och tvärs genom
landet för att dela med sig av sina kunskaper.
Hon är en förebild för logopeder i allmänhet och
habiliteringslogopeder i synnerhet”.

boliserades av en keramikurna med SLOFlogotypen tryckt på, och berättade att hon
blivit så glad att hon inspirerats att skriva
en saga. Så fick vi höra ”Vända på alla stenar”, sagan om Mun-H-center. Vi hoppas
kunna trycka sagan i Logopednytt under
våren.

Lotta tog emot priset, som framför allt består av äran i utnämningen men också sym-

Nina Linjer

Den 5-7 september i år kommer CPLOLs 5e europeiska kongress att gå av stapeln i Edinburgh. Kongressen
anordnas av de europeiska logopedförbunden med Storbritanniens logopedförbund RCSLT som ”värd”. RCSLT
anordnar inte själva någon nationell kongress i år utan denna kongress ersätter deras egen. Ni som någon gång varit
på det brittiska logopedförbundets kongress vet att det brukar vara intressanta och aktuella föredrag inom många
olika logopediska områden. Så också denna gång!

Kongressens tema är
EVIDENCE-BASED PRACTICE:
a challenge for Speech and Language Therapists
Se hela programmet samt ladda ner en anmälnings-blankett – för du ska väl åka? –
via nätet på någon av nedanstående adresser:
www.cplol.org
www.rcslt.org/cplol.shtlm
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Lyckad stämma i Malmö
Över 200 logopeder samlades under två marsdagar för att deltaga i den
fjärde logopedstämman. Stämman ägde rum i Malmö Börshus, en
vacker och ändamålsenlig byggnad som man finner på Skeppsbron,
mittemot centralstationen. I Börshuset hade även förbundsmötet hållits
dagen innan.

S

tämman inleddes på torsdag morgon
av SLOFs avgående ordförande Birgitta Rosén-Gustafsson. Dessvärre
hade USAs invasion av Irak på onsdagen
gjort att stämmans huvudtalare, professor
Carol Frattali från Bethesda, Maryland, blivit tvungen att inställa sin resa till Malmö.
Professor Frattali skulle ha talat om ”Outcomes of care and evidence-based practice:
universal imperatives and initiatives”. Till
följd av den inställda föreläsningen ändrades programmet något, resultatet blev en
kortare kursdag och mer tid att träffa kolleger och njuta av den skånska vårsolen.

BIRGITTA ROSÉN-GUSTAFSSON rapporterade från onsdagens förbundsmöte, presenterade den nya styrelsen och tackade den
avgående. Klubban överlämnades därefter
till förbundets nyvalda ordförande Ingrid
Kongslöv, som redogjorde för och visade
det informationsmaterial som styrelsen arbetat fram under den senaste mandatperioden. Materialet består av nio kort i
A5-format, vilka beskriver varsitt diagnos-

område där logopeder är verksamma. Korten presenteras på baksidan av denna tidning. Ingrid framförde ett varmt tack till
Laryngförbundet, vars frikostiga bidrag har
gjort denna produkt möjlig. Laryngförbundet sponsrade dessutom Logopedstämman, genom att stå för torsdagens lunch.
VÅR NYA ORDFÖRANDE passade också på

att presentera sig själv lite mer ingående,
vilket hon gjorde på ett välformulerat och
humoristiskt sätt. Ingrid Kongslöv gick
logopedutbildningen i Lund. Hon bor och
arbetar numera på vuxenhabiliteringen i
Malmö, efter att ha jobbat såväl i Gävle
som i Stockholm. Hela den nya SLOF-styrelsen kommer att presenteras mer utförligt i kommande nummer av Logopednytt.
FÖRSTA DAGENS EFTERMIDDAG ägnades

två parallella föreläsningar. Eric Lindström,
logoped på Ersta sjukhus i Stockholm, talade om ”Supported Conversation for
Adults with Aphasia” (SCA). Eric delgav
oss kliniska erfarenheter av hur SCA-mo-

”Samhällegubben” Mats Trondman.

dellen kan användas vid neurologisk rehabilitering.Vi fick många konkreta exempel
på hur ett ”SCA-samtal” kan se ut, både
genom att Eric berättade och via videosekvenser där vi fick se autentiska samtal
mellan patient och logoped.
LOGOPEDERNA Marie Garsten och Ceci-

lia Lundström föreläste om ”Helsingborgsmodellen”, en behandlingsmodell för omhändertagande av barn med stamning.
Metoden lägger tonvikt vid ett konsultativt förhållningssätt gentemot föräldrar, och
bygger på en multifaktoriell förklaringsmodell till stamning. Målsättningen är att
”den som stammar skall kunna säga det han
vill när han vill, på ett sätt som han trivs
med”. Helsingborgsmodellen är inte en
behandling som utlovar läkning men den
resulterar i minskning av symtom och
föräldraoro.
STÄMMANS ANDRA DAG inleddes med två

föreläsningar som många sett fram emot.
Nyblivna doktorn i logopedi Eva-Kristina
Salameh talade om sin avhandling ”Språkstörning hos tvåspråkiga svenska barn,
epidemiologiska och lingvistiska aspekter”.
Vi publicerar i detta nummer ett referat
Auditoriet väntar på att få höra om Helsingborgsmodellen.
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imitationer av tonårsflickor, dagisfröknar
och frustrerade föräldrar. En föreläsning att
minnas! Även Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs
Universitet, framkallade glada skratt när han
refererade de lyssnarbrev han får till radioprogrammet ”Språket”, och berättade om
sina egna reflektioner kring svenska folkets
syn på sitt språk, i en föreläsning med titeln
”Svensken om svenskan”.
LOGOPEDFÖRBUNDETS fjärde stämma är

Spontan diskussion i samband med föreläsningen om flerspråkighet och språkstörning.

över.Vi har här refererat de olika inslagen i
mycket kortfattad form, men kan glädjande
nog utlova att mer utförliga artiklar kommer att publiceras under våren. Logopedstämman bjöd på hög kvalitet framför allt
beträffande föreläsningarna, men även vad
gäller lokaler och måltider.Torsdagens högtidliga middag var smakfullt anordnad i
Börshusets ljusgård, och den skicklige illusionist som stod för underhållningen gav
oss alla huvudbry. SLOFs
avgående styrelse, och i
synnerhet
Camilla
Linnander som var it
kursansvarig, har verkligen lagt ner tid och
möda på att stämman
skulle vara värd att be
Tack till Camilla! söka.Vi kan bara konstatera att man lyckats med
detta, och vi ser fram emot nästa logopedstämma som kommer att hållas år 2005.

från Eva-Kristinas disputation, där ni kan
läsa mer om hennes intressanta avhandling.
Parallellt med denna föreläsning höll
logopederna från SÖK (Södra regionens
Kommunikationscentrum), Boel HeisterTrygg, Ida Andersson och Maja Sigurd Pilesjö ett föredrag om ”AKK och logopedi”.
Boel, Ida och Maja talade om språkliga, sociala och etiska aspekter på AKK, och
logopedens roll i sammanhanget.

MARTE MEO, ”Av egen kraft”, är en metod

FÖRMIDDAGENS andra pass innehöll också

parallella föredrag. I ”Feldenkrais för
logopeder - varför det?” gav logoped AnnChristine Ohlsson en kort introduktion till
feldenkraismetoden och lät också deltagarna prova en feldenkraislektion. AnnChristine håller regelbundet uppskattade
kurser i förebyggande röstvård enligt
Feldenkrais, och i detta nummer av LN kan
ni läsa ett kort referat från förra vårens kurs
på Öland. Se också kurskalendariet för aktuell kurs.

FREDAG EFTERMIDDAG reserverades för
tvenne manliga professorer, vilka dock ej
talade parallellt utan en i taget. Först ut var
Mats Trondman, professor i kultursociologi
vid Växjö Universitet och Malmö Högskola. Ämnet var ”Brådmogna barn, vuxna
ungdomar och ungdomliga vuxna”. Mats
Trondman talade om den förlängda
ungdomstiden och dess konsekvenser under vägen från barndom till ungdom och
vuxenskap, och rev ner skrattsalvor när han
illustrerade sitt föredrag med pricksäkra

Bland utställda produkter fanns ”Fonembyrån” som bygger på Praxismaterialet.

Logoped Åsa From i samspråk med ombudsmannen Gunilla Johannesson som stod i DIKs
monter.

LOGOPEDNYTT 3/03

för samspelsanalys av interaktionen mellan
vuxen och barn. Ingegerd Wirtberg, förskollärare, psykoterapeut och licensierad
marte meo-handledare, berättade och visade exempel på de videofilmer som är
metodens arbetsredskap. Marte meo grundades av holländskan Maria Aarts och introducerades i Sverige i början av 90-talet
just av Ingegerd Wirtberg.

Nina Linjer
Annika Sönnerhed
Foto Henrik Alfredsson
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Flerspråkighet
och språkstörning –
forskning pågår!
Illustration: Sannah Salameh

Den sjätte mars ägde ännu en logopeddisputation rum, denna gång
vid institutionen för logopedi och foniatri i Lund. Det är Eva-Kristina
Salameh, redan känd för Logopednytts läsare, som nu har slutfört arbetet
med sin avhandling med titeln ”Language impairment in Swedish
bilingual children - epidemiological and linguistic studies”.

E

ftersom avhandlingen greppar över
flera områden fann man inte någon opponent med lämplig kompetens närmare än i Hong Kong, nämligen professor Paul Fletcher vid Department
of Speech and Hearing Sciences, Prince
Philip Dental Hospital. Huvudhandledare
för arbetet har varit Ulrika Nettelbladt, professor i logopedi, och bihandledare Gisela
Håkansson, professor i lingvistik. Den stora
publiktillströmningen, över 300 personer,
visade på att intresset för området är stort.

• tecken på svårigheter med processande
(grammatiska morfem med låg fonetisk
tydlighet är extra sårbara)
• auditiva temporala processproblem
I en undersökning visade det sig att 93 %
av de barn som hade LI vid fyra års ålder
vid 15-16 års ålder presterade på 12 års nivå
avseende läsförmåga, läsförståelse och
stavningsförmåga. Effekterna av LI tenderar
alltså i stor utsträckning att vara långvariga.
EFTER DETTA kom Fletcher mer in på det

PROFESSOR FLETCHER INLEDDE med att

diskutera kring språkutvecklingen hos
enspråkiga barn och vad som händer när
denna inte fungerar normalt. Olika undersökningar visar på en prevalens på 2-7 %
för språkstörning (language impairment, LI)
hos förskolebarn. Överfört på Kinas befolkning skulle det innebära att det i Kina finns
fyra miljoner förskolebarn med LI, varav
många också är flerspråkiga.
Tidigare forskning har visat att enspråkiga
barn med LI har:
• begränsningar i sin ordinlärningsförmåga
• låg MLU (Mean Length of Utterance)
• stora morfosyntaktiska begränsningar
• en liknande men mycket förlångsammad
utveckling som barn utan LI
• platåer
• fonologiska och grammatiska svårigheter
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specifikt flerspråkiga, och gav följande anledningar till att studera flerspråkiga barn
med LI: det finns mycket lite forskning
gjord, majoriteten av barnen i världen är
flerspråkiga, senare tids immigrations- och
asylpolitik i Västeuropa har ökat proportionen av flerspråkiga barn. Han poängterade också att LI är ett biologiskt fenomen varför det finns all anledning att
förmoda att flerspråkiga barn kommer att
vara minst lika sårbara som enspråkiga
barn. Fördelarna med att studera flerspråkiga barn är enligt Fletcher många.
Vetenskapligt är det värdefullt med tvärspråkliga jämförelser och testning av möjliga förklaringsmodeller när det gäller
enspråkiga barns utveckling. Praktiskt är
det viktigt för att kunna informera politiker om behov och för att rikta åtgärder
till rätt målgrupper.

FLETCHER GJORDE EN ENKEL och tydlig

sammanställning av innehållet och de viktigaste slutsatserna i de fem olika studierna.
Dessa omfattar både studier av stora och
små grupper, grammatik och fonologi, tvärstudier och longitudinella studier och är
samtidigt teoretiskt sammanbundna. Tidigare har det mest förekommit tvärstudier
som har behandlat indoeuropeiska språk.
De frågor som tas upp i avhandlingen är:
• innebär flerspråkighet att barnets LI blir
värre?
• vilka är de huvudsakliga riskfaktorerna
för LI hos flerspråkiga barn?
• kan flerspråkiga barn med LI verkligen
lära sig två språk?
• är processabilitetsteorin användbar för att
förstå LI?
• hur utvecklas språket hos flerspråkiga
barn med LI över tid?
• vilken är relationen mellan fonologiska
och grammatiska svårigheter?
STUDIE 1

Studie 1 är en epidemiologisk studie där
flerspråkiga och enspråkiga barn som
remitterats under 12 månader för misstänkt
LI i Malmö jämförs. Resultaten visar att
flerspråkiga barn remitteras i signifikant färre
fall från BVC, att de har en signifikant större
risk för grav språkstörning, i signifikant högre grad uteblir från förstagångsbesöket på
LOGOPEDNYTT 3/03

ken, medan de tio
svensk-arabiska
barnen utan LI
kunde processa
grammatisk information på en hög
nivå på i alla fall
ett av språken.
STUDIE 4

I denna longitudinella studie
visade det sig att
de svensk-arabiska barnen med
LI och deras kontroller utvecklade
grammatiska
strukturer i samma ordningsföljd.
Efter en exponering på cirka två
år kunde barnen
utan LI processa
på höga nivåer på
svenska, men de
svensk-arabiska
barnen med LI
var mer sårbara
för begränsad exponering av båda
sina språk. De
kunde dock utveckla båda språken men i en
långsammare hastighet.
STUDIE 5

Här studerades
den fonologiska
förmågan på både
svenska och arabiska. Barnen viNyblivna logopedie doktorn Eva-Kristina Salameh. Foto Henrik Alfredsson
sade sig ha lexikala svårigheter,
framför allt på arabiska. Deras fonologiska
logopedmottagningen samt att de i signifiutveckling liknade dock de enspråkiga barkant högre grad avskrivs från logopednens på respektive språk. Även här var exmottagningen p g a att barnet uteblir.
poneringen för svenska en viktig variabel,
särskilt i relation till förekomsten av synSTUDIE 2
tagmatiska processer. De flerspråkiga barÄven denna studie är epidemiologisk och
nen med LI uppvisade fler syntagmatiska
jämför riskfaktorer för LI hos flerspråkiga
och paradigmatiska processer på båda sina
och enspråkiga barn. De gemensamma riskspråk.
faktorer som hittades var föräldraoro och
nedsatt koncentrationsförmåga. Specifika
INGA DIREKTA IFRÅGASÄTTANDEN föreriskfaktorer för flerspråkiga barn var om
kom, däremot efterfrågades några klargörmodern kommit till Sverige inom en tidsanden, opponenten undrade t ex varför
rymd av ett år före eller efter förlossningen
barn med motoriska svårigheter hade
samt föräldrarnas behov av tolk efter fem
exkluderats från gruppen med LI. Orsaår i Sverige.
ken till detta är att dessa barn i regel inte
kommer till en logopedmottagning utan
STUDIE 3
skickas direkt vidare till bar n- och
Studie 3 är en lingvistisk tvärsnittsstudie,
ungdomshabiliteringen. En annan fråga
där resultaten visade att tio svensk-arabiska
gällde könsskillnader. I den aktuella avhandbarn med LI har en balanserad låg nivå
lingen förekom detta, men i en undersökavseende språkutvecklingen på båda språLOGOPEDNYTT 3/03

ning som opponenten hänvisade till förekom det inte. En möjlig orsak till detta
skulle kunna vara att Eva-Kristina i motsats till den tidigare nämnda undersökningen har utgått från en klinisk population. Pojkar tenderar att synas och höras
mer vilket innebär att deras problem uppmärksammas, och de remitteras därmed
oftare. Flickor riskerar däremot att underdiagnostiseras.
Fletcher undrade om Eva-Kristina hade
några tankar om varför många barn med
flerspråkighet inte kommer till logopedmottagningen. Eva-Kristina menar att det
till stor del kan förklaras med praktiska problem; att med tre barn och dåliga språkkunskaper ta bussen från förorten till sjukhuset är onekligen ett större företag, i synnerhet om man egentligen tror att det gör
större nytta för barnet att umgås med de
arabisktalande kusinerna... En bättre lösning vore att logopeden fanns på BVC och
kunde få direktkontakt med familjen.
Ytterligare en fråga gällde processabilitetsteorin och användbarheten av
denna. Eva-Kristina uttryckte det som att
den, när det gäller att jämföra nivån på två
så olika språk som svenska och arabiska, är
en ”gift from heaven”. Hon anser också
att processabilitetsteorin kan användas som
en guide på vägen mot en normalisering
av språkutvecklingen.
Opponenten betonade att detta är ett
område som är eftersatt forskningsmässigt
och där Eva-Kristina genom sin avhandling nu har gjort en stor insats. Avhandlingen utmärker sig framför allt genom sin
bredd, då den både omfattar epidemiologiska och lingvistiska studier, samt även genom att den har med en longitudinell studie, något som är ovanligt i de här sammanhangen.
Det finns många fler frågor som behöver besvaras. En av dem som Eva-Kristina
tänker ge sig i kast med är att fråga föräldrar vilket slag av intervention de skulle vilja
ha, för uppenbarligen kan vi inte i så stor
utsträckning erbjuda dem det i dagsläget.
Annars är Eva-Kristina i full färd med att
ta sig an ett nytt stort projekt, nämligen sitt
nystartade centrum för flerspråkighet och
språkstörning, som kommer att erbjuda bl a
bedömningar, fortbildning, material samt
råd och stöd till dem som finns runt barnet.
GRATTIS OCH LYCKA TILL
EVA-KRISTINA!

Pernille Holck, predoktorand
Barbro Bruce, doktorand
Christina Samuelsson, doktorand
Institutionen för logopedi och
foniatri i Lund
Avhandlingen kan beställas från Institutionen
för logopedi och foniatri, Universitetssjukhuset i
Lund, tel 046 172776,
margit.hakansson@logopedi.lu.se
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Kossor

& logopeder

På strandängarna avslutade vi en av kursdagarna med picknick i solnedgången.

Vad finns det för samband? Jo, i maj förra året deltog vi i kursen ”Röstoch rörelsepedagogik för logopeder” på Öland. Och där finns det
många kor.

K

ursledaren Ann-Christine Ohlsson
spred samma lugn då kvigorna
närmade sig vår ko-ovana skara,
som när hon ledde oss i olika övningar,
Feldenkraisövningar och andra. Feldenkraismetoden som Ann-Chr istine är
mycket inspirerad av beskrev hon själv i
LN 4-94 där hon också tog upp logopedisk
tillämpning av denna metod.
Under kursdagarna fick vi själva träna
oss i att använda ”VIM”- verbal instruktionsmetod i röstövningar, d v s att guida
varandra med verbala instruktioner istället
för att förevisa. VIM skiljer sig alltså från
traditionell röstbehandlingsmetodik, ”IM”-
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imitationsmetod, där patienten imiterar
logopeden. Att försöka ändra sitt arbetssätt
var svårt men enormt roligt, spännande och
tankeväckande.
En punkt i programmet var ”hur mäta
upplevelser?”. Här gick vi igenom rösthandikappindex (RHI). Vi fick också göra
tonfonetogram, prova på kulning, ta del av
Ann-Christines erfarenheter av att arbeta
med förebyggande röstvård i grupper samt
utforska vår egen möjlighet att påverka våra
övertoner i öländsk kyrka med bra akustik.
Ann-Christine delar frikostigt med sig
av sin stora kunskap och erfarenhet och
skapar en avspänd, förtroendefull atmosfär

där det blir roligt och lätt att utforska sin
egen röst och inspireras i arbetet med andras. Vi vill varmt rekommendera denna
kurs som återkommer även i år!

Helena Olsson
Söderlogopederna
Ulrika Nygren
Foniatriska avdelningen
Karolinska sjukhuset
Se även kursreferat i LN 9-00 och 8-01,
samt Kurskalendariet i detta nummer.
Ann-Christine Ohlsson föreläste också på
logopedstämman, se sid 9.
LOGOPEDNYTT 3/03

Seminarium om
behandlingsutvärdering

P

å många håll i landet prövar
logopeder med varierande klinisk
inriktning att använda professor
Pamela Enderbys metod för behandlingsutvärdering, Therapy Outcome Measures,
inom sin verksamhet. Försöken inleddes
förra våren, och efter att ha fått tillåtelse av
professor Enderby att göra vissa anpassningar till svenska förhållanden pågår nu
nästa etapp.
I april sammanställs hittills inkomna resultat från de svenska logopederna, och i
maj kommer vi att ha tillfälle att fortsätta
utvecklingsarbetet tillsammans med Pamela
Enderby och hennes medarbetare, Dr
Alexandra John, då de kommer till Malmö.
Pamela Enderby är numera dekan för
medicinska fakulteten i Sheffield. Alexandra
John har disputerat på en avhandling om
TOM, och har rent praktiskt introducerat
metoden i stora delar av England och Skottland liksom i Australien.
Ni logopeder som redan är aktiva i projektet inbjuds särskilt och vi hoppas att ni
alla kan komma. I mån av plats är seminariet även öppet för fler som är intresserade
av utvärdering av behandling.
Seminariet arrangeras tillsammans med
SLOF och äger rum i Malmö onsdagen
den 7 maj 2003 kl 13-16.30. Sammanställning av inkomna data presenteras och vi
får en unik möjlighet att lyssna till och diskutera arbetet med de mest erfarna kolleger som finns inom området.
Kostnad för deltagande 700 kr. Deltagarantalet är begränsat till max 40. Anmälan
till Talkliniken, Danderyds sjukhus 08655 5889 senast den 25 april. Alternativt via mail britt.hedin@oron.ds.sll.se
eller caroline.kejnemar@dik.se telefon: 08-4662411.

Arbetsgruppen för
behandlingsutvärdering:
Britt Hedin, Danderyd
Birgitta Henning, Jönköping
Astrid Frylmark, Sundsvall
Ann Falck, Jönköping
Svenska Logopedförbundet:
Ingrid Kongslöv

Dags att surfa!!

S

ommaren, och dess möjligheter till
andra aktiviteter än att halka runt på
isiga trottoarer, börjar skymta vid horisonten. Somliga har börjat planera semestern, bokat resa, beställt frön till rabatten
eller balkonglådorna.Andra tittar längtansfullt på golfbagen eller alla ”vattenprylar”
- snorkel, simfötter, vattenskidor, surfingbrädan. Varåt blåser vinden? Vilken sjö är
varmast? Var är sanden mjukast? Sommardrömmar...
För en person som jag som sparat håret
långt för att kunna vara riktigt säker på varifrån vinden blåser, och som vid ett tillfälle (det räckte!) stått på en vindsurfingbräda - ramlat i - stått upp - ramlat i - stått
upp och så vidare i en dryg timme, och
förgäves försökt komma iväg ut på
sjön......gäller andra surfingmöjligheter!
Min surfingbräda är en knallblå skrivbordsstol med ett tangentbord och en
skärm som mast och segel. Det behövs inte
ens en sommar för att komma till nya platser och få nya kunskaper! Jag försöker surfa
med måtta men när jag hittar en lust- och
kunskapsfylld webbsida är det svårt att sluta
läsa.

Dagens tips är en sådan sida.
www.slpsite.com är till brädden fylld med
information om logopeder, logopeders arbetsområden, behandlingsmetoder, anatomiska bilder m m. 223 länkar (!!!) till allehanda logopedinriktade sidor samt en hel
mängd egenhändigt framtaget material av
en australisk kollega vid namn Caroline
Bowen. Hon har arbetat med denna
webbsida sedan 1998 och det märks.Tack!
för att vi andra inte behöver leta fram allt
det hon letat fram genom åren. Och tack
du kollega inom KIAlumni som tipsade
mig om sidan! Ingenting blir heltäckande
eller färdigt, inte heller denna webbsida,
men man kommer en god bit på väg! Och
du, vänta inte till sommaren... surfa NU!

Elisabet Lundström
P S Jag längtar mycket efter att sommarvindarna ska blåsa genom håret, att känna den varma
sanden under fötterna och att bada naken i sjön.
Till sommaren ska jag låta min surfingbräda
vila, och ge vila även åt min kropp och mina
tankar. Hoppas du får göra detsamma. Glad
sommar! D S

ANSLAGSTAVLAN
Kallelse till årsmöte för PLOG
Tid:

14 maj kl 18.00

Plats:

Åsö Logopedgrupp, Åsögatan 148, Stockholm

Portkod 1063

Välkomna!

Teckenkurs på video!
Grundkurs i tecken som stöd till talet (TSS) är en helt nyproducerad
videofilm. Den är framställd av logopederna på Tal- och språkcentrum i Sollentuna och innehåller 400 tecken samt övningar. Speltiden är 1 timme och 30 minuter och priset är 375 kr inkl moms för
föräldrar, 625 kr inkl moms för personal. Beställs från Talkliniken,
Danderyds sjukhus, 08-655 58 89 eller britt.schonberg@oron.ds.sll.se
Filmen kommer att recenseras i Logopednytt under våren.
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Examensarbeten i logopedi,
kurs 23, Stockholm 2001
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid den senaste logopedkursen vid Karolinska Institutet. Ytterligare några uppsatser kommer i
senare nummer av Logopednytt. Uppsatserna kan beställas från universitetssekreterare Claire.Johansson@klinvet.ki.se tel 08-585 874 07. Sammanfattningarna finns också på hemsidan www.klinvet.ki.se/lf/education.html
NR 228
ORALMOTORISK FÖRMÅGA HOS BARN
MED ENKELSIDIG LÄPP-KÄK-GOMSPALT

Eva Liljerehn
Åsa Olsson
Handledare: Anita McAllister, Jill Nyberg
Syftet med denna studie har varit att undersöka oralmotorisk och artikulatorisk
förmåga hos barn med enkelsidig läpp-käkgomspalt. Sexton barn, 5:6-6:11 år gamla,
ingick i studien. Resultaten från den oralmotoriska undersökningen av spaltbarnen
jämfördes med resultaten från en tidigare
undersökning av jämnåriga normalspråkiga
barns oralmotorik (Holmberg, Bergström,
1996). Resultaten från några av de
diadochokinetiska uppgifterna jämfördes
med ett annat normalmaterial hämtat från
Nya Nelli (Holmberg, Sahlén, 2000). Studien visade att barnen med läpp-käk-gomspalt hade signifikant större oralmotoriska,
artikulatoriska och diadochokinetiska svårigheter jämfört med kontrollgrupperna.
LKG-barnen hade framför allt nedsatt
tungspetsrörlighet samt svårighet vid
sekvensrörelser med tungan. Den nedsatta
tungspetsrörligheten ledde till avvikelser vid
artikulation av dentaler hos sju av de sexton undersökta barnen. LKG-barnen presterade sämre än kontrollbarnen på samtliga diadochokinetiska uppgifter. Hälften
av barnen hade så stora artikulatoriska svårigheter att de bedömdes som svårförståeliga. Den statistiska bearbetningen av materialet visade starkt signifikanta samband
mellan variablerna oralmotorik, artikulation och diadochokinesis. Skillnaden mellan LKG-barnen och normalmaterialet
kvarstod även då vi uteslöt de oralmotoriska
uppgifter som var direkt relaterade till barnens anatomi. Statistiskt signifikanta parti-
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ella korrelationer fanns mellan artikulatoriska och oralmotoriska avvikelser (p=.014)
och mellan artikulatoriska och diadochokinetiska avvikelser (p=.016).
NR 229
EFFEKTER AV FÖREBYGGANDE RÖSTVÅRD
OCH RÖSTTEKNIK FÖR BLIVANDE FÖRSKOLLÄRARE

Karin Eriksson
Catrin Kylberg
Handledare: Maria Södersten, Eva Holmberg
Ett antal studier har visat att förskollärare
är en yrkesgrupp som är speciellt utsatt för
stora röstbelastningar under sin arbetstid i vissa fall med röstproblem som följd.Vikten av förebyggande röstträning och information om rösthälsa för att förebygga röstproblem har rapporterats, men få studier
har undersökt den direkta effekten av denna
typ av röstutbildning. I denna studie undersöktes effekten av en 11-timmars röstkurs för 7 kvinnliga förskollärarstudenter i
åldern 27-48 år. Akustiska inspelningar
gjordes i inspelningsstudio där försökspersonerna fick läsa en saga, uttala fraser och
uthållna vokaler - i normal och stark (vid
presentation av störljud) röststyrka. Aerodynamiska mätningar gjordes av subglottalt
tryck samt av glottalt flöde vid uttal av
stavelsesekvenser, i normal och stark röststyrka.Vid varje mättillfälle fick försökspersonerna dessutom fylla i ett frågeformulär
angående röstbesvär och röstmedvetenhet
samt subjektivt skatta den egna rösten. Flödet inversfiltrerades för analys och förändringar av röstproduktionen före och efter
röstkurs registrerades. Perceptuella röstbedömningar gjordes av två erfarna lyssnare med VISOR, ett interaktivt datorprogram, där fyra kvalitetsparametrar bedöm-

des. Av resultaten framkom bland annat att
både röstintensitet (Leq) och grundton (F0)
sänkts signifikant (p<.05) efter röstkursen.
De viktigaste resultaten från de aerodynamiska mätningarna visade att AC-flödet och
slutenkvoten hade ökat signifikant (p<.01),
medan förändringarna i det subglottiska
trycket och slutningskvoten icke var signifikanta. De perceptuella röstbedömningarna visade att graden av press, knarr och
instabilitet minskat signifikant (p<.05)
medan läckage hade ökat (p<.05). Av
frågeformulären framkom bland annat att
upplevd halströtthet och frekvensen av
harkling minskat signifikant (p<.05) efter
träning samt att försökspersonerna hade
ökat sin kunskap inom området och därför kände sig mer förberedda att möta sin
kommande arbetssituation.
En slutsats av denna studie var att en
kurs med denna utformning kan ge en
förbättrad röstfunktion, förändra vissa
viktiga aspekter i röstbeteendet, särskilt
vid röstbelastning. Och öka röstmedvetenheten hos otränade förskollärarstudenter. Kursens utformning och omfattning skulle kunna ligga till grund för
hur en röstutbildning på exempelvis förskollärar- och lärarutbildningarna skulle
kunna utformas.
NR 230
TAL- OCH SPRÅKFÖRMÅGA HOS EN GRUPP
SVENSKTALANDE BARN MED COCHLEAIMPLANTAT

Mona Barkensjö
Ulrika Löfkvist
Handledare: Britta Hammarberg, Elisabet Östlund
För närvarande har ca 180 döva barn behandlats med cochleaimplantat (CI) i Sverige
(våren 2001). Avsikten med CI-behandling
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NR 231
EVALUATION OF ELECTROPALATOGRAPHY EPG AS A BIOFEEDBACK TOOL IN THE
TREATMENT OF ORAL MOTOR DYSFUNCTIONAL SWEDISH SPEAKING PATIENTS

Karin Bäckman
Malin Larsson
Handledare: Anita McAllister, Bob McAllister
Electropalatography (EPG) has been
successfully used as a research tool for some
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time in Japan, USA, Germany and the UK.
Electropalatography is a technique for
recording the timing and location of tongue
contacts with the hard palate and gives information on both area and duration of
the tongue-palate contact. It can be used
clinically as a visual biofeedback device in
both diagnosis and the treatment of a variety of articulation disorders, for example,
dysarthria, cleft lip and palate, glossectomy,
hearing impairment and oral motor
dysfunction. EPG gives visual biofeedback,
which can improve the patients understanding and control of the articulatory
correlates of speech sounds and sound
sequences.
In the Reading system EPG2 used in
this study the tongue-palate contact was
registered by 62 silver electrodes, which
were placed on a thin acrylic plate. The
plate was custom made to fit the patient’s
palate. A dental mould was made by a
dentist and used to construct the individual
plate. The electrodes were placed after
anatomically and phonetically based
cr iter ia, which enabled compar ison
between different individuals.
The purpose of this study was twofold.
Firstly, the purpose was to evaluate EPG as
a biofeedback tool and a therapy
complement from a clinical perspective, and
secondly, to increase and analyse the normal database that is under development at
Stockholm University.We have added two
normal speakers to the database and
recalculated the previous recordings. The
normal inventory consisted of EPG data
from seven native speakers of Swedish,
which we have analysed and interpreted.
The normal inventory was compared to
three subjects with oral motor dysfunction.
The subjects were also compared to
themselves, pre- and post-therapy.
The speech sounds /t/, /d/, /n/, [t], [d],
/s/, [ç], [_] and [_] were analysed in terms
of 1) place of constr iction (CP, 2)
constriction width (CW), (except the
plosives since they do not have any
constriction width), 3) depth of the
articulatory constriction and 4) centre of
gravity (COG).
We have found that it is possible to
summarize more than one speaker’s
articulatory patterns and still observe
distinctiveness between different segments.
All three of the subjects have shown
some improvement even if it was not always
significantly verified. Our conclusion was
that EPG is an effective instrument to
increase articulatory awareness and we
believe it can be a useful tool in the therapy
of patients with deviant articulation. Since
our results showed positive tendencies rather than significant improvements, it would
be valuable to further test the method on
additional subjects.

NR 232
KIRURGISK BEHANDLING AV STÄMBANDSFÅRA - EN UPPFÖLJNING

Susanna Gran
Mona Hultkrantz
Handledare: Per-Åke Lindestad, Britta Hammarberg
Stämbandsfåra (sulcus glottidis) utmärks av
en längsgående fåra utmed stämbandets
medialkant och är en relativt ovanlig
stämbandsstörning.
Denna studie omfattar en utvärdering
av 10 patienter som opererats för diagnosen sulcus glottidis vid Huddinge universitetssjukhus under tiden 1988 - 1998.
Huvudsyftet med studien var att utvärdera
effekten av det kirurgiska ingreppet.
Utvärderingen av den kirurgiska behandlingen omfattade: egenupplevda förändringar (analyserades med intervju och
frågeformulär), stämbandsstatus (analyserades visuellt av två läkare) samt röstkvalitet
(analyserades perceptuellt av två logopeder).
Resultaten visade på en statistiskt signifikant subjektivt skattad röstförbättring efter operation. En signifikant samvariation
mellan den övergripande frågan ”upplevda
röstproblem efter operation” och delfrågorna ”förmåga att öka kraften/styrkan
i rösten”, ”förmåga att använda rösten i
olika situationer” och ”rösttrötthet vid röstansträngning” framgick vilket visade att det
var här som operationen givit tydligast resultat.
Signifikant förbättring av rösten kunde
däremot varken återfinnas i stämbandsstatus
eller röstkvalitet. Förbättringar för enskilda
individer noterades dock.
Operation av sulcus förefaller lämplig i
selekterade fall. Restriktiviteten som idag
råder vid beslut om operation bör bibehållas.
NR 233
JÄMFÖRELSE AV SPRÅKSTÖRDA FÖRSKOLEBARNS GRAMMATISKA FÖRMÅGA PÅ
SPRÅKLIGA TEST OCH SPONTANTAL

Jenny Johansson
Carolina Rydin
Handledare: Marjatta Aarnio, Margareta
Jennische
I denna studie jämfördes åtta språkstörda
förskolebarns resultat på grammatiska uppgifter i en testsituation med deras grammatiska förmåga i spontantalet i en semistrukturerad leksituation. Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i barnens
grammatiska prestation i de olika situationerna. Huvudstudien föregicks av en
pilotstudie, där material och analysmetod
utvecklades och utprovades. Sju syntaktiska och tjugoåtta morfologiska konstruktioner studerades. Sammanlagt visade resultaten att de språkstörda barnens grammatiska prestation skiljde sig statistiskt
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▼

är att ge barnet en möjlighet att utifrån sina
individuella förutsättningar utveckla talat
språk. Syftet med denna studie var att studera den impressiva och expressiva talspråksförmågan hos en grupp prelingualt döva
barn som behandlats med CI. Testgruppen
bestod av 16 barn (9 flickor och 7 pojkar) i
åldrarna 3;10 - 8;10 år som samtliga hade
haft sitt CI i mer än 2 år vid tidpunkten för
testning. Deras ålder vid operation låg mellan 1;9 - 3;9 år.Vid testningen användes en
norsk normerad version av Reynells språktest (RDLS) översatt från norska till svenska
(Hagtvet och Lillestølen, 1985). Testförfarandet genomfördes audiovisuellt med
enbart oral kommunikation, för att i så hög
grad som möjligt efterlikna en normal
talspråkssituation. Testgruppens resultat visade att det fanns en stor spridning inom
gruppen. Vid en partiell korrelationsberäkning (där vi kontrollerade för kronologisk ålder) fann vi att försökspersonernas
hörselålder korrelerade positivt med resultatet på den expressiva delen: r(14) = .555,
p = .032.Vid beräkning med envägs variansanalyser fann vi statistiskt signifikanta samband mellan resultatet av Reynells språktest
och typ av språkmiljö i förskola alternativt
skola, impressiv del: p = .026 och expressiv
del: p = .001. Gruppen som var individualintegrerad i talspråkig miljö hade statistiskt
signifikant högre resultat på Reynelltestets
båda delar jämfört med gruppen som vistades i teckenspråkig miljö. Dessutom hade
den individualintegrerade gruppen statistiskt
signifikant högre resultat på Reynelltestets
expressiva del jämfört med gruppen som
vistades i både teckenspråkig och talspråkig
miljö. Gruppen individualintegrerade hade
den högsta hörselåldern av de tre grupperna
vilket kan ha haft betydelse för deras resultat på Reynells språktest. Vi fann även en
del återkommande och gemensamma drag
beträffande försökspersonernas kommunikativa och expressiva förmåga. Exempelvis
använde de flesta av försökspersonerna (14/
16) tecken som stöd till sitt eget tal under
testning av den expressiva delen. Endast
inom gruppen som vistades individualintegrerade i talspråkig miljö noterades hörbar frågeintonation och dialektalt uttal. De
slutsatser vi drar utifrån vår studie är att hög
hörselålder och en språkmiljö där talspråket
tillgodoses kan vara av betydelse för
talspråksförmågan hos barn med CI.

signifikant åt i de båda situationerna. Barnen gjorde färre grammatiska fel i sitt
spontantal i den semistrukturerade leksituationen jämfört med i testsituationen.
Skillnaderna syntes främst i en lägre förekomst av morfologiska fel i spontantalet i
leksituationen. Den grammatiska konstruktion där barnen uppvisade störst skillnad i
sin prestation i de båda situationerna var adjektivböjningar, men även i användning av
prepositioner och pronomen förekom stora
skillnader. Undersökningen bekräftar resultat från tidigare studier. Det är värdefullt att
studera språkstörda barns spontantal i en
naturlig kontext för att få en mer korrekt
bild av deras grammatiska förmåga.
NR 234
PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST SVENSK NORMERING AV PASSIVT ORDFÖRRÅD HOS FÖRSKOLEBARN SAMT ELEVER I
ÅRSKURS 3 OCH 6

Anne Edvik
Vanja Grohp
Handledare: Monica Westerlund och Astrid
Frylmark
Det finns inom logopedin ett stort behov
av test som är normerade på svensktalande
försökspersoner. Syftet med denna studie var
att utföra en svensk normering av en översättning från den amerikanska versionen av
Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT-III
(1997). PPVT testar det passiva ordförrådet.
Normaldata samlades in från svenskspråkiga
förskolebarn samt elever från årskurs 3 och
årskurs 6.Vi jämförde våra resultat med den
amerikanska standardiseringen samt undersökte om det förelåg några könsskillnader
resultatmässigt. Studien omfattade 154 barn.
Resultaten visade att råpoängsmedelvärdena
för de svenskspråkiga normgrupperna
stämde väl överens med den amerikanska
standardiseringen.Vi kunde inte påvisa några
signifikanta skillnader mellan pojkarnas och
flickornas resultat. Felsvarsanalysen visade att
en del bilder samt översättningen av vissa
testord inte är helt tillfredställande.
Vi anser att modellen för testet är god
men bilderna måsta anpassas efter svenska
förhållanden och orden efter deras frekvens
i svenska språket.
NR 235
OROFARYNGEAL DYSFAGI EFTER STROKE EN JÄMFÖRELSE MELLAN BEDSIDEBEDÖMNING OCH FIBERSKOPISK UNDERSÖKNING AV SVÄLJNINGEN

Lena Appelgren
Anna Sundström
Handledare: Helena Johansson, Riitta Ylitalo
Orofaryngeal dysfagi är vanligt förekommande vid stroke, en av vår tids stora folksjukdomar. Det finns olika metoder att
undersöka och diagnostisera dysfagi. Ett
viktigt syfte med dessa är att hitta patienter
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med aspirationsrisk, ett annat att kunna ge
adekvata kostrekommendationer.
Flera studier har jämfört den logopediska bedsidebedömningen med videofluoroskopi (VF), men vad vi känner till finns det
inte någon studie som jämför bedside med
fiberendoskopisk undersökning av
sväljningen (FUS). Syftet med denna studie var att utforma ett bedsideprotokoll och
utifrån detta undersöka hur fynd vid den
logopediska bedsidebedömningen korrelerar med fynd vid FUS.Vi ville även jämföra skattad grad av dysfagi och kostrekommendationer efter de båda undersökningarna.
Elva patienter med misstanke om
orofaryngeal dysfagi efter stroke deltog i
studien. Patienterna undersöktes med bedside och FUS mellan 3 och 31 dagar efter
insjuknandet. Då fynd vid bedside jämfördes med fynd vid FUS fann vi att andningspåverkan av subtil karaktär tydde på aspiration. Avsaknad av viljemässig hosta samt
gurglig röstkvalitet och gurglig röst efter
sväljning kunde ha samband med otillräckligt luftvägsskydd. Gurglig röstkvalitet och
onormal viljemässig harkling kunde vara
tecken på sekretstagnationer.
I den sammanfattande bedömningen
fann vi att grad av dysfagi skattades relativt
lika vid bedside och FUS samt att patienter med grav dysfagi identifierades väl vid
bedside. Däremot kunde bedsidebedömningen inte ge tillfredsställande information om luftvägsskyddet. Kostrekommendationerna efter bedside var
restriktivare än kostrekommendationerna
efter FUS vilket kan anses tillfredsställande
ur säkerhetssynpunkt men negativt med
hänsyn till patientens livskvalitet.
NR 236
UTPROVNING AV ETT KATEGORIDIFFERENTIERAT BILDBENÄMNINGSTEST

Sara Lindhagen
Ami Wachtmeister
Handledare: Ellika Schalling, Per Östberg
I logopedutredningen av patienter med någon form av språkstörning ingår ofta s k
bildbenämningstestning, vilket kan ge en
uppfattning om patientens ordförråd samt
förmåga att mobilisera specifika ord. Syftet
med denna studie var att prova ut en första
version av ett nytt bildbenämningstest som
bl a är tänkt att kunna användas vid
hjärnskadediagnostik, demensutredningar
och som redskap vid neurolingvistiska studier. En skillnad mellan detta test och de
bildbenämningstest som används av svenska
logopeder idag, är att det är tänkt att resultaten skall ge ett normalfördelat utfall, vilket innebär att det är känsligt även för mindre avvikelser som t ex i början av en
demenssjukdom. Testet omfattar således
även mer ovanliga ord. En annan skillnad
är att testet är kategoridifferentierat på så

sätt att det är uppdelat i tre kategorier: levande ting, ickelevande ting samt aktiviteter/verb. Prestationsskillnader vad gäller
benämning av bilder från dessa kategorier
kan avspegla hjärnskador med olika
lokalisation. Vid utprovningen ingick 105
svartvita, tecknade bilder. 51 friska försökspersoner i åldern 30-69 år fick benämna
bilderna. Varje svar kodades in som direkt
svar, svar efter semantisk ledtråd eller svar
efter fonetisk ledtråd. Försökspersonerna
fick även besvara frågor om ålder, utbildning, yrke, läsvanor samt skatta inlärningsålder för varje enskilt ord. Försökspersonernas läsvanor poängsattes efter ett för
denna studie utarbetat kvalitativt system.
Ålder och utbildning visade sig ej påverka
resultaten på testet. Ett signifikant positivt
samband fanns mellan testresultat och läsvanor respektive inlärningsålder.Testet provades även ut på tre patienter med afasi respektive demens, för att se hur det fungerar
kliniskt. För att gå vidare med utvecklingen
av föreliggande test utarbetades förslag inför de ytterligare utprovningar som ansågs
krävas. Förslagen innebar bl a att ta bort
vissa bilder, rita om andra, samt att fler, nya
bilder skulle ingå. Även testprocedur och
urval av försökspersoner kommenterades.
NR 237
SAMBAND MELLAN LÄSFÖRMÅGA, FONOLOGISK MEDVETENHET OCH SPRÅKFÖRSTÅELSE HOS GRAVT SPRÅKSTÖRDA ELEVER

Lena Liljeberg
Handledare: Ulla Föhrer,Ylva Segnestam
Barn med specifik språkstörning har svårigheter med att producera och/eller förstå
talat språk, oberoende av begåvning och
hörsel. De har också ofta en nedsatt fonologisk medvetenhet och ligger därför i riskzonen för att utveckla lässvårigheter. Ett flertal studier har påvisat betydelsen av fonologisk medvetenhet för läsinlärningen. Bland
annat spelar förmågan att rimma, segmentera ord och syntetisera ljud till ord en viktig roll vid den tidiga läsinlärningen. Syftet
med denna studie var att kartlägga fonologisk medvetenhet hos 20 gravt språkstörda
låg- och mellanstadieelever vid Hällsoboskolans statliga resurscenter i Sigtuna, därefter att undersöka sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läsförståelse samt
ordavkodningsförmåga. Syftet var även att
studera hur passivt ordförråd och grammatisk förståelse kunde relateras till läsförståelse samt ordavkodningsförmåga.Vedertagna
test inom den logopediska verksamheten användes för att undersöka fonologisk medvetenhet, ordförråd och satsförståelse. Läsförståelse testades för både ord och meningar.
Resultaten visade att de flesta av eleverna
hade en svagt utvecklad fonologisk medvetenhet, liksom icke-åldersadekvata resultat
för läsförståelse, ord-avkodningsförmåga,
passivt ordförråd och satsförståelse. Det framLOGOPEDNYTT 3/03

mängd och ett mer komplext tal för de två
försökspersoner som enligt testning hade
lättare språkliga svårigheter. Detta resultat
skiljer sig från resultat i tidigare liknande
studier. Den vuxenstyrda interaktionen
befanns ha många likheter med logopedbedömningen.
I uppsatsen diskuteras svårigheterna med
att diagnostisera språkstörningar hos
tvåspråkiga barn och vikten av fortsatt
forskning kring detta område betonas.

NR 238
KAN MAN GENOM EN LOGOPEDBEDÖMNING SKILJA EN SPRÅKSTÖRNING
FRÅN ETT ANDRASPRÅK I UTVECKLING?

NR 239
UTVÄRDERING OCH UTPROVNING AV
ORALMOTORISKA TESTUPPGIFTER PÅ
SEXÅRIGA BARN

Annaci Algers
Åsa Mogren
Handledare: Marjatta Aarnio och Margaret
Obondo

Åsa Gustavsson
Sara Harnemo
Handledare:Anita McAllister, Miriam Hartstein

Mot bakgrund av att tvåspråkiga barn från
multietniska områden rapporteras klara
språklig och psykologisk testning sämre än
enspråkiga barn tillhörande majoritetskulturen, är det viktigt att man är medveten om
de faktorer som kan spela in vid testning, så
att bedömningen blir rättvisande.
Vi har i denna studie valt att, delvis ur
ett sociolingvistiskt perspektiv, belysa svårigheterna med att testa tvåspråkiga barn
från multietniska områden.
Studiens syfte var att utreda om det genom logopedbedömning går att fastställa
huruvida språksvårigheter hos tvåspråkiga
barn från multietniska områden beror på
bristfällig andraspråksutveckling eller avvikande språkutveckling.
I studien gjordes en bedömning med
formella språkliga test respektive spontantalsanalys av sex tvåspråkiga barn från multietniska områden, i åldern 4:5 - 6:8 år, som
fått remiss till logoped. Såväl barnens
svenska som deras förstaspråk bedömdes.
En jämförelse gjordes mellan resultat erhållna genom test och spontantal. Spontantalet spelades in i två kontexter på barnets
förskola och transkriberades; en vuxenstyrd
och en barnstyrd interaktion. Analysen av
spontantalet gjordes ur flera aspekter; Mean
Length of Utterance (MLU), ordförråd,
utvalda grammatiska konstruktioner och
samtalsmönster. Dessa jämfördes sedan med
testresultaten. Genom logopedbedömningen befanns tre av de sex försökspersonerna ha språkstörning, två uppvisade lättare språkliga svårigheter och ett av barnen bedömdes ha uttalsbrister.
Resultaten av jämförelse mellan testresultat och spontantal visar vidare att testen korrelerar signifikant med spontantalsmåttet MLU. I spontantal hos alla försökspersoner förekommer däremot konstruktioner som inte testen klarade av att elicitera.Vid en jämförelse mellan vuxenstyrd
och barnstyrd spontantalsinteraktion gav
den barnstyrda interaktionen en större
LOGOPEDNYTT 3/03

Logopeder och tandläkare vid Huddinge
Universitetssjukhus och Danderyds sjukhus har under de senaste åren arbetat med
att utveckla ett nytt oralmotoriskt test, under arbetsnamnet HS/DS-testet. HS/DStestet är tänkt att kunna användas på både
barn och vuxna, och på alla patientgrupper
med misstänkta oralmotoriska svårigheter.
Som en del i utvecklingsarbetet av ett test
är det nödvändigt att utprova testuppgifterna. En utprovning kan ge värdefulla idéer om hur testet kan förbättras. För
att kunna säga något om avvikelse och även
grad av avvikelse krävs en normering av
uppgifterna på ett normalmaterial. Syftet
med denna studie var att utprova HS/DStestets läpp- och tungmotorikdelar på 30
sexåringar och därigenom samla in normaldata för uppgifterna, samt att utveckla och
förtydliga manual och testprotokoll för de
aktuella testuppgifterna inför utprovningen.
Resultatet visade att sexåringarna i denna
studie inte hade en fullständigt utvecklad
oralmotorik i den mening att de kan utföra alla uppgifter utan anmärkning. Endast tre av fjorton uppgifter klarade fler än
70% av barnen att utföra utan anmärkning.
Den svåraste uppgiften var att pendla med
tungan mellan mungiporna, vilket ingen
av sexåringarna klarade utan anmärkning.
De svåraste uppgifterna utfördes i hög grad
med lätta medrörelser, lätt trevande eller
lätt orytmiskt.Totalresultatet på läppdelens
uppgifter korrelerade med totalresultatet på
tungdelens uppgifter. Svårigheter med
diadochokinesis korrelerade med andra
oralmotoriska svårigheter. Resultaten från
denna studie visade inte på några generella
könsskillnader. Denna studie tjänar som en
del i utvecklingsarbetet av HS/DS-testet.
Den bedömningsskala som utformats bör
kunna användas för att differentiera olika
grader av oralmotoriska störningar hos barn
och vuxna. Resultaten från vår undersökning kan ge riktlinjer om normala sexåringars oralmotoriska förmåga.

NR 240
MORFOLOGISK MEDVETENHET HOS
ELEVER I ÅRSKURS 5

Lena Mattsson
Susanna Mustonen
Handledare:Astrid Frylmark, MonicaWesterlund
Morfologisk medvetenhet innebär att man
förstår hur ord är sammansatta av olika delar,
t ex ordstam och ändelser, och hur dessa
delar påverkar betydelsen av orden. Den
morfologiska medvetenheten är en av flera
viktiga komponenter som ingår i begreppet språklig medvetenhet.Vid utredning av
dyslexi skulle det sannolikt vara av värde
att bedöma den morfologiska medvetenheten då denna anses vara förknippad med
framförallt stavningsutvecklingen. Syftet
med denna studie var att utforma ett
bedömningsmaterial för att undersöka
morfologisk medvetenhet hos en grupp
normalspråkiga elever i årskurs 5, samt att
undersöka om det finns ett samband mellan morfologisk medvetenhet och stavning
av ord med morfologiska fällor. Vi avsåg
även att utvärdera det av oss konstruerade
morfologiska medvetenhetstestet (MMtestet).Totalt medverkade 56 svenskspråkiga
elever (21 flickor och 35 pojkar). Eleverna
kom från två skolor i en kommun i Stockholms län; 32 av eleverna kom från områden med kringliggande flerfamiljshus och
resterande elever hämtades från villaområden. Inför konstruktionen av testuppgifterna och stavningstestet för morfologisk medvetenhet gjordes intervjuer med
sju lärare från mellan- och högstadiet. Därigenom fick vi en bild av hur undervisningen i morfologi bedrivs samt vilken
morfologisk kännedom lärarna ansåg att
elever i årskurs 5 bör ha. MM-testets deluppgifter korrelerade signifikant med
stavningstestet och de flesta eleverna i åk 5
klarade MM-testet som konstruerats för
studien. En del av eleverna använde inte
sina morfologiska kunskaper när de stavade.
Skillnader mellan upptagningsområden och
kön kunde konstateras. Studien beskriver
hur ett morfologiskt testmaterial sammanställdes samt diskuterar detta utifrån exempel och vad som krävs i de olika deltesten.
NR 241
EFFEKT AV RÖSTBEHANDLING FÖR
FONASTENIPATIENTER: ENKÄT OCH
PERCEPTUELL RÖSTBEDÖMNING AV BEHANDLADE OCH OBEHANDLADE PATIENTER – EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE

Therese Engström
Karin Sundgren
Handledare: Britta Hammarberg, Stellan
Hertegård
Fonasteni är en funktionell röstrubbning
som kännetecknas av normal larynxbild i
kombination med subjektiva besvär som
exempelvis rösttrötthet, globus, obehag från
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▼

kom att fonologisk medvetenhet signifikant
samverkade med elevernas läsförståelse liksom med deras ordavkodningsförmåga. Både
ordavkod-ningsförmågan och läsförståelsen
kunde i sin tur relateras till ordförråd och
grammatisk förståelse. Ett tydligt samband
fanns även mellan fonologisk medvetenhet
och ålder. Resultaten i denna studie stämmer väl överens med förväntade resultat liksom med fynd från tidigare studier av
språkstörda barn.

larynxområdet, host- och harklingsbehov.
Förekomst av dysfoni är inte avgörande för
fonastenidiagnosen utan rösten hos dessa
patienter kan variera från helt normal till
mycket avvikande. Diagnosen är den vanligaste röststörningen vid landets foniatriska kliniker och behandlingen består vanligtvis av röstterapi inklusive rösthygieniska
råd. Funktionell och habituell dysfoni används närmast synonymt med fonasteni vid
en del kliniker varför även två patienter
med dessa diagnoser inkluderats i studien.
Denna studie är en uppföljning av totalt
35 patienter som diagnostiserats med fonasteni, funktionell eller habituell dysfoni.
Syftet var att, med en enkät samt en auditiv perceptuell röstbedömning, undersöka
röstbehandlingens kort- och långsiktiga
effekt för fonastenipatienter genom att följa
upp två patientgrupper, en grupp som erhållit röstbehandling (N=17) samt en grupp
som ej erhållig röstbehandling (N=18).
Resultaten från den perceptuella röstanalysen visade inte på någon signifikant
gruppskillnad i röstkvalitet vare sig vid
nybesöket eller vid uppföljningstillfället.
Däremot sågs tendenser till att graden av
hypofunktion och knarr minskat från
nybesöket till uppföljningstillfället för båda
grupperna. Enkätundersökningen visade att
patienterna i behandlingsgruppen var
mycket nöjda med logopedbehandlingen
och upplevde sig ha fått en statistiskt signifikant bättre röstfunktion efter behandlingen. Den perceptuella röstanalysen
kunde dock inte påvisa att behandlingen
lett till någon signifikant hörbar röstförändring men tendenser till en minskad
grad av knarr och hypofunktion kunde
skönjas. En tendens sågs i att personerna i
den behandlade gruppen upplevde högre
röstkrav i sitt yrke än personerna som inte
fått logopedbehandling trots att grupperna
inte skilde sig åt vad gäller fördelningen i
olika yrkeskategorier. I övrigt kunde enkätsvaren inte påvisa några skillnader mellan
de bägge grupperna utan de upplevde fonastenisymtom och röstproblem i liknande
utsträckning i dagsläget. Resultaten tyder
på att logopeder bör utvärdera röstbehandlingens effekt på patientens subjektiva besvär med hjälp av enkät som ges till
patienten vid första och sista behandlingstillfället likväl som att man rutinmässigt gör
en röstinspelning vid dessa tillfällen.

NR 242
SUBTILA SPRÅKSTÖRNINGAR HOS PATIENTER MED DIAGNOSEN MCI (MILD
COGNITIVE IMPAIRMENT) - DEL I: UTIFRÅN
DEN TEMATISKA BILDEN ”KAKSTÖLDEN”

Olof Tyche
Handledare: Ing-Mari Tallberg
Mild Cognitive Impairment (MCI, i svensk
översättning ”lindrig kognitiv störning”) är
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ett vanligt förekommande kliniskt tillstånd
hos äldre personer innebärande en selektiv
funktionsnedsättning av det episodiska minnet. Det uppskattas att 10-15% av MCI-patienter utvecklar Alzheimers sjukdom (AD)
varje år. Mot bakgrund av de tidiga kända
tecknen vid AD kan man anta att språkstörningarna vid MCI är mycket subtila. Ett
syfte med den här studien var att undersöka
om det fanns några subtila språkstörningar
hos MCI-patienter och hur dessa yttrade sig.
Ett annat syfte var att samla normaldata på
hur en kontrollgrupp beskrev den tematiska
bilden ”Kakstölden” (”The Cookie Theft”,
från Boston Diagnostic Exam, Goodglass &
Kaplan, 1983).
I studien deltog 12 patienter med diagnosen MCI i åldrarna 51 till 61 år. Den
matchade kontrollgruppen bestod av 12
personer och flertalet av dessa var sammanboende partners till MCI-patienterna.
I studien användes test på konfrontativ
benämningsför måga BNT (Boston
Naming Test, Goodglass & Kaplan, 1983),
fonematisk och semantisk ordgenerering
(COWA Controlled Oral Word Association, Benton & Hamsher, 1989). Korrelationsberäkningar visade positiva signifikanta samband, hos både MCI- och kontrollgrupp mellan antal utbildningsår och
språklig förmåga. Dessa variabler visade
även samband med semantiska aspekter
från beskrivningarna vilket tyder på att utbildning har betydelse för hur effektivt
”Kakstölden” beskrivs. En typbeskrivning
skapades utifrån kontrollgruppens beskrivningar för att undersöka vilka ord och
begrepp som användes och hur de förekom i olika positioner i beskrivningarna.
Typbeskrivningen jämfördes sedan med
MCI-gruppens beskrivningar som skilde
sig från kontrollgruppens i flera avseenden, bl a var ordningsföljden annorlunda,
innehållet var i flera fall ostrukturerat och
överdrivet detaljerat. Det förekom även
neologismer som tyder på en försämrad
tillgång till det semantiska nätverket. Resultaten i denna studie tyder på att förutom nedsatt episodiskt minne så förekommer också subtila språkstörningar som
påverkar individen på olika sätt i vardagliga sammanhang.
NR 246
PROSODI HOS BARN PÅ SPRÅKFÖRSKOLA

Charlotte Scocco
Handledare:Ulrika Nettelbladt, Christina
Samuelsson
Både internationellt och i Sverige har det
sedan 1970-talet bedrivits mycket forskning om barnspråksstörningar. Sedan 1980talet är specifik språkstörning ett vedertaget begrepp i detta sammanhang och innebär att de språkliga svårigheterna inte kan
relateras till andra handikapp eller dysfunktioner. En av de teoretiska inriktningar

som förklarar den grundläggande
störningen hos barn med specifik språkstörning, har utvecklats under de två senaste decennierna och utgår ifrån begränsningar i barnets språkliga processande av
snabbt inkommande auditiva stimuli. Den
betonar att grammatiska morfem bär på
viktig information om betydelser och funktioner av ord.
Prosodi organiserar och strukturerar talet och används i kommunikativt syfte för
att bl a särskilja betydelser hos ord och orddelar, för att framhäva och gruppera delar
av talet och för att ange talhandling t ex
påstående, fråga eller utrop (Gårding, 1994).
I början av 90-talet lade Gerken (1991)
fram den s k metriska hypotesen som har
en klar anknytning till teorier om språkligt processande. Hypotesen är att förekomsten av förenklingar hos barn skulle kunna
relateras till metriska mönster och att det
sannolikt finns språkspecifika mönster. Utifrån detta spekulerar man i om svårigheter
som barn med språkstörning har med exempelvis pretoniska stavelser, som ofta utgörs av grammatiska morfem, delvis kan
förklaras av prosodisk eller metrisk rigiditet (Nettelbladt 1996).
Huvudsyftet med denna studie var att
undersöka om barn med språkstörning har
prosodiska avvikelser och om så är fallet
att i möjligaste mån kartlägga hur dessa kan
karaktäriseras. En specifik frågeställning var
om det finns samband mellan prosodisk
avvikelse och andra språkliga avvikelser/
svårigheter. Ett delsyfte var också att göra
en utprovning av det prosodiska undersökningsmaterialet.
I studien deltog 30 barn med språkstörning på språkförskola i åldrarna 4:6 7:6 år. De testades först avseende språkförståelse, expressiv grammatisk förmåga samt
oralmotorik. Det prosodiska undersökningsmaterialet, som utformats av Christina Samuelsson och Ulrika Nettelbladt
(Samuelsson & Nettelbladt, 1999) bestod
av 12 deltest där fonologi och prosodisk
förmåga på stavelse-, ord-, fras- och textnivå
undersöktes. För analysen gjordes en ljudinspelning av hela undersökningen och den
transkriberades fonetiskt och ortografiskt.
Resultaten visade att 9 barn hade
prosodiska avvikelser. Det var inte möjligt
att vidare karaktärisera dessa avvikelser. Resultatet visade att barnen med impressiva
svårigheter hade signifikant lägre resultat
på prosoditestet. Det fanns även en signifikant korrelation mellan syntagmatiska processer och resultat på prosoditestet. Fynden tyder på samband mellan grava
fonologiska svårigheter och prosodiska avvikelser samt samband mellan impressiva
svårigheter och prosodiska avvikelser.
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Studentuellt

Kommunikationen ett ämne som berör alla
”Tala är silver, tiga är guld” är djupt
inpräntat i oss svenskar men hur skulle
kommunikationen fungera om vi alla sitter som tystråttor och inte delar med oss
av det som finns innanför skalet? Vi kan
inte utgå från att andra förstår vad vi menar om vi inte uttrycker det. Vi behöver
alla en kommunikation som fungerar.
Fredrik Lindström skriver i sin bok
Världens dåligaste språk: ”Det här är ett gemensamt rättesnöre för den respons man
ger både på tal och skrift - att hjälpa folk
att bli medvetna om vilken effekt deras
språk har på omgivningen.” Jag associerar
detta till vad som sagts på en föreläsning
om handikappade barn, att det gäller för
logopeden att nå kommunikativa mål som
fyller en funktion för den handikappade.
Det spelar kanske inte så stor roll om personen i fråga kan säga s eller inte, om inte
kommunikationen i stort fungerar. Fredrik Lindströms idéer om ett funktionellt
rättande av andras språk, som att förklara
för den omedvetne att genre vanligtvis uttalas schanger på svenska, stämmer alltså
överens med resonemanget på föreläsningen. Språket, kommunikationen, fylLOGOPEDNYTT 3/03

ler en funktion och det är den som är det
intressanta.
Vi logopeder arbetar med ett av det viktigaste som finns för oss människor och som
har fått världen att se ut som den gör idag;
nämligen mellanmänsklig kommunikation.
Det är fascinerande att kommunikationen
har fungerat så bra att stenålderns byastruktur
utvecklats till det samhälle vi lever i idag.
Samtidigt har bristande kommunikation lett
till otaliga missförstånd och missöden som
drabbat människor i alla tider. Krig bryter
ut, vänskapsrelationer rinner ut i sanden och
parrelationer går sönder.
Ju fler kurser jag läser desto mer medveten blir jag om kommunikationens betydelse. Redskapen att utveckla den kan
synas små, men de är oerhört värdefulla.
Alla barn har rätt till en god kommunikation. Även motoriskt handikappade barn
(och vuxna) med språkliga handikapp har
rätt att välja, fråga, säga nej. Jag tänker tillbaka på hur många kommunikativa blundrar jag, i bästa välvilja, gjort vid vårdandet
av sjukhemspatienter, t ex alla gånger tant
Hulda larmade och pekade och pekade åt
något håll och jag envisades och envisades

med att hitta föremålet hon pekade på. När
jag sedan kallade på ytterligare personal sade
de bara ”Hon gör så ibland, hon vill inget
särskilt”. Det kan kanske verka hårt att resonera så, men även handikappade människor har ett behov av att bara samtala och
vill inte alltid ha hjälp med något när de
tar initiativ till kommunikation. Det kan
alltså vara en funktion i sig i att känna samhörighet, medmänsklighet och bekräftelse
och detta kanske var vad tant Hulda faktiskt sökte!
Det är stimulerande och roligt att få läsa
om något som berör alla. Jag har fortfarande inte mött någon som okommenterat
låtit ämnet kommunikation glida förbi vid
en middagskonversation. Hoppet är att i
framtiden bli ett smörjningsmedel för
kommunikativa funktioner oavsett om det
kommer att handla om dentaliseringar som
ska rätas till, knutor på stämbanden som
skall lösas eller CP-skadades förbättrade
vardagskommunikation.

Petra Åberg
Logopedkurs 22
Lund
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KURSKALENDARIUM
• Elektropalatografi (EPG) för bedömning och behandling
av talavvikelser hos barn, ungdomar och vuxna. Fristående kurs 5p, Göteborgs universitet, v 43 + två dagar i
december.
Info: kurskatalogen Göteborgs universitet,
www.logopedi.gu.se eller
anette.lohmander@logopedi.gu.se
lena.hartelius@logopedi.gu.se
• Neuropediatrik med inriktning på ät- och sväljstörningar.
Fristående kurs 5p, Karolinska Institutet, ht 2003. Info:
KI kurskatalog/fristående kurser eller Margareta Jennische,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset.
• Praxiskurs, Lärarhögskolan, Stockholm, 12 september.
Anmälan kan ske direkt på tel 08-7379751.
• Kurs för logopeder i röst- och rörelsepedagogik, Öland
28 maj-1 juni samt 1-3 oktober (i samband med Skördefesten).
Anm och info: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se,
tel 070-3287766.

Bibliotekarier, logopeder, informatörer, kultursekreterare m fl.

DIK-föreningen vid Universitetssjukhuset i
Lund inbjuder till

ÅRSMÖTE
Tid:
Plats:
Förtäring:

Tisdagen den 29 april kl. 18.00
Bibliotekets kulturavdelning i centralblocket
Universitetssjukhuset i Lund
Landgångar m m som DIK bjuder på.

Frågor och anmälninar kan lämnas till till Inger Gadh
Tel 046-17 23 24
Fax 046-17 27 80
Hjärtligt Välkomna

Lediga platser
UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND
Verksamhetsområde Öron-, näs. och halssjukvård
Avd för Röst- och Talvård

Leg. Logopeder
Tillsvidareanställning eller Vikariat året ut
Omfattning 75-100%. Uppehållstjänst kan diskuteras
Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt vid god förmåga till
samarbete med andra yrkeskategorier. Handledning av logopedstudenter kan förekomma och då är två års
yrkeserfarenhet önskvärd.
Innehållet i tjänsterna kan diskuteras beroende på intresse och kvalifikationer.
Tillträde den 1 juli 2003 eller efter överenskommelse
Upplysningar lämnas av Cheflogoped Kjerstin Becker, tel 046-17 15 35
Facklig företrädare leg.logoped Christina Askman, tel 046-17 17 56
Ansökan, märkt med ref nr 25X8700-SLT, skickas till Cheflogoped Kjerstin Becker, Avd för Röst och
Talvård, Universitetssjukhuset i Lund, Lasarettsgatan 19, 221 85 Lund, senast den 2 maj 2003.
Platsansökningsformulär kan rekvireras från sekreterare vid avd för Röst och Talvård, tel 046-17 35 84.

Universitetssjukhuset i Lund
är ett regionsjukhus som erbjuder högt specialiserad sjukvård till invånarna i södra
sjukvårdsregionen, det vill säga Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och södra delen av
Hallands län. Dessutom erbjuder vi bassjukvård till invånarna i närområdet.
Vår ambition är att med hög kompetens och kvalitet vara ett ledande sjukhus – och att därmed
bidra till ett friskare samhälle och en god livskvalitet. Forskning, undervisning och utveckling är en
viktig del av sjukhusets vardag. Sjukhuset är givetvis rökfritt. Platsannonser och kontaktpersoner
finns på www.platsnytt.skane.se och på www.lund.skane.se
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Vad sägs om att bo i Bohuslän?
Här ﬁnns salta bad, färska räkor och vacker natur!
Vår arbetsplats kan bl a erbjuda:
• ett fritt och självständigt arbete i tvärprofessionella team
• goda möjligheter till fortbildning
• samverkan med logopedutbildning, möjlighet
att handleda studerande
• nya och ändamålsenliga lokaler
• en intresserad chef, trevliga medarbetar och
kollegor, ett öppet diskussionsklimat och
många glada skratt i ﬁkarummet
Är du intresserad av ett stimulerande och spännande arbete, där du som logoped är eftertraktad
och uppskattad?
Barn- och ungdomshabiliteringen i norra
Bohuslän, Uddevalla, söker leg logoped,
100 %, tillsvidare.

För mer information se vår hemsida
wwwhot.vgregion.se/hfv eller kontakta habiliteringschef Lars-Erik Gotthard, tfn 0522-931 57,
logoped Elisabeth Eggert, tfn 0522-923 35,
e-post lars-erik.gotthard@vgregion.se
elisabeth.eggert@vgregion.se

www.vgregion.se

Vågar du flytta till södra Norrland?

Enhetschef
Område Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Kommunikations- och Dataresurscenter för
funktionshindrade barn och vuxna. DART
Vi söker dig med intresse för kommunikation,
IT och funktionshinder.
Förutom att vara chef för ca tio duktiga medarbetare ﬁnns
möjlighet att också arbeta i verksamheten med antingen
utredning, utbildning eller FoU.
DART är beläget i anslutning till Specialpedagogiska
Institutet i Göteborg i alldeles nya och fräscha lokaler nära
Centralen i Göteborg.
Läs på vår hemsida för mer information www.dart-gbg.org
och/eller ring oss teamsamordnare Gunilla Thunberg,
tfn 031-739 80 87 alt 0707-85 52 25,
e-post gunilla.thunberg@vgregion.se alt habiliteringschef
Elisabeth Martinsen, tfn 031-50 26 32.

Logopedverksamheten Gävleborg söker logopeder till Hudiksvall. Vi är redan två logopeder och en sekreterare, men vi
behöver förstärkning. Om du inte har varit i Hälsingland är du
välkommen till oss på ett besök. Vi betalar givetvis resan.
Hudiksvall, ca 40 000 inv., är en kuststad med goda möjligheter till bad, segling, etc.Vintertid är det nära till skickbackar.
Stockholm ligger 2,5 timme bort med tåg, Gävle ca 1 tim och till
Sundsvall tar det ca 40 min.
Vi ser helst att Du är intresserad av allmänlogopediskt
arbete, men om du är specialintresserad av vissa diagnoser så
är vi öppna för en diskussion om det.
Vi är en fristående länsklinik med verksamhet i Hälsingland och
Gästrikland. Till kliniken hör samtliga läns logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt hör vi till länssjukhuset i Gävle. Vi är idag 16
logopeder och 6 administrativ personal. Vi har delat in oss i ämnessektioner – Afasi, Barn, Röst/stamning, Administration. Via möten i
sektionerna utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsövergripande rutiner för verksamheten. I länet finns en ny enhet,
KOM-X, med specialinriktning på AKK. En av våra logopeder arbetar i det teamet. Vi arbetar också i viss utsträckning med telemedicin,
främst med afasi.

Kvalifikationer: Leg. logoped.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Upplysningar lämnas av verksamhetschef Birgitta Johnsen, tel
026-15 47 92, e-post birgitta.johnsen@lg.se eller Inga-Britt Gill,
tel 0650-927 23, e-post inga-britt.gill@lg.se
Fackling representant för DIK/SLOF är Karin Langesten,
tel 026-15 47 80, e-post karin.langesten@lg.se

www.vgregion.se
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Välkommen med din ansökan senast den 30 april till Birgitta
Johnsen. Logopedverksamheten Gävleborg, Länssjukhuset,
801 87 Gävle.
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Danderyds sjukhus AB söker

CHEFLOGOPED
till Talkliniken, Tal- och Språkcentrum i Sollentuna
Är du nyfiken och vill prova på nya arbetsuppgifter?
Du behöver inte ha chefserfarenhet eftersom vi på
Danderyd sjukhus har chefutbildningsprogram och det
finns möjlighet att delta i fadder- och mentorprogram.

Vi hoppas att även du som kanske bara funderar på
chefuppdrag men inte bestämt dig nu blivit nyfiken.
Vi kan erbjuda ett stimulerande arbete – ring så
berättar vi mer!

Vi vill att du är kommunikativ, har lätt att samarbeta
och är intresserad av vad som händer logopediskt i
omvärlden. Vi tror också att du har en förmåga att se
möjligheter och gillar utmaningar. Humor och initiativrikedom är egenskaper som vi värdesätter. Du får
gärna ha habiliteringsbakgrund.

Kvalifikation: Leg logoped

Du är direkt underställd verksamhetschef (logoped)
och du ingår i Talklinikens ledningsgrupp. Alla medarbetare deltar i gemensamma planeringsdagar och
andra aktiviteter samt seminarier inom olika diagnoser. Du ansvarar för behandlingsdelen vid T o S och
har ett nära samarbete med enhetschefen ansvarig
för barnomsorg/skola. T o S har fyra språkförskoleavdelningar samt fyra språkklasser med tillsammans
åtta logopeder.

Anställningsform: Heltid. Anställning tillsvidare som
logoped, med 4-års förordnande som cheflogoped.
Tillträde 1/6 2003 eller efter överenskommelse.
För mer information om tjänsten kontakta
verksamhetschef Britt Hedin tel: 08-655 58 90,
logoped Åsa Sjöberg To S tel: 08-626 74 58 eller
logoped Anita Laurin To S tel: 08-754 03 12
Ansökan: Välkommen med din ansökan som ska
vara inkommen senast den 22 april 2003 märkt med
Ref.nr TAL 5/03 ställd till Siv Gustavsson, Hus 19
Plan 15, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm.
E-post: siv.gustavsson@ort.ds.sll.se
Hemsida: www.ds.se

www.ds.se/jobb

TYCKER DU ATT
HABILITERING VERKAR
INTRESSANT?

tar i det teamet. Vi arbetar också i viss utsträckning med telemedicin,
främst med afasi.

I så fall är du varmt välkommen att arbeta i vårt
län. Om du har ringa erfarenhet inom området
är vi beredda att hjälpa dig med att utvecklas
som habiliteringslogoped.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Logopedverksamheten Gävleborg söker logopeder till såväl
barn- och ungdomshabilitering som till vuxenhabilitering.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april till Birgitta
Johnsen.Logopedverksamheten Gävleborg, Länssjukhuset,
801 87 Gävle.

Vi är en fristående länsklinik med verksamhet i Hälsingland och
Gästrikland. Till kliniken hör samtliga läns logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt hör vi till länssjukhuset i Gävle. Vi är idag 16
logopeder och 6 administrativ personal. Vi har delat in oss i ämnessektioner – Afasi, Barn, Röst/stamning, Administration. Via möten i
sektionerna utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsövergripande rutiner för verksamheten. I länet finns en ny enhet,
KOM-X, med specialinriktning på AKK. En av våra logopeder arbe-
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Placering: Vi har behov av habiliteringslogopeder både i Hälsingland och i Gästrikland. Aktuella orter är Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Gävle och Sandviken.
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Upplysningar lämnas av verksamhetschef Birgitta Johnsen, tel
026-15 47 92, e-post birgitta.johnsen@lg.se
Fackling representant för DIK/SLOF är Rose-Marie Svensson,
tel 026-15 47 11, e-post rose-marie.svensson@lg.se
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Landstinget i Östergötland söker

Logopeder
till Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala
Talvårdsavdelningen Universitetssjukhuset i Linköping
Talvårdsavdelningen är en del av öronkliniken, som ingår i Rekontruktionscentrum. Logopederna arbetar
även på andra enheter.
Arbetsuppgifter: Just nu behöver vi särskilt Dig som är intresserad av rehabilitering av förvärvade hjärnskador, stamning och/eller språkstörningar hos barn.
Arbetsvillkor: 50% finns som tillsvidareanställning, övrigt är vikariat. Samverkan med språkförskola/
kommunikationsklass kan bli aktuellt.

Rehabenheten, Lasarettet i Motala, Hälso- och sjukvården i västra
Östergötland
Logopedmottagningen tillhör Rehabenheten, som är en paramedicinsk enhet bestående av sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, kuratorer och logopeder. Kvalitet, utveckling och handledning är en självklarhet för oss och
det finns goda möjligheter till fortbildning.
Arbetsuppgifter: Allmänlogopedi med stora möjligheter till att själv påverka tjänstens innehåll.
Arbetsvillkor: 100% tillsvidareanställning.

Upplysningar när det gäller Talvårdsavdelningen Universitetssjukhuset i Linköping lämnas av:
Cheflogoped Christina Danbolt. tel 013-22 26 32. e-post christina.danbolt@lio.se
Upplysningar när det gäller Rehabenheten, Lasarettet i Motala, Hälso- och sjukvården i Östergötland
lämnas av:
Logoped Monika Sjöberg, tel 0141-774 14, e-post monika.sjoberg@lio.se
Facklig företrädare: Logoped Inger Lundeborg, tel 013-22 26 26, e-post inger.lundeborg@lio.se
Du är välkommen med Din ansökan senast den 20 april 2003.

Ansökan skickas när det gäller Talvårdsavdelningen Universitetssjukhuset till Runa Grandell, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping.
Ansökan skickas när det gäller Rehabenheten, Lasarettet i Motala, Hälso- och sjukvården i Östergötland till
Produktionsenhetschef Marianne Gedda, Rehabenheten, Lasarettet, 591 85 Motala.

Mer information om Landstinget i Östergötland hittar du på www.lio.se
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Är du logoped och vill arbeta inom habiliteringen i Stockholms län?
Vi är 35 logopeder som jobbar inom habiliteringen i Stockholms läns
landsting. Nu söker vi fler kollegor!
I Stockholm finns 23 habiliteringscenter och 5 enheter, som har logopeder.
Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna personer med olika funktionshinder, t ex utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder. På
habiliteringscentren arbetar psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, specialpedagoger, arbetsterapeuter och logopeder i team kring brukaren.
Logopedens arbetsuppgifter innebär bl a utredning och behandling av
tal, språk och kommunikation samt ät – sväljförmåga. En stor del av arbetet är konsultation till anhöriga, personal på dagis, skola, dagcenter
och gruppbostäder.
• Vi erbjuder Dig som ny logoped handledning av erfarna kollegor, en
trivsam miljö, stora möjligheter att själv styra ditt arbete, ett arbete som
inte är stillasittande och ett arbete där man inte är ensam utan arbetar
i team. Vi erbjuder dessutom fortbildning inom habilitering och yrkesspecifik inriktning, friskvård inom tjänsten, samt bidrag till egen
friskvårdssatsning, fri sjukvård och flextid.
• Vi är också angelägna om att hitta flexibla lösningar för att underlätta
arbetet kollegor emellan.

HC Stadshagen barn, heltid vik - Lena Sagström 08-619 29 60
HC Nord för barn och ungdomar med autism (Kungsholmen),
heltid vik - Eva Klintemar 08-737 93 70
HC Kungsholmen vuxen, heltid + heltid vik - Kersti Engström
08-617 79 30
HC Blackeberg barn, heltid el deltid - Lotta Waernulf 08-687 84 85
HC Haninge barn hel och deltid - Karin Melén 08-504 102 00
HC Botkyrka barn, heltid + heltid vik - Katarina Mangs 08-531 93 870
HC Tullinge vuxen, heltid + deltid - Agneta Svensson 08-449 95 00
HC Huddinge barn, heltid + deltid vik - Ann-Louise Östling-Lindh
08-608 63 00
Hab.enhet vid riksgymnasium, Skärholmen heltid + heltid vik - Annette
Sjöberg 08-680 73 12
HC Södertälje barn, deltid vik - Inger Gandeus-Gustafsson
08-553 87 100
Du är välkommen med din ansökan senast den 29 april 2003 till Handikapp & Habilitering, Box 17519, 118 91 Stockholm. E-post
(förnamn.efternamn@hab.sll.se) Ange ref nr Hab 20/03 samt skriv på
kuvertet/e-post vilken eller vilka tjänster du söker. Facklig företrädare är
Christine Hyll tel. 08-442 41 70

Följande tjänster och vikariat finns lediga
HC Norrtälje barn, heltid - Kirsten Kas 0176-779 50
HC Täby vuxen, heltid - Monica Brändström 08 - 446 36 00
Hab.enhet i skola Råsunda/Tureberg, heltid - Ingrid Gustafsson
08-82 84 65, 08-96 48 37
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Logopeder
Habiliteringen Söder
Västra Götalandsregionen
Vi söker två logopeder till Barn- och Ungdomshabiliteringen med placering i Borås samt en
logoped till Vuxenhabiliteringen med placering
i Borås eller Alingsås. Samtliga är fasta
heltidstjänster.
Eventuellt kan det även komma att bli ett vikariat
eller en tjänst på heltid, knuten till Bodaskolans
klasser för barn med språkstörning och/eller
rörelsehinder. Bodaskolan ligger centralt i Borås.
Habiliteringen i Alingsås och Borås hälsar
dig välkommen att arbeta som logoped i vår
verksamhet!
Vi kan erbjuda dig fast anställning och vi har
behov av logopeder på såväl barn som vuxensidan.
Habiliteringen är en specialistverksamhet som
arbetar för barn, ungdomar och vuxna med
medfödda eller förvärvade skador/sjukdomar
som ger bestående funktionshinder.

arbete med barn, ungdomar och vuxna i form av
utredningar och behandlingar, men också konsultativa insatser till personer i deras närmiljö. Du
har stor möjlighet att själv planera ditt arbete,
men vårt arbetssätt ställer också krav på god
samarbetsförmåga genom att många av insatserna
planeras och genomförs tillsammans med den
enskilde, familjen och teamet.
Vi erbjuder goda möjligheter till handledning
och utveckling i arbetet genom intern och extern
fortbildning. Möjlighet till specialisering inom
t ex dysfagi kan erbjudas.
För tjänsten på Bodaskolan innebär arbetet ett
mer direkt behandlingsarbete med de enskilda
barnen, i samverkan med övrig skolpersonal.
Kvaliﬁkationer
För tjänsterna gäller att du är legitimerad logoped.
Erfarenhet av arbete med barn/vuxna med funktionshinder är meriterande. Körkort erfordras då
arbetet medför resor i tjänsten. Stor vikt fästes
vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vårt arbete sker i nära samverkan med våra
brukare och deras anhöriga. Vi arbetar i tvärprofessionella team.
I verksamheten ﬁnns, förutom logoped även
arbetsterapeut, specialpedagog, kurator, läkare,
psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och talpedagog. Logopederna utgör tillsammans med
talpedagogerna en yrkesgrupp som träffas regelbundet.
För tjänsten på Bodaskolan gäller att den tillhör
Barn- och Ungdomshabiliteringen men är förlagd till skolan, där logoped ingår i lärarlaget
runt eleverna i specialklasserna för barn med
språkstörning och i klasserna för barn med
rörelsehinder.
Arbetsuppgifter
Arbetet i teamtjänsterna innebär dels direkt

Upplysningar
Lämnas av habiliteringschef på Vuxenhabiliteringen: Marie Nordén tfn 0322-22 60 58, eller
habiliteringschef på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Borås: Kajs-Marie Unoson,
tfn 033-616 26 21. Du kan också ringa till
Marita Lindström, logoped/yrkesutvecklare,
tfn 0322-22 66 87.
Facklig företrädare
SACO, Anneli Åkerberg, tfn 031-707 73 44.
Sista ansökningsdag: 2003-04-23.
Sänd din ansökan märkt med ref nr HFV 64/
2003 under adress Handikappförvaltningen,
Inger Henriksson, Box 306, 462 23 Vänersborg.

www.vgregion.se
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Logoped
Södra Älvsborgs Sjukhus
Rehabiliteringskliniken
Borås
Logoped sökes till Rehabiliteringskliniken, Södra
Älvsborgs Sjukhus, Borås. Anställningen är en tillsvidaretjänst på 100 % med tillträde snarast.
På Rehabiliteringskliniken träffar vi i första hand
patienter med
• traumatiska hjärnskador
• stroke
• progredierande neurologiska sjukdomar.
Vi arbetar i stor utsträckning med nyinsjuknade
patienter som har tal- språk- och sväljningssvårigheter. Vi arbetar även med patienter från andra kliniker samt bedriver viss poliklinisk verksamhet. Vi har
ett väl utvecklat samarbete med röntgenavdelningen
samt handleder studenter från Logopedprogrammet i Göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med
andra yrkesgrupper på kliniken. Logopederna arbetar
mycket självständigt och det ﬁnns goda möjligheter
till utvecklingsarbete.
Du ska vara legitimerad logoped. Vi fäster stor vikt
vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och
ﬂexibilitet. Tidigare erfarenheter inom afasi, dysfagi
och dysartri är meriterande.
Kärnhuset, f.d. Pedagogiskt ResursCentrum, ger råd, stöd och
service till kommunens förskolor och grundskolor bl a genom konsultation, handledning, utredning och fortbildning. Tillsammans med
en rad olika kompetenser verkar där 4 logopeder.
Förvaltning: Barn- och Ungdomsförvaltningen
Enhet/arbetsplats: Kärnhuset

Befattning:

LOGOPED

Upplysningar
För mer information kontakta logoped
Thomas Bergström, tfn 033-616 22 55
(thomas.bergstrom@vgregion.se) eller sektionschef
Marie Kristiansen, tfn 033-616 13 21
(marie.kristiansen@vgregion.se).

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Facklig företrädare
Ulla-Britt Tengstrand, tfn 033-616 18 42.

Arbetstid: 100%

Sista ansökningsdag: 2003-04-28.

Arbetsuppgifter
• Ansvar inom ett geografiskt område för bedömning, träning och
uppföljning av elever med tal - och språkstörningar.
• Konsultation och handledning till personal kring enskilda barn.
• Fortbildning av personal samt logopediskt utvecklingsarbete.
• Utredning av läs- och skrivsvårigheter i team med psykolog.

Skicka din ansökan till Södra Älvsborgs Sjukhus,
Personalsekreterare Per Carlsson, Klinikvägen 40,
501 82 Borås.

Kvalifikationer
Legitimerad logoped. Erfarenhet av arbete med barn, av arbete i
skola samt av läs- och skrivutredningar är meriterande. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Välkommen med din ansökan!

Tillgång till bil erfordras.

Upplysningar
Bitr rektor Monika Paulin, 035-13 82 29, eller logoped Birthe Holmquist, 035-13 96 14 (DIK-företrädare).
Ansökan skickas till
Kärnhuset, Box 63, 301 03 HALMSTAD

www.vgregion.se

Referensnummer: 96-3 Sista ansökningsdatum: 2003-04-25
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HÄR FINNS
INTRESSANTA
JOBB !!!!!
WWW.lio.se/habilitering
(se: personal-logopeder)

WWW.lio.se
(se: lediga jobb)
Landstingets Habilitering i
Östergötland
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POSTTIDNING

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

Nytt informationsmaterial!
Ett nytt informationsmaterial har tagits fram med ekonomiskt bidrag från Laryngfonden. Det består än så
länge av nio kort i A5-format, vilka beskriver varsitt
område där logopeder är verksamma. Materialet kommer också att finnas, med lite mer utförliga texter, på
slofs hemsida, www.slof.org

De områden som korten beskriver är afasi,
barn, dysartri, dysfagi, LKG, dyslexi, röst,
stamning, samt strup- och munhålecancer.
Varje område representeras, förutom av ett
ansikte också av en färg, vilket dessvärre inte
kan återges här. På baksidan finner man en
enkel informationstext. Korten är kostnadsfria och kan beställas mot portokostnad från
Caroline Kejnemar på DIK-kansliet,
caroline.kejnemar@dik.se. Meddela vilka
diagnoser du vill beställa och antal kort du
önskar.

Hjärtligt tack till Laryngfonden!

