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ust nu arbetar jag inte som logoped. Förutom visst arbete med SLOFs styrelse ägnar jag
mina dagar åt att ta hand om en charmig och bestämd dam, som heter Sigrid och är
fem månader. Lite yrkesskadad är jag och sätter en och annan diagnos på henne så där
i förbifarten. Är det verkligen normalt för hennes ålder att låta omväxlande som en drake,
en åsna eller en solist på Pekingoperan. Det står i böckerna att hon ska säga ”aga” vid den
här tidpunkten men det gör hon sannerligen inte. Upptäcker att jag har tagit många
anamneser och frågat om joller utan att egentligen förstå hur svårt det är att svara på den
frågan. Sigrid jollrar inte, hon sjunger mystiska arior i skumma tonarter. Inser att det är
svårt att göra språkbedömningar på så små barn.
Det har fötts många logopedbarn sista tiden, jag känner till minst 10 logopeder som
berikat världen det senaste halvåret.Vi i styrelsen har t ex legat i rätt bra. Sen vi tillträdde i
mars förra året har vi producerat tre bebisar och Logopednyttsredaktionen har producerat
en. Eftersom vi är en yrkeskår som till stor del består av kvinnor så är det inte helt förvånande. Dessutom verkar det överhuvudtaget vara så att det föds många barn just nu.Tydligen tycker både 70-talisterna och 60-talisterna att de är i en lämplig ålder för att göra barn,
vilket resulterar i välbehövlig framtida arbetskraft.
När man får barn är det mycket som förändras. I första hand naturligtvis det som kallas
för sömnvanor men även vad man väljer att läsa. Nuförtiden konsumerar jag föräldratidskrifter
som smågodis. Jag och min man kastar oss båda över Vi Föräldrar när den kommer. En
tidning som jag tidigare inte varit så begeistrad över. Nu läser jag den intresserat från pärm
till pärm.Vi Föräldrar har dessutom en egenskap som tidigare varit okänd för mig. Förutom
Logopednytt så måste det vara den tidning i Sverige,
som skriver mest om logopeder. Sen jag blev en ivrig
läsare av denna tidning har det varit ett reportage där
det förekommit en logoped eller åtminstone en lingvist i nästan varje nummer. Nu i senaste numret var
Barbro Bruce intervjuad om vikten av att göra tidiga
BVC-kontroller och inte bara se till uttal och ordförråd utan mer till kommunikativa förmågor. Detta
känns som en oerhört viktig aspekt som jag hoppas
att det kommer att läggas ner mer tid och resurser på.
För mig som tidigare arbetat som logoped knuten
till en BVC-mottagning är det spännande att nu befinna mig i en föräldraroll istället. Det verkar som att
det skiljer mycket mellan olika platser i landet vad
gäller hur många kontroller man gör och vid vilken
ålder. Här i ”Värsta Götaland” har man gjort stora
Åsa Mogren
neddragningar de senaste åren och nu gör man bara
en tal- och språkbedömning vid 3 års ålder. (En bekant till mig som arbetat i särskolan fångade upp den lyckade missuppfattningen ”Värsta
Götaland”). Det är i och för sig bra att man gör en tidig språkbedömning, men sköterskorna på den BVC-mottagningen i Stockholm, där jag arbetade tidigare, vittnade om att
de ofta tyckte att det kunde vara svårt att bedöma om ett barn verkligen hade tal- och
språksvårigheter. För att inte tala om hur svårt det är att bedöma tvåspråkiga barns tal- och
språkförmåga vid 3 års ålder. Man kan också tänka sig att färre kontroller av tal- och
språkutvecklingen leder till färre remisser till logoped, vilket naturligtvis ger en skev bild av
hur stort behovet av logopeder egentligen är. Vi vet ju dessutom alla hur svårt det är för
skolbarn att få träffa en logoped. Jag tycker att det är odemokratiskt att möjligheterna till att
få hjälp inom vården ser så olika ut beroende på var man bor i landet. Orättvisor inom
vården är något som uppmärksammats mycket inom media sista året. En orättvisa som det
inte har talats så mycket om, är att möjligheten till att träffa en logoped ser olika ut i olika
delar av landet. Det finns t ex fler logopeder per capita i vissa av norrlandslänen än i ”Värsta
Götalands län”. Detta är en av mina käpphästar och jag hoppas att jag kommer att kunna
återkomma till det i ett annat sammanhang.
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”Varmt välkommen till kursen
’Läsforskning 10 poäng’!”
Tankar från Uppsala den 16:e februari 2004.

J

ag ska till Gävle på onsdag och torsdag
denna vecka. Det är spännande. Anita
Hjälme, Karin Taube och Mats Myrberg finns med som kursledare i Läsforskning på Högskolan där. Höggravid var jag
på Anita Hjälmes avhandling om lästeorier
1999. Fick lära mig mycket om hur utvecklingen ur olika lästeoretiska falanger, framförallt med påverkan från engelskspråkig
forskning lett fram till de inriktningar för
läsinlärning vi har idag. Inte visste jag då att
ämnet var så hett och engagerade så många.
Jag gick dit i sällskap med Margareta Carlström, duktig pedagog och ansvarig för det
pedagogiska kapitlet i Brita Ericsons bok
”Att utreda läs- och skrivsvårigheter”.
Det känns lite spänt. Magisterarbete,
”Barn med uttalssvårigheter och deras följder för stavningsutvecklingen” med
eminenta handledare som Astrid Frylmark
och Birgitta Johnsen, är i full gång men jag
kan inte säga att alla statistiska termer har
fått någon riktig mening i mitt ordförråd
ännu... Nu ska man vara beredd att presentera sig själv i övermorgon och planerad
inriktning... Läsningen av Rebecca Treimans
forskning om amerikanska barns stavningsutveckling har varit väldigt inspirerande.
Svenska referenser har jag varit på jakt efter
men jag har inte hittat precis det som jag
söker även om Caroline Liberg skrivit
mycket, likaså Bente Hagtvet. Men vilka ljud
och bokstäver lär sig svenska barn i början?
Vilka är svåra, vilka smälter samman med
andra? Nog är det något jag undrar över.
A Libermans teori om skillnader mellan det talade och skriftliga språket har verkligen inspirerat mig. Logopeder har något
att tillföra i gränslandet mellan dessa olika
språkliga uttryckssätt! Specifika fonetiska
representationer på motor isk och
perceptuell nivå, två aspekter för samma
företeelse. Jag hoppas jag förstått det rätt...
Det talade är gester/rörelser och medlet är
fonetiken. Genom att vaska ur de inkommande rörelserna ur talet kan vi härma det
vi hör, allt från det vi är små. Det finns igen
LOGOPEDNYTT 2/04
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auditiv representationsnivå! Örat skulle inte
hinna med. Lösningen är koartikulation!
Skoyles och Hesslows artiklar om
spegelneuron och Olle Kjellins bok om
uttal går i mångt och mycket i varandra
och ger lystmäte...(mer om detta kommer
i uppsatsen!)
Två ganska små barn har jag. En man
som hämtar och lämnar för det mesta. Det
kostar på att engagera sig och cykeln kan
ju inte mäta sig med bilen när det gäller
bagageutrymme...
Logopeder som yrkeskår. Stor bredd.
Många kvinnor. Omvårdnad... Vågar vi
pröva? Kan vi berätta det vi tänker och får
fram trots bredden i vår utbildning? Exempel på personer som har gjort och gör
detta finns redan. Smalna av var ordet. Det
finns så mycket att hitta i det lilla avgränsade området. Berätta för andra. Berätta för
lärare, föräldrar, elever. Förklara vad man
tänker så andra förstår. Bjud in dem att
närvara när Du utreder och behandlar, var
inte rädd att förmedla det Du tänker! Det
tror jag är nyckeln till att det vi kan och lär
oss sprids till andra med kunskap inom
angränsande områden. Med utbildningsstart i sikte våren 2005 i Uppsala behöver
vi ha forskningskompetens bland handledarna. Nu prövar jag.Andra är också på gång.
Jag kommer ihåg vad min kollega Ingalill
på Folke B skrivit på en lapp på sin anslagstavla. Förutom att hon förmedlade inspiration att ta sig fram på cykel i vått och
torrt förmedlade hon även detta: ”Var inte
rädd, tänk själv!”
Det känns roligt att åka på onsdag. Har
kommit lite längre med mina videoredigeringar vid datorn och jag pustar ut. Ännu
en liten bit som är lagt till det pussel av
information jag försöker lägga. Jag undrar
vad de andra kommer berätta på onsdag...!

Cecilia von Mentzer
Leg logoped
Diagnosansvarig dyslexi
Akademiska sjukhuset
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Digitala bilder – en b
En familj med en 9-årig icke-talande pojke med autism fick möjlighet
att prova digitalkamera som kom-munikationshjälpmedel.

Ö

nskemålet om att arbeta med
digitala bilder kom från föräldrarna efter att logoped och föräldrar gjort en analys av vilka bilder pojken tycktes förstå.Tillgång till digitalkamera
och tekniskt stöd fick man genom Hjälpmedel Syd, Stockholm, som önskade utvärdera användarvänlighet och funktion
hos ”Digitala kameror som hjälpmedel”.
Logoped från Habiliteringscenter Syd för
bar n med autism fungerade som
diskussionspartner kring hur man kunde
tänkas utforma och använda bilderna.Tillsammans bildade föräldrar, logoped och
hjälpmedelskonsulent en arbetsgrupp som
träffades en gång per månad under de sex
månader som projekttiden varade. En uppföljning gjordes efter elva månader.
Många spännande diskussioner kring
motiv, perspektiv, antal bilder, placering,
storlek och bemötande av pojkens initiativ
har lett till ökad kunskap om vad som
möjliggör kommunikation för pojken. Hur
är de bilder som fungerar utformade?
Som logoped har det varit intressant att dokumentera pojkens språkliga utveckling,
både vad gäller användning av språk och
ordförråd. Den språkliga utvecklingen och
förutsättningarna för den beskrivs noggrannare i en kommande rapport ”Digitala bilder - en bro till språket?” FoU, Handikapp
och Habilitering, Stockholm.
Grundtanken var att omge pojken med
”en rik bildspråklig miljö”. Detta som
en parallell till hur vi betonar en rik talspråklig stimulans för barns språkutveckling generellt. Bilder har därför funnits synliga på många
ställen i hemmet. Det har också funnits bilder tillgängliga i lådor, album, kontaktbok,
digitalkamera, dator, och på schema.
Vi har hela tiden tillskrivit pojken en
intention med det han gör eller inte gör.
Gemensamt tror vi att han kan visa oss vägen genom sitt handlande bara vi tittar tillräckligt noga.Vi kan aldrig fråga honom om
vi tänkt rätt men vi kan avläsa hans handlande och försöka tolka vad det står för. Målet
har varit att ge pojken möjlighet att uttrycka
sig och förstå vad andra vill förmedla.
Efter att inte ha utvecklats kommunikativt på flera år, trots flera typer av insatser
från föräldrarna, började pojken tala nästan
omedelbart efter att man startat med digitala bilder. På sex månader lärde han sig
över 100 aktiva ord, att använda språket för

6

en rad olika kommunikativa funktioner och
att ta många kommunikativa initiativ. Dock
sällan för att begära något, vilket är förvånande med tanke på vad vi vanligtvis tror
om barn med autism.Varken logoped eller
föräldrar hade trott att Stefan skulle utvecklas så mycket på så kort tid.
Stefan skulle av de flesta yrkesaktiva
inom området autism med stor säkerhet
betraktas som ett ”typiskt” barn med
autism och utvecklingsstörning, givetvis i beaktande av att alla barn är individer.

Effekter som föräldrarna beskriver
efter 11 mån
• Det går att föra ett litet samtal med Stefan, med bilden som utgångspunkt.
• Han frågar efter namnet på saker.
• Han har börjat kommentera saker i omgivningen, även på håll.
• Föräldrarna vet mer om vad han tänker
och tycker.
• Han har börjat kontrollera att samtalspartnern har gemensamt fokus med honom.
• Gör han sig inte förstådd försöker han
tänka ut ett alternativt sätt att uttrycka sig.

ANVÄNDARE OCH UTVECKLING

Tolkningsbara bilder
Om bilder ska kunna vara ett uttryckssätt
och ett medel för kommunikation måste de
vara tolkningsbara för individen som använder dem. Visuell perception är att uppfatta
och tolka stimuli från vår omvärld till en
meningsfull helhet. Det är inget passivt
mottagande av intryck, utan ett sökande och
tolkande, en aktiv process.Vi kan inte se utan
att begripa, utan att det sedda har någon
mening för oss. Olika bildtyper kräver olika
mycket träning och intellektuell kapacitet
för att tolkas.Att tolka färgfoton kräver lägre
abstraktionsnivå än att tolka tecknade bilder.Tecknade bilder varierar också från mer
konkreta bilder till abstrakta symbolsystem.

Utgångsläge
• Stefan en 9-årig pojke med autism
• Går i träningsskoleklass (specialverksamhet autism).
• Förstår ett fåtal talade ord.
• Har 8 egna ”ord”/tecken.
• Ingen iakttagbar språklig nyinlärning sedan 5 års ålder.
• Schemabilder i form av Pictogram i skolan
• Uttrycker sällan något.
• Beslut om att pröva digitala bilder i kommunikation med pojken.
Effekter som föräldrarna beskriver
omedelbart
• Vi har kunnat kommunicera med Stefan
på ett sätt som vi aldrig har kunnat tidigare.
• Vi har lyckats komma till platser vi inte
kunde komma till tidigare.
• Stefan har varit jätteglad när han förstått
vad som skall hända. Vi har börjat visa
bilder på kamerans display som förslag
till Stefan. Om han inte vill det föreslagna
trycker han bort bilden.
• Han utnyttjar bilder för att ”tala med sig
själv” om omgivningen, för att jämföra.
Effekter som föräldrarna beskriver
efter 6 mån
• Stefan har börjat prata (drygt 100 aktiva
ord).
• Han tar många fler kommunikativa initiativ. (Han talar eller hämtar själv bilder
för att visa vad han vill).
• Bilderna fungerar med flera personer.
• Vi kan prata om minnen. När vi tar fram
en bild så kan vi minnas tillsammans.
• Man får mer kontakt med Stefan.
• Han börjar uttrycka några känslor och
även omdömen om saker (ex bra, fel).

Tillgänglighet
Förutsättningen för att kunna ta ett
kommunikativt initiativ är att ha ett tillgängligt medium. Att ge tillgång till bild
gör det möjligt för Stefan att starta ett samtal
kring något som intresserar honom i stunden. Även om han också målmedvetet söker rätt på en viss bild för att visa något
speciellt, startar kommunikationen vanligtvis kring att han ”råkar” få syn på något.
Det har varit viktigt att ordna miljön så att
Stefan ofta ”råkat få syn på något” för att
ge många möjligheter till kommunikation.
Din upplevelse eller min upplevelse?
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bro till språket?
Perspektiv
Stefan har tydligt visat att det är foton tagna
ur hans eget perspektiv som påminner honom om en händelse. Exempelvis är inte
”Stefan sitter till häst” en fungerande bild
för honom. Han känner inte igen ryttaren
och därför är bilden inte intressant. Istället
är en bild tagen från ryttarperspektiv en
fungerande bild för honom.
Utmaningen för oss vanliga hobbyfotografer blir att förändra vårt sätt att fotografera för att nå en pojke som Stefan.Vi
styrs av konventioner kring fotografering
och ställer gärna ”huvudpersonen” i förgrunden, med platsen som bakgrundskuliss.
De bilder vi spontant tar är bilder som enligt konventionen ”passar” i vårt eget fotoalbum.
Ett ånglok eller en rök ?

Motiv/kategorisering
Naturligtvis har föräldrarna även tidigare
kunnat se på Stefan om han uppskattat en
situation eller inte. Däremot har de inte
vetat exakt vad som är kul eller spännande.
Det har varit svårt att avläsa vad Stefan fokuserat på.
Ett exempel är intresset för ånglok. Det
är jättekul att titta på tågen när de kommer
frustande. Föräldrarna tar flera bilder av
tågen, visar Stefan en bild på ett fint ånglok, men han reagerar inte på bilden. Här
är det lätt för oss i omgivningen att dra
slutsatsen att han inte är intresserad och så
gör vi inga fler försök. När Stefan får se
många alternativa bilder på ånglok, visar
det sig att en enda är ”jättebra”. Stefan suger den omedelbart till sig och tittar förnöjt.Troligtvis handlar det om en skillnad i
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hur man uppfattar och kategoriserar omvärlden. Detta frustande, rykande plåtmuskedunder blir snabbt kategoriserat som
ett ”ånglok som ryker och låter” av oss
vuxna, följaktligen fotograferar vi just ”ånglok” som återgivning av det vi sett.Vi tror
att Stefan istället ser ”en rök” som kommer (kanske med en låtande plåtgrej under). Han är följaktligen bara intresserad av
bilder på ”rökar”. Det finns många liknande
exempel.
Det här blir en viktig fråga när det gäller att fotografera åt någon som inte kan
fotografera själv än. Var ska man lägga fokus, vad är det utmärkande för en företeelse? Lösningen får bli att man tar många
kort från samma ställe/händelse och så får
personen själv välja ut en ”bra” bild. Härigenom kan vi lära mycket om personens
tankesätt och intressefokus.
Urval
Tidigare har omgivningen försökt lära Stefan ord, tecken och att använda bilder med
utgångspunkt i vad omgivningen trott att
han behöver/önskar förmedla i en viss situation. Givetvis utifrån pojkens intressen
i stort. Detta har dock aldrig blivit särskilt
framgångsrikt eftersom det varit svårt att
räkna ut vad Stefan velat säga. När Stefan
får ökad tillgång till bildmaterial kan han
välja själv, efter eget intresse/fokus och då
är han mottaglig för de ord han hör på ett
helt annat sätt. Det han hör kopplas oftare
samman med det han själv har i fokus.
Orden blir helt plötsligt viktiga för honom.
Vill man spetsa till det kan man göra
det till en maktfråga: Vem ska få välja en
individs ordförråd? Individen själv eller
omgivningen? Svaret på frågan får olika
praktiska konsekvenser. Antingen försöker
omgivningen skapa en miljö där individen
kan välja i så stor utsträckning som möjligt
eller så väljer omgivningen åt individen och
presenterar färdiga lösningar. Möjligt är att
förhållningssätten ger olika resultat.
Liten arbetsinsats
Mamma uppfattar att arbetsinsatsen varit
ganska liten från föräldrarnas sida. Man har
inte ”tränat” eller ”arbetat” med pojken,
man har ”bara” gjort bilder som varit
tolkningsbara för pojken tillgängliga och
svarat på hans initiativ.

”Det finns många sätt som vi har provat
som inte har varit bra av olika skäl.
Så det här är en väldigt liten grej
egentligen. Det stora jobbet var att
komma fram till hur man gör.”

Kommunikativa funktioner
Kommunikativa funktioner är detsamma
som vad jag kan göra med mitt språk (verbalt eller icke-verbalt), t ex begära ett föremål, fråga efter information.Vuxna kan uttrycka flera kommunikativa funktioner i ett
och samma yttrande medan det lilla barnet
använder funktionerna isolerat. Nedan följer en lista på de kommunikativa funktioner som Stefan ger tydliga exempel på efter 11 månader med digitala bilder.
BEGÄRA (för egen del)
• Mat eller dryck
• Föremål eller leksak
• Hjälp
• Aktivitet ”få lov att”
BEGÄRA (socialt)
• Uppmärksamhet
• Information
PROTEST/VÄGRA
• Vägra föremål
• Vägra aktivitet
• Visa slut/färdig
KOMMENTERA
• Hälsning/sociala fraser
• Benämna föremål/person
• Besvara frågor
• Kommentera händelser
UTTRYCKA KÄNSLOR
• Glad, ledsen, arg, sjuk/ont
FRAMHÄRDA/TJATA
• Upprepa vid uteblivet svar
• Omformulera sitt önskemål
Det är viktigt att poängtera att fungerande
kommunikationshjälpmedel inte enbart är
själva hjälpmedlet utan ett samspel mellan
användare, hjälpmedel och omgivning. Det
blir också uppenbart för mig som undersökare att den digitala bilden verkligen bara
är mediet, som gör mötet mellan barn och
förälder möjligt. Föräldrarna tolkar in betydelse i pojkens visande av bild. De
bemöter pojkens initiativ som att han vill
någonting. Jag tror att det är genom föräldrarnas lyhördhet och svar som pojken
lyckas förstå vad man kan ha kommunikation till. Men utan redskapet är inte processen möjlig, alltså blir i detta fall den digitala bilden en bro till språket.

Marjana Tornmalm
Logoped
HC Syd Autism
marjana.tornmalm@hab.sll.se
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Barn med grav språkstörning
Tack till alla er som svarat på vår enkät samt medverkat i intervju för FoU-projektet!
Handikappförvaltningen i Västra Götaland har ett FoU-råd som
år 2001 beviljade medel till ett projekt vars första del var att undersöka hur olika yrkesgrupper, främst av logopeder men också
talpedagoger, definierar begreppen språkstörning och grav språkstörning. Projektets andra del var att undersöka hur barn med
språkstörning remitteras till habiliteringen Mariedal.

V

i sökte medel år 2001 för 80 arbetsdagar vardera för att tas ut under ett och ett halvt år.Vi hade inte
klart för oss hur svårt det är att ha heltidsarbete, sakna vikarie och ändå genomföra
ett FoU-projekt så det försenades och blev
klart först januari 2004.Vår handledare var
Lena Hartelius, lektor och docent vid Avd.
för logopedi och foniatri i Göteborg. I nedanstående redovisas en sammanfattning av
arbetet.Vår förhoppning är att det ska leda
till vidare diskussioner och tankar kring de
olika språkstörningsbegreppen samt hur
remissgången för barn med grav språkstörning kan se ut.
SAMMANFATTNING:
ENKÄT OCH INTERVJU
I syfte att jämföra tolkningarna av olika
språkstörningsbegrepp (grav, specifik, generell) samt att formulera en definition av
grav språkstörning utarbetades en enkät
som skickades till 113 logopeder och 22
talpedagoger. Urvalet bestod av samtliga
logopeder och talpedagoger vid Handikappförvaltningen (HKF) iVästra Götaland,
samtliga talpedagoger i Västra Götaland
Norr (norra Bohuslän och norra Älvsborg)
och samtliga logopeder som arbetade med
barn i Västra Götaland (ÖVG). Ett urval
logopeder från övriga Sverige samt kursansvariga från påbyggnadsutbildningen
”Specialpedagogik med inriktning grav
språkstörning” erhöll också enkäten och
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utgör gruppen ÖL. Sammanlagd svarsfrekvens uppgick till 67 % och antalet personer som besvarade enkäten var 96
stycken. De svarande indelades i tre grupper, logopeder och talpedagoger från HKF,
logopeder och talpedagoger från ÖVG samt
svarande från ÖL. En intervju genomfördes med två läkare, fyra logopeder samt en
talpedagog.
Jämförelse mellan HKF, ÖVG samt ÖL
Språkstörning
Grupperna HKF, ÖVG samt ÖL uppvisade inga stora, avgörande skillnader i frågor om vad som innefattas i begreppet
språkstörning.Alla alternativ gav dock skillnader mellan grupperna. En av skillnaderna
var att gruppen ÖVG var mest benägen
att låta de sex alternativen som utesluts
från SLI-definitionen ingå i en språkstörning. Svarande från HKF ansåg i lägre
utsträckning än de två övriga grupperna
att emotionella problem kan ingå i en
språkstörning. En tredje skillnad var att svarande från ÖL inte ansåg att dyspraktiska
svårigheter ingår i en språkstörning vilket
16 % resp. 14 % från HKF och ÖVG ansåg.
Stor överensstämmelse fanns för att resultat från språkliga test används för att definiera en språkstörning liksom att man använde sig av barnets spontantal.Att avgränsa
språkstörning mot diagnoser som i sig innehåller en språklig störning gjorde svarande
från de tre grupperna i stor utsträckning.

Grav språkstörning
HKF skilde sig från de två övriga grupperna vad gällde olika alternativ som måste
ingå i en grav språkstörning. För åtta av de
tretton alternativen ansåg färre svarande från
HKF att alternativet måste ingå. Svårigheter att använda språket i socialt samspel var
det alternativ som skilde mest mellan HKF
och de två övriga grupperna. De alternativ grupperna var relativt väl överens om
var: påverkan på flera språkliga nivåer, språkliga skillnader med jämnåriga skall vara både
kvalitativa och kvantitativa och att problemen skall kvarstå i någon form vid skolstart måste ingå. Det sistnämnda alternativet var det som visade minst skillnad mellan grupperna.
Jämförelse gruppen logopeder och
gruppen talpedagoger i ÖVG
Gruppen talpedagoger visade, både för begreppen språkstörning respektive grav
språkstörning, större tolerans för varje alternativ som kan eller måste ingå i begreppen. Enda alternativet där omvänt förhållande rådde var alternativet att flera språkliga nivåer måste ingå i en grav språkstörning.
Jämförelse på individnivå
Språkstörning
Svaren från enskilda individer varierade i
större utsträckning än vid jämförelse mellan grupperna. Förhållandet gällde både för
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tolkning av innehållet i begreppet språkstörning samt för grav språkstörning.
Tolkning av begreppen grav, specifik
och generell språkstörning
Stor överensstämmelse (80 %) fanns om
alternativet att vid en grav språkstörning
skall de språkliga skillnaderna jämfört med
jämnåriga vara både kvantitativa och kvalitativa.Att avvikande prosodi kan men inte
måste ingå i en grav språkstörning var de
svarande också relativt väl överens om. Påverkan på flera språkliga nivåer, att problemen kvarstår i någon form vid skolstart och
att framsteg sker långsamt trots omfattande
språkträning ansåg många måste ingå i den
grava språkstörningen. Fler än 20 svarande
hade dock i vart och ett av ovanstående
alternativ en avvikande mening. Förekomst
av syntaktiska svårigheter delade de svarande i ungefär två lika stora grupper, 48
personer ansåg att detta kan ingå medan
46 personer ansåg att detta måste ingå.
Begreppet grav språkstörning uppgav
44 personer är att svårighetsgraden utgör
skillnaden mellan grav språkstörning och
övriga språkstörningsbegrepp.
Begreppet specifik språkstörning tolkades av 66 svarande. Stor diskrepans rådde
mellan de svarande. Enbart 14 svar kunde
härledas till definition enligt SLI, DLD eller ICD-10.
Begreppet generell språkstörning
uppgav 48 personer som en kombination
av expressiva och impressiva problem.
Sammantaget framgår att majoriteten av de
svarande anser att språkstörningen är grav om
• språkliga skillnaderna jämfört med jämnåriga är både kvantitativa och kvalitativa
• språket är påverkat på flera nivåer
Som konsekvenser av en grav språkstörning
var majoriteten överens om att
• framsteg sker långsamt trots omfattande
språkträning
• de språkliga problemen kvarstår i någon
form vid skolstart
Majoriteten av de svarande ansåg att minst
tre yrkespersoner bör finnas runt ett barn
med grav språkstörning.Yrkeskategorierna
bör vara logoped, psykolog och specialpedagog. Spridningen i antalet barn med
grav språkstörning man haft kontakt med
under 2001 varierade mellan 0 - 250 barn.
Intervjuer
Den enda frågan alla var överens om var
att det krävs mer än en yrkeskategori i
omhändertagandet av barn med grav språkstörning.
Jämförelse
Jämförelse har gjorts mellan åtta svarande
verksamma inom utbildning eller
barnspråksforskning samt från HällsboLOGOPEDNYTT 2/04

skolan. Jämförelse visar att svaren här skiljer sig lika mycket åt som inom de tre övriga grupperna. Den fråga där man var helt
överens gällde avgränsning mellan språkstörning och språkproblem ingående i annan diagnos där alla svarade att man gör en
avgränsning. Hälften av de svarande tolkade specifik och generell språkstörning
med de definitioner som detta projektarbete har utgått från.
SAMMANFATTNING:
JOURNALGENOMGÅNG
Syfte var att sammanställa remissvägarna
för barn med språkstörning till habiliteringen Mariedal, att jämföra inkommande
diagnos med habiliteringsläkarens diagnos,
att sammanställa vilka insatser barnen fått
samt att föreslå en modell för remittering
av barn med grav språkstörning.
Metod var genomgång av 73 journaler på
habiliteringen Mariedal vilka under tidsperioden september 1998 - augusti 2001
innehöll frågeställning om språk- och talsvårigheter. Uppgifter inhämtades från
journalerna t.o.m. december 2002.
Resultat
Journalgenomgången visade att vanligaste
remissinstans är barnklinik. Barns genomsnittsålder vid remittering till habilitering
är lägst från BUK och högst från BUP. Av
remissernas frågeställning/diagnos ändrades
41 % av habiliteringsläkare. Den vanligaste
ändringen var från språkstörning till utvecklingsstörning (16 %). Begåvningsnivån
hos ca hälften var 70 - 84 IQ. Barn med
språkliga störningar fick i genomsnitt vänta
sju månader från remissdatum för att träffa
habiliteringslogoped. En grav språkstörning
innebär ofta problem med motorik och/
eller kognition.
SLUTSATS
Enkätsvaren visar med stor tydlighet att
samstämmighet kring tolkningen av de
olika språkstörningsbegreppen saknas. Specifik och generell språkstörning är begrepp
hämtade från ”Svensk Foniatr isk Logopedisk Diagnosklassifikation” men
trots detta visade enkätsvaren att dessa begrepp inte är kända av alla. Specifik språkstörning var det begrepp som de svarande
hade svårast att definiera. Generell språkstörning kunde exakt hälften av de svarande
definiera som impressiv + expressiv språkstörning (ICD-10). Grav språkstörning, var
majoriteten av de svarande överens om,
innebär att språket jämfört med jämnåriga,
har både kvantitativa och kvalitativa skillnader samt att språket ska vara påverkat på
flera nivåer. Knappt hälften av svaren angav svårighetsgrad som ett kriterium på
grav språkstörning.

Begreppet grav språkstörning anger svårighetsgrad. Vi anser att en grav språkstörning påverkar språket på flera nivåer.
Grammatik och språkförståelse är nästan
alltid påverkad och ofta också ordförråd,
fonologi och ev. även pragmatik och/eller
prosodi. Ju fler nivåer som påverkas desto
gravare blir störningen. Vi ansluter oss till
Bishops (l997) konsekvens-beskrivning av
funktionshindret grav språkstörning att det
orsakar barnet och dess familj problem i
vardagen samt att socialt samspel, skolarbete och yrkesliv påverkas.
Enkätsvaren liksom flera andra undersökningar visar tydligt att barn med grav
språkstörning är i behov av ett tvärprofessionellt team. Barnet och dess familj
behöver stödjande insatser av det slag som
ett habiliteringsteam kan erbjuda. Personer i barnets närmiljö har behov av att i så
hög grad som möjligt kompensera för
funktionshindret. En grav språkstörning
försvinner oftast inte men ändrar karaktär
och drabbar läs- och skrivutveckling. En
grav språkstörning är oftast ett livslångt tillstånd med kognitiv påverkan. Språkstörning
är ett symptom som ofta är lätt att tidigt
upptäcka men som många gånger är ett
delsymptom i annan problematik. Det kan
senare visas vara begåvningshandikapp eller symptom i neuropsykiatrisk diagnos.
Barn med grav språkstörning löper risk att
inte utvecklas begåvningsmässigt i takt med
sina jämnåriga. Språket är ”tankens verktyg” och saknas språkets symboler påverkar det tänkande och teoretisk kunskapsinlärning.
REKOMMENDATION
Kunskapshöjning
• En kunskapshöjning beträffande språkstörningsbegreppens innebörd bedöms
som önskvärd. Språkstörningsbegreppens
användning bör diskuteras bland
logopeder och talpedagoger så att en
gemensam terminologi används.
• Barn med grav språkstörning bör vara
berättigade till insatser från habilitering.
Om logopeder kan remittera barn med
grav språkstörning till habiliteringsverksamhet skulle stödjande insatser i barnets
närmiljö kunna påbörjas tidigare.

Yvonne Svensson
Alli-Marie Tuominen-Eriksson
Habiliteringen Mariedal
Vänersborg
yvonne.svensson@vgregion.se
alli-marie.t-eriksson@vgregion.se
Vår projektrapport med titeln Barn med grav språkstörning, Rapport 2003:3 ges ut av Handikappförvaltningen och kan beställas från Handikappcentrum, tel: 0521-27 60 70. Kostnad: 100 kr.
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Barnspråksforskning i Lund
En presentation av klinisk barnspråksforskning i Lund av Ulrika Nettelbladt,
professor i logopedi vid Lunds universitet
Bakgrund och syfte
Det övergripande temat inom gruppen för
klinisk barnspråksforskning, institutionen
för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds
universitet har varit att undersöka barn med
språkliga funktionshinder ur olika språkliga och kommunikativa aspekter. Ett av de
mest påtagliga symtomen hos dessa barn
är deras svårförståelighet.Antingen har barnen ett tal som är mer eller mindre svårförståeligt för omgivningen eller kan barnen bete sig på ett för omgivningen svårförståeligt sätt. Detta leder ofta till problem
i samspelet med andra.
Huvudsyftet med forskningen inom
gruppen har varit att försöka ta reda på vad
svårförståeligheten hos barnen kan bestå av.
Ett svårförståeligt tal kan bottna i en begränsad fonologisk förmåga, som även kan
inkludera prosodiska problem. Det kan
också röra sig om problem med grammatiken eller lexikala problem. Vissa barn
kan ha pragmatiska problem som kan orsakas av att barnet har svårt att förstå vad
andra människor säger eller att förstå vilken bakgrundskunskap andra människor
besitter. De kan också ha svårt att tolka ickeverbala signaler hos andra.
Ett ytterligare syfte med vår forskning
har varit att relatera resultaten till olika teorier om språkstörning, särskilt till teorier
om språkliga och generella begränsningar
i bearbetningsförmåga. Det yttersta målet
med vår forskning är att nå en djupare förståelse av vilka effekter ett språkligt och
kommunikativt funktionshinder kan få för
barn i dagens IT-dominerande samhälle
och hur man på olika sätt kan förebygga
barnens problem.
Publicerad forskning
Forskningen inom gruppen har huvudsakligen följt två olika huvudinriktningar, en
språkvetenskaplig och en neurolingvistisk/
kognitionspsykologisk. Detta avspeglas i de
olika metoder som har använts. Inom den
första inriktningen har forskningsmaterialet
framför allt bestått av inspelningar av spon-
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tana eller eliciterade dialoger som sedan
transkriberats för efterföljande språkliga analyser. Det har också inneburit utvecklandet
av transkriptionsmetoder och olika slag av
datoriserad kodning. Kristina Hanssons avhandling (Hansson 1998) är gjord inom
denna språkvetenskapliga inriktning. Där
undersöktes grammatik och interaktion hos
barn med språkstörning. Ett av de viktigaste
fynden var att det för svenskan finns språkspecifika strukturer, som är särskilt sårbara
för barn med språkstörning.
Inom denna inriktning har vi även studerat interaktion mellan barn och olika
samtalspartners. Viktiga fynd har där varit
att språket hos barn med språkstörning
uppvisar en stor variabilitet. Detta kan delvis förklaras utifrån kontextuella faktorer
såsom samtalsämne, typ av samtalspartner
och det sätt var på samtalspartner n
interagerar med barnet.
I Eva-Kristina Salamehs avhandling
(Salameh 2003) skärskådas flerspråkiga
(svensk-arabiska) barn med och utan språkstörning. En av utgångspunkterna för avhandlingen är en lingvistisk teori för andraspråksutveckling (processbarhetsteorin)
som inte är språkspecifik utan som kan tillämpas på olika språk, så att resultaten kan
jämföras. Utifrån denna teori har ett
grammatiktest på svenska och arabiska utarbetats i samarbete med professor Gisela
Håkansson, institutionen för lingvistik,
Lunds universitet. Även ett arabiskt fonologiskt test har utarbetats. Resultaten visade att testen med god säkerhet skilde ut
svensk-arabiska barn med grav språkstörning från barn med normal andraspråksutveckling. I avhandlingens andra del
tillämpades även epidemiologiska metoder
på två populationer av en- respektive
flerspråkiga barn i Malmö. Resultaten visade på signifikanta skillnader mellan enrespektive flerspråkiga barn, exempelvis
beträffande senare remittering och högre
grad av avbruten intervention.
Den andra forskningsinriktningen kännetecknas av mer experimentella metoder,

där man i allmänhet undersöker speciella fenomen med i förväg uppgjorda uppgifter.
Exempel på sådana uppgifter är sk. ”theory
of mind”, referentiell kommunikation och
förståelse av bildspråk. Inom denna inriktning har även arbetsminnets roll för den
språkliga bearbetningen studerats och flera
s.k. nonordstest har utvecklats i ett direkt
samarbete med docent Karl Radeborg, psykologiska institutionen, Lunds universitet. På
senare tid har metoderna från de båda riktningarna kombinerats på ett givande sätt i
pågående nya projekt.
Flera av de experimentella metoder som
idag används inom nya forskningsprojekt vid
institutionen, utvecklades i Christina
Reuterskiöld Wagners avhandling
(Reuterskiöld Wagner 1999) i samarbete
med docent Birgitta Sahlén. Avhandlingen
behandlade olika aspekter av språklig bearbetning hos barn med språkstörning. Syftet
var att studera mindre utforskade aspekter
av språkstörning såsom nonordsrepetition,
förmågan att berätta och att förstå berättelser, förmågan till snabb ordbenämning samt
att förstå bildspråk. Ett andra syfte var att
studera hur kontextuella faktorer påverkar
den språkliga förmågan hos barn med språkstörning. Resultaten från de olika studierna
visade att variationen i språklig bearbetning
delvis kan sättas i samband med kontextuella
faktorer såsom typ av uppgift eller nonordens
utformning.
Samarbete finns också med avdelningen
för neurofysiologi, Lunds universitetssjukhus, där en doktorsavhandling av barnneurologen Marianne Ors lades fram förra
året (Ors 2003). I denna undersöks barn
med språkstörning, som tidigare ingått i
projekt vid vår institution, med avseende
på neuronala processer i hjärnan. Även barnens föräldrar undersöks. Resultaten tyder
bl.a. på att vissa former av språkstörning
kan vara konstitutionellt betingade.

Pågående forskning
I ett pågående avhandlingsarbete (Christina Samuelsson) under handledning av
LOGOPEDNYTT 2/04

Ulrika Nettelbladt och Anders Löfqvist,
kartläggs prosodi hos barn med olika slag
av språkstörningar. Akustiska analyser liksom olika slag av perceptuella bedömningar
används här som betydelsefulla komplement till de språkvetenskapligt baserade
analyser som använts i tidigare studier.
Resultaten tyder på att svenska barn med
språkstörning har svårigheter med prosodi
i relativt stort utsträckning. Även undergrupper av prosodiska avvikelser hos
svenska barn har kunnat avgränsas.
Forskargruppen har fr.a. undersökt barn
där språkstörningen är det mest framträdande
funktionshindret. De senaste åren har forskningen breddats till att omfatta även andra
typer av funktionshinder såsom barn med
ADHD, barn med cerebral pares samt barn
med hörselnedsättning och barn med CI.
I ett annat pågående avhandlingsarbete
(Ursula Willstedt Svensson), som handleds
av Birgitta Sahlén, undersöks barn som opererats med cochlea implantat (CI) i Lund.
Resultaten tyder på ett samband mellan hur
länge barnen haft sitt CI och deras förmåga
att förstå och uttrycka sig språkligt. Även
barnets ålder vid inkoppling är en viktig faktor. Ett påtagligt samband finns mellan det
fonologiska korttidsminnet (bedömt genom
förmågan att repetera nonsensord) och förmågan att lära in nya ord. Resultaten visar
också att barnen med CI är en mycket heterogen grupp, där vissa barn utvecklas
snabbt i sitt språk medan andra liknar barn
med språkstörning.
I ett pågående avhandlingsarbete (Barbro Bruce) analyseras data från barn med
ADHD med särskild tonvikt på språklig
och kommunikativ förmåga. Resultaten
tyder på att en förhållandevis stor andel av
barnen med diagnosticerad ADHD uppvisar språkliga och kommunikativa problem. Denna forskning sker i samarbete
med överläkare Gunilla Thernlund, barnoch ungdomspsykiatr iska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund.
Inom ramen för Barbro Bruces
avhandlingsarbete har även den tidiga
språk- och kommunikationsutvecklingen
studerats. Resultaten visar att språkförståelse och lekförmåga är centrala för den fortsatta språkutvecklingen. Arbetet kommer
att få konsekvenser för språklig screening
inom Barnhälsovården. Barbro Bruces
avhandlingsarbete handleds av Ulrika
Nettelbladt och Kristina Hansson.
Under det senaste decenniet har
kommunikativa eller pragmatiska problem
hos barn med olika slag av funktionshinder börjat uppmärksammas alltmer.Vi avser att undersöka barn med olika typer av
funktionshinder med hjälp av den speciella enkät, Children’s Communication
Checklist, som bearbetats vid vår institution. Syftet kommer vara att försöka avgränsa vilka aspekter av den språkliga och
pragmatiska förmågan som leder till proLOGOPEDNYTT 2/04

blem. Inom ett planerat avhandlingsarbete
(Pernille Holck) avser vi att undersöka
språklig och pragmatisk förmåga hos en
ytterligare grupp, barn med fysiska funktionshinder, främst cerebral pares. Även
samtalsanalys av dialoger mellan barn och
olika vårdgivare kommer att utföras.
Forskningen har hittills så gott som uteslutande varit inriktad på kartläggning för
att leda till en förbättrad diagnostik. I ett
nystartat projekt studeras även olika slag av
intervention. Projektet leds av Ulrika
Nettelbladt i samarbete med Kristina Hansson och Barbro Bruce. Olika logopediska
strategier och dess effekter på barnets språk
kommer att kartläggas, å ena sidan direkt
träning å andra sidan allmänt framlockande
av språk. Barn-barn dialoger kommer att
undersökas med avseende på hur det andra
barnet påverkar barnet med språkstörning.

Praktisk tillämpning
Ett ytterligare syfte med vår forskning är att
tillämpa resultaten praktiskt i kliniskt arbete.
Ett test för grammatisk förmåga hos barn
har normerats av studenter i specialpedagogik vid Malmö högskola och kommer att ges ut under året av Kristina Hansson och Ulrika Nettelbladt. Dorothy Bishops
enkät för bedömning av barns pragmatiska
och språkliga förmåga (Children’s
Communication Checklist) har bearbetats
till svenska av Ulrika Nettelbladt och Birgitta Sahlén och statistiskt av Karl Radeborg, psykologiska institutionen, Lunds universitet. En del av forskningen finns presenterad i bokkapitel i nyligen publicerade
böcker, se förteckning nedan. Det finns även
långt framskridna planer på att ge ut två läroböcker med anknytning till programmets
ämne. Den första boken, Språkstörningar hos
barn, är under färdigställande och planeras
att ges ut under 2004/2005 med Ulrika
Nettelbladt och Kristina Hansson som redaktörer. I denna sammanfattas en stor del
av den forskning som ingått i den
språkvetenskapliga inriktningen av gruppens
forskning. Den andra boken, Logopedi, är
ett nationellt samarbetsprojekt med docent
Lena Hartelius, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, professor Ulrika
Nettelbladt och professor Britta Hammarberg, Karolinska Institutet, som huvuredaktörer. Sveriges ledande forskargrupper
inom logopedins olika delområden kommer här att ansvara för olika kapitel.
Internationellt samarbete
Gruppen har sedan många år ett direkt
forskningssamarbete med professor Dorothy Bishop, Oxford University, bl.a. beträffande översättning och bearbetning till
svenska av Children’s Communication
Checklist.Vi har också deltagit i en multicenterstudie med professor Laurence Leonard, Purdue University, USA, där barn
med språkstörning och olika modersmål

jämfördes. Professor Paul Fletcher, tidigare
Reading University och University of
HongKong, numera University of Cork,
Irland, har besökt Lund i samband med att
han varit opponent vid två tillfällen (Kristina Hanssons avhandling 1998 och EvaKristina Salamehs avhandling 2003). Professorerna Hugh Catts och Alan Kamhi,
University of Kansas, USA, har besökt Lund
i samband med Christina Reuterskiöld
Wagners avhandling 1999.
Forskargruppen deltar regelbundet i internationella konferenser, t.ex. International Congress for the Study of Child
Language, det årligen återkommande Symposium on Research in Child Language
Disorders, Madison, USA, European Group
for Child Language Disorders, International Symposium on Bilingualism, International Pragmatics Conference samt olika
nordiska konferenser. Som en direkt följd
av forskningen inom programmet anordnade Kr istina Hansson och Ulr ika
Nettelbladt i september i år en nordisk
konferens: ”Samtal i vård och omsorg”.

Aktuella doktorsavhandlingar
Hansson, K. Specific language impairment
in Swedish. Grammar and interaction.
Lund. Studentlitteratur. 1998.
Reuterskiöld Wagner, C. 1999. Language
processing and contextual influence. A
study of Swedish preschool children with
language impairment. Lund. Studentlitteratur. 1999.
Salameh, E-K. Language impairment in
Swedish
bilingual
children
epidemiological and linguistic studies.
Lund. Studentlitteratur. 2003.
Ors, M. Specific language impairment.
Neurophysiological studies of children and
parents. Dept. of Clinical Neuroscience,
Lund University. 2003.
Aktuella bokkapitel
Bruce, B. ”Bokstavsbarnen” och bokstäverna. I: Bjar, L. & Liberg, C. (red.). Barn
utvecklar sitt språk. Lund. Studentlitteratur.
2003: 253-274.
Hansson, K. Att bedöma barns språk och
kommunikation. I: Bjar, L. & Liberg, C.
(red.). Barn utvecklar sitt språk. Lund.
Studentlitteratur. 2003: 195-214.
Nettelbladt, U. & Reuterskiöld Wagner, C.
När samspelet inte fungerar - pragmatisk
språkstörning. I: Bjar, L. & Liberg, C. (red.).
Barn utvecklar sitt språk. Lund. Studentlitteratur. 2003: 173-193
Ors, M. & Nettelbladt, U. Språkstörningar
hos barn. I: Trillingsgaard, A., Dalby, M. &
Østergaard, J. (red.). Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barnets utveckling. Lund. Studentlitteratur. 1999.

Ulrika Nettelbladt
Professor
Lund
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Unik kurs om barns ät- och
sväljsvårigheter

E

n inspirerande och efterlängtad 5 p
kurs i ”neuropediatrik med inriktning på ät- och sväljsvårigheter” har
hållits på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under höstterminen 2003. Cheflogoped och
med dr Margareta Jennische var kursledare.
Kursen samlade deltagare från flera yrkeskategorier: logopeder, dietist, sjuksköterskor
samt sjukgymnast och rörde sig över ett brett
fält inom området ät- och sväljstörningar
hos barn. Efter grundläggande föreläsningar
om bl.a. anatomi, andningsorganen samt
mag-tarmsystemets sjukdomar fick deltagarna ta del av senaste rön gällande kulturella aspekter på matintag hos barn, undersökningsmetoder som videoröntgen och

FUS, amning av prematura, luktperception
och andningsreglering hos nyfödda, näringslära, behandling av barn med svåra
uppfödningsproblem och mycket mera.
Med utgångspunkt från olika artiklar
och de heta ämnen som kursen berört,( t
ex begreppet ”amningsvänligt sjukhus” och
huruvida man på ett sådant sjukhus kan
introducera flaskmatning) har många intressanta och livliga diskussioner hållits vilka
bl a resulterade i ett utkast till ett anamnesformulär för förstagångsbesök.Vi har även
arbetat fram ett logopedprotokoll som är
tänkt att användas vid sväljröntgen på barn.
Det är för närvarande under utskrift.
Vanligtvis brukar man inte kommentera

kursdeltagarnas ålder men i det här fallet
gör vi ett undantag.Vår yngsta participant
var lilla Kristin som var 3 v vid kursstarten.
Hon har följt med mamma vid varje kurstillfälle, stått ut med hängiven beundran av
19 olika tanter, hela tiden förnöjt gurglande.
Hon gav oss också en fantastisk referens på
hur den normala sug-svälj-andningstriaden
fungerar mellan v 3 och 5 månader.
Vi tackar för en mycket givande kurs!

Carina Hollanti
Barn- och ungdomshabiliteringen
Örebro

RÖST i Stockholm
Kort referat från SFFLs dagar i oktober 2003.

F

örsöker sammanfatta kort vad som
skedde vid kongressdagarna för
Svensk Förening för Foniatri och
Logopedi (SFFL) i Stockholm, 10-11/10.
Detta år hade SFFL vikt av två dagar för
prat kring RÖST. Vi befann oss på Clariton
Hotel Stockholm. Vi lyssnande bestod av
olika yrkeskategorier som t ex logopeder,
talpedagoger, specialpedagoger inom tal-,
språk och kommunikation. På dagordningen fanns inspirerande logopeder och
fonitatrar samt professor i musikakustik,
Johan Sundberg.
Med Dr, leg logoped Anita McAllister
berättade om forskning kring barns röster.
I historiken kring forskningen om barns
röster fick vi höra kring orsaker till röstproblemen då och nu, röstens anatomi och
fysiologi, personligheter, könsskillnader,
röstbelastning m.m. Hon berättade kring
en studie från 2003, där man undersökt
rösten hos barn med oralmotoriska svårigheter. Enligt Anita fann man att barnens
röst förändrades efter den oralmotoriska
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behandlingen. Anita berättade kring kartläggning av heshet som genomförts i
Sverige samt kring några behandlingsstudier och familjeterapi. Som avslutning
sa hon att visst vet vi mer om barns röster
men fortfarande finns det mycket att utforska. Ny teknik ger nya möjligheter.
Professor Johan Sundberg berättade
kring rösten i ett akustiskt perspektiv. Med
Dr logoped Maria Södersten föreläste kring
rösten och arbete i bullriga miljöer. Hon
började berätta kring olika studier som är
genomförda i USA, Finland och Sverige
om riskfaktorer för att få fonasteni eller
knottror. Maria rapporterade kring forskningsprojekt som studier av förskolelärares
röster före och efter en arbetsdag samt röstbelastning och taluppfattning i olika
arbetsplatsers akustiska miljö.
Dag två inleddes av Per-Åke Lindestad,
docent i foniatri, som berättade kring stämbanden och dess muskler och funktion i
samband med röstanvändning och röstterapi.
Roland Rydell, Med Dr foniater från Lund

berättade och visade stämbandsbilder före
och efter operation hos ”udda” fall av hesa
barn som inte blir bra av sig själv. Efter lunch
den andra dagen så lyssnade jag till Leg logoped Jenny Moliander som berättade om
behandling eller inte av hesa barn, där barnets uppfattning av sin röst, och de besvär
som hesheten ger, är det viktigaste. Har barnet besvär bör man prova röstbehandling.
Jenny gav exempel på hur hon jobbar med
hesa barn i röstbehandling. Har inte barnet
besvär av sin hesa röst får logopeden avlasta
föräldraoron med information. Jag har ingen
information att delge vad gäller Stina Ekblads
berättande kring den konstnärliga rösten
eller vem som fick årets Tal- och språkpris.
Under kafferasterna och lunchen kunde
man besöka diverse utställare inom hjälpmedel, infor mation samt test- och
behandlingsmaterial.

Anna-Lena Dynesius
Leg logoped
Gällivare sjukhus
LOGOPEDNYTT 2/04

Nationellt möte kring
transsexualitet
D

et kan knappast vara obekant för
någon att omhändertagandet av
transsexuella patienter kräver
stora insatser från företrädare för många
olika ämnesområden. Ändå var det säkert
många som blev förvånade över hur många
personer som faktiskt är involverade i kliniskt arbete och/eller forskning kring
denna patientgrupp, när det första ”mångdisciplinära” TS-mötet hölls i Linköping
den 20-21 november 2003. Plastikkirurgen
Gunnar Kratz stod som inbjudare och han
sa i sitt välkomsttal att ingen hade kunnat
föreställa sig att hans initiativ skulle få sådant gensvar. Lokalen rymde 50-60 personer och man hade blivit tvungen att säga
nej till ungefär 20 personer. Under ledning
av lundapsykiatern Torvald Höjerback fick
vi uppleva initierade och engagerade diskussioner med representanter från plastikkirurgi, psykiatri, gynekologi, andrologi,
endokrinologi, logopedi, foniatri, psykologi
och sociologi under och mellan föreläsningarna och naturligtvis under de gemensamma måltiderna.Vid ett möte som detta
blir helt naturligt psykiatrerna tongivande,
eftersom de ansvarar för utredningarna som
alltid föregår ett könsbyte, eller som man
idag hellre säger könskorrektion. Bengt
Lundström - mångårig utredare och
föredragare på Socialstyrelsen där beslut om
könskorrektion fattas - talade dels om lagen från 1972, som var den första i världen
som reglerar hur bytet kan ske, dels om hur
utredningarna görs, och Mikael Landén
talade om gjorda uppföljningsstudier och
framför allt om behovet av kommande
uppföljningar och kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Båda dessa psykiatrer från
västsverige och psykiatern Ove Bodlund
från Umeå har skrivit sina avhandlingar om
transsexualitet. Gunnar Kratz talade om de
kirurgiska ingrepp man gör på biologiska
kvinnor som blir män och biologiska män
som blir kvinnor. Han gör samtliga operationer av den förra typen, medan plastikkirurgen på Karolinska sjukhuset Johan
Rinder också gör den senare typen. I
Sverige utförs numera 20-30 operationer
per år. Mar ia Södersten och Stellan
Hertegård talade om och illustrerade röstbeteende, behov av behandling hos patientLOGOPEDNYTT 2/04

gruppen och klargjorde att röst inte bara
är taltonläge. Detta kan i vissa fall höjas kirurgiskt genom att thyroidbrosk och
krikoidbrosk förs närmare varandra och
sutureras. Härigenom spänns stämbanden
och tonhöjden ökar, förhoppningsvis över
det kritiska läge 160 Hz, som tycks krävas
för att man ska kunna uppfattas som kvinna.
Behovet av att förändra sitt kommunikativa
beteende omfattar modifiering av röstläge,
klang, artikulation, verbalt och ickeverbalt
språk mm. Hos många väckte det både respekt och förundran att logopedisk behandling är så omfattande och så intressant!
Den psykologiska utredningen,
hormonbehandlingar och gynekologiskt
omhändertagande presenterades naturligtvis också, och i diskussionerna mötte vi
sjuksköterskor och socionomer och inte
minst inlägg från de fem foniatrer och fem
logopeder som deltog i mötet.
Idag finns det ungefär 450 transsexuella
personer i Sverige, opererade eller under
utredning.Transsexualitet är en psykiatrisk
diagnos och alltså en sjukdom, troligen till
följd av ett hormonellt ”misstag” under
fosterutvecklingen. Man växer inte ifrån
transsexualitet lika litet som man kan fostras in i fel kön. Man brukar skilja mellan
primär och sekundär transsexualitet. I första fallet är diagnosen mycket klar, medan
den andra gruppen kan ha andra psykiatriska diagnoser. Nästan alla biologiska
kvinnor som ansöker om ”könsbyte” brukar få sin ansökan beviljad, då de ofta tillhör den första gruppen. Eftersom antalet
ansökningar är mycket större bland biologiska män, varav många får avslag, opereras
idag i Sverige ungefär lika många av båda
könen.
Det är uppenbart att det idag sker fler
könskorrektioner än tidigare, vilket inte
betyder att diagnosen i sig blivit vanligare
utan kan ha andra orsaker. Det är helt klart
att allt flera patienter vänder sig till foniater/logoped för rådgivning/behandling.
Många logopeder känner sig osäkra på vad
man som logoped ska göra. Vi är övertygade om att man måste ha goda terapeutiska kunskaper och ett stort intresse för
röst, när man arbetar med patientgruppen.
Vi tror därmed inte att arbete med trans-

sexuella patienters röster är något så speciellt att det finns anledning att tveka och
inte ta hand om dessa patienter. Vi hörde
av en psykiater att han försökt få stöd av
logoped till sina patienter men att det inte
fanns något intresse. Detta kan ha många
orsaker naturligtvis, inte minst
prioriteringsskäl, men vi hoppas att vår kår
ska kunna ta sig an denna lilla patientgrupp.
Det fins stora förhoppningar riktade på oss,
tyckte vi oss märka under mötet i Linköping.
Under slutet av mötet planerades upprättandet av ett nationellt register. Här ska
kirurger, psykiatrer, logopeder m fl kunna
få uppgifter införda med syfte att få en nationell överblick över hur det går för denna
patientgrupp. Planeringsarbetet ska pågå
under det kommande året och lyckas projektet blir det unikt i världen. Logopedoch foniatergruppen ska fundera över vilka
frågor som kan ställas till patienterna och
som uppfyller kravet att vara enkla men
också kunna ge information om patienternas egen upplevelse av sitt röst- och talbeteende under olika skeden av utredningsoch könskorrektionsprocessen.
Det andra TS-mötet planeras äga rum i
Stockholm (Huddinge sjukhus) 18-19 november 2004 och det tredje kommer att
ske under 2005 i Lund.

Göteborg, Lund och Stockholm i
November 2003
Christina Askman
Lund
christina.e.askman@skane.se
Christina Danbolt
Linköping
christina.danbolt@lio.se
Harriet Stenkvist
Göteborg
harriet.stenkvist@vgregion.se
Ewa Söderpalm
Göteborg och Stockholm
ewa.soderpalm@logopedi.gu.se
Maria Södersten
Stockholm
maria.sodersten@klinvet.ki.se
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Namntävlingen

Förslagen har strömmat in til
Nu har ni, kära läsare, chansen att påverk
peder
o
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6. NÅ F
ten
Stefan Hells

LOGOPE

5.Logopedia
Sofia Ganslandt

Jag bollar ordet runt i tanken....
Logopednytt...hum.Tänker, lite torrt,
att det säger ju precis vad det skulle
kunna tänkas handla om. Nyheter för
logopeder, vad är nytt just nu?Vill man
ha ett tydligt och redigt namn ska man
inte ändra, men... Nyheter i all ära, men
i det forum som tidningen är (eller
skulle kunna vara?) är det debatt jag
längtar efter. Jag vill höra vad andra
tycker, vad de upplever i sin verklighet bortsett den faktiska informationen om fack och administration. Om
alla logopeder ändå kunde, det vi försöker hjälpa våra patienter att (om de
vill) kunna göra:
Ta bladet från munnen!
Så det är mitt förslag. Ett upprop och
en tankevurpa. Tankens väg via hjärnan och rösten men i slutändan ut genom munnen. Obekvämt att säga kanske ”Har du läst den artikeln i Ta bladet
från munnen?”, men mycket lätt att
förkorta ”Har du fått senaste Bladet?”.
Så, mitt bidrag:
Ta bladet från munnen!
En debatt- och medlemstidning för
svenska logopedförbundet
Katarina Warming
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ken
2.Loggbo
arl
Catharina J

En majoritet har dock mailat in sitt
stöd för vårt nuvarande namn, och
menat att Logopednytt knappast kan
ha ett bättre namn än Logopednytt!
Därför lägger vi i omröstningen in:

3.Svenska Logoped Ti
Kristin Kerro

LOGOPEDIA är bra, luktar lite storhetsvansinne eller det nya landet i våra
drömmars värld.Trevligt på en tidning
som kan rymma allt på logopedhimlen.
/Sofia Ganslandt

1. LOGOPEDNYTT

Härmed inbjuds alla läsare att delta i en rådgiv

Slutgiltigt beslut om namn kommer tas

Maila in din röst till logopednytt@dik.

/Redak
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Namntävlingen

l Logopednytts namntävling!
ka huruvida Logopednytt ska byta namn!
8. Ta blad
et
Katarina W från munnen
arming

EDNYTT?

7. Logope
de
Ingrid Bran n
dquist

dningen, SLOT alt SLT

4.Dicere
Raffaella Öckinger
Dicere = Att säga (latin)

Jag tycker att det är viktigt att namnet
låter seriöst och tydligt talar om att
det är logopedi det handlar om. Det
bör heller inte vara allt för långt eller
krångligt.
Ett förslag är därför Svenska Logoped Tidningen. Fiffig förkortning blir
då SLOT (med alla andra sådana
förkortningar som SLOF och SLOSS
i åtanke...).
Vinterhälsningar från
Kristin Kerro

vande omröstning (likt den om EMU förra året).
i samråd med den folkvalda styrelsen.

.se genast! Sista dag för röstning 26/3.

ktionen
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Jag tycker att Logopednytt ska byta
namn, och istället heta Loggboken.
Bakgrund: Jag gick kurs II i Göteborg, i början av åttiotalet.Vi var bara
tolv stycken, ett tajt litet gäng som
länge fortsatte hålla kontakten efter
examen, genom vår ”loggbok” som vi
skickade mellan oss. Den vandrade från
den ena till den andra tills alla hade
skrivit varsin resumé kring ”födslar
och dödslar”, nya jobb och andra projekt här i livet. Och när alla hade skrivit, ja då började vi om från början
igen. Den gick runt rätt många varv,
den där loggboken, och i väldigt
många år. Nu tycks den ha gått på
grund någonstans - men vilket dokument det blev, till sist.
Jag köpte den på Mique; det var en
stor, blå bok med blanka blad och ett
gigantiskt fartyg på omslaget. Minns
att jag tvekade kring stavningen: loggbok eller log.bok...? Men det senare
verkade lite flåshurtigt, så det fick bli
Loggboken. Ingen skulle väl missa den
logopediska anspelningen på grund av
ett extra g, resonerade jag. Skulle man
stava ”log.bok” skulle det ta längre tid
för hjärnan att snappa de dubbla betydelserna.
Let her rip!
Bästa hälsningar,
Catharina Jarl
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Orofacial regulationsterapi
Under två veckor i september hölls grundkurs i Orofacial
regulationsterapi. Kursledare var rehabiliteringsläkare Juan
Brondo. Utbildningen anordnades av Mun-H-Center,
nationellt orofacialt kunskapscenter i Göteborg,
med logoped Eva Lundälv som kursvärd.

D

e 17 kursdeltagarna, som kom från
hela Sverige (och Norge!) var till
övervägande del logopeder.
Gruppen bestod också av två tandläkare,
två arbetsterapeuter och en sjukgymnast.
Då undervisningsspråket var spanska, vilade
ett tungt ansvar på den utmärkte tolken
Daniel Lodeiro, som översatte simultant till
svenska. Mun-H-Center huserar ute på
Lilla Amundön, strax sydväst om Göteborg.
I fantastiskt vacker och inspirerande miljö,
både inom- och utomhus, ägnades tio dagar uteslutande åt det orofaciala komplexet.
Även en del kvällar hemma med nära och
kära som försökskaniner gick åt.
Dr Juan Brondo påbörjade under 60talet tillsammans med dr Rodolfo Castillo
Morales det rehabiliter ingsarbete i
Córdoba, Argentina, som kom att ligga till
grund för behandlingskonceptet. I boken
Orofacial regulationsterapi (Studentlitteratur) presenterar R Castillo Morales,
J Brondo och B Haberstock konceptet i
sin helhet. Sedan början av 90-talet har
kurser hållits i Sverige och idag är nog konceptet relativt välkänt för de flesta
logopeder.
PRESENTATION AV KONCEPTET

Juan Brondo inledde kursen med att presentera behandlingskonceptet, som består
av tre principer:
- Neuromotor isk utvecklingsterapi
(kroppsterapi): Behandling av barn med
statomotoriska utvecklingsstörningar,
meningomyelocelen och perifera pareser.
- Orofacial regulationsterapi; vid sensomotoriska störningar i ansikte, mun och
svalg med speciell inriktning på sug-,
tugg-, svälj- och språkstörningar.
- Applicering av gomplattor, där så behövs
och då i samband med den orofaciala
regulationsterapin.
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Dr Juan Brondo föreläser på Mun-H-Center.

Juan Brondo betonar vikten av samarbete över yrkesgränserna. Logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, tandläkare, läkare har
alla specifik yrkeskunskap som bidrar till
en heltäckande rehabilitering/habilitering.
Funktion är ett centralt begrepp i behandlingskonceptet. Den funktionella analysen utgör terapins bas. Man utgår från normal funktion för optimal tillväxt och utveckling av det orofaciala komplexet, som utgörs
av följande komponenter; rörelse, materia,
energi, tid, rum och regulation.Alla dessa delar
bildar ett dynamiskt samverkande system.
Terapin utvecklas med utgångspunkt från att
man känner till den normala funktionen, jämför med patientens funktion och drar slutsatser om vad som bör tillföras. Form och funktion samspelar på ett intrikat vis. Formen är
given för varje funktion och uppstår samti-

digt ur funktionen, ex; gommens konkava
form krävs, för att tungan ska kunna utföra
sin funktion; å andra sidan har gommens form
modellerats fram av tungans funktion.
KURSINNEHÅLL

Kursens mix av teori och praktik och att
formen för undervisningen varierade upplevde jag som positivt. Föreläsningar, filmvisning, grupparbeten, övningar i utförande
av orofacial regulationsterapi samt
patientauskultationer varvades på ett bra
sätt, så att den digra kunskapsmängden kändes möjlig att ta in.
Den teoretiska delen ägnades bl a åt
grundlig genomgång av den orofaciala
muskulaturen Funktion, ursprung, fäste, fixpunkt (muskelns kontraktionsriktning) är
väsentliga begrepp här. Vi fördjupade oss
LOGOPEDNYTT 2/04

några dagar gick det faktiskt påtagligt bättre,
det var ett stort plus att vi övade på varandra och därigenom fick direkt feedback på
hur ”patienten” upplevde behandlingen!
Mitt intryck är att deltagarna i allmänhet var mycket nöjda med kursen. Flera
logopeder kommenterade att det var synd
att inte fler ”allmänlogopeder” syntes till,
då kursens fokus på det orofaciala komplexet är relevant för många av våra patientgrupper. Själv, tycker jag som arbetar inom
vuxenhabiliteringen, att det var oerhört
givande att koncentrera mig ”enbart” på
detta! Roligt, också!
TILLBAKA TILL VERKLIGHETEN

Behandlingskonceptet kräver en hel del
resurser, t ex tvärprofessionell kompetens,
god organisation och intensitet i behandlingen. En rekommendation, som jag uppfattade som generell, är att terapin bör utföras minst 3ggr/veckan under 3 månader
för att kunna förväntas ge resultat som kan
utvärderas. I verkligheten är det nog tyvärr
rätt sällan dessa förutsättningar finns. Efteråt har jag och några kollegor funderat
en del kring hur vi ska tillämpa detta i vår
”habiliteringsverklighet”. För att förvalta
och utveckla alla våra fördjupade och
nyförvärvade kunskaper har vi börjat att
träffas regelbundet.Vi presenterar patientärenden och diskuterar vilka insatser (t ex
övningar) som kan vara aktuella. En
demonstrationsfilm, bl a med tanke på att
få våra kollegor med önskvärda professioner
engagerade är också under inspelning.

Kerstin Jillefors Melin
Göteborg
också i olika muskel-och nervkedjors påverkan på det orofaciala komplexet, t ex
hur sittställningen påverkar sväljfunktionen.
Andra föreläsningsteman var innervering
av det orofaciala området, utveckling av
orofaciala funktioner; suga, tugga, svälja,
sväljningsförloppets tre faser, syndromsjukdomar där orofaciala avvikelser förekommer, Facialispares, Cerebral Pares.
Under de praktiska arbetspassen fick vi
parvis träna på att utföra/ta emot en stor
del av de övningar som utgör den orofaciala
regulationsterapin. Fokus i de praktiska
övningarna var preparation av skulderparti,
nackmuskulatur och ansiktsmuskulatur.Vi
provade också på stimulering av ansiktets
motoriska punkter, övningar med motstånd
där patienten ska vara aktiv, t ex för lateralisering av mandibel och tunga samt olika
sväljningsövningar. Vid alla övningar används olika tekniker: stryka, trycka, sträcka,
glida, vibrera. I början kändes det svårt att
hitta rätt i de olika teknikerna, framför allt
att vibrera någorlunda synkroniserat mellan höger- och vänsterhand. Men efter
LOGOPEDNYTT 2/04

Dr Brondo visar regulationsterapi.
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Doktorsavhandling i dysfagi
Den 7 november 2003 försvarade logoped Margareta Bülow sin doktorsavhandling med titeln ”Therapeutic aspects of oral and pharyngeal swallowing
dysfunction.Videoradiographic and videomanometric analyses of adult healthy
volunteers and dysphagic patients”.

D

isputationen ägde rum vid avdelningen för diagnostisk radiologi,
Universitetssjukhuset MAS i
Malmö, medicinska fakulteten vid Lunds
universitet. Ämnet för avhandlingen är experimentell diagnostisk radiologi. Huvudhandledare har varit professor Olle Ekberg
och bihandledare docent Rolf Olsson, båda
radiologer verksamma vid röntgenavdelningen, Universitetssjukhuset MAS i
Malmö. Fakultetsopponent var professor
Jeri A Logemann vid Department of
Communication Sciences and Disorders
vid Northwestern University i USA.
Margareta Bülow har, som många säkert känner till, en gedigen erfarenhet av
kliniskt arbete med dysfagipatienter. I
Logopednytts temanummer om dysfagi,
nr 5 1997 kunde vi läsa om bl a dysfagiomhändertagandet i Malmö där logoped
och radiolog samverkar vid utredning av
sväljningssvårigheter. I samarbetet kring
patienterna deltar även andra yrkesgrupper, t ex dietist. Margareta är även engagerad i utbildning av yrkesgrupper som kommer i kontakt med dysfagipatienter bl a i
form av en grundkurs i dysfagi och ett
dysfagisymposium som återkommande arrangeras i Malmö.
Margaretas avhandlingsarbete innefattar
sex delstudier. Det övergripande syftet har
varit att analysera hur olika terapeutiska
strategier påverkar sväljningens fysiologi för
att kunna förbättra omhändertagandet av
dysfagipatienter. Nedan följer ett referat
baserat på avhandlingen.
Dysfagi, symptom på onormal sväljningsförmåga, kan förekomma i samband
med många olika sjukdomstillstånd men är
vanligast i samband med olika neurologiska
sjukdomar, t ex stroke. De senaste decennierna
har logopeder tagit hand om patienter med
sväljningsproblem lokaliserade till munhåla
och svalg. Det finns olika undersökningsmetoder att tillgå. I avhandlingen har två radiologiska metoder för undersökning använts,
videoradiografi och videomanometri. Med
dessa metoder har olika terapeutiska strategiers påverkan på sväljningens fysiologi och
deras inverkan på nutritionsparametrar analyserats. Friska frivilliga försökspersoner och
personer med sväljningsdysfunktion har deltagit i olika delstudier.
I delstudie 1 fick 8 friska frivilliga för-
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sökspersoner använda tre sväljningstekniker;
supraglottisk sväljning, effortful sväljning och
chin tuck (huvudet framåtböjt vid sväljning).
Försökspersonerna fick också svälja på normalt sätt. Resultaten visade få signifikanta
mätbara effekter på sväljningen. En viss
minskning av de anatomiska strukturernas
rörelser observerades.
I delstudie 2 fick 8 patienter med sväljningsdysfunktion i svalget använda samma
sväljningstekniker som i delstudie 1. Resultaten visade att effortful sväljning och
chin tuck signifikant minskade djupet i
felsväljningen till luftvägarna. Teknikerna
minskade inte antalet felsväljningar.
I delstudie 3 användes samma sväljningstekniker som i delstudie 1 och 2, nu med
syfte att undersöka eventuella förändringar
i intrabolustryck. Samma 8 personer som i
delstudie 2 deltog. Intrabolustrycket och
tryckets duration ändrades inte vid mätning vid nedre faryngela konstriktormuskelns nivå.
I delstudie 4 undersöktes huruvida kolsyrad vätska påverkar sväljningsfysiologin
hos personer med felsväljning av tunnflytande vätska. Jämförelser med avseende på
trögflytande vätska gjordes också. 40 patienter deltog i studien. Resultaten visade
att kolsyrad vätska minskade felsväljning,
transporttid genom svalget och faryngeal
retention jämfört med annan tunnflytande
och trögflytande vätska.
Delstudie 5 hade som syfte att undersöka effekten av sväljningsterapi och dess
inverkan på olika nutritionsparametrar.
Strokepatienter gavs sväljningsterapi. Vid
uppföljning med sväljningsröntgenundersökning sågs en förbättring av sväljningsfunktionen hos ca 60 % av patienterna.
Denna grupp patienter hade också ett bättre
nutritionsstatus vid uppföljningen.
I delstudie 6, en retrospektiv studie, jämfördes två grupper av dysfagipatienter med
avseende på överlevnadstid och de terapeutiska rekommendationer som givits i samband med sväljningsröntgenundersökning.
Den ena gruppen hade ingen sväljningsförmåga och den andra sväljningsförmåga
men problem lokaliserade till mun och/
eller svalg.Vid uppföljning efter tre månader hade 37.5% (15 av 40) av patienterna
utan sväljningsförmåga dött medan bara 5%
(2 av 40) av patienterna med sväljnings-

förmåga dog inom samma period. Avsaknad av faryngeal sväljningsförmåga är associerat med hög dödlighet. 34/40 patienter utan sväljningsförmåga rekommenderades icke-oral nutrition.Alla patienter med
sväljningsförmåga kunde äta via munnen
men 29/40 patienter rekommenderades
kostanpassning och terapeutiska strategier
i samband med födointag.
I avhandlingen dras slutsatsen att en del
av studierna ger ny kunskap som kan användas för att förbättra omhändertagandet
av patienter med sväljningssvårigheter.
Dysfagipatienter måste bedömas individuellt så att behandlingen kan anpassas efter
patientens dysfunktion. Videoradiografi
anses vara en mycket bra metod när det
gäller att utvärdera terapeutiska strategier.
Opponenten Jeri A Logemanns insats
präglades av såväl skärpa och seriositet som
humor och värme. Margareta bemötte hennes önskemål om förtydliganden på ett initierat och kunnigt sätt. Diskussionerna som
följde tog bl a upp frågan om varför man i
första studien inte funnit något ökat tryck
i svalget hos friska personer som genomförde sväljningstekniker så som man gjort
i en amerikansk studie, enligt Logemann.
Här framhölls själva placeringen av utrustningen, manometrikatetern, i svalget som
en tänkbar faktor. Studien kring patienter
som fick kolsyrad dryck rönte också intresse. Dessa patienter höjde larynx med en
gång när de fick drycken i munnen och
förberedde på så vis sväljningen. Kolsyrad
dryck är ett värdefullt behandlingsalternativ.
(En uppsluppen kommentar från auditoriet berörde om det möjligen kunde vara
lämpligt att som dryckesförslag rekommendera dysfagipatienten champagne...?)
Det blev en lärorik och givande förmiddag för oss som hade förmånen att närvara
vid disputationen.
Ett stort grattis till dig, Margareta, och
lycka till i framtiden!

Mirja Troberg
Logoped
Paramedicinska enheten
Centrallasarettet i Växjö
Avhandlingen kan beställas genom Margareta Bülow, Röntgenavd, UMAS, 205 02
Malmö, margareta.bulow@rontgen.mas.lu.se
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WWW.POPKOMMUNIKATION.SE

Kommunicera mera.

Track-IR huvudmus

Något som gör människosläktet unikt är vår förmåga att kommunicera.
När vi förstår och blir förstådda så är det i djupaste mening att vara människa.
Insikten är att alla har ett behov av att kommunicera. Därför har vi på
Permobil tagit fram ett antal olika kommunikationshjälpmedel.
Det handlar om samtalsdatorer, fjärrkontroller, datortillbehör, fickminnen,
programvaror, manöverkontakter och fästanordningar.
Besök oss i monter c09:21 på mässan Allt för rehab • omsorg i Älvsjö
den 20-22 april.
Win King tangentbord
Win Mini tangentbord
Musersättare
Fingermus
Reläbox rb 200
ir-styrd nätlist rb 440

Compact-rolltalk
Alphasmart
Track-ir huvudmus

Dynamo
Octoflex tangentbordsskydd
t-50 ir-sändare
Talk-Out
Soothsayer Ordprediktion
Manöverkontakter

www.permobil.se
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DIK kongress 2003

Karin ny förbundsordförande:
”Vi ska vara lyhörda”
- Stämningen var bra och det kändes att
det finns en fin sammanhållning inom förbundet. Så svarar Karin Åström Iko på frågan hur hon upplevde stunden då klubban
gick i bordet och hon enhälligt valdes till
DIKs nya förbundsordförande.
Ett stort engagemang för DIKs medlemmar och för de frågor som förbundet
driver, tror hon var en anledning till att just
hon blev vald. En plattform i förbundets
ledning hade hon redan, och sitt intresse
för DIK-frågor har hon manifesterat, som
vice ordförande i DIKs förbundsstyrelse
och som ordförande för arkivariernas delförening, ARK.
- Redan vid årets första förbundsstyrelsemöte kommer vi att diskutera vilka
frågor som ska stå i fokus. Vi ska koppla
dessa till det uppdrag vi fått från kongressen och vi ska diskutera med de olika delföreningarna.
Vad det betyder i konkreta termer vill
hon hellre återkomma till, än att specificera så här dagen efter. Men bland det viktigaste är det lokala fackliga arbetet, som
ska utvecklas. Och detta ska ske i samarbete med bl a dem som redan idag är aktiva ”på fältet”.
- Jag kommer under den första tiden
att ägna tid åt att träffa delföreningar och
studenter och åt att göra arbetsplatsbesök.
- Många av våra medlemmar har en alldeles för dålig självbild. För oss som fackförbund är det en av våra viktigaste uppgifter att aktivera flera, och att stödja alla
medlemmar så att de förstår hur viktiga de
är i dagens kunskapssamhälle.
- Medlemmar hörs ibland klaga på att
DIK är osynligt som förbund.Vi är mycket
riktigt ett ganska litet förbund, men jag vill
bidra till att vi syns och märks tydligare.
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Karin Åström Iko vill inte vara osynlig,
och hon ser det som en vinst om hon själv
kopplas till varumärket DIK. - Ännu viktigare är det dock att medlemmarna känner till vad vi jobbar med och vad som ligger överst på vår agenda.Vi ska vara tydliga
i våra budskap.
Det finns många frågor som engagerar
alla medlemmar - som forskning och utbildning, chefsfrågor, löner, status, arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv ... och så vidare.
- Alla dessa frågor har samma dignitet, men
jag kan inte säga att jag nu under tre år ska
lyfta fram just den eller den frågan. Däremot tycker jag att vi i förbundet ska bli
bättre på att fokusera på det som just nu är
mest angeläget och där vi just nu har största
möjligheter att nå framgång. Det handlar
om omvärldsbevakning och att vi är lyhörda.
- Ett aktuellt exempel är vi nu har satt
ner foten och tar kamp emot kommunernas neddragningar i kulturbudgeterna.
Karin Åström Iko är uppvuxen i Luleå, och har bland annat studerat på
kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. En utbildning som hon kompletterade med arkivvetenskap. Efter några
projektanställningar som arkivarie, kom
hon 1996 till Krigsarkivet, en enhet inom
Riksarkivet, där hon idag är förste arkivarie. Det tänker hon fortsätta att vara även
som DIK-ordförande. Någon ”navelskådande arkivarie” är hon dock inte. Det
framtida arbetet inriktas på, och engagemanget gäller nu liksom tidigare, alla frågor som hör hemma i hela förbundet,
poängterar Karin Åström Iko.

Karin Nørby
LOGOPEDNYTT 2/04
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Britt Marie går ...
och stannar kvar
D

en längsta och varmaste applåd
som väl någonsin har hörts i
fackföreningsvärlden följde efter
Britt Marie Häggströms sista anförande
som förbundsordförande.
Britt Marie har många planer för vad
hon ska göra nu. Hon arbetar kvar inom
förbundet, och hon kommer särskilt att
fördjupa och utveckla sitt engagemang i
internationella samarbetsfrågor.
Varför är det viktigt för DIK att ägna sig
åt internationella frågor?
- Vi lever inte isolerat. Kulturen, kulturmiljön, biblioteken och museerna är i högsta grad internationella angelägenheter.
Informations- och mediefrågor går inte att
utveckla enbart på nationell nivå. När det
gäller allt det som handlar om demokrati
och yttrandefrihet har vi mycket att ge i
internationella sammanhang och vi har
mycket att lära från andra länder. Det är
egentligen kärnfrågorna hos DIK och sådant som är våra medlemmars specifika
kompetensområden, som i högsta grad ska
finnas med i diskussioner över gränserna.
Detta gäller förstås även det påverkansarbete som sker inom landets gränser. För individen är det en viktig fråga att statusen för det yrke han eller hon tillhör höjs.
Det är ytterst en plånboksfråga för våra
medlemmar.
Om vi inte håller oss framme i alla tänkbara sammanhang så r iskerar våra
professioner och institutioner att marginaliseras, menar Britt Marie. - Vi ska vara aktörer som man lyssnar på.
Att bli en aktör som man lyssnar till,
det tar tid och det kräver hårt och medvetet arbete. Britt Marie Häggström har
visat att det går att slå sig in i olika sam-
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manhang, både nationellt och internationellt.
- Det gäller att alltid försöka påverka,
att ha ett strategiskt tänkande, att vara påläst och utnyttja alla kanaler man kan. Om
man bara släpper taget en liten stund så riskerar man att få börja om från början igen.
Just nu kan Britt Marie berätta om konkreta framgångar som hon nått på den internationella arenan. I Ecosoc, instans inom
EU för ekonomiska och sociala frågor, ska
skrivas ett dokument som behandlar
”kulturindustri”. Denna har definitivt såväl en ekonomisk som en social dimension. Den skrivning som Britt Marie Häggström, i maskopi med en italiensk representant, lyckats få in i dokumentet handlar
om hur ekonomin gynnas i de samhällen
som satsar på kultur, speciellt bibliotek..
Och att man ska se kulturen som en viktig
ingrediens i arbetet mot välfärd och hälsa.
Ett annat exempel är bibliotekens omistliga roll i det livslånga lärandet, ett faktum som
Britt Marie envist har hävdat och där hon
envetet vinner terräng i internationella sammanhang. Just nu skriver hon på en slutrapport för IFLA i frågan. - Det är svårt för att
projektet livslångt lärande tar aldrig slut, det
växer och förvandlas för varje dag som går.
Jag blir en spårhund för förbundet, säger Britt Marie Häggström. Bland annat
kommer hon att föreläsa i olika sammanhang. Flera föreläsningar är inbokade, först
ut är Norsk bibliotekarforenings årsmöte i
mars. Hon behåller också en rad styrelseuppdrag och kommer enligt egen utsago
att ”finnas kvar i bakgrunden, inte minst
som mentor och bollplank för min efterträdare”.

Karin Nørby
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Examensarbeten i
logopedi 2002
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser i logopedi från kurs II i Umeå.
NR 10
ENKÄTUNDERSÖKNING RIKTAD TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE OM DYSLEXIUTREDNINGAR UTFÖRDA VID LOGOPEDMOTTAGNINGEN I UMEÅ

Karin Forsberg och Pernilla Gustafsson
I det kliniska arbetet finns ett behov av att
få veta hur den information som ges efter
en logopedisk dyslexiutredning, emottas och
används av skola och föräldrar, för att med
större säkerhet veta att utförda insatser leder
till en fortsatt positiv utveckling för barnet.
Vi har utfört en enkätundersökning om hur
föräldrar och lärare uppfattade logopediska
dyslexiutredningar, utförda vid logopedmottagningen, Universitetssjukhuset i Umeå.
Enkäterna kompletterades med en telefonintervju med fyra slumpmässigt utvalda personer, som fanns med i den grupp lärare
som tidigare besvarat vår enkät. Studien inriktades dels på hur den efterföljande informationen kring utredningens resultat
och lämpliga åtgärder för skolarbetet uppfattades, dels på om föräldrar och lärare uppfattade de nuvarande logopediska insatserna
som tillräckligt omfattande. Dessutom undersöktes uppfattningen av logopedens
kompetens och utredningens värde i relation till om den tillfrågade läraren eller föräldern tog initiativ till utredning och hur
angeläget denne upplevt utredningsbehovet.
Frågeformulären vände sig till föräldrar,
klasslärare och speciallärare till barn i
grundskoleålder, som genomgått dyslexiutredning vid logopedmottagningen i
Umeå inom en tidsperiod av två år, vilket
var 14 barn. Resultaten visade att föräldrar
och lärare i stor utsträckning var nöjda med
den logopediska dyslexiutredningen, och
endast ett fåtal önskade ytterligare logopediska insatser. Föräldrarna värderade logopedens kunskap och värdet av en logopedisk
dyslexiutredning något högre än vad
lärargruppen gjorde. Den efterföljande informationen och rådgivningen uppfattades
huvudsakligen som tillräcklig, och till vissa
delar användbar. Råd som inte tillämpades
var till exempel sådana som förutsatte ökade
personalresurser.

22

NR 11
UTVÄRDERING AV ORAL- OCH VERBALMOTORIK EFTER BEHANDLING MED ORALMOTORISK TRÄNINGSPLATTA
BEDÖMNING AV FYRA BARN MED ARTIKULATORISKA SVÅRIGHETER - EN PILOTSTUDIE

NR 12
KORTTIDSEFFEKTER AV INTENSIV RÖSTTERAPI I GRUPP (INSPIRERAD AV LSVT(R))
FÖR PERSONER MED MB PARKINSON OCH
DYSARTRI. PERCEPTUELL OCH AKUSTISK
ANALYS SAMT SJÄLVSKATTNING

Malin Holmberg och Madeleine Ström

Ulla Johansson och Eva Sjödin
I denna pilotstudie studeras om någon oraloch/eller verbalmotorisk förändring kan ses
hos barn med grava artikulatoriska svårigheter efter behandling med oralmotorisk
träningsplatta i tre månader. Det finns ett växande intresse av att hitta alternativa och kompletterande behandlingsmetoder för barn med
denna typ av svårigheter men få svenska
utvärderingar är gjorda på denna grupp och
man är därför fortfarande osäker på vilken
effekt behandling med oralmotorisk träningsplatta kan ge. I vår studie ingick fyra barn
som alla hade konstaterade oral- och/eller
verbalmotoriska svårigheter isolerat eller i
kombination med andra språkliga svårigheter och ingen av dem hade visat speciellt stora
framsteg i tidigare träning. Den behandlande
logopeden testade den oral- och verbalmotoriska förmågan både före och efter behandling med träningsplatta och dessa
bedömningstillfällen videoinspelades. Det inspelade materialet bedömdes därefter av fyra
logopeder som inte behandlat barnen. Förutom bedömning av oral- och verbalmotoriken bedömdes förståeligheten med
VAS. Barnens föräldrar besvarade ett frågeformulär om hur det gått att använda plattan
samt om de märkt någon förändring i barnens tal. Efter att ha tittat på resultaten både
för varje barn enskilt och tillsammans som
grupp kan vi inte ge något entydigt svar på
frågan om behandling med oralmotorisk
träningsplatta ger någon effekt på oral- och
verbalmotoriska förmågor hos barn med
grava artikulatoriska svårigheter. När det gäller
försöksbarnens förståelighet var den i stort
sätt oförändrad enligt logopedpanelens bedömningar medan föräldrarna upplevde en
viss förbättring av sina barns tal. Ingen större
skillnad kunde heller ses när det gäller förändring beroende på vilken typ av tal- och
språksvårighet barnen har.

Sjukdomen Mb Parkinson medför i ca 6080 % av fallen hypokinetisk dysartri med
medföljande tal- och röstbesvär. Dessa kan
exempelvis vara svag röststyrka, läckande
eller skrovlig röstkvalitet, monotoni samt
orytmiskt taltempo.Tidigare former av röstbehandling vid Mb Parkinson och dysartri
har hittills inte visat sig ge effekt på nämnda
tal- och röstbesvär associerade med sjukdomen. Under de senaste tio åren har emellertid LSVT(r), Lee Silverman Voice
Treatment, i väl dokumenterade studier och
utvärderingar visat sig ge effekt vid tal- och
röstbehandling för individer i denna grupp.
LSVT(r) innebär intensiv individuell terapi
med speciellt fokus på fonation, något som
skiljer denna behandlingsform från tidigare
tillämpade metoder inom området. Syftet
med den aktuella studien har varit att undersöka korttidseffekter av intensiv röstterapi inspirerad av LSVT(r) i gruppform,
där gruppen har utgjorts av fem svenska
individer med Mb Parkinson och dysartri.
Perceptuell bedömning av logopedpanel,
akustisk analys i fonetogram samt självskattning iVA-skala har utgjort delmoment
i undersökningen. Resultaten visar att samtliga individer har gjort framsteg, vilket har
kunnat noteras såväl perceptuellt, akustiskt
som subjektivt genom självskattningen.
Graden av framsteg har dock visat sig i olika
stor utsträckning för de olika individerna.
Det finns en tendens till att individerna med
de lindrigaste dysartriska symptomen har
gynnats mest av terapin. Samtliga har emellertid upplevt terapiformen som positiv vilket indikerar att denna form av intensiv
röstterapi skulle kunna vara fördelaktig i
gruppform.

Övriga examensarbeten presenteras i
nästa nummer av Logopednytt!
LOGOPEDNYTT 2/04

Kom å SLOSS!
En epok har gått i
graven, en ny har börjat!
Svenska LOgopedförbundets Student Sektion har nu på sitt första styrelsemöte med
årets styrelse klubbat igenom stadge-ändringen från årsmötet att namnet SLOG
ändras till det mer slagkraftiga namnet
SLOSS.
Vi vill passa på att tacka tidigare ordförande Kristin Kerro, Umeå, SLOFrepresentant Raffaella Öckinger, Stockholm och
Hanna Walsö-Kanstad, Stockholm för arbete och skratt ni tillfört under 2003.
Logopedstudenter och andra; skriv
gärna till oss i styrelsen för att vi på studentnivå, på ett ännu bättre sätt, skall kunna
arbeta för studenters bästa. Idéer, synpunkter, tips, m.m. är välkommet!
Vi vill redan nu varmt rekommendera
årets logopedstudentdagar som i år kommer att hållas i Göteborg när höstmörkret
fallit på. Mer information om detta kommer senare!

Maja Karrberg, Linköping
(majka560@student.liu.se)
1. Trummar afrikanskt
2. Vetgirig
3. Ostälskare
Sofia Zechel, Göteborg
(1o01zeso@medstud.gu.se)
1. Binationell småländska
2. Klarinettist javisst!
3. Hobbyinredare

Sabina Bro, Umeå
(sabina.bro@spray.se)
1. Fruktoman
2. Yogagald
3. Beth Orton-fantast

Tom stol till efterlängtad Stockholmsledamot.

LOGOPEDNYTT 2/04

Petra Valman, Lund
(petra.aberg.506@student.lu.se)
1. Nygift!
2. Både norr och söder
3. Absolut sjunga
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KURSKALENDARIUM
• Matning/Ätstimulering av barn och ungdomar med funktionshinder, Folke Bernadottehemmet, Uppsala, 21–22
april 2004. Info: tel 018-611 77 90
• Alternativ och Kompletterande Kommunikation - AKK,
Folke Bernadottehemmet, Uppsala, 9–10 juni 2004.
Info: tel 018-611 77 90
• 6:e Stroketeamkongressen i Örebro 6–8 okt 2004
Anmälan senast den 15 juni 2004 till Umeå Congress,
Box 7655, 907 13 Umeå. Tel: 090-13 00 34/13 00 35,
e-post: booking@umea-congress.se

ANSLAGSTAVLAN

INBJUDAN
Stammare, logopeder och övriga fackmän
är hjärtligt välkomna till en stammarträff
och ”social lunch” i London den
4 april 2004 kl 11.30–20.00.
Plats: Strand Hotel, London.
Se vidare info på
www.stamd.net/Londonmeeting
Hälsningar
Lars Åfeldt
medlem i Stockholms stamningsförening

Översättningar av ”Stammar ditt barn?”
8:e upplagan, 2001, innehåller en felaktig information angående översättningar. Det som gäller är följande. Häftet
har hittills översatts till arabiska, engelska, kurmanji (”nordkurdiska”) och turkiska. Av en äldre upplaga finns kvar
översättningar på finska, persiska, polska och spanska.
Beställs från Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
(SSR), kansliet@stamning.se, www.stamning.se.
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Till nästa nummer kommer Logopednytt
att byta tryckeri. Vi vill därför passa på
att med en ros tacka vårt nuvarande
tryckeri NORDISK BOKINDUSTRI för ett
gott samarbete!!

LOGOPEDNYTT 2/04

Kurser

Lediga platser
Logopedmottagningarna inom SPO söker nya medarbetare

KAROLINSKA INSTITUTET
Institutionen för Klinisk vetenskap

Logopedmottagningen Rosenlund

Enheten för logopedi och foniatri

1 HELTIDSLOGOPED

Vetenskaplig metodik och magisteruppsats Logopedi/D, 20 p

med inriktning mot stamning och barnlogopedi.

Anmälningskod: B10H4 (HT04)

Ref nr: SPO 04-Log 1

Kurstakt: Kvartsfart, Dagtid
Kurstid: 2004-08-30 t o m 2006-06-01
Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Antal kursplatser: 10

Tjänstgöringsgraden kan diskuteras.

Logopedmottagningen Sabbatsberg

1 HELTIDSLOGOPED

Kursens syfte och innehåll: Magisteruppsatsen och seminarier
i anslutning till uppsatsskrivandet är avsedda att ge övning i vetenskaplig metodik och vetenskaplig rapportering. Kursen bygger
på 60 p i logopedi i den 3-åriga utbildningen. Godkänd uppsats
kan utgöra del av komplettering till 4-årig magisterutbildning i logopedi. Undervisningen sker dels i form av seminarier, dels som
individuell handledning av resp uppsatsprojekt. Kursen pågår under fyra terminer på kvartsfart. Under det första läsåret kommer
det att ligga ett tvådagarsseminarium cirka var fjärde vecka, datum bestäms i samråd med kursdeltagarna, under senare del av
kursen i form av seminarier då kursdeltagarna presenterar sina
magisteruppsatser med kurskamrater som opponenter. Handledning sker enligt enskild överenskommelse, delvis på distans.

med inriktning mot barnlogopedi.

Kursen ges i samarbete med Audionomprogrammet vid KI.

Tjänsterna är tillvidareanställningar med tillsättning snarast eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs särskild behörighet. Som särskild behörighet gäller logopedexamen
med 60 p i huvudämnet logopedi (A+B+C-nivå).
Urval: En samlad bedömning av den sökandens tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet samt motiv för att genomgå kursen. I den samlade bedömningen av meriter vägs följande in:
kvalitet på projektskiss över uppsatsprojekt som bifogas ansökan, utbildningsuppdrag som handledare/lärare vid logopedutbildning, arbetsledande funktion (ska styrkas med intyg)
Kursansvarig: Prof Britta Hammarberg, Inst för klinisk vetenskap, Enheten för logopedi och foniatri, B69, Karolinska
universitetssjukhuset, 141 86 HUDDINGE. Tel: 08-585 81543,
fax: 08-585 81505. E-post: britta.hammarberg@klinvet.ki.se
Kurssekreterare: Claire Johansson, tel: 08-585 87407, fax: 08585 81505. E-post: claire.Johansson@klinvet.ki.se

Ref nr: SPO 04-Log 2

1 HELTIDSLOGOPED
med inriktning mot vuxenneurologopedi.
Ref nr: SPO 04-Log 3
Halva denna tjänst är förlagd till StockholmsGeriatrikens slutna
vård (belägen i huset intill) och halva tjänsten omfattar bedömning och behandling av patienter med afasi/dysartri/dysfagi på
Logopedmottagningen.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av verksamhetschef Christina Blom, tel 08-690 65 66, 073-682 55 37 eller bitr verksamhetschef Ann Stålhammar tel 616 57 22, 073-682 56 86.
Skicka din ansökan märkt med ref nr senast 2004-04-02 till:
Primärvårdens administration, personalsekreterare Ann-Margret
Wicklund, Box 17914, 118 95 Stockholm.

Stockholms produktionsområde

Sista anmälningsdag: 15 april 2004.
Anmälan: görs enligt anvisningar i Kurskatalog för Fristående
kurser, som kan beställas på talsvar 0346-29555 eller via
www.info.ki.se under Utbildningar. Till ansökan skall projektskiss över föreslaget uppsatsprojekt bifogas.

Leg logoped
Vuxenteamet, Habiliteringen Mölndal

Annonsstopp för
Logopednytt nr 3-04
är den 2 april 2004!
LOGOPEDNYTT 2/04

Vikariat, 75 %. För mer information se vår hemsida
www.vgregion.se/hfv eller kontakta habiliteringschef
Solveig Berglund, tfn 031-733 61 02, logoped/
yrkesutvecklare Marie-Louise Örtenberg, tfn 031-734 35 12,
logoped/teamet Kerstin Jillefors Melin, tfn 031-733 61 26.

www.vgregion.se
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Logopeder
Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings
län, Eksjö, Jönköping och Värnamo
Barn- och ungdomshabiliteringen är en samlad resurs för
barn och ungdomar med funktionshinder i form av
rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning. Arbetet
bedrivs i tvärprofessionella team.
Frågor och ansökan
Upplysningar lämnas av enhetschef Pia Lindell, tfn
0381-373 16, enhetschef Yvonne Nilsson, tfn 0370-69 79
19 eller logoped Åsa Hultegård, tfn 0381-373 34, logoped
Åsa Lundberg, tfn 036-32 43 39 samt logoped Johanna
Levin (facklig företrädare), tfn 036-32 43 11.
Välkommen med din ansökan till Ref nr J31/04, Länssjukhuset Ryhov F6, 551 85 Jönköping, senast den 30
mars. Glöm inte att skriva till vilken ort du söker. Ange
gärna löneanspråk i ansökan.
Läs mer på www.lj.se/jobb

Vuxenhabiliteringen är Region
Skånes specialistenhet för habilitering enligt HSL och råd och stöd
enligt LSS. Vi arbetar teaminriktat
med tvärfacklig kompetens. På
vuxenhabiliteringen finns förutom
logoped även arbetsterapeut,
kurator, psykolog, sjukgymnast,
sekreterare och konsultläkare.

Vuxenhabiliteringen Sydvästra Skåne söker

LOGOPED
Placering: I första hand med placering i Malmö
Omfattning: Heltid.
Varaktighet: Vikariat t o m 2004-12-31
Arbetsuppgifter: Utreda språk- tal- och kommunikationsförmåga, ät- och sväljsvårigheter samt ge insatser efter behov. I arbetet ingår vidare handledning och
utbildning till närstående och personal, liksom samarbete inom den egna verksamheten och med andra
vårdgivare
Kvalifikationer: Leg logoped gärna med erfarenhet
från habilitering. Vi förutsätter att Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och van att arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ref nr: H&H 108/04
Sista ansökningsdag: 2004-03-30

Camilla Öberg, Leg. Logoped

Upplysningar: Enhetschef Eva Ericsson, tel 040683 07 01.
Facklig företrädare: Logoped Helene Ahnlund, tel 040683 07 13.

LOGOPED SÖKES

Ansökan med löneanspråk skickas till: Habilitering &
Hjälpmedel, Regionhuset, Box 1, 221 00 LUND.

Privatpraktiserande logoped

I dag är vi två logopeder som arbetar på en privat
mottagning nära Huddinge Centrum.
Nu behövs ytterligare en logoped som vill arbeta
med barnlogopedi och dyslexi. Arbetet kan även
innebära utredningar i ett neuropsykiatriskt basteam.
Du arbetar hel- eller deltid på fria arbetstider. Förhoppningsvis är du nyfiken på att vidareutveckla
arbetet genom t.ex. föreläsningar, åtgärdsplanering och testförfarande. Dina idéer kommer
att tillvaratas!
Välkommen med din ansökan senast 30/4
Remtene logopedi, Britas gränd 16,
141 44 Huddinge, eller e-post
camilla.oberg@remtene.se

Habilitering & Hjälpmedel

Paramedicinska enheten i Växjö,
logopedmottagningen söker

Logoped
Gå in på www.ltkronoberg.se
och klicka på lediga jobb
eller ring avdelningschef Ingrid
Karlsson, 0470-58 75 29, (mobil
0709-84 45 79) eller
personalsekreterare Gunbritt
Eikman, 0470-58 70 34.

Remtene Logopedi
Ett privat alternativ
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Hässleholms kommun
söker

LOGOPED
Ref nr 1300/04
till

Språkförskolan Kotten
Omfattning: 100% anställning med semester
Anställningen gäller tillsvidare med tillträde 2004-08-10.
Adekvat utbildning krävs.
I arbetet ingår även utåtriktad verksamhet i form av handledning och uppföljning.
Flexibilitet och förmåga att samarbeta är nyckelbegrepp för att
lyckas i arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort erfodras och tillgång till bil önskvärt.
Upplysning om tjänsten lämnas av rektor Karin Johnsson, tel
0451-26 84 33
Facklig företrädare nås genom kommunens växel, tel 045126 70 00
Ansökan med meritförteckning och löneanspråk, skall vara tillhanda senast den 31 mars.
Välkommen med din ansökan till: Rektor, Silviaskolan, Mellankullagatan 7, 281 49 Hässleholm.

Hälso- och sjukvård i landstingets regi

Leg logopeder
Habiliteringen Söder
• En logoped med placering på Vuxenhabiliteringen,
Borås alt Alingsås.
100 %, vikariat med möjlighet till förlängning.
Vill du veta mer? Kontakta habiliteringschef
Marie Nordén, mobil 0708-25 13 28, leg logoped
Frida Eberhardsson, tfn 0322-22 71 05.
• En logoped med placering på Barn- och Ungdomshabiliteringen, Borås.
100 %, tillsvidare.
Vill du veta mer? Kontakta habiliteringschef
Kajs-Marie Unoson, tfn 033-616 26 21,
logoped Cecilia Widman, tfn 033-616 25 13.
• En logoped med placering på Bodaskolans
Specialklasser för barn med språkstörning
och/eller rörelsehinder, Borås.
Heltid, tillsvidare, semestertjänst.
Vill du veta mer? Kontakta habiliteringschef
Kajs-Marie Unoson, tfn 033-616 26 21, rektor
Bodaskolan Elisabeth Hedblom, tfn 033-35 79 07,
logoped Cecilia Widman, tfn 033-616 25 13.
För ytterligare information se vår hemsida
www.vgregion.se/hfv

Teletal och Taltjänst Stockholm
söker

TALTOLKAR

www.vgregion.se

Vill Du jobba som stöd till personer med tal-, röst- eller språksvårigheter? Är Du lyhörd, ödmjuk och serviceinriktad? Har god
samarbetsförmåga?
Då kan teletal och taltjänst erbjuda Dig uppdrag som taltolk.
Teletal är en nationell tjänst som erbjuder talstöd via telefon.
Taltolken underlättar för personer med talsvårigheter genom
att finnas som stöd i ett trepartssamtal.
Taltjänst bistår brukare i Stockholms Län. Taltjänst utför taltolkning och skriv- och läshjälp på plats eller i taltjänsts lokaler,
samt trepartssamtal i telefon.

Tillträde omgående.
Upplysningar ges av Ing-Marie Andersen, Tolkcentralen, 08406 73 00, Ing-marie.Anderssen@tolkc.sspo.sll.se
Välkommen med Din ansökan snarast möjligt men senast den
31 mars 2004.
Ansökan skickas till Tolkcentralen, Ing-Marie Anderssen,
Regeringsgatan 79, 111 39 Stockholm.
LOGOPEDNYTT 2/04

Primärvården Falkenberg söker
H ä l s a S j u k v å r d Ta n d v å r d

Taltolken är neutral och har tystnadsplikt.
Vi ser gärna att du har logopedutbildning och/eller erfarenhet
av att arbeta med människor som har kommunikations-svårigheter.
Arbetet på teletal och taltjänst ställer höga krav på självständighet.

Logoped
vikariat ca 1 år, ev. förlängning
Ring gärna
Verksamhetschef Eva Samuelsson, tfn 0346-560 24
E-mail eva.samuelsson@lthalland.se
Logoped Catarina Sjöberg, tfn 0346-560 97
E-mail catarina sjoberg @lthalland.se
Mer information om tjänsterna
hittar du på www.lthalland.se/jobb
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POSTTIDNING

LOGOPEDNYTT
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

NYTT FRÅN STYRELSEN
Detta är det sista numret av LN som vi trycker hos Nordisk Bokindustri. Från och med nästa nummer tar tryckeriet
Trydells i Laholm över. Logopednytt kommer då att tryckas i fyrfärgstryck vilket vi hoppas kommer pigga upp tidningen. Utifrån beslut som togs på förbundsmötet kommer tidningen komma ut i 8 nummer detta år istället för 9.
Tryckeribytet och neddragningen av antalet nummer av Logopednytt görs delvis av ekonomiska skäl, men är framförallt ett sätt att förnya och fräscha upp tidningen.
Vi kan även rapportera om att SLOFs styrelsearbete är formerat kring tre grupper med speciella utredningsuppdrag.
Grupperna har bestämts utifrån den verksamhetsplan som vi arbetat fram.
1. Förlagsgruppen arbetar med att utreda förutsättningarna för SLOF att bedriva förlagsverksamhet.
2. Ekonomigruppen går igenom och analyserar budgeten för 2004. Gruppen arbetar också för en redovisning av hur
medlemsavgiften till DIK fördelas
3. Förbundsgruppen har påbörjat en inventering av de för- respektive nackdelar vi i SLOF kan ha av fortsatt tillhörighet
i DIK.
Förlagsgruppen efterlyser förslag och önskemål från medlemmarna på material som skulle kunna vara intressant att
trycka i en framtida förlagsverksamhet. Det skulle vara roligt om vi på sikt kunde trycka bedömningsmaterial och
forskningsrapporter av och för logopeder. Förlagsgruppen består av Sabina Bro, Åsa Mogren och Liisa Strömer. Hör av
er till oss, mailadresserna hittar ni på sid.2!
Vi vill också informera om att Socialstyrelsen håller på att skriva om nya riktlinjer för strokesjukvård och logoped Eva
Sonered har suttit med i expertgruppen. SLOF har varit med på två referens-gruppsmöten, dec -03 och jan -04.
Förslaget beräknas komma ut på remiss sommaren 2004. Man kan läsa mer om detta i Logopednytt nr 4 2003.
SLOF har även gett synpunkter på Socialstyrelsens remiss ”Förslag till Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg
(KÅVO)”. Remissvaret kommer med stor sannolikhet att kunna läsas på vår hemsida framöver. Adressen är
www.logopedforbundet.se

Åsa Mogren

