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erättelserna i våra liv är många.Vår egen livsberättelse, familjens livsberättelse, berättelser i böcker, filmer, konstverk. Med jämna mellanrum läser jag Clarence Crafoords
bok ”Människan är en berättelse”. Den boken har fått mig att fundera över vad vi
väljer att berätta och varför.
Är människan en berättelse eller en berättare? Denna fråga och några andra fanns med
under en mycket intressant seminariedag, ”Sjukdom som berättelse”, som jag bevistade
den 19 september. Perspektiven på berättelser, och då särskilt berättelser från sjuka eller
deras närstående, var flera. Som åhörare kände jag uppriktig glädje över att personer från
såväl filosofiska, psykologiska, pedagogiska, medicinska som litteraturvetenskapliga områden delar detta: intresset för VAD och HUR människor berättar. Det som är vår Livsberättelse rymmer också Sjukdomsberättelse. För somliga människor med kroniska sjukdomar är sjukdomsberättelsen och livsberättelsen intimt sammankopplade. För andra blir sjukdom endast en liten del av livet, mest som en parentes. Tydligt är dock att sjukdom ofta
sätter igång våra livs- och dödstankar. Ett föredrag som
grep mig mycket denna dag var det av litteraturvetaren
och författaren Merete Mazzarella. Hennes berättelse om
sin mor och den korta sjukdomstid som föregick moderns död var osentimental och oerhört livsbejakande.
Den som är intresserad kan själv läsa hela berättelsen i
boken ”Hem från festen” som nyligen kommit i nytryck.
Merete Mazzarella skriver inte bara själv, och om sig själv.
Hon arbetar även med att få andra att skriva sin egen
berättelse. Vi kan alla berätta om våra liv och på så sätt
konstatera: detta tänkte och gjorde jag, så här blev det.
Inte alltid för att åstadkomma snabb förändring, men för
att bättre veta vad vi i framtiden vill med våra liv. ”Det är
inte säkert att man får det man önskar, men det kan vara
viktigt att åtminstone VETA vad man önskar”.
En vecka efter berättelseseminariet hamnade jag på
Elisabet Lundström
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. För en bokälskare
som jag var detta naturligtvis ett livsfarligt eldorado men
mest var jag där för att representera SLOF och DIK i den utställningsmonter som DIK har
på mässan varje år. På mässan utses alltid ’Årets Bibliotek’, ett pris som i år gick till Malmö
Stadsbibliotek. Du som är nyfiken på varför, läs mer på DIKs webbsida! Bibliotek är ju så
mycket mer än böcker.
Omgiven av montrar med varierande programinnehåll stod jag mitt i alltihop och funderade över människor som passerade. Några stannade till, diskuterade och ställde frågor.
Andra kom mest för att ta en penna. 1000 små vita reklampelare med röd DIK-logga tog
slut! Hoppas bara att webbadressen som står på pennan får folk att surfa dit och stilla
nyfikenheten om vad DIK och dess delföreningar är.
Den som tror att boken är ett tyst medium bör någon gång besöka B&B-mässan.Vilket
liv! Huvudet var en smula trött framåt eftermiddagen då jag unnade mig ett besök i montern
för ”Berättarnas län” – Västerbotten! Här berättades den underbara historien ”Huset”, skriven av Torgny Lindgren.T Lindgrens underfundiga formuleringar förmedlar livets tragikomik på ett särskilt sätt, och Gunnar Eklund från Västerbottenteaterns berättarensemble
fångade verkligen mina öron mitt i den övriga ”bokbrusiga” ljudmattan.
Berättelser, berättare. Berätta din egen berättelse! Lyssna till andras! Varje gång du ber en
människa berätta om sig själv så öppnar sig en ny värld, både utåt och inåt, för dig och den
som berättar.
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Vi vill ha en egen Afasifyr!
Ett drygt 20-tal personer från Umeå i norr till Malmö i söder
samlades på Afasifyren i Kristianstad 28–29 augusti för att
diskutera former och förutsättningar för afasirehabilitering.

A

tt inte ha resurser för det man vill
och skulle kunna uträtta är
frustrerande. Det känns då extra
viktigt att göra något bra med det man har.
Detta är utgångsläget för afasirehabiliteringen i Jönköping. Blickarna
riktas till omvärlden – hur gör andra? Logopeder i Jönköpings läns landsting, som enbart finns på logopedmottagningar, och en
arbetsterapeut i kommunen tog kontakt
med Afasifyren i Kristianstad för att höra
om vi fick komma och se på deras verksamhet. Det gick bra – och inte bara vi var
intresserade. Behovet av att diskutera olika
former av och förutsättningar för afasirehabilitering är tydligen stort! Till slut blev
vi ett drygt 20-tal personer från Umeå i
norr till Malmö i söder som samlades på
Afasifyren i Kristianstad 28 – 29 augusti
för att stöta och blöta dessa frågor och dela

Karin Rosén-Svensson och Inger Gillholm
utanför Afasifyren.
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med oss av våra erfarenheter. Förutom
logopeder deltog arbetsterapeuter, sjukgymnast, hälsopedagoger och ett par
verksamhetsansvariga från olika rehabiliteringsverksamheter.
Våra värdar under studiebesöket var
Karin Rosén-Svensson, arbetsterapeut och
verksamhetsansvarig på Afasifyren, samt
Inger Gillholm, logoped. De hade ordnat
ett väl genomarbetat program och såg till
att det genomfördes på ett mycket professionellt sätt. Bl a berättade politiker från
omsorgsnämnden i Kristianstad hur de genom Afasiföreningen fick upp ögonen för
behovet och kom igång med verksamheten. Man startade upp i projektform 1996,
men är numera en permanent verksamhet.
Denna värdesätts nu så högt, att trots kärva
ekonomiska tider finns det inga planer på
att dra in den fastän det inte finns någon
lagstadgad skyldighet att ha sådan daglig
verksamhet. Inger Nilsson, ordförande i
Afasiföreningen i Kristianstad, beskrev förloppet från brukarnas och anhörigas perspektiv. Ingrid Kongslöv, ordförande i
SLOF, berättade om logopedi inom daglig
verksamhet och kommunlogopedi. Karin
och Inger från Afasifyren berättade om
afasirehabilitering i socialt samspel i förhållande till ICF – vad innebär det t ex
egentligen att arbeta med ”delaktighet”?
Förutom detta presenterade de olika deltagarna sig och sina verksamheter för varandra. Vi hade också intressanta gruppdiskussioner ang vår syn på våra olika yrkesroller och olika metoder i sen afasirehabilitering.
Uppenbarligen är frågan om hur man
ska kunna ha framför allt en fungerande
sen afasirehabilitering aktuell på flera håll
i landet. Man har försökt lösa det på olika
sätt men igen verkar riktigt nöjd med hur
det fungerar. Utom möjligen i Kristianstad
då. Afasifyren ligger centralt i Kristianstad
och har fantastiskt fina lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten: kök för
matlagningscirkel, matsal, grupprum, datorrum, en hörna för läsning eller vila. Karin
och Inger har flera grupper och aktiviteter

att erbjuda för flera åldrar (det kommer
yngre afatiker också). De kan arbeta på ett
strukturerat sätt från det att deltagaren börjar på Afasifyren till dess den slutar. Finns
det de som slutar? Jo, det blir en viss genomströmning i alla fall. Många vill naturligtvis börja, men ett mål är också att gå
vidare till andra verksamheter för att ”klara
sig på egen hand” – då har delaktighetsmålet än mer uppfyllts. De anhörigas behov och viktiga roll i helhetsgreppet om
afasirehabilitering i socialt samspel finns
naturligtvis också med – man erbjuder
cirkelverksamhet åt dem med.
Vi upplevde studiebesöket på Afasifyren
som mycket inspirerande – och blev inte
så lite avundsjuka.Vi vill ha en egen Afasifyr vi med!

Lotta Palmqvist
Arbetsterapeut
Smedjegårdens rehabteam
Jönköping
lotta.palmqvist@soc.jonkoping.se
Anna Aronsson
Logoped
länssjukhuset Ryhov
Jönköping
anna.aronsson@ltjkpg.se
Linda Eriksson
Logoped
länssjukhuset Ryhov
Jönköping
linda.eriksson@ltjkpg.se
Karina S Kall
Logoped
länssjukhuset Ryhov
Jönköping
karina.s.kall@ltjkpg.se
Annika Ståhl
Logoped
länssjukhuset Ryhov
Jönköping
annika.ståhl@ltjkpg.se
Elisabet Wiedel
Logoped
länssjukhuset Ryhov
Jönköping
elisabet.wiedel@ltjkpg.se
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Allmänna tankar och intryck
från CPLOL konferensen i
Edinburgh
1988 var jag på min första logopedkonferens. Den hölls i Lund och jag
som då var student blev mycket imponerad av alla välformulerade, genomtänkta och begåvade logopeder som senare skulle bli mina kollegor.
2003 var jag på min första internationella logopedkonferens. Den hölls i
Edinburgh och trots att jag nu jobbat som logoped ett antal år blev jag
lika imponerad av alla välformulerade, genomtänkta och begåvade
kollegor. De är dessutom mycket välartikulerade också – flera gånger
hörde jag det franska namnet CPLOL uttalas: comité permanent de
liasion des ortophonistes et logopède (säg det snabbt får ni se!)

P

rogrammet var välfyllt med intressanta föreläsningar, välskrivna posters och innehöll en utställningshall
med böcker, firmor, dataprogram, föreningar hjälpmedel och whiskey! (jodå vi fick
morgonwhiskey på lördagsmorgonen!)
Hyatt-Watt universitetet var också välfyllt
med 520 deltagare från 27 länder, och det
var riktigt trevligt!
Redan vid första kaffekoppen (?) insåg
jag dock vad som är mest värdefullt på en
internationell logopedkonferens: Alla
logopeder. Två vilsna logopeder från Leicester ville ha hjälp att tyda schemat och
snart var vi långt inne i en jämförande diskussion om hur arbetet med flerhandikappade barn ser ut i Sverige och i
England. Flera liknande korta samtal med
olika kollegor gav mig inte bara en bild av
arbetet i England utan jag fick också tankar om mitt eget arbetssätt. Hur ser mina
arbetsmetoder ut? På vilket sätt påverkar
organisationen mitt arbete? Vad har jag för
möjligheter och vad begränsar mig? Hur
når jag resultat – och hur gick det i så fall
till? Detta var ju också konferensens titel:
Evidence-based Practice: a challenge for
speech and language therapists.
Visst är det fantastiskt med all forskning,
men har vi inte redan nu en massa idéer
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Edinburgh Castle.

och tankar att förmedla till varandra. I samtal med utländska kollegor utbyter jag gärna
erfarenheter med stort intresse och med stor
nyfikenhet. Här hemma kan jag känna att
våra diskussioner hämmas av skepsis och
ibland ren misstro: ”är det verkligen vetenskapligt belagt?, Går det att bevisa?” Är vi
en yrkeskår som hyllar empirisk forskning
och etablerad vetenskap till den grad att

spontana idéer och utkast snabbt blir nedtryckta och tystade?
”Äsch, det är bara lite bilder som jag
samlat ihop och använt några år. De fungerar utmärkt men alla andra kan nog redan
det här mycket bättre än jag” Känner någon igen sig?
Pierre-Yves Gilles, Psykolog från Provance hade försökt göra en studie på hur
LOGOPEDNYTT 8/03

logopeder väljer behandlingsmetod. Endast
5 % av de tillfrågade svarade (!) och resultatet visade att vi mest använder vår erfarenhet i bedömningen och besluten. Hur
ska vi kunna hjälpa nyutexaminerade och
mindre erfarna kollegor om vi inte själva
vågar berätta om våra erfarenheter?
I skrivande stund, bara några timmar
efter konferensens slut (Prestwicks flygplats)
har jag bestämt mig för följande:
- Jag vill åka till Leicester och se mer av
arbetet där (inbjudan är redan klar!).
- Jag vill arbeta för en lite mer tillåtande
och mer nyfiken syn på mina svenska
kollegors arbetsmetoder.
- Jag vill åka till CPLOL kongressen i
Berlin 2006! Vi kanske ses.

Hanne Uddling
frilansande logoped
Strängnäs

520 deltagare från 27 länder.

Kompetensutveckling och
personalvård i en god
kombination med mersmak
L
änslogopedins logopeder har under
tre års tid låtit alla ersättningar för
föreläsningar, studenthandledningar
och kurser gå till en gemensam klinikkassa. Syftet har varit att alla logopederna skulle få möjlighet att samtidigt åka
på CPLOL-konferensen i Edinburgh och
ta del av den senaste europeiska forskningen om evidensbaserad logopedisk
behandling. Vi förenade nytta med nöje
genom att ta del av föreläsningarna på
kontorstid och undersöka Edinburghs
stadsliv på fritiden.
Planeringen för att åka 2003 startades tre
år tidigare av dåvarande cheflogoped Astrid
Frylmark och den 4 september blev planen
verklighet när vi alla satte oss på flygplanet
på Arlanda. Resan, kost och logi samt
konferensavgiften för samtliga bekostades av
de ihopsamlade pengarna i klinikkassan.Väl
hemkomna, fyllda av intryck och nya kunskaper samt delade erfarenheter kan vi konstatera att det här gav mersmak.Vi kommer
att försöka göra en liknande satsning igen –
tänk om alla kunde åka till ASHA-kongressen år 2006! En vision för framtidens
kompetenssatsning i länslogopedi, Uppsala.

Marianne Christensen
Verksamhetschef
Länslogopedin i Uppsala
LOGOPEDNYTT 8/03

CPLOL-konferensen i Edinburgh bevistades av 21
logopeder från länslogopedin i Uppsala län. Ett bra
exempel på hur man kan kombinera personalvård
med kompetensutveckling.

Logopeder från Uppsala.
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Miljöns inverkan på
återhämtning efter stroke
Under de första månaderna efter en akut stroke sker hos de flesta patienter en spontan förbättring, vilken ytterligare kan förstärkas genom
rehabilitering. Återhämtningen av funktioner är sannolikt kopplad till
en omstrukturering av hjärnan i områden utanför hjärninfarkten, vilken
påvisats i djurförsök samt hos patienter med PET, funktionell magnettomografi och transkraniell magnetstimulering.
Ur Läkartidningen

A

vhandlingen har studerat mekanismerna bakom funktionsåterhämtning efter stroke och hur denna kan
påverkas av rehabiliteringsmiljön. Råttor
som får bo i en stimulerande, s.k. berikad
miljö, dvs. i stora burar med många kompisar och med leksaker som byts dagligen,
får en förbättrad funktionsåterhämtning
efter stroke. I avhandlingen visas att berikad miljö inte bara förbättrar motorik, utan
även påtagligt reducerar minnesstörning
efter stroke. Social interaktion var en viktig del av den berikade miljön för förbättrad återhämtning efter stroke. Berikad miljö
påverkade också uttrycket av vissa gener i
hjärnområden utanför infarkten. Bland
annat ändrades uttrycket av transkriptionsfaktorerna NGFI-A och NGFI-B, vilka
reglerar uttrycket av ett flertal andra gener.
Det förändrade genuttrycket kan vara av

betydelse för hjärnans förmåga till omstrukturering och återhämtning av förlorade
funktioner efter stroke. Ett minskat uttryck
av
gluko-kortikoidreceptorer
i
hippocampus efter stroke återställdes av
berikad miljö, vilket kan vara viktigt för
en effektiv nedreglering av ogynnsamt höga
glukokortikoidnivåer.

REFERENS
Avhandling:
Environmental Enrichment and
Stroke Recovery:
Studies on functional recovery and
gene expression after experimental
stroke in rats, Umeå Universitet,
Umeå, ISBN 91-7305-413-5

Avhandlingen understryker betydelsen
av en god rehabiliteringsmiljö och lägger
nya pusselbitar till en ökad förståelse av de
neurobiologiska mekanismerna bakom
återhämtning efter stroke, vilket i framtiden kan leda till nya behandlingsformer
för att förbättra rehabiliteringen av
strokepatienter.

Per Dahlqvist
Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin, medicin
Umeå Universitet
UKBF 6M, 3 tr.
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090/785 13 26
eller 090/785 17 20
e-mail: per.dahlqvist@medicin.umu.se

STORT TEMANUMMER!
9 december är det dags för ett nytt temanummer: LÖN!
Är logopeder underbetalda? Är du nöjd med din lön? Eller missnöjd? Har du gjort något för att få upp din lön?
Skriv om löneförmåner eller reda pengar! Skriv en artikel, ett kåseri, en presentation eller vad som helst på temat: LÖN!
Maila ditt bidrag till dina redaktörer, logopednytt@dik.se, senast 13 november!

Camilla & Elvira
redaktörer
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Logopedbehandling med
hjälp av bildtelefon
T

STARTEN
Det var i januari 2000 som vi på logopedverksamheten i Gävleborg fick tillgång till
tre s k webbkameror.Vi tänkte först använda
kamerorna till att kommunicera
logopedkollegor emellan. Geografiskt sitter
vi utspridda över Hälsingland och Gästrikland vilket kan presentera en del logistiska
utmaningar vid möten och konferenser. Men
efter en tids bollande med idéer beslöt vi
oss för ett projekt med klinisk inriktning.
Då bristen på logopeder är särskilt stor i
norra Hälsingland placerades kamerorna på
logopedmottagningarna i Gävle och
Hudiksvall samt på rehabenheten i Ljusdal.
Vi ville prova att göra uppföljningar av afasipatienter och handleda deras behandlande

FOTO: LARS ELFVING

elemedicin är ett begrepp som dyker upp allt oftare i media och det
pågår olika bildtelefoniprojekt i nästan alla landsting runt om i landet.
Liksom i större delen av Sverige så är
logopedverksamheten i Gävleborg klart
underbemannad och vi letar ständigt efter
nya sätt att öka vår effektivitet och
tillgänglighet.

distriktsarbetsterapeut/rehabarbetsterapeut
via bildtelefoni.
Ljusdals rehab var intresserade av att
delta i vårt projekt som för deras del inne-

bar att en av arbetsterapeuterna lärde sig
hur tekniken fungerade för att sedan kunna
fungera som stöd till den kollega som
råkade vara patientansvarig.
TEKNIKEN
Vi använder ”Intel Proshare Video System
500” med en liten fast kamera monterad på
bildskärmen samt ytterligare en mindre
fristående videokamera med 12 x zoom samt
fjär r manövrer ing via handdosa hos
användaren.Vi använder oss av Landstingets
LAN (Local Area Network) där vi har använt
TCP/IP som överföringsprotokoll. Systemet kräver en fast TCP/IP adress för de
datorer som kommunicerar med varandra.
PATIENTERNA
Vi har provat bildtelefoni för uppföljning
och handledning på ett begränsat antal afasipatienter och erfarenheterna har överlag
varit positiva.Torts en relativt hög medelålder hade våra patienter inga svårigheter att
ta till sig denna nya form av kommunikation. Logoped, arbetsterapeut och patient har
alla upplevt konsultationerna som givande.
Kontakten blev god och informationsutbytet
likaså. Vid samtliga konsultationer var alla
parter eniga om att det var förvånansvärt
lätt att glömma kameran.

Margareta Gonzalez Lindh framför datorn.
LOGOPEDNYTT 8/03

Margareta Gonzalez Lindh
Leg. Logoped
Logopedverksamheten Gävleborg
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Hurra for Lidcombe!
I februari publicerades en artikel i Logopednytt om
Lidcombe-metoden. Via Lone Felby i Danmark, som arbetar
enligt metoden, har vi nu fått en artikel som en mamma till en
stammande pojke har skrivit. Trevlig läsning!

J

eg er den heldige mor, der sammen med
min søn, Mads på 5 år , fik en plads på
et af de første steder i Danmark, hvor
man ”behandler” stammen.
Mads startede med at stamme fra den
ene dag til den anden for 3 1/2 år siden og
vi var som forældre selvfølgelig meget
bekymrede. Vi kendte imidlertid den lokale talepædagog godt og hun var hurtig til
at sende os ” de gængse tale-regler” for,
hvordan vi skulle støtte Mads og lære at
tale til ham. Der var ikke noget egentligt
stammetilbud i vores kommune, så vi
prøvede i første omgang
med enetime med vores
talepædagog, senere pga.
besparelser kom han over i
en lille gruppe med børn
med mange forskellige talevanskeligheder.. Vi fik at
vide at ud over reglerne,
skulle vi ikke gå ind og
”blande os” i hans stammen.
Lige meget hjalp det! Som
tiden gik, fik vi efterhånden
læst mange bøger og artikler
om stammen og kunne samtidig se, at Mads stammen
udviklede sig mere og mere i den gale retning, dvs. fra en blød stammen til en hård.
For godt et år siden startede vi, via
bistand fra vores ihærdige talepædagog og
støtte fra kommunen, på Frederiksborgs
amts kommunikationscenter, som vi
glædede os meget til, idet vi nu skulle i
gang med en ”rigtigt” stammebehandling.
Men da gik det for alvor op for os , at
stammebehandling i dag i højere grad er
et spørgsmål om en faglig ”trosbe-kendelse”
end det er så meget andet. Men hvad jeg
nok syntes var mest frustrerende var, at man
som forældre ikke kunne for lov til andet,
end at støtte barnet i, at det er i orden at
stamme. Ordet behandling, som jeg forstod det, var ikke god latin. Gruppen han
gik i hed ”Træde vande - gruppen”, hvilket
var meget sigende. Det var svært at se ens
søn, som man havde fået igennem livets

udfordringer ved at hjælpe ham på vej, stå
der og ikke kunne få ordene ud af halsen,
og nu skulle han pludselig selv til at klare
det eller rettere, lære ”at leve med sit problem”, hvor han i øvrigt ikke selv oplevede,
at havde et sådant. Hvor var/er logikken ?
Vi forsatte jagten på nyere litteratur og
et stort hurra for Internettet, for der fandt
vi så ud af, at der faktisk i store dele af den
industrialiserede verden, findes en anden
behandlingsmetode, nemlig Lidcombemetoden, der blev Mads store ”redning”!
Nettet var det første sted, vi læste om

var i starten svært at acceptere, at dette faktisk kunne være et problem når man også
har 2 andre drenge ( på 6 og 9 år), en
mand med fuldtidsarbejde og at jeg selv
arbejder fra 8 til 16, fire dage om ugen.
Vi startede undervisningen i december
2002, hvor LF, som altid, starter med at måle,
hvad Mads stammeprocent var. Denne var
på det tidspunkt 18 %. Dvs. hvert 5. ord
blev der stammet på , på en eller anden
form. Så der var ikke noget at sige til, at
det var småt med, hvad vi fik af informationer om, hvad livet i børnehaven havde
bragt ham. ( det skal tilføjes,
at vi stadigvæk brugte de
gyldne regler vi startede op
med, som vi havde fået fra
Dansk Videnscenter for
Stammen.)
Behandlingen går i alt
sin enkelthed ud på at vores
dreng skal roses hele tiden,
og hvilket barn holder ikke
af dette. Man må aldrig på
noget tidspunkt gå ind og
sige, at dette her var ”ikke
godt nok” sagt.
Vi startede op med hver
dag at sætte 1/2 time af til ”hyggetime”.
Vi blev instrueret om, i starten kun at lave
lege/spil, der krævede meget korte svar.
Således ville der være rigtig mange ord, han
sagde uden at stamme, som vi derfor kunne
gå ind og rose, f.eks. ved at sige ”det var
blødt sagt” med stor engagement i
stemmen. På den måde lærte Mads hurtigt,
hvad det vil sige at snakke ”blødt”, og det
var det første skridt på vejen.
Meget hurtigt kunne vi lave spil
hjemme, der krævede længere og længere
sætninger. Der blev på intet tidspunkt lagt
pres på ham. Når han ikke gad nogle dage,
var LF meget hurtig til at sige, at så skulle
vi stoppe lidt op, den bærende regel skulle
hele tiden ”overholdes”. Ros, ros, ros det skal være en god og behagelig oplevelse
hver gang. Det var nu kun sjældent, at jeg
ikke kunne få Mads til at være med til

”Det tiltalende ved Lidcombe er, at man

skal gøre noget aktivt selv som forældre,
og ikke bare lade andre behandle ens
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barn med træde vande øvelser”
det og da vi så rettede henvendelse til Dansk
Videnscenter for Stammen viste det sig, at
de også var i færd med at samle noget
materiale om den nye metode. De kunne
tilmed oplyse, at der var én person i hele
Danmark, der var begyndt at praktisere i den.
Til vores store held var det kun 40 km
væk og på vores utrættelige talepædagogs
anbefaling, fik vi en plads med kommunal
støtte. Heldigvis for os var der nemlig ikke
så mange, der har hørt om Lidcombe , men
allerede nu, 1/2 år efter vi startede, har
talepædagog Lone Felby (LF), desværre
lange ventelister.
Det tiltalende ved Lidcombe er, at man
skal gøre noget aktivt selv som forældre,
og ikke bare lade andre behandle ens barn
med ”træde vande øvelser”. Den eneste
”ulempe”, jeg kan pege på, er at man skal
investere noget af ens tid på sit barn. Det
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hyggetimen, for han fandt jo også hurtigt
ud af, at de 2 brødre var lidt jaloux over, at
han måtte få Mor til at lave spil, helt for sig
selv. Det har muligvis også gået lidt ”ud
over” de 2 andre, men vi havde valgt at
give Lidcombe-behandlingen top-prioritet i håbet om effekt, mens han endnu var
i Førskolealderen
Senere hen i behandlingsforløbet kom
der så under kyndig vejledning mere og
mere på, og hele tiden med overvægt, af at
rose det ”rigtige”, han siger! Det betød, at
Mads nu skulle gentage de ord, han havde
stammet på. og senere hen skulle han
fortælle, om der var et ord han havde
stammet på. Idéen var, at han til sidst selv
skulle/skal stoppe op, hvis han hopper på
et ord. Det sidste er han endnu ikke blevet
så god til, men det er nok snarere, fordi
han ikke gider, for han er i dag helt klar
over hvornår han strammer og når han
ikke gør det.
Vi prøvede efter ca. 3 mdr. at begynde
at droppe hyggetimen og i stedet sprede
”roserne” ud over hele dage, men da stod
Mads af. For ham var det den halve time ,
hvor jeg måtte kommentere hans tale, uden
for perioden ville han ”holde fri”, så det
blev selvfølgelig accepteret. Efter yderligere
2 mdr. blev det så sommer og så gav det
lidt sig selv.
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I dag - ca. 1/2 år efter vi startede behandlingen hos L.F., har vi en aftale om, at
vi kun kommenterer hans stammen i de
per ioder, hvor han har brug for en
påmindelse. Når han stammer i dag er det
kun den bløde stammen vi ser, den hårde
stammen ser vi kun meget sjældent. Én
ting, der i øvrigt er lidt sjovt er, at når jeg så
hører at han stammer, så kigger vi tit på hinanden og så gentager han sætningen igen
uden at stamme, nærmest helt automatisk
Ca. halvvejs i forløbet kom der en ting
på, som jeg studsede lidt over og som jeg
fandt var lidt udansk. Jeg skulle give ham
en ”gave” når han havde snakket rigtig flot
blødt. Jeg havde svært ved at forstå, hvordan
metoden skulle udmøntes i praksis. Men
metoden skal bruges, for at kunne rose
endnu mere, ikke bare verbalt men også
fysisk. Jeg gjorde det, at jeg i spil gav ham
en ekstra omgang og hvis han en dag havde
klare det rigtig godt, så gav jeg Mads et
klistermærke. Men umiddelbart syntes jeg
også vi klarede det fint uden belønning.
I forbindelse med det sidste besøg, vi
havde hos talepædagog Lone Felby, blev
Mads stamme-% målt til 1,2 %. !!! Så vi
var alle utroligt stolte. Dette tal er ikke et
helt korrekt udtryk for, hvordan det går i
hverdagen, hvor stammeprocenten ligger
lidt højere, men det fortæller at vi fik givet

Mads et redskab, således at han kan
minimere sin stammen, og det gør alt andet
lige hans hverdag lettere. Mads spurgte en
dag selv LF om, hvorfor han skulle snakke
blødt. Da svarede hun, at det er fordi det er
meget lettere at snakke, når man gør det
blødt, så forstod han det. Det sagde os, at
Mads ikke blot har erkendt at han stammer, men også at han har fået forståelsen
for, at have fået et værktøj som han kan
bruge positivt.
Vi er godt klar over, at han nok altid vil
være stammer og det har alle fuld forståelse
for. Men vi ved, vi har hjulpet ham med at
blive mere forståelig for omverden, uden at
han bruger synonymord, laver omskrivninger
og nok vigtigst, uden at han har lavet om på
sig selv, hverken fysisk eller mentalt. Han er
vores alle sammens dejlige Mads.
Nogen vil sige, at det var nok kommet
alligevel. Jeg er dog af den overbevisning,
at Mads takket være vores fælles indsats med opbakning og støtte fra vores lokale
talepædagog og ikke mindst Lone Felby har fået en positiv oplevelse der forstærker
hans lyst til at bruge sproget og fortælle
om alle de ting han i dag oplever i
børnehaveklassen.

Iben Kyndal.
Rødekro
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TEXTER : K ARIN NØRBY, HENRIK ALFREDSSON, CAROLINE SWARTLING

Vart tredje år håller DIK kongress och i år är det dags igen.
Närmare bestämt den 6-7
december på Armémuseum i
Stockholm. Kongressen, som
är förbundets högsta beslutande
organ, tar bland annat beslut
om de övergripande frågor
som ska prioriteras fram till
nästa kongress om tre år. Detta
görs utifrån de motioner och
propositioner som lämnats in.
70 kongressombud är utsedda
av delföreningarna i förhållande
till deras storlek. Studentmedlemmarna har utsett egna ombud via
studentrådet. Alla medlemmar är
välkomna till kongressens offentliga
förhandlingar, men bara ombuden
har rösträtt. Bland de viktigaste

besluten som kongressen tar är att
utse styrelse och ordförande för de
kommande tre åren. Kongressen
ska också fastslå medlemsavgiften
för samma period.
Stora frågor är också framtida
inriktning av verksamheten och
sådana som handlar om demokrati och medlemsinflytande.
Mål och visioner ska fastställas,
liksom ställningstaganden när
det gäller forskningen inom
DIKs yrkesområden.
Kongressen inleds med tal av
kulturminister Marita Ulvskog,
SACOs ordförande Anna
Ekström och förbundsordförande Britt Marie Häggström.
Alla deltagare får också en visning av Armémuseum.

TORBJÖRN ZADIG

Framtiden på dagordningen

Kulturminister Marita Ulvskog talar
vid invigningen av DIKs kongress
den 6 december.

SACOs ordförande, Anna
Ekström, kommer också och
inledningstalar.

högskolepoängs relation till
internationella utbildningar.
Den här motionen föreslår
styrelsen kongressen att bifalla
och konstaterar att den ligger i
linje med redan påbörjat arbete.

föreslår kongressen att bifalla
motionen.

Skarpa förslag
Nio motioner har kommit in i
skilda ämnen, som kriterier för
medlemskap, medlemsrekrytering, nätverk för studenter och
yrkesverksamma, nätverk för
chefer, studenters praktik och studenter som resurs, utbildningar i
medie- och kommunikationsvetenskap och delföreningarnas
arbete. Styrelsen har behandlat
motionerna och skrivit yttrande
över var och en för kongressen
att diskutera och ta ställning till.
Alla motioner i sin helhet finns
på www.dik.se tillsammans med
DIK-styrelsens förslag till svar.
Här ett sammandrag:

Kriterier för medlemskap
Det råder oklarhet kring kriterierna för medlemskap i DIKförbundet, skriver arkivariernas
delförening i sin motion, där de
vill se mer enhetliga antagningsprinciper och där minst 120
akademiska poäng är minikrav
för medlemskap. Studerandemedlemskap i DIK ska vara
temporärt och skilt från det fasta
medlemskapet. När 120 poäng

har uppnåtts ska permanent
medlemskap erbjudas.
Att göra studentmedlemskapet temporärt kräver stora
administrativa insatser och
ger ändå inte hundraprocentig
säkerhet, säger styrelsen och
föreslår kongressen att avslå
denna del av motionen. I övrigt
gäller redan 120-poängsregeln
som grundläggande krav för
medlemskap och DIK följer
samma principer som övriga
SACO-förbund.

Framtida
medlemsrekrytering
Mot bakgrund av förändrade
utbildningar, ständigt förändrande arbetsplatser och den
ökande globaliseringen föreslår Museimannaförbundet,
SMF, att DIKs styrelse gör en
djupgående omvärldsanalys av
framtida möjlig medlemsrekrytering. Utgångspunkterna ska
vara studerandemedlemskapens
övergång till andra former av
medlemskap, framtida rekryteringsunderlag och svenska

Nätverk studenter
– yrkesverksamma
En av studentrådets fyra
motioner handlar om nätverk.
Det är svårt för studenter att
få konkret inblick i sin kommande yrkesroll och blivande
arbetsuppgifter. En kontinuerlig kontakt mellan studenter
och yrkesverksamma skulle
vara värdefull för båda parter,
menar studentrådet och föreslår att kongressen beslutar
att undersöka intresset hos
yrkesverksamma att ställa upp
i ett kontaktnät för studenter
och att upprätta en lista med
intresserade på webbsidan.
Styrelsen delar studentrådets uppfattningar om vikten
av att underlätta för studentmedlemmarna att ta steget
ut på arbetsmarknaden, och

Nätverk för chefer/ledare
Svenska Logopedförbundet,
SLOF, motionerar om behovet
och vikten av att man tittar närmare på nätverk för chefer/ledare
och levererar ett konkret förslag
på hur ett sådant nätverk kan
fungera snarast. Det finns ett
stort behov av ett sådant nätverk
där specifika frågeställningar som
är kopplade till chefsrollen kan
diskuteras, säger SLOF som vill
se det konkreta förslaget redovisat
senast vid kongressen 2006.
Styrelsen vill bifalla motionen och anser att ett nätverk
för chefer/ledare ska finnas
långt före nästa kongress.

Praktik för studenter
DIKs studentråd har motionerat om praktik för studenter.
Bra praktik underlättar studenternas kommande möte
med arbetsmarknaden, och
ger studenten möjlighet att
definiera sin yrkesroll, menar

man. Det är dock viktigt att
praktik på arbetsplatser är av
hög kvalitet och därtill krävs
en kontinuerlig dialog mellan
universitet/högskola
och
berörda arbetsplatser.
Styrelsen framhåller att
övergången mellanstudier och
arbetsmarknad ska underlättas,
men att ett generellt införande av
praktik inte är rätt metod. Studietiden ska i första hand användas
till ämnesfördjupning och frågan
om praktik måste analyseras i relation till specifika utbildningar och
professioner. Respektive delförening är bäst lämpad att genomföra
sådana analyser, säger styrelsen i
sitt yttrande, och föreslår kongressen att avslå motionen.

Studenter som resurs
DIK har mycket att vinna på
att satsa på studenter, säger
studentrådet i denna motion.
Rådet ifrågasätter om de studentkontakter som idag finns
tillvaratas på bästa sätt. Man
anser också att DIK-forum brister i inriktning mot studentrelaterade ämnen. Studentfrågor
behöver överhuvudtaget på alla

nivåer integreras i förbundets
arbete, säger studentrådet och
vill att DIK aktivt arbetar med
studentrelaterade frågor, att förbundet undersöker möjligheterna att bättra ta tillvara aktiva
studentmedlemmar som resurs,
och att nyttan av studentmedlemskapet utvärderas.
Styrelsen håller med om att
studenternas har en stor och
viktig roll inom förbundet och
anser att studentrådet i större
utsträckning ska få möjligheter
att delta i utredningsarbete,
både som referensgrupp och
som remissinstans. Det är viktigt
att det studentpolitiska arbetet
levandegörs på alla nivåer inom
förbundet, säger styrelsen, som
inte anser att någon utredning
i frågan behövs, studenterna
kan omgående involveras i det
dagliga arbetet.

Informatörers studier
och arbetsmarknad
Det är svårt att bedöma framtidens arbetsmarknad för informatörer, säger studentrådet i
denna motion. Det finns inga
tydliga tecken på att jobben

kommer att bli fler. Många
universitet och högskolor har
utökat antalet platser inom
utbildningarna i medie- och
kommunikationsvetenskap, och
nya utbildningar startar på högskolor som inte tidigare haft
sådana. Studentrådet menar att
denna utveckling har bidragit till
att kvalitén på utbildningen har
blivit sämre på många utbildningsorter, eftersom det inte
har gått att rekrytera personal
med rätt utbildning i takt med
att studieplatserna ökat. Därför
föreslår studentrådet kongressen
besluta att DIK initierar en diskussion med landets högskolor
och universitet angående utökning av platser inom medie- och
kommunikationsutbildningar.
Styrelsen är positiv till
motionärens intentioner och ser
en fortsatt professionalisering av
informatörsyrket som ett viktigt
mål. Därför föreslås att kongressen ger styrelsen och Informatörsfacket i uppdrag att tillsammans
utbildningsanordnarna arbeta
för en kvantitativ begränsning
och en kvalitativ förstärkning av
MKV- utbildningarna – och att

utbildning och forskning i strategisk kommunikation förstärks.

ses över och utvecklas. Det
gäller också att utveckla och
anpassa verksamheter och
tjänster i relation med medlemmarnas förändrade efterfrågan.
Kommunikationen är också
viktig och ska inriktas på såväl
medlemmar och arbetsmarknad som omvärld. Detta enligt
styrelsens förslag till kongressen, där en rad konkreta verksamhetsområden listas, som
utbildning och forskning, löner
och anställningsvillkor, tydliggörande av medlemmarnas

kompetenser, studentverksamhet och rekrytering.

Hur kan delföreningarnas
arbete stärkas?
Informatörsfacket har lämnat in
en motion där man vill att villkoren för delföreningarnas arbete
och ekonomiska anslag ska utredas. I dag fördelas anslag enligt
principen ”fler medlemmar – mer
pengar”, det gör att de mindre delföreningarna har mindre resurser
att nå sina medlemmar, säger
motionärerna. En fråga kopplad
till de ekonomiska ramarna är hur
arbetet ska fördelas mellan kansli
och delföreningar. Därför föreslår
man en utredning som ska se över
arbets- och resursfördelning inom
förbundet. Utredningen, som ska
vara klar i god tid före nästa kongress, ska ha uppdraget att stärka
delföreningarnas arbete och de
ekonomiska förutsättningarna
för detta arbete.
DIK-styrelsen anser att
motionen tar upp frågor som
bör analyseras inom den nya
styrelsen och få en lösning som
medverkar till att DIK når de
mål som kongressen fastställer.

Medlemmen i centrum
DIK är Sveriges viktigaste
fackförbund. DIKs medlemmar
har efterfrågade kompetenser i
kunskapssamhället. Så lyder den
vision som förra kongressen
antog. Den gäller än. De fyra
övergripande målen likaså: De
vill säga att DIK ses som ett
attraktivt och flexibelt fackförbund, att DIK ses som partner
och rådgivare, att DIK ses som
företrädare och att DIK är den
självklara sammanslutningen för
akademiker inom dokumentation, information, kommunika-

tion och kultur. Visionen sätter
medlemmen i centrum och det
är medlemmarnas behov och
önskemål som ska styra verksamheten. För att kunna driva
medlemmarnas intressen gäller
det att ha en levande omvärldsbevakning och anpassa arbetet
till samhällets och arbetslivets
föränderliga förutsättningar.
Det måste också finnas former
för att stimulera och ta tillvara
medlemmarnas idéer, kunskap
och engagemang. Detta kräver
att den interna organisationen

Höjda medlemsavgifter
Styrelsen föreslår en höjning
av medlemsavgiften med 12
kronor i månaden för yrkesverksamma. För studenter
föreslås oförändrat 120 kronor
om året. Avgifterna har varit
oförändrade sedan 1994 och
styrelsen skriver att det krävs
en höjning för att verksamheten ska kunna genomföras
enligt de förslag som ligger.

www.slof.org

Forskning för
morgondagen

Demokrati och inflytande

Styrelsen har arbetat fram ett digert
underlag för forskningspolitiskt ställningstaganden. Dels övergripande för
hela förbundet och dels uppdelade efter
varje delförenings visioner och verklighet.
Kvalificerad verksamhet kräver forskning,
säger DIK, och hävdar att satsningarna
på forskning och forskarutbildning ska
ökas. Ett av målen är att Sverige ska bli
ledande inom dokumentation, information, kultur och kommunikation.
Viktigt är också att det sker mer utbyte
mellan forskning och yrkesverksamhet,
att forskning ska kunna ske i tjänsten av
yrkesutövare med forskarkompetens och
att möjligheterna att kombinera yrkesliv
med forskarutbildning blir bättre.

Ytterligare en diger proposition för
kongressdelegaterna att sätta sig in i
är den som DIK-styrelsen lägger fram
om bland annat ansvarsfördelning,
och inflytandefrågor inom förbundet. Styrelsen har, i enlighet med ett
beslut från förra kongressen, arbetat
med en översyn av DIKs organisation. Utgångspunkten är de övergripande inriktningsmål som kongressen
2000 beslutade om: 1.DIK ses som
ett attraktivt och flexibelt fackförbund. 2.DIK ses som partner och
rådgivare. 3.DIK ses som företrädare
och 4.DIK ses som den självklara
sammanslutningen för akademiker
inom dokumentation, information,

kommunikation och kultur. Syftet med
att förändra organisationen är att skapa
bästa möjliga förutsättningar för att dessa
fyra mål ska uppnås.
De förslag som styrelsen lägger fram
behandlar sju områden. De är demokrati, delföreningstillhörighet, nätverk
och professionsgrupper, arbetsfördelning inom organisationen, kommunikation inom organisationen, opinionsbildning och stadgar. De förändringar som
föreslås anser styrelsen vara nödvändiga
för att medlemmarnas rätt till inflytande
ska tas tillvara på bästa sätt och för att
det inte ska finnas hinder för samverkan
mellan olika professioner. Hela förslaget
finns på www.dik.se.

Nyfiken på nya styrelsen? Är du nyfiken på valberedningens förslag till ny
förbundsstyrelse – gå in och få en förhandstitt på www.dik.se/kongress.

En höjning av medlemsavgiften är nödvändig
– trots ökad medlemstillströmning
Det går bra för DIK, antalet
medlemmar har ökat och ökar
stadigt. Det betyder att intäkterna ökar. Varför föreslår styrelsen höjd medlemsavgift?
– Att vi ökar medlemsantalet
tror jag beror på att vi upplevs
som ett attraktivt fackförbund
av allt fler, och det är förstås
glädjande. Vi vill fortsätta att
vara ett attraktivt förbund
och ses som en partner och en
rådgivare att räkna med, säger
DIKs förbundsordförande,
Britt Marie Häggström.
– Samtidigt finns det krav
från medlemmarna, som vill
ha valuta för sin medlemsavgift. Styrelsen vill möta dessa
krav bland annat med att satsa
ännu mera på lokalt fackligt
arbete, på facklig utbildning,
på webben för att kunna kommunicera bättre med alla medlemmar och med dem som har
lokala uppdrag.
– Framför allt vill vi öka
möjligheterna att på olika
nivåer arbeta för högre löner,
bättre arbetsvillkor, ökad trygghet i jobbet och för att göra våra
professioner tydligare.

Varför en höjning just nu när
avgiften varit oförändrad i tio år
– vad har blivit dyrare?
– Våra medlemmar, lika
väl som andra, har det svårare
i arbetslivet nu än tidigare. Vi
måste hjälpa till att lösa svåra
situationer när det krisar i relationen till arbetsgivaren – det är
ett dyrbarare sätt att arbeta. Löneavtal träffas som ramavtal på central nivå, men ska implementeras
lokalt. Att arbeta med lönesamtalsmodellen, vilket har visat sig
vara lönsamt för medlemmarna,
kräver mer utbildning både för
lokala fackliga företrädare och
enskilda medlemmar. Opinionsbildning för att övertyga arbetsgivare om våra medlemmars
kompetens måste kosta om den
ska vara framgångsrik.
– Det har varit möjligt att
hålla avgifterna på samma nivå
så länge tack vare att vi har
rationaliserat den interna organisationen. Men det måste också
finnas ekonomiskt utrymme för
utveckling i takt med den förändrade omvärlden och medlemmarnas önskemål. Därför
föreslår vi en höjd avgift.

– För en höjning med 12 kronor per månad kan vi klara av att möta
ökade krav från medlemmarna, säger Britt Marie Häggström, DIKs
förbundsordförande.

Studentrådet:

Alla vinner på mer samarbete
studenter – yrkesverksamma

Förbundet måste jobba för att bli attraktivt för studenter, och studenterna
måste engagera sig mera, säger Eva Westerberg, tf ordförande i Studentrådet.

Studentrådet har lämnat in fyra
motioner som alla på något sätt
behandlar studenters framtida
yrkesliv. Eva Westerberg,
tillförordnad ordförande för
Studentrådet, svarar på frågor
kring förbundet, studentrådet
och kongressen.
Vad vill ni ändra på i förbundets verksamhet?
För tillfället är samarbetet
mellan studenter och yrkesverksamma väldigt litet, något
jag tror vi alla skulle tjäna på
att förändra. Genom en slags
portal mellan studenterna och
de yrkesverksamma kan båda
grupperna få större inblick
i vad som händer inom just
deras intresseområde, hur
fungerar det att arbeta som till
exempel arkivarie? Vilka nya
forskningsrön har kommit?
Detta är ju precis vad som står
i en av de fyra av motionerna,
och de andra tre innehåller

också förslag till ändringar i
förbundets verksamhet som vi
vill få igenom.
Vad väntar ni er av kongressen?
Förutom en väldigt trevlig och
givande helg hoppas vi förstås att
våra förslag skall gå igenom.
Vad kan förbundet göra för
studenterna?
Arbeta aktivt för att värva
studentmedlemmar, jobba för
att det ska bli attraktivt att bli
medlem i DIK, se studenterna
som en, ofta outnyttjad, resurs
samt lyssna på vad studentmedlemmarna har att säga.
Vad kan studenterna göra för
förbundet?
Det är vi som vet hur det
fungerar på högskolor och
universitet ute i landet, det är
vi som måste uttrycka vår åsikt.
Studenterna måste visa engagemang, det är det enda sättet att
få till en förändring!

Yngst på kongressen
Sabina Bro, född 1982, läser
andra terminen på logopedutbildningen i Umeå. Som
representant för logopedstudenterna är hon yngst bland de
70 ombuden till DIKs kongress
i december. Som novis i fackliga sammanhang ser Sabina
sitt ombudsmannaskap som
en chans att lära sig mer om
fackligt arbete.
– Jag kommer naturligtvis
att förbereda mig noga genom
att läsa in mig på alla motioner
och så, men i första hand ser
jag kongressen som en viktig
lektion inför ett eventuellt
framtida fackligt engagemang,
säger Sabina.
Sabina är kontaktperson för
sina kursare gentemot SLOG,
studentsektionen inom Logopedförbundet. Det blev hon
efter bara två veckor in på
utbildningen.
− Våra äldrekursare kom
till vår klass under introduktionsveckorna i vintras och
presenterade Logopedförbun-

det SLOF och dess moderförbund DIK. Jag blev genast
intresserad och anmälde mitt
intresse för att fungera som
kontaktperson.
Sedan dess har Sabina successivt lärt sig mer om SLOF,
DIK och SACO. Den viktigaste
fackliga frågan för henne är att
landets fem logopedutbildningar håller jämnhög kvalitet
och att logopedstudenterna
har samma villkor vad gäller
inflytande, studieekonomi och
dylikt oavsett var de väljer att
läsa.
− På mitt första och hittills
enda SLOG-riksmöte i våras
träffade jag representanter
från de andra logopedutbildningarna runt om i landet. Vi
jämförde alltifrån utbildningskvalitet till sådana saker som
hur generösa våra respektive
institutioner är med att ersätta
resor till och från praktikplatser. Det visade sig att det råder
en hel del olikheter, berättar
Sabina.

Sabina Bro är med sina 21 år kongressens yngsta ombud.

Susanne utformade pillerdosa med inbyggd klocka
Det bor en uppfinnare i oss alla, och irritation över att
saker och ting inte fungerar som de ska kan vara en
utmärkt drivkraft till att uppfinna en ny produkt.
Det vet Susanne Goldberg som nyligen lanserat dosis; pillerdosan med inbyggd klocka, som hjälper människor att få kontroll över sitt medicinintag.

S

usanne Goldberg tar emot i sitt kombinerade hem och företag, mitt i centrala Stockholm. Vi kliver rakt in i
designen, med inbyggda spotlights i lekfulla
mönster i taket, speglar och klinkers, tyg och
färger, i en personlig och säker mix. Vad är
det då som får en designer inom konfektion
att ta fram en medicinteknisk uppfinning som
hjälper människor att ta rätt medicin vid rätt
tidpunkt? Svaret är personliga erfarenheter
av att det som borde fungera inte gör det.

vi blir irriterade som vi kan åstadkomma
något nytt och bättre. Och det syns att hon
är stolt över att inte ha givit upp på vägen.
- Det är bakgrundsarbetet, ”kulissarbetet”, som är det svåra och tuffa. Sedan,
säger hon, rullar allt på i en ordentlig fart.
RÅD TILL BLIVANDE UPPFINNARE

HAV AV PILLERBURKAR

Susanne Goldbergs familj har drabbats hårt
av sjukdom.Vi sitter i det konferensrumsinspirerade köket med en kopp kaffe, när
Susanne beskriver hur irritation och vanmakt över att inte kunna hjälpa till med
det allra enklaste till sist gick över i ett beslut att förändra.
- Det är inte rimligt att den som är hårt
drabbad av sjukdom, med ett hav av pillerburkar på nattygsbordet, ska bli ännu sämre
på grund av missad medicinering, överdosering och en ständig oro över att inte
komma ihåg sin medicin.Vi vet ju hur viktigt det är med en jämn dosering, för att få
bästa effekt och minimera biverkningar, säger hon, och vi vet hur många människor
som är beroende av daglig medicinering, och
ändå fanns det inget hjälpmedel för detta.
Susanne Goldberg letade med ljus och
lykta efter ett alternativ till den klassiska
dosetten, men hittade bara alarmklockor
som ska ställas om efter varje ringning, typ
äggklockan. Och då vaknade innovatören
inom henne med kraft.
RINGER, BLINKAR, PRATAR

Det tog Susanne tre år att vidareutveckla
Dosis, som nu har lanserats till apoteken.
Den är en behändig och flexibel pillerdosa
med inbyggd klocka med repetitionsfunktion, som säger till när det är dags att
ta medicinen. Den ställs in en gång för alla
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Susanne Goldberg

(men kan enkelt ställas om igen) och kommer sedan automatiskt ihåg att säga till vid
önskad tidpunkt; en, två, tre eller fyra gånger
per dag. Den enda knapp man behöver
använda är avstängningsknappen, för att få
stopp på alarmet. Och man kan välja om
man vill ha den blinkande, för att inte störa
omgivningen, eller om den ska ringa eller
säga: ”Time to take your pill”.
- Det var ett absolut krav att den skulle
vara så enkel som någonsin var möjligt, och
dessutom liten, flexibel och diskret, berättar
hon. Dosis finns i två versioner; klocka och
en pillerdosa eller klocka och sju pillerdosor.
DESIGNER TILL YRKET

Susanne Goldberg har fram till Dosis tillblivelse arbetat som designer inom konfektion, framför allt åt de stora konfektionskedjorna, och har som hobby designat
smycken, möbler och inredning.
- Om jag hade vetat hur mycket arbete
som låg framför mig med Dosis hade jag troligen aldrig givit mig på det, säger hon med
ett leende och berättar om allt arbete och de
stora investeringskostnaderna fram till idag.
- Samtidigt säger hon att det finns en
uppfinnare i alla människor. Att det är när

Till den som funderar på att ta fram en ny
produkt säger hon: Tro på din produkt till
tusen procent. Bry dig inte om vad omgivningen tycker. Var disciplinerad och
ambitiös, och brinn för det du gör.
- Susanne Goldberg tycker också att det
är viktigt att hitta någon som tror på ens
idéer och kan stötta med rådgivning - helst
både ekonomisk som kunskapsmässig sådan. Man måste vara uthållig och medveten om att det tar tid; räkna med tre års
arbete för en helt ny produkt, säger hon.
Och så bör man se upp med tre slags
sabotörer, som har en tendens att dyka upp.
- Lyssna inte på Jante-människorna, som
är överkritiska och ser allting negativt.Akta
dig för de kroniskt oroliga, som upprepar:
”Hur ska detta gå?” Och se upp för
lycksökaren, som säger sig kunna och veta
allt, men som i själva verket bara pratar och
istället vill ta produkten ifrån dig, råder hon.
På bordet framför oss står dosis, och Susanne undrar om vi vill höra den säga
”Time to take your pill”. Vi lyssnar fascinerat och påminns om att det är ”time”
för oss att gå vidare.

Här finns dosis
På Apoteket finns klocka och 1 st. pillerdosa Pris: 375:- Varunr: 20 06 01
För veckodosering finns klocka och 7 st.
pillerdosor Pris: 599:- mot PF.
Beställs hos Victrix AB Tel: 08-673 77 77
eller på internet: www.dosis.info
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Bok & Biblioteksmässan
Drygt en tredjedel av DIK’s monter på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg uppfylldes av material och information från SLOF!

T

rots att vi medlemmar i SLOF utgör en ganska liten andel av DIK’s
totala medlemsantal tog vi stor plats
på mässan, och förutom att alla DIK-pennor tog slut, var det även stor åtgång på
preventionsaffischen om barns språkutveckling och våra diagnoskort.
Som vanligt var det full fart på mässan
med många besökare och hög ljudnivå.Vår
monter var konstant bemannad med en representant från logopedkåren. Främst stog
medlemmar ur vår styrelse där, men också
Logopednytts redaktion var på plats under
en dag.Vi fanns där för att representera SLOF
och DIK samt besvara eventuella frågor och
marknadsföra vårt yrke. Man upptäckte dock
snabbt hur lite man vet om de andra
yrkeskategorierna inom DIK. Frågor som
”Var utbildar jag mig till informatör?” och
”Hur är bibliotikarieut-bildningen i Stockholm?” fick vaga svar och hänvisningar till
DIK’s kansli och hemsida.Vi hoppas de hittar svaren på sina frågor där!

Camilla Björnram • Elvira Berg
Göteborg
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DIKs monter.
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Recension

Samtal om tal
av logoped Karin Bengtsson och professor Iréne Johansson

U

nder åren 1992-2002 har ett trettiotal barn med Downs syndrom
följts från späd ålder tills de varit
8 år gamla. De har deltagit i projektet ”Talmun- och bettfunktion hos barn med
Downs syndrom” som är ett samarbetsprojekt mellan Karlstads och Umeå universitet. Det övergripande syftet med projektet
har varit att lära mer om tal- och bettutveckling hos barn med Downs syndrom
och att utveckla de habiliterande insatserna
för att stödja varje barns utveckling. Projektledare har varit Iréne Johansson, professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet, och Birgitta Bäckman, docent i
pedodonti vid Umeå universitet.
Som en följd av detta projekt har en
bok med konkreta övningsförslag nu publicerats, forskningsrapporten Samtal om
tal. Författare är Karin Bengtsson, logoped
och Iréne Johansson. I rapportens
Appendixdel ges konkreta förslag till hur
man kan arbeta med artikulationsträning
med barnens egen medvetenhet om tal som
fokus.Arbetssättet och de konkreta övningarna har vuxit fram under projektets gång.
I detta arbete har den s k mutterplattan,
alltså en variabel gomplatta med möjlighet
att flytta stimulationselement beroende på
vilket/vilka språkljud man arbetar med,
utvecklats i samarbete med tandtekniker
och tandläkare. I boken finns detaljerade
beskrivningar av utseendet på en sådan
platta, och hur man placerar stimuleringselementen beroende på vad man tränar.
Karin Bengtsson formulerar det så att
hon för ett samtal med barnen om tal, och

detta är betecknande för hennes
ödmjuka inställning till sitt arbete
och de personer som är i behov
av logopediskt stöd. Hon börjar
ofta sina föreläsningar med orden
”Tal är svårt” och formulerar sig
så att barnen hon träffat i sitt arbete lärt henne svensk fonetik.
I boken får alla vi som har
behov av konkreta förslag på
övningar och tillgång till material vårt lystmäte av förslag och exempel.
Inkluderat är beskrivningar av tillvägagångssätt vid träning samt material för kopiering som stavelsegubbarna t ex. Dessa
senare har jag haft tillgång till under ett par
år och de är utmärkta som stöd vid träning
av barn med dyspraxi t ex.
Stavelsegubbarna är utformade av Karin B och bygger på samma fonetiska grund
som de taktila tygbokstäverna, (www.
mariasverkstad.com), som många logopeder
har använt. De leder på ett utmärkt sätt vidare till bokstavsinlärning för tidig läsning
och kan utnyttjas i olika aktiviteter, kortspel m m. Många övningsförslag har fantasifulla inslag och upplevs som stimulerande,
eller vad sägs om studsmatteövningar för
att träna lång – kort vokal, eller lindansövningar för träning av kontraster mellan
olika fonem? Det finns alltså ett cirkustema
och clownbilderna med olika munpositioner har flitigt kommit till användning i min verksamhet med barn med funktionshinder och oralmotoriska svårigheter.
Boken innehåller mycket mer än jag har
kunnat exemplifiera här, och den inledande

I

kommunikations-och språkförmåga är av
största vikt för varje människas möjlighet att
leva ett gott liv i delaktighet med andra.Flera
olika alternativa och kompletterande språkliga verktyg nyttjas för att stötta såväl
kommunikations- som språk- och talutveckling. Så har t ex tecken som stöd (TSS)
använts av många barn och vuxna som tagit

réne Johansson har sedan sent 70-tal
drivit olika forskningsprojekt kring
språkutveckling, som professor i fonetik vid Umeå universitet och som professor i
specialpedagogik vid Karlstads universitet.
Utifrån detta arbete har utvecklats en modell
till språkträning, Karlstadmodellen. Centralt
i modellen är uppfattningen att en utvecklad
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delen med teoretisk bakgrund ser jag som
mycket användbar i kontakten med olika
personalkategorier inom barnomsorg och
skola.

Eva Lundälv
Konsultlogoped
Göteborg

Samtal om tal
Karlstad University Studies
2002:16, www.kau.se
Rapporten kan beställas från sekreteraren vid ämnet Specialpedagogik,
Karlstads Universitet; Carina Persson,
telefon 054-700 11 90 eller e-post
carina.persson@kau.se

del av Karlstadmodellen. Under åren har flera
böcker med konkreta övningsförslag publicerats; övningsförslag anpassade till olika faser
i språkutvecklingen.
För mer information om Karlstadmodellen
se t ex www.svenskadownforeningen.nu

Eva Lundälv
LOGOPEDNYTT 8/03
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Studentuellt

J

ag finner att jag ingår i en ny familj. I
det närmaste familjerummet i denna
nya familj finns femton människor vars
vardag jag delar, vars mål liknar mina, vars
våndor och jubel inför Något Stort samsas
med mina. I det utvidgade familjerummet
runt denna lilla familj finns människor som
har sina vardagar i samma byggnad - med
våra ögon sett är de alla nära eller framme
vid det där stora som vi hela tiden pratar
om - och som med varsamma skickliga
händer lockar och lotsar oss framåt. I ett
än mer vidgat rum finns en jättefamilj som
vi trodde att vi inte fick vara med i än men
som hela tiden bjuder in oss och välkomnar oss och tar oss med på roligheter.
För jag hade väntat och verkligen övervägt andra alternativ och jag hade tålmodigt – om än med lite mer tvivel för varje
termins negativa besked från VHS – förnekat att jag kunde tänka mig något annat. Och det där ouppnåeliga glimrande
som hägrade, det är nu min verklighet. Det

är vår verklighet, min och mina femton
systrars, och jag hoppas att vi kommer att
förvalta dess storhet väl.
Varje dag möter vi ytterligare något som
övertygar oss. En morgon i ett fikarum och
en äldrekursare som tar sig tid och som ger
mig ett glödande samtal. Föreläsningar och
färdighetsträning och diskussioner, vi får
möta så otroligt kompetenta och engagerande människor. Det är bara att hojta till i
korridoren, om det så gäller tecken eller
röst eller vad helst annat vi kan tänkas fundera över även utöver det kursen just nu
handlar om, så viftar någon generöst till svar.
Mötena med praktiken som ni i det stora
familjerummet bjuder oss på är särskilt värdefulla, det är de som får oss att säkert veta.
Och som får mig att ständigt hitta nya
WOW! – det här måste jag hålla på med.
Jag har verkligen försökt att bära med
mig någon slags förberedelse på att jag kan
komma att bli besviken. För man blir ju
lätt det. När man har väntat och trängtat

och längtat. Men den uteblir! Dagarna blir
veckor och månader och termin tre som
börjar och som pågår och hur sansat jag än
inser kommande terminers innehav av toppar och svackor så fortsätter jublet att skråla
och skratta. Logopedjublet. Jag ska bli logoped. Det är så.Vi ska bli logopeder. Inte
sedan jag var sex och äntligen skulle få börja
skolan har jag känt sådan lust att lära!
Och stödet i rösten och den mentala
verktygslådan och kreativiteten i varje
patientmöte och att säga jag vet inte men
jag kan ta reda på det och det akademiska
språket och att hitta lojaliteten någonstans
mellan förälder och barn och ... De är på
gång.Vi är på gång. Och jag ser fram emot
att följa var och en av mina systrars utveckling under de här åren. Jag ser fram emot
att bit för bit lära mig att låta er följa min.

Åsa Roslund
L23
Lund

RECENSION?
Har du läst en bok du vill recensera?
Eller har du bara hört om en bok som verkar intressant?
Hör av dig till oss t ex via mail:
logopednytt@dik.se.

Elvira & Camilla
redaktörer
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ERSTA & SKÖNDAL HÖGSKOLA
Ersta utbildningsinstitut
anordnar kurs för logopeder
A-ning, Neurolingvistisk Afasiundersökning
5 – 6 februari 2004
A-ning, Neurolingvistisk Afasiundersökning är ett test för
bedömning av språklig förmåga hos vuxna personer som
har eller kan misstänkas ha hjärnskadebetingade språkstörningar.Testet ger en utförlig bild av patientens språkliga förmåga och en god grund för behandlingens inriktning. A-ning baseras på neurolingvistisk teori. Det medger
såväl kvalitativ analys som kvantifiering av resultaten. Testuppgifterna har hög reliabilitet och validitet.
A-ning har standardiserats på svenska afatiker vilket ger
möjlighet till intra- och interpersonella jämförelser. A-ning
differentierar tydligt mellan olika svårighetsgrader av afasi
och kvalitativa skillnader återspeglas genom olika profiler
för olika afasisyndrom.
Kursen vänder sig både till logopeder som ännu inte har
använt A-ning och till dem som redan prövat testet och vill
fördjupa sina kunskaper.
Kursinnehåll:
Teoretisk bakgrund
Administrering och poängsättning
Analys av testresultat
Gruppövningar utifrån videoinspelningar
Presentation av datoriserad version av A-ning, ett verktyg
som förenklar protokollförandet, automatiserar poängberäkning och summering
Kursledare/föreläsare:
Eric Lindström och Christina Werner, leg logopeder, Ersta
sjukhus, Neurologiska kliniken, Erstagårdskliniken

Landstinget i Uppsala län inbjuder till
Anbudsgivning vid upphandling av

Logopeditjänster
Upphandlade tjänster kommer att avropas
dels av Habilitering- och hjälpmedel, dels av
Akademiska sjukhuset. Inom habiliteringsverksamheten efterfrågas insatser i form av
utredning, råd, stöd och behandling till personer
med funktionshinder. Akademiska sjukhuset
efterfrågar utrednings- och behandlingstjänster
inom neurologopedi och allmänlogopedi samt
dyslexiutredningar.
Upphandlingsform: förenklad upphandling.
Underlag för upphandlingen beställs via
brev, fax eller e-post från Landstingsservice i
Uppsala län, Upphandling, Ulleråkersvägen 21,
750 17 Uppsala, e-post upphandling@lsu.lul.se

Kursavgift: 4900 kr inkl. luncher och kaffe
Plats: Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm
Sista anmälningsdag: 15 december, 2003
Övrig information och anmälningsblankett rekvireras från
Ersta utbildningsinstitut, Box 4619, 116 91 Stockholm, tfn
08-714 61 40, fax 08-714 89 14, e-post: utb.institut@ersta.se

Upplysningar lämnas av Karl-Erik Bastman
på 018-611 61 16.
Sista anbudsdag är den 27 november 2003.

Till alla Hanen-intresserade
Undertecknade har under senaste året haft ambitionen att, med korrekturläsning, bidra till att den översättning
av ”It Takes Two to Talk” som Lili Ann Heurlin Jonsson en gång gjort, skulle kunna komma vidare i tryck.Vi har
dock insett vår begränsning. Det har varit alltför tidsödande, och vi har därför beslutat att lägga ned ambitionen.
Då man önskar litteratur av detta slag översatt, torde det ligga närmast till hands att kontakta SIT:s förlag.Vi har
också haft kontakt med Barbro Roldin på SIT Läromedel, som meddelar att frågan kommer att tas upp i deras
referensgrupp.
Alltså: den översättning av ITTT som ryktet säger är på gång, har gått i stå, och vår önskan är att projektet sköts
av personer med kunskap och kompetens kring hur man förfar med tillstånd gällande dels text, dels illustrationer, anlitande av professionell översättare, förlagskontakter, tryckning och distribution.
Vi mäktar inte med!!!
Ingrid Hedin Ankarloo
Maria Migneus
BUH Kalmar
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ANSLAGSTAVLAN
UPPROP!
Har någon kommit i kontakt med/provat
bildtelefonen ”See You!” som saluförs av
KOMIKAPP/Rehatek. Enligt information på
Rehareks hemsida (www.rehatek.se) ska
den gå att ansluta via vanlig telefonledning
och vara lika enkel att använda som vanlig
telefon. Det låter som något mycket användbart för personer som är hjälpta av visuellt stöd både vid hörförståelsebrister och
uttryckssvårigheter, t ex vid afasi och
dysartri. Finns det någon som har erfarenheter av denna telefon, kontakta gärna oss.
Logopedmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel. 036 – 32 17 40
eller anna.aronsson@ltjkpg.se

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

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

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40
www.barncancerfonden.se
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INFO PÅ INTERNET

Intresseanmälan Projektledare

www.mun-h-center.com
(till Mun-H-Center i Göteborg)
www.stamning.se
(Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund)
www.sos.se/smkh
(Socialstyrelsens kunskapsdatabas; sällsynta diagnoser)
www.rbu.se
(Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar)
www.fub.se
(Föreningen för utvecklingstörda barn och ungdomar)
www.fmls.nu
(Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter)

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) är en
handikapporganisation med 14 lokalföreningar runt om i
landet.Vårt förbundskansli ligger i Sundbyberg där vi delar
lokaler med andra handikappförbund. Förbundet har för
avsikt att söka bidrag från Allmänna Arvsfonden för ett projekt med anledning av det internationella barnstamningsåret 2004. Projektet beräknas pågå under tre år.
Vi vill redan nu få in intresseanmälan för tjänsten som projektledare.
SSR är ett litet handikappförbund med en anställd vid förbundskansliet.
Heltidtjänsten som projektledare är förlagd till förbundskansliet och innebär att man får göra allt och inte kan räkna
med någon basservice från annan person. Arbetet kommer
att ske med stor frihet under ansvar och ställer speciella krav
på initiativkraft och förmåga att själv strukturera upp arbetet.
Du bör ha erfarenhet av föreningsarbete, kunna arbeta självständigt men också ha förmågan att samarbeta med andra,
ha lätt för att formulera dig i tal och skrift, samt kunna föra
fram förbundets synpunkter.

www.hi.se
(Hjälpmedelsinstitutet)
www.su.se
(Stockholms Universitet, Lingvistik)

Du bör ha erfarenhet av arbete med information/marknadsföring. Är du insatt i stamningens problematik är detta ett plus.

www.blom.just.nu
(Barnlogopedmottagningen i Borås)

Verkar detta intressant och vill Du ha mer information hör
av dig till förbundsordföranden Benny Prézent tel: 0611673 77, 060-650 05 75 eller mobil: 070-645 41 21, mail:
benny_prezent @yahoo.com

www.tpb.se
(Tal- och punktskriftsbiblioteket)

Intresseanmälan skickas till Conny Jakobsson på förbundskansliet enligt nedan: Sveriges Stamningsföreningars
Riksförbund (SSR), Box 1386, 172 27 Sundbyberg.

www.sit.se
(Specialpedagogiska institutet)
www.handikappcentrum.se
(Handikappcentrum)
Hör av er med fler adresser till intressanta hemsidor!
/Redaktionen

Vill du ha din löneenkät per e-post?
Snart är det dags för DIKs årliga löneenkät.
Du som redan lämnat din e-postadress till
oss kommer att få enkäten och senare även
den färdiga lönestatistiken direkt per e-post.
Du som ännu inte lämnat din e-postadress, sänd den till enkat@dik.se
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KURSKALENDARIUM
• KOAS-kurs för logopeder anordnas i Uppsala 24–25
november 2003. För mer information kontakta cheflogoped Marianne Christensen tel 018-6115320,
marianne.christensen@logopedi.uas.lul.se
• Kurs i Praxis-metoden
16 april 2004 på Lärarhögskolan i Stockholm.
Anmälan kan ske på tel: 08-7379751.
Information kan fås på tel: 040-396590 (Britt Hellquist)
• Logopedi och Specialpedagogik, 5 poäng, Fristående kurs
vid Karolinska Institutet. Kursen ges v12, v14 samt 2 uppföljningsdagar 2004, såsom stod i annons i förra Logopednytt. Medel har beviljats och ansökningstiden har förlängts.
Sista ansökningsdag är 8 december 2003. Kursledare är
Ylva Segnestam, tel 08-59258125. Kursinformation och
anmälningsblankett finns att hämta på Karolinska Institutets hemsida http://info.ki.se/education
Samtliga åberopade meriter skall bifogas anmälan. Anmälan skickas till Enheten för logopedi och foniatri, Att:
Claire Johansson, Huddinge universitetssjukhus, 141 86
Stockholm.

Akademiska sjukhuset
Inom länslogopedin i Uppsala län är vi 24 logopeder
som arbetar med olika diagnosgrupper inom
allmänlogopedi. Vi befinner oss fortfarande i ett
expansivt skede och deltar i planeringen för den nya
logopedutbildningen. Vi behöver förstärkning med
fler logopeder.

Detta vikariat är inom neurologopedi med
huvudsaklig placering på en rehabiliteringsklinik,
Akademiska sjukhuset. Vid kliniken finns ytterligare
två logopeder.

Paramedicinska enheten i Växjö,
logopedmottagningen söker

Logoped
Logopedmottagningen tillhör paramedicinska enheten som
också organiserar arbetsterapeuter, dietister, kuratorer,
sjukgymnaster, rehabassistenter och sekreterare.
Vi är måna om ett gott samarbete inom enheten och med
andra vårdgivare inom och utom centrallasarettet.
Vi på logopedmottagningen har också ett bra samarbete med
logopederna vid rehabkliniken, vuxenhabiliteringen och barnoch ungdomshabiliteringen.
Vi har fyra och en halv logopedtjänster varav cirka en halvtid är
placerad på språkförskolan. Alla arbetar som allmän-logopeder
med viss inriktning. Våra prioriterade grupper är barn med
språkstörning, slutenvårdspatienter med språk-, tal- och
sväljningssvårigheter efter stroke, röst, stamning, LKG etc.
Vi behöver Dig för att diagnostisera och behandla våra olika
patientgrupper med den inriktning som vi tillsammans kommer
överens om.
Upplysningar lämnas av avdelningschef Ingrid Karlsson,
0470-58 75 29, (mobil 0709-84 45 79) eller personalsekreterare Gunbritt Eikman, 0470-58 70 34.
Facklig kontakt är Mirja Troberg, DIK, 0470-58 73 60.
Medflyttarservice – ring 0470-77 78 18 eller besök
www.medflyttarakademien.com
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Logoped

Vi erbjuder nu ett vikariat från och med december
2003 till och med december 2004 med eventuell
förlängning.

Lediga platser

Välkommen med din ansökan
märkt med refnr 805/03 senast 20
november till Personalavdelningen,
Centrallasarettet, 351 85 Växjö
eller clv-personal@ltkronoberg.se

Med 8 000 anställda, 1 200 vårdplatser och omfattande
öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges största
universitets- och forskningssjukhus. Förutom rollen som
länssjukhus är Akademiska storsäljare av högspecialiserad
vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Logopederna ingår i rehabteam med läkare,
vårdpersonal, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog, och sjukgymnast.
Neorologopedin kan kombineras med någon/några
andra diagnoser.
Vi är öppna för olika lösningar och du har därför
möjlighet att komma med egna önskemål om
inriktning, tjänstgöringsgrad o.s.v. i din ansökan.

Upplysningar
Cheflogoped länslogopedin Marianne Christensen,
018-611 53 26,
marianne.christensen@logopedi.uas.lul.se
Neurologoped Monica Morell, 018-611 53 20,
monica.morell@logopedi.uas.lul.se
Facklig företrädare Monica Bergel, 018-611 53 20,
monica.bergel@logopedi.uas.lul.se

Välkommen med din ansökan
med ref nr 603-31, meritförteckning och betyg till
Akademiska sjukhuset, Onkologi- och
hand-plastik-öroncentrums stab, 751 85 Uppsala,
senast den 20 november.

www.akademiska.se
www.ltkronoberg.se
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Logoped

Logopeder

Logopedmottagningen med placering i
Värnamo

Område Sahlgrenska
Neurologopedi

Vi söker dig som vill vara med och tänka nytt!
Logopedverksamheten befinner sig i ett skede där vi
försöker förbättra de logopediska insatserna och finna nya
lösningar. Verksamheten präglas av ett öppet arbetsklimat
och stora möjligheter att själv utforma tjänstgöringen som
är på heltid.
På Värnamo sjukhus finns Logopedmottagningen i nya,
fina lokaler. I Värnamo finns även en rikt utbud av
fritidsaktiviteter.
Din kompetens
Du ska vara leg logoped. Vi söker dig som i det vardagliga
patientarbetet även vill ta initiativ till förändringar och som
är intresserad av att tillsammans med länets övriga 13
logopeder och två sekreterare utveckla logopediska
instrument och metoder.
Frågor och ansökan
Upplsyningar lämnas av cheflogoped Birgitta Henning, tel
036-32 17 39. Facklig företrädare är Ann Falck, tel 036-32
17 36.
Välkommen med din ansökan till Ref nr J116/03,
Länssjukhuset Ryhov F6, 551 85 Jönköping senast den 18
november.
Läs mer på www.ltjkpg.se/jobb

Annonsstopp
för Logopednytt
nr 9-03 är den
21 november!

Vi söker logopeder till vår enhet för Neurologopedi.
Tjänsterna gäller dels en tillsvidareanställning med
placering vid Neurosjukvården, SU/Sahlgrenska dels
långtidsvikariat i samband med barnledighet. Tjänsterna är heltidstjänster men tjänstgöringsgraden kan
diskuteras.
Vi kan erbjuda:
• intressanta tjänster med utvecklat teamarbete och ﬁn
gruppanda
• möjlighet att vara med och forma en logopedverksamhet som hela tiden utvecklas och där ständigt nya
tjänster tillskapas
• utvecklat kvalitetsarbete där vårt verksamhetsområde
i år vunnit kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och
sjukvård 2003
• arbete på ett universitetssjukhus där handledning av
logopedstudenter är en del av arbetsuppgifterna
Arbetsuppgifter: På vår enhet har vi för närvarande
19 neurologopeder anställda och verksamheten är förlagd framförallt till strokeenheter inom slutenvården
och till verksamhet vid dagrehab och hemrehab. Vi
arbetar med utredning, diagnostik och behandling av
patienter med neurologiskt betingade språk-, tal- och
röststörningar samt behandling och uppföljning av
dysfagipatienter. Du kommer också att delta i vidareutbildning av vårdpersonal samt ge råd och stöd till
anhöriga.
Kvaliﬁkationer: Helst vill vi att du har två års yrkeserfarenhet som logoped för att kunna handleda logopedstudenter men också du som har kortare erfarenhet
är välkommen med din ansökan. Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande. Stor vikt läggs vid
personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Tillträde: Tillsvidareanställning från 2004-03-15.
Barnledighetsvikariat 2004-01-01– 2004-12-31,
eventuellt längre.
Upplysningar: Logopedenhetschef Gullis Dahlquist,
tfn 031-342 55 83, e-post gullis.dahlquist@vgregion.se
Facklig företrädare: Logoped Hedvig Holm,
tfn 031-342 61 82.
Välkommen med din ansökan märkt med ref nr
S 168/03 senast 26 november till Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Område Sahlgrenska,
Röda stråket 8, Sven Engdahl, 413 45 Göteborg.

www.vgregion.se
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Välkommen till Blekingesjukhuset
Habiliteringen
skapar

Logopedcentrum
Vill du jobba med oss?
Vi söker dig som är intresserad av ett spännande och utvecklande arbete i tvärvetenskapliga team runt
personer med funktionshinder.
I Habiliteringen i Blekinge ingår två avdelningar, lokaliserade till Karlshamn och Karlskrona.
Inom varje avdelning är arbetet organiserat i två barnteam med ett utredningsteam samt ett vuxenteam,
dessutom finns ett administrativt team.
Teamen är sammansatta med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens. Vi arbetar utifrån ett
familje/nätverksorienterat synsätt. Vi vänder oss till personer med autism och autismspektrumstörning,
utvecklingsstörning samt rörelsehinder.
Vi vill nu skapa ett Logopedcentrum med tre logopeder samlade i Karlshamn. Varje logoped kommer att
ansvara för ett eget distrikt.

Vi erbjuder:
 Stöd av erfaren kollega och samverkan med logopedmottagningen
 Regelbundna yrkesträffar
 Handledning
 Vidareutveckling och fortbildning
 Arbete i tvärprofessionella team
 Stor möjlighet att påverka arbetstid och tjänstgöringsgrad
 Friskvård på arbetstid

Vi söker logopeder till nystartat logopedcentrum. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid.
Vi söker dig som är eller snart blir logoped.
Tidigare erfarenhet av arbete kring personer med funktionshinder är meriterande.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Vill Du veta mer kontakta: Verksamhetschef Lars Johansson tel 0454/732159,
avdelningschef Maj-Lis Olsson tel 0454/732174, logoped Barbro Kärvhag tel 0454/732173.
Facklig företrädare: Petra Hagstrand-Westrin tel 0454/732621 eller 0454/733148.
Välkommen med din ansökan, som ska vara personalsekreterare Birgit Svensson, Blekingesjukhuset,
ROHA-enheten, 374 80 Karlshamn tillhanda senast 2003-11-20. e-post: birgit-anita.svensson@ltblekinge.se
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Leg logopeder
Habiliteringen Frölunda
Göteborg

Jämtlands läns landsting är en av länets största arbetsgivare med 4000
anställda. Landstinget skall verka för en god hälsa och en positiv livsmiljö i Jämtlands län. Östersund ligger mitt i Jämtland och bjuder därför på unika möjligheter till ett rikt friluftsliv. Naturen och fjällen är nära! Det är t ex bara en timmes resväg till Åre. Östersund har en
kompakt stadskärna med ett stort utbud av butiker, restauranger och närservice av olika slag. Staden har ett rikt kulturliv och lättillgängligheten
människor emellan tilltalar många.

Vikariat, heltid.
För mer information kontakta habiliteringschef
Ulla Lindahl, tfn 031-734 35 20, teamsamordnare
Bea Granberg, tfn 031-734 35 26, yrkesutvecklare/
logoped Gunilla Ask, tfn 031-733 61 27.
Barn- och ungdomshabiliteringen Mariedal
Vänersborg
Vikariat t o m 2005-01-31, heltid (deltid kan diskuteras).
För mer information kontakta habiliteringschef
Yvonne Tellskog, e-post yvonne.tellskog@vgregion.se
yrkesutvecklare Yvonne Svensson, teamsamordnare
Katarina Jakobsson alla på tfn 0521-120 60.
Barn- och ungdomshabiliteringen
Uddevalla
Heltid, tillsvidare.
För mer information kontakta habiliteringschef
Lars-Erik Gotthard, tfn 0522-931 57 eller logoped
Elisabeth Eggert, tfn 0522-923 35,
e-post lars-erik.gotthard@vgregion.se
e-post elisabeth.eggert@vgregion.se
För mer information se vår hemsida
www.vgregion.se/hfv

Logoped
Vi söker dig som är legitimerad logoped! På
Logopedmottagningen vid Östersunds sjukhus finns
en ledig tillsvidareanställning på 100%
Arbetet på Logopedmottagningen innebär allmänlogopediska
arbetsuppgifter tillsammans med ytterligare två logopeder och en
sekreterare. Vi arbetar med tal- och språkförsenade barn, röst,
stamning och läpp-, käk- och gomspalt. Studenter från Umeå gör
viss praktik här, vilket innebär möjlighet till handledaruppdrag.
Vill du veta mer:
Kontakta avdelningschef Linette Olson tel 063-15 36 71
eller logoped Cristina Jönsson tel 063-15 36 08
Facklig företrädare, DIK, logoped Eva Arvidsson tel 063-15 49 06
Välkommen med Din ansökan till:
Östersunds sjukhus, Hud-Infektion-Ögon-Öronområdets stab
Helene Gustafsson, 831 83 Östersund. Alternativt via e-post till
helene.gustafsson@jll.se
Sista ansökningsdag: 2003-12-04
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnr (se adressetiketten)
Lösenord: Ditt födelsedatum (ååååmmdd)

Ännu en historia från
logopedvärlden!
Å

ret var 1975. Jag gick på Mastersutbildningen i
Speech Pathology and Audiology vid Western
Michigan University. Under en månads tid hade jag
besök av en svensk logoped, dåmer ganska känd beträffande
stamning, numer superkänd, kan man väl säga. Under tiden
han var där råkade man ha examensdags vid slutet av Winter
Semester (man hade fyrterminssystem på skolan, en termin
för varje årstid). Och det blev fest och glam och gamman
och vi svenskar var förstås välkomna på det mesta och inte
var vi sådär alldeles nödbedda heller.Vill jag minnas.
En kväll blev det sent och jag hade gjort det absolut
oheliga i att ta en virre innan jag körde från aftonens näst
sista ställe. Det skulle bli en efterfest och de andra bilarna
drog iväg och jag kom efter. Men jag måste ju hänga på, för
min kompis måste ju komma hem till sist och han satt i en
annan bil. Nå, jag blåste på rätt rejält den kalla februarinatten och sååååg precis den förkörande bilkaravanens bakljus när ett blått och rött ljus dök upp i min backspegel.
Jaha, det var bara att ”pull over” och jag såg till att ordna
anletsdragen till lugnt, öppnade bildörren och gick mot den
bakom stannande polisbilen. Polisen berättade att jag flög
för lågt i relation till hastigheten och ville se mina bil- och
id-papper.Visst, det fick han förstås (haha) och jag fann direkt att jag i nervositeten tryckt ner dörrlåset innan jag
stängde förarsidans dörr. Så det var bara gå tillbaka och säga
som det var.
Det var bittert kallt och polisen bjöd mig stiga in i bilen
hans för att inte frysa ihjäl alltmedan han pratade med stationen som i sin tur ordnade så att man fick ut en reserv-

nyckel till min bil. Tiden gick och vi pratade på och båda
rökte, jag dels för att jag vart skitskraj för situationen och för
att han inte skulle märka ev doft av Bourbon On The Rocks.
Jag stammade rätt så häftigt dessutom i berättandet om svenskheten och så och han i sin tur berättade om att hans fru just
lämnat honom eftersom hon inte orkade med att leva i ovissheten om hennes man skulle överleva ett vanligt arbetspass.
Han berättade att detta att vara ensam i bilen på nätterna
och stoppa folk verkligen kunde vara riskabelt eftersom det
fanns dem som inte aktade något för att slippa åka fast. Det
hände mycket på den scenen och mycket vapen var ute i
samhället. Han pratade på och jag märkte förstås snart att
hans näsa var lite sned på ett speciellt sätt och att hans överläpp gav klart besked om en ensidig spalt. Kunde detta vara
en chans?
Efter en stund berättade jag om vad jag läste och att jag
sett hans spalt, men att han lät så fint och undrade hur han
hade arbetat för att klara talet. ”Känner du Van Riper”, undrade han. ”Sure, he’s my therapist”, sade jag och ljög bara
lite, för det var det Stromsta som var, fast Van Riper hejade
på en hel del. ”Å”, sade han på landets tungomål, ”min också
och man kan ju inte ge en broder böter heller”, och så rev
han sönder den redan färdigskrivna böteslappen för fortkörning.
Så kom bilen med nycklarna. Aldrig mer whisky i bilar...
Och LKG-tentan fick en annan lockelse än förut.

Anders Lundberg
Göteborg

