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ag är studentledamot i SLOF och
vill ta detta eminenta tillfälle i akt
och berätta om något som SLOF:s
studentsektion SLOSS anordnar, nämligen Logopedstudentdagarna! Varje år äger
Logopedstudentdagarna rum på någon av
studieorterna för logopedprogrammet i
Sverige. I år faller turen på Göteborg helgen den 30-31 oktober. Lördagen kommer att bjuda på verkligt intressanta föreläsningar och workshops om logopedens
arbete vid autismspektrumstörning
respektive laryngektomi. Dagen avslutas
med en festmiddag. (Föreläsningarna är
kostnadsfria, men en avgift kommer att tas
för middagen.) Söndagen ägnas åt SLOSS
årsmöte som är öppet för alla.
Ni skall känna er mycket välkomna till
Logopedstudentdagarna, både logopedstudenter som färdiga logopeder! Logo-

pedstudenter kan få sin resa betald (gäller
tio studenter per ort). För mer information och anmälan kontakta SLOSS-representant Sofia Zechel via e-post
lo01zeso@medstud.gu.se senast 15/10.
Slutligen vill jag önska alla en förträffligt
härlig höst med vackra höstpromenader
och många koppar chai (eller annat som
värmer själen)!
Sabina Bro

P.S. Lade ni märke till min t-shirt? I Umeå
är vi många logopedstudenter som bär denna
t-shirt med det talande texttrycket:
”Logoped – makes people talk”.D.S.

530:-/år
50:-
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Nytt från styrelsen
• Det har varit IALP-kongress (International Association of Logopedics and
Phoniatrics) i Brisbane, Australien.
Svenska Logopedförbundet representerades av undertecknad. En hel del andra
svenska kollegor var också på plats både
som åhörare och föreläsare. I detta och
sannolikt kommande, nummer av LN
kan du läsa referat från Brisbane.
• Den 20/9 var det utbildningsmöte i
Linköping. Representanter från samtliga logopedutbildningar samt Svenska
Logopedförbundet träffades för att diskutera utbildnings- och forskningsfrågor.
• Bok- och biblioteksmässan ägde rum i
Göteborg den 23- 25/9. DIK fanns
som vanligt på plats med monter och
för att dela ut priset till Årets Bibliotek.
Svenska Logopedförbundet valde i år

att inte skicka någon representant från
styrelsen till mässan.
• Vår kontaktpersonsansvarig Karin
Huddenius håller för närvarande på att
sammanställa ett matnyttigt och intressant program för kontaktpersonsträffen
som äger rum i Stockholm den 6/12.
• Tyvärr måste meddelas att det INTE
blir något stamningsseminarium i höst.
Vår kursansvarig Inger Gillholm har
ägnat många timmar åt att försöka få
ihop ett seminarium och då planerna
var långt framskridna kanske vissa redan
hade hört talas om det trots att vi ännu
ej hade annonserat.Anledningen till att
det inte blir av är att vår huvudtalare
Ehud Yairi avböjde av hälsoskäl och
tiden var för kort för att hitta en ersättare för honom.Vi satsar på att få till
något nästa höst istället, då ämnet är

mycket angeläget.Tack till den medlem
som kom med förslaget att anordna en
stamningskurs och till alla er som visat
intresse.Vi återkommer!
Ingrid Kongslöv
Ordförande

Gå in på www.diktafonen.se
redan idag och gör din röst hörd!

Logopedstudentdagar 30–31 oktober 2004
Logopedstudentdagarna 2004 äger rum i Göteborg den 30 - 31 oktober och till dessa
inbjuds inte bara landets logopedstudenter, utan även landets logopeder. Lördagen utgörs
av föreläsningar och workshops på två teman (se nedan). På kvällen träffas vi på
Medicinska Föreningens kårhus, Villa Medici, för mat, dryck, underhållning och samvaro.
Söndagen utgörs som vanligt av Svenska Logopedförbundets Studentsektions årsmöte och
styrelsemöte. Till årsmötet är alla medlemmar varmt välkomna.

Lördagens program:
Fest för logopedstudenter och logopeder på
Villa Medici kl 19.00. (Pris 100 kr.)
Fest: Festen anordnas av logopedstudenter i
Göteborg. Underhållningen fullgörs dock av
alla logopedstudenter, önskvärt vore om varje
ort ordnar något för att glädja övriga.
Resa: För resande studenter subventioneras
resekostnaden med sponsorpengar från
Laryngfonden för ca 10 studenter/ort: Umeå
- max 1000 kr/student, Stockholm - max 600
kr/student, Linköping - max 400 kr/student
samt Lund - max 500 kr/student. För att få
subventionerad resa är det först till kvarn med
anmälan som gäller. Spara biljetten och sänd
till Elisabeth Lindgren (se reseräkning). Det
går också att få pengar i förskott och skicka in
biljetten i efterhand.
Boende: Förslag på boende som passar studentekonomin är följande: Inackordering hos
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Göteborgsstudenter eller vandrarhem.
Tips på vandrarhem:
Slottsskogens Vandrarhem, 155 - 285 kr/natt,
www.slottsskogenvh.se
Göteborgs Minihotel, 130 - 250 kr/natt,
www.minihotel.se
Linné hotel & vandrarhem, 180 - 380 kr/natt,
www.vandrarhemmet-linne.com
För inackordering är det som med subventionerad resa, först till kvarn!
Anmälan: Anmälan till logopedstudentdagarna och/eller lördagskvällens fest görs till
lo01zeso@medstud.gu.se senast den 15 oktober. Anmälan är bindande!
I din anmälan skriver du ditt namn, från vilken ort du reser, om du önskar inackorderas
hos Göteborgsstudent, om du vill delta både
under föreläsningarna och festen samt ev matpreferenser till festen.

9.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.30

14.30 - 15.00
15.00 - 15.30

Logopedens arbete vid
laryngektomi
– Birgit Risberg-Berlin,
leg. logoped
Fikapaus
Workshop: laryngektomi
Lunch (50 kr)
Logopedens arbete vid
autismspektrumstörning
– Gunilla Thunberg,
leg. logoped
Fikapaus
Workshop:
autismspektrumstörning

Söndagens program:
10.00 - 12.00 SLOSS årsmöte
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 SLOSS styrelsemöte
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Studenterna MÅSTE ha praktik
– men helst någon annanstans!
Kanske en tillspetsad rubrik, men frågan
om praktikplatser i förhållande till utbildning är ständigt pågående. Det är ett ständigt pussel som pågår med att hitta praktikplatser till alla studerande. Vi på logopedutbildningen i Lund klarar det oftast,
om än med ett nödrop ibland. Det har vi
den stora kader av handledare som visar
stor lojalitet med oss och ställer upp i tid
och otid att tacka för. Och detta är väl ett
bra tillfälle att än en gång tacka er alla i
södra Sverige men också i andra delar av
landet för ert goda omhändertagande av
våra studenter!

Men frågorna finns där: Hur mycket praktik ska studenterna ha? Vilka krav kan ställas på studenterna? På praktikplatserna?
Hur mycket kan och får läggas på studenterna? Har yrkesverksamma logopeder
verkligen tid att handleda studenter? Och
ni som både tackar nej till att handleda
och motsätter er en minskning av den kliniska undervisningen - hur tänker ni att
det ska gå ihop? Hur ska utbildningen förändras med marknaden? Hur ska utbildningen bidra till att förändra yrkesrollen?
När fler och fler logopeder arbetar som
konsulter och inom nya arbetsområden ska studenterna fortsätta med direkt
behandling?
Dessa och många andra frågor diskuterar vi ständigt inom logopedutbildningen i Lund och med våra många handledare/kliniska lärare. Vid handledarutbildning, på handledarmöten och vid andra
kontakter delges vi många synpunkter,
studenterna kommer med sina önskemål
och utvärderingar.

Inte minst ökningen av antalet studerande på logopedprogrammen har satt frågan i fokus.Alla utbildningar har sett över
sina program och en minskning av praktiken har skett, dock med mycket diskussioner om hur studenterna på andra sätt kan
rustas för ett yrkesverksamt liv. Alla kan
inte se och pröva allt! En del färdigheter
tränas med fördel under andra former.
Men det finns ju en smärtgräns.
Logopeder har ju med rätta varit stolta
över sin kliniska utbildning. Samtidigt är
handledningsmodellen ganska exklusiv i
förhållande till andra som gör praktikperioder inom vården: läkare och sjuksköterskor får ofta vackert finna sig i att deltaga i det som händer på arbetsplatsen, utan
anpassning.
För en tid sedan bestämde vi oss för att
inbjuda handledare och andra intresserade
till en ”hearing” där vi förutsättningslöst
diskuterade vår framtida samverkan. Inte
minst handlade detta om vår övergång till
årligt intag - och därmed ökat och ständigt behov av praktikplatser.
Vi fick många goda förslag som vi
både genomfört och planerar att genomföra (utöver de rutiner vi har idag med
kommunikation i och kring handledningsperioder). Några av dessa är:
• Ett omfattande testotek och videobibliotek
på institutionen. Inom barn- och afasiområdet finns nu ett stort antal test som studenterna har möjlighet att öva sig på med
varandra.

Debatt
Idag har vi ett patientseminarium per termin kring aktuellt ämne.
• För afasiområdet planeras fler fallbeskrivningar i skriftlig form och på video.
• Planer finns också på ett ”kliniskt forum”
på Luvit (studentportalen) med länkar till
diagnossidor, patientmaterial och möjlighet för handledare att deltaga i detta.
• Vi förbereder också s k kliniska duggor så
att studenterna ska vara klara med vissa
färdigheter inför respektive klinikperiod.
• Föreläsningar i sekretess och journalföring
läggs in vid ett par tillfällen under utbildningen.
• Träning i hur man tolkar resultat och förmedlar information och råd & stöd kommer att
ingå i vår kommunikationsstrimma som
går tvärs igenom utbildningen: Hur hanterar man ovanliga situationer? Hur ger
man information till kollegor, patienter,
anhöriga?
• Idag lämnar studenterna in auskultationsrapporter till en lärare som läser och godkänner.Vi planerar också att alla studenter
ska få tillgång till allas rapporter och på så
sätt få ytterligare inblick i olika patientfall
och arbetssätt.
Detta och ett fortsatt gott samarbete med
regionens logopeder hoppas vi ska göra att
vi även fortsättningsvis kan ge studenterna en god klinisk utbildning!

• Vi planerar också att ha fler patientseminarier med möjlighet att diskutera behandling med yrkesverksamma logopeder.

Boel Heister Trygg, Studierektor
Kajsa Johansson, Studievägledare
Logopedutbildningen i Lund

Sedan 1992 har SLOF vartannat år delat
ut ett pris till en kliniskt verksam logoped
som gjort ett förtjänstfullt arbete. SLOFpriset kommer denna gång att delas ut i
samband med Logopedstämman 10-11
mars 2005 i Göteborg.

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

SLOF-priset 2003 tilldelades Lotta
Sjögreen på Mun-H-Center i
Göteborg med följande motivering;

VEM ska bli 2005 års pristagare?

styrelse utser pristagaren utifrån de förslag
som inkommit.Vi i styrelsen ser alltid fram
emot denna uppgift och tycker det ska bli
roligt att få dela ut priset vid ett tillfälle då
många av Sveriges logopeder är samlade!
Förslag på person tillsammans med
motivering ska vara styrelsen tillhanda
senast den 22:e november 2004. Skicka
förslagen till din kontaktperson eller till
nedanstående ledamot i SLOFs styrelse:

SLOF-priset!

”Lotta kombinerar forskning och klinik på ett
föredömligt sätt, är alltid lika hjälpsam och
trevlig mot sina kollegor, bemöter patienter och
familjer mycket professionellt. Lotta är enormt
LOGOPEDNYTT 4/04

Du har nu, själv eller tillsammans med
kollegor möjlighet att nominera någon du
tycker förtjänar den samlade logopedkårens uppskattning. Diskutera och lämna
ett förslag tillsammans med en motivering
till din kontaktperson inom länet. SLOFs

Ingrid Kongslöv, Hyregatan 7,
211 21 Malmö
ingrid.kongslov@dik.se
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Vilja till förändring skapar förnyelse - hur har det gått vid

Logopedprogrammet vid
Karolinska institutet?
I januari -01 berättade vi i Logopednytt
om förändringar av innehåll och uppläggning som genomförts vid logopedprogrammet, Karolinska institutet (KI) under
senare år. Bl a beskrevs hur logopedprogrammet i Sverige 1991 förlängdes till en
fyra-årig utbildning som omfattar en
magisteruppsats om 20 poäng. Kurs 20
började höstterminen -91 vid KI enligt en
ny kursplan som bl a omfattade utökade
teoretiska kurser samt klinisk utbildning
inom habilitering, dyslexi samt
dysartri/oral-motorik. En annan förändring under 90-talet var att logopedprogrammet vid KI 1997 växte till 38 studieplatser. Kursplanen omarbetades återigen
både avseende innehåll och struktur, bl a
utifrån synpunkter från en enkät till
arbetsgivare/cheflogopeder om vilka kunskaper som efterfrågades, men också utifrån utvärderingar från tidigare logopedkurser.

De nya förutsättningar som en större studentgrupp medförde ledde också till förändringar, framför allt i form av att en
större del än tidigare av den kliniska
utbildningen förlades utanför universitetssjukhuset. Såsom förut är den prekliniska
undervisningen i psykologi, fonetik och
lingvistik förlagd till respektive institutioner vid Stockholms universitet och på
grund av geografiska avstånd är det svårt
att helt integrera denna del av utbildningen med övrig undervisning. För att redan
under den första delen av utbildningen ge
en viss inblick i den logopediska yrkesrollen ges termin 1 föreläsningar i propedeutisk logopedi följt av auskultationer under
termin 1-4 hos yrkesverksamma logopeder över hela Stockholmsregionen.
En av de större förändringarna på
senare år är att de logopediska ämnena
(samt delvis även de medicinska kurserna)
grupperades i två block; ”röst- och talblocket” samt ”språkblocket”.Ambitionen
är att innehållsmässigt närliggande ämnen
läses under samma termin.T ex läses oralmotorik, dysartri, röstrubbningar och dysfagi närliggande i tid under ”röst- och talblocket”.Vidare är det också en målsättning att samordna mer övergripande
logopediska kunskaper och färdigheter, för
att studenterna förhoppningsvis ska kunna
generalisera och se sammanhang mellan
olika ämnesområden och patientgrupper.
T ex sker undervisning om oral-motoriska bedömningar vid inledningen av ”röst-
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och talblocket” och sätts sedan in i olika
sammanhang t ex inom undervisningen i
LKG, dysartri, munhålecancer etc.
Inom ”språkblocket” ges kurserna om
språkstörning hos barn, förvärvade språkstörningar hos vuxna, dyslexi och flerspråkighet under en närliggande tidsperiod.
Gemensamma inslag samordnas, t ex diskuteras språkliga tester av barn, ungdomar
och vuxna vid ett gemensamt seminarium. Stamning, habilitering samt läs-och
skrivsvårigheter är ämnen som läses mot
slutet av utbildningen, vilket även gäller
kursen ”klinisk fördjupning” om 5 poäng,
där studenterna själva väljer ett ämnesområde att studera ytterligare. På senare år har
allt fler studenter valt att förlägga studierna utomlands under denna period.Termin
8 är huvudsakligen frilagd för arbete med
magisteruppsatsen.
En hel del strukturella förändringar
har också genomförts under senare år.
Teoretisk undervisning inom olika ämnen
ges i sammanhängande teoriveckor i början av kursen innan den kliniska praktiken
inleds och senare under kursen under teoridagar 1 gång/vecka. Klinisk utbildning
är ofta förlagd utanför universitetssjukhuset och ges därför under heldagar som ej
kombineras med föreläsningar. Studenterna har också en veckodag frilagd för
eget arbete, t ex litteraturläsning, förberedelser, journalskrivning etc. Även under
dagar då studenterna har klinisk utbildning ska tid vara inlagd i schemat för förberedelser och journalskrivning.
Mycket av de omvärldsförändringar
som skett har på olika sätt påverkat logopedprogrammet innehållsmässigt, strukturellt, organisatoriskt samt resursmässigt. Ett
ständigt förändringsarbete har pågått med
kontinuerlig utvärdering sedan utbildningen förlängdes 1991, vilket lett fram till
den struktur som utbildningen har idag.
Studenternas utvärderingar har varit alltmer positiva framför allt beträffande hur
nöjd man är med studiesituationen, hur
relevant man bedömer att innehållet i
utbildningen är samt vad gäller minskning
av stress under studietiden. Dessa studentutvärderingar inom programmet kompletteras också med KIs generella utvärderingsprogram som innehåller bl a en sk
”Självvär-dering” av varje utbildning vid
KI där styrkor och svagheter, hot och
möjligheter belyses ur både student och
lärarperspektiv.Vi vill här lyfta fram några
aspekter som vid självvärderingen fram-

kommit som bidragande till förbättringar
av logopedprogrammet:
1) Kontinuerliga träffar mellan kursledningen
och verksamhetschefer ute på klinikerna som
komplement till de kontinuerliga handledarträffarna samt handledarutbildningen har skapat ett bra samarbete och arbetsklimat samt
tryggare grund att stå på för de kliniskt verksamma logopederna som har handledningsuppdrag på utbildningen.
2) En central studievägledare för logopedprogrammet finns nu vilket ger studenten möjlighet till sakkunnig hjälp vad gäller bl a studiemedelsfrågor och sociala spörsmål samt möjlighet för studenter att vända sig med frågor
och funderingar till en person med kunskap
om utbildningen som ändå befinner sig utanför själva lärarkollegiet.
3) Kommunikationen mellan kursledning och
studenter har förbättrats vilket delvis beror på
viljan och intresset hos både äldre- och yngrekurs att vara aktivt delaktig och ansvarstagande i utbildningsfrågor inom flera olika
organ; Logopedsektionen vid Medicinska föreningen, Programnämnden, vid de månatliga
kursråden samt genom direktkontakt med
kursledningen.
4) Förbättrade informationsvägar genom att
skriftlig information sänds ut via e-post en
dag/vecka samt webbaserad schemaläggning.
5) En icke schemalagd dag i veckan för eget
arbete minskar stressen bland studenterna.

Som det framkommit i självvärderingen
har vi mer nöjda och mindre stressade studenter på senare tid, vilket vi också hoppas
ska visa sig i resultatet av årets Studentbarometer, ett utvärderingsinstrument vid
KI där alla studenter får svara på frågor om
bl a sin studiesituation och sina studier.
Vårt mångåriga förändringsarbete har
gett positiva resultat men fortfarande finns
arbete kvar.
Vi vill dock framhålla vikten av att
inte förändra sönder utbildningen utan
också våga behålla det som är bra och
utveckla det. Den pågående organisationsförändringen med sammanslagning av de
båda universitetssjukhusen Karolinska
respektive Huddinge kommer självklart
att påverka utbildningen.
För Logopedprogrammet vid
Karolinska institutet
Ellika Schalling och Annika Sääf-Rothoff
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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 c:16 på id-dagarna i Nacka Strand den 13-15 okt.
Nyheter :
speakout.
Kommunikator med
många ny funktioner.

e-talk.
Symbol och textbaserad
komm.apparat med
hög flexibilitet.

vocab plus.
Textbaserat komm.
program för pc.
Kraftfullt och enkelt
att individanpassa.

toughbook.
Bärbar dator som med
ett tryck blir tablett-pc
med pekskärm.

www.permobil.se
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Logopedprogrammet
i Göteborg
Precis 20 år efter det att logopedutbildningen startade i Göteborg var den första delen av
den nya logopedutbildningen färdigplanerad och kurs XIII började sin utbildning höstterminen år 2000. Några andra stora förändringar inträffade ungefär samtidigt: Sahlgrenska
akademin för vård- och hälsoutbildningar bildades vid Göteborgs universitet (GU), nya
lokaler iordningställdes i anslutning till det s k medicinarberget där medicinsk och odontologisk utbildning bedrivits i många år, vår enhet, eller avdelning som det heter vid GU,
flyttade ihop med avdelningen för audiologi (båda vid Institutionen för särskilda specialiteter) och vi ökade antalet studenter i grundutbildningen genom antagning varje år istället
för som tidigare vartannat. Kurs XIII tog examen juni 2004 men förändringsarbetet avslutas inte förrän nästa år i och med att den nya praktiken genomförs.

Det är alltså mer än 5 års förändringsarbete och man vill gärna veta hur det blev och
varför det blev så?
Varför?
Som alla yrkesutbildningar vill vi erbjuda
ett innehåll som ger den kunskap och färdighet som motsvarar de önskemål och
krav våra s k avnämare har. Logopedprogrammet ger också en akademisk examen
med tillhörande krav. En självvärdering av
avdelningen som gjordes 1997 användes
som utgångspunkt. I den ingick en enkätintervju om regionens logopedmottagningars uppfattning/önskemål om nyutbildade logopeders kompetens. Man framförde behov av nyutbildade logopeders
kunskap inom framförallt tal- och språkstörningar hos barn och vuxna inom hälsooch sjukvården och habiliteringen, medan
röststörningar hade fått jämförelsevis mindre utrymme i verksamheten. Däremot
efterfrågades bättre förmåga hos de nyutbildade att använda egen röst och eget tal i
mindre och större framträdanden.Vi noterade redan då behov av omdisposition av
innehållet samt tydligare struktur och
målformulering av momentet träning av
egen röst och eget tal. Hur det ser ut efter
förändringsarbetet kommer att presenteras i ett senare nummer av LN.
En omdisposition av utbildningsmomenten var således önskvärd, liksom bättre förberedelse av de studerande för t ex
konsultativa uppdrag. Behov av ett tydligare och utökat inslag av undervisning om
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) var också uppenbart (se
inslag från DART).
En utveckling av verksamheten och
yrket mot enheter närmare patienten i
vård och annan förvaltning och samarbete
med andra yrkesgrupper blev vägledande i
förändringsarbetet.
Förhoppningen om tidig integrering,
som varit vägledande sedan logopedutbildningen i Göteborg startade 1980, mel-

8

lan teoretiska ämnen och mellan teori och
praktik kvarstod.
En nivåindelning av huvudämnet logopedi i grundnivå, fortsättningsnivå, fördjupningsnivå 1 och fördjupningsnivå 2
var angelägen för att markera utveckling
och fördjupning inom utbildningen.
Därmed uppfylldes också de krav på
struktur av utbildningen som andra universitetsutbildningar har.
Hur?
Mot bakgrund av ovanstående formulerades kunskapsmål för varje läsår (t ex ”att
kunna granska kritiskt”, ”att bli klinisk
bedömare och behandlare”, ”att undervisa, informera och handleda”, ”att kunna
arbeta i team”) och en uppdelning av
undervisningen i Barn/ungdom respektive
Vuxen samt i språkstörningar respektive taloch röststörningar gjordes. De teoretiska
logopedimomenten integrerades helt eller
delvis med de medicinska och samordnades med närliggande kursmoment i lingvistik och psykologi. På så sätt skapades
undervisningsblock t ex Språkblock barn/
ungdom.
Fyra terminer avsattes för uppbyggnad
av teoretiska baskunskaper. Utöver en auskultationsvecka termin 3-4 är praktiken
förlagd till terminerna 5-7. Emellertid
skapades också utrymme för förberedelse
av kommande praktik genom genom
aktiv användning av teoretiska kunskaper
i det nya momentet Klinisk Dialog (KD),
som beskrivs i en separat artikel i detta
nummer. Det är inriktat på de studerandes
förståelse av olika praktiska situationer
inom det logopediska området. Det kan
inte kompensera för det senarelagda erfarenheten av att möta patienter, men förhoppningsvis ge en riktigt god plattform
att stå på.
Den praktiska delen av programmet
omfattar totalt 25 poäng, d v s 25 hela
veckor. En veckas auskultation termin 3
och en tredjedel av KD räknas in i denna

liksom utbildningen i egen röst och eget
tal. Termin 5 och 6 har de studerande
praktik inom det barnlogopediska området ÖNH-området, neurologopedi och
inom habilitering dvs som den logopediska
verksamheten idag är organiserad på
många ställen.Termin 7 har man självvald
s k extern praktik i 4 veckor samt 2 veckor logopedi i skolan.
Kvalitetssäkring och
fortsatt utveckling
Varje läsår ansvaras för av en läsårsansvarig
lärare och den referensgrupp med företrädare för verksamheten, ämnena och de studerande, som medverkade i förändringsarbetet, kommer fortlöpande att diskutera
innehåll och struktur och väga detta mot
de krav och önskemål som de s k avnämarna har.
Vi räknar med att det också framledes
behöver göras förändringar av programmet men att dessa, åtminstone den närmaste tiden, kan ske inom ramen för
nuvarande utbildningsplan. Diskussioner
om samverkan med andra programutbildningar vid Sahlgrenska akademin pågår
och kan också medföra behov av ytterligare förändringar.Vi försöker nu få ro att
etablera den nya utbildningsplanen för
logopedprogrammet vid Göteborgs univeritet.
Vi känner oss väl förberedda för arbete med EU-anpassning enligt den s.k.
Bolognaprocessen och ser fram emot samarbete med övriga logopedutbildare!
Möjligheten att göra det femte året, som
kommer att krävas för en mastersexamen,
till ett som leder till någon typ av specialisering mot forskning, pedagogiskt arbete,
fördjupad klinisk eller terapeutisk inriktning är en lockande tanke.
Anette Lohmander
Programansvarig
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Att utbilda blivande
logopeder i Lund
är fortfarande roligt!
För dig som gick den treåriga utbildningen
- det är nog ett och annat som du inte vet
om logopedutbildningen idag! Det är
mycket som har förändrats - det allra
mesta som vi hoppas till det bättre. Här
får du en liten bild av logopedutbildningen som den ser ut i Lund idag - och hur
den har förändrats sedan du gick där:

Längre utbildning
Du gick tre år varav halva tiden var förlagd
vid andra institutioner. Kontakt med
logopedutbildningens lärare och annan
personal hade du egentligen de sista tre
terminerna av utbildningen. Nu har vi en
fyraårig utbildning med betydligt mer
kontakt med studenterna redan från första
terminen.
Fler studenter, ett nytt program
På ”din tid” togs det in en ny kurs var tredje termin. Med det upplägget var det
totalt 20-25 studenter för institutionens
personal att ”hålla reda på” i taget.
Fr o m hösten 2003 tar vi in 25 logopedstuderande varje höst.Varannan gång
tar vi också in 16 audionomstuderande på
ett fyraårigt program. En viss samordning
sker mellan programmen. Det innebär att
föreläsningarna ibland ges för drygt 40
studenter i taget.
Så här ser det ut i Lund just nu:Vi har
sex parallella kurser, två audionomkurser
och fyra logopedkurser, totalt c:a 120 studenter. Därutöver har vi några nordiska
utbytesstudenter.Varje sommar ger också
New York University kurser med 15-25
studenter i våra lokaler och får hjälp av oss
med praktiska frågor, föreläsningar, fritidsarrangemang och annat. Utöver detta har
vi vidareutbildningskurser, denna termin
LOGOPEDNYTT 6/04

inom AKK 10 p och 5 p i grundläggande
hörselkunskap.
Andra undervisningsformer
Båda våra utbildningar (liksom hela medicinska fakultetens) är problembaserade
(PBL=problembaserat lärande) vilket
innebär att mycken undervisning sker i
grupper med en s k tutor. Samtidigt ges en
hel del av den undervisning som tidigare
gavs enskilt, t ex färdighetsträning i röst,
numera betydligt mer i mindre grupper.
Teori och praktik följs åt
Det kunde ibland bli så att du hade praktik inom t ex afasi terminen innan den
teoretiska kursen gavs.Teori och praktik
följs numera alltid åt.Termin 3 och 4 är t
ex de terminer där teori ges om barnspråk
och barnlogopedi, liksom en kurs om
barn med andra funktionshinder(”habilitering”), och praktiken följer tätt inpå de
teoretiska avsnitten.
Nya ämnen
Habilitering är förresten ett område som
studenterna numera får betydligt mer
kunskaper i inom grundutbildningen än
vad du fick.Termin 5 består av teori och
praktik kring vuxna med afasi/dysartri
och vuxna med utvecklingsstörning
(”vuxenhabilitering”).Termin 6 handlar
det om röst och stamning, termin 7 om
läs- och skrivinlärning och -svårigheter
(också betydligt mer än vad du fick) samt
förberedelser och påbörjande av det
vetenskapliga arbetet vilket fortsätter
under termin 8.

Logopedkurs 24, första dagen av den fyraåriga utbildningen, hösten 2003

erna idag gör ett tjugopoängsarbete på
magisternivå. Under termin 8 har studenterna också en valfri kurs ev i form av valfri heltidspraktik om fem veckor.
Så ser det ut idag i stora drag.Vi hade
kunnat berätta ännu mer om decentraliserad administration och ekonomi, ökad
internationalisering och mycket annat.
Fortfarande vill vi ge hög kvalitet på
utbildning, fortfarande vill vi vara en liten
och så personlig enhet som möjligt - men
nog ser det annorlunda ut idag än jämfört
med hur det såg ut på din tid?
Boel Heister Trygg, Studierektor
Margit Håkansson, Intendent
Kajsa Johansson, Studievägledare
Institutionen för logopedi, foniatri
och audiologi, Lunds universitet

Magisternivå
Du skrev en tiopoängsuppsats. Student-
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Logopedutbildningen i Umeå
Logopedutbildningen i Umeå antar 26 studenter på 22 platser januari ojämna årtal. Kurs V
antas januari 2005. Sedan starten januari 1997, har logopedutbildningen i Umeå utvecklats en hel del. Delkurser i logopedi har flyttats inom logopedprogrammet och integrerats
med varandra. Undervisningen är studentaktiv, den schemalagda undervisningstiden har
minskats och två korta praktikperioder har strukits. Till vissa kursmoment bjuds gästlärare
från andra logopedutbildningar in. Forskning har kommit igång och utbildningen har fått
sin första doktorand. Studenternas, men även lärarnas, kursutvärderingar är oumbärliga
faktorer i utvecklingsarbetet. Varje vår samlas handledarna i vår vidsträckta region i Umeå
för handledarutbildning, diskussioner och granskning av kursplaner, kurslitteratur och
praktikhandledning.

Undervisningstid/former
Undervisningen idag är väsentligt mer
studentaktiv med arbeten i grupper runt
patientfall och därtill kopplade kliniska
seminarier. Grupperna är inte fasta från
termin till termin. Sedan kurs II är också
minst en dag i veckan icke-schemalagd.
Under praktikperioder har några delkurser getts via videokonferens. De tekniska
problemen har aldrig minskat varför vi
börjat använda ett nätbaserat system,
Ping-Pong, också. Detta system ger många
möjligheter för nätbaserad undervisning.
Idag ges dock färre kurser under praktikperioder. Studenterna vill kunna fördjupa
sig i patientarbetet och, i anslutning till
det, aktuella diagnoser under praktiken.
Praktiktiden ger studenten möjligheter till
defragmentering och reflektion med
handledarens stöd. Studenterna är inte i
fasta praktikgrupper utan får nya praktikkamrater för varje praktik, något som
också är uppskattat.
Kursförändringar
Redan efter första kursens habiliteringspraktik flyttades den på handledarnas
enträgna önskan till senare i programmet.

En i handledares och studenters ögon
lyckad flytt. Från utbildningsstarten ingick
delkurserna Oralmotorik respektive
Dysfagi som egna moment. Kursen i
Oralmotorik ges nu integrerad med
Språkstörningar hos barn. Momentet
Dysartri ges efter momenten Dysfagi och
Röststörningar. Inför förberedelserna till
examensarbetet har delkursen Vetenskapsteori tillkommit och under själva examensarbetet har också infogats informella
forskningsseminarier under olika teman.
Klinisk praktik
Eftersom logopedutbildningen i Umeå
tillkom på Samverkansnämndens (de fyra
nordliga landstingen) tillskyndan, har klinisk praktik utanför utbildningsorten varit
ett karaktärstecken för utbildningen. I vår
optimism trodde vi att antalet praktikplatser skulle öka också i norra regionen allteftersom logopeder utexaminerades, men
så icke! Utbyggnaden av logopedverksamheten i norra regionen är fortfarande diskret. Svårigheter att hitta praktikplatser
varierar från stora till mycket stora problem till stor frustration för såväl studenter som utbildningen. Studenterna är dock

mycket nöjda med sin praktik, vill på inga
villkor ha mindre. Att ha praktik på flera
olika orter/mottagningar under studietiden har en både positiv och negativ sida.
Det positiva är att ha fått uppleva likheter
och olikheter mellan olika mottagningar,
det negativa, att det blir viss fördyring i
levnadsomkostnader och ett uppehåll i ens
sociala liv på studieorten. Utvärderingarna
talar dock för en kraftig övervikt för den
positiva sidan.Två kortare praktikperioder
har ändå tagits bort för att minska på
arbetsbördan för studenterna.
Framtiden?
Ambitionerna hos utbildningen är fortfarande höga, alltför höga? Det är en grundutbildning. Men, vad är grundutbildning?
Grunderna och handledarnas beprövade
erfarenhet och det senaste i forskning?
Hur får allt plats på fyra år? Var sätter vi
gränserna? Logopedrollen är i ständig
utveckling, så bör också utbildningen vara,
och utöver det även delaktig i att driva
utvecklingen framåt.

Karin Björk, Umeå Universitet

Kurs i AKK
Något av en specialitet för institutionen
för logopedi, foniatri och audiologi vid
Lunds Universitet har kurser i AKK - alternativ och kompletterande kommunikation
- blivit.

1996 och 1997 gav vi kurser om 1-5
poäng i ämnet, 2000 6-10 poäng. Därefter
har vi fått åtskilliga förfrågningar från i
första hand yrkesverksamma om en repris
av kursen. I höst ger vi därför en ny kurs
omfattande 1-10 poäng. Vi fick fler än
femtio sökande till de femton platserna.
Dessutom deltar representanter för det
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nyinrättade Specialpedagogiska Institutets
fem olika regioner i kursen, i form av
uppdragsutbildning.
Kursen ges i nära samverkan med
Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK.
I kursen ingår föreläsningar bl a av
undertecknad samt av SÖK:s övriga medarbetare Ida Andersson och Maja Sigurd
Pilesjö, kring ämnen som historiska,
demografiska och sociolingvistiska perspektiv på AKK,AKK i teori och - praktik, jämförelser mellan olika AKK-sätt,
personalen kring vuxna med utvecklings-

störning, AKK i klassrummet, AKK vid
grav språkstörning.
Ett stort antal gästföreläsare kommer
att besöka kursen. Bland dessa kan nämnas
logoped Ulrika Åström från Stockholm
som talar om ”Vuxna med utvecklingsstörning – småprat med AKK”. Om
”AKK och autism” talar Skånelogopederna Cecilia Holmqvist och Anja Morell.
Också föräldrar bidrar med synpunkter
och erfarenheter: Eva Dahlberg ”Om rättigheter och policy för AKK” och Anneli
Tisell från svenska Downföreningen ger
föräldraaspekter på AKK. Region Skånes
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Sjätte logopedprogrammet i
startgroparna
Uppsala universitet har den äran att
högtidlighålla logopedutbildningens
40-årsfirande genom att sälla sig till
utbildningsorternas skara!
Margareta Jennische.

Tillblivelsen av detta nya logopedprogram
tog sin början våren 1999 då Birgitta
Johnsen, verksamhetschef i Gävleborg,
och Astrid Frylmark, dåvarande cheflogoped i Uppsala, fick i uppdrag av landets
cheflogopeder att sända en skrivelse till
Utbildningsdepartementet och påtala
behovet av utökad logopedutbildning.
Det fanns ett starkt intresse från flera
landsting för ökade utbildningsresurser,
och redan året innan hade Gävleborgs läns
landsting uppmärksammat utbildningsministern på behovet av utökat antal studerandeplatser för logopeder.
Utbildningsdepartementets besked
blev att varje universitet respektive högskola numera själva avgör vilka utbildningar man vill driva, varför nästa steg blev
att uppvakta Uppsala universitet med en
skrivelse i november 2000. Bakom skrivelsen stod företrädare för landstingen i
Gävleborg, Dalarna,Västmanland, Söder-

manland och Uppsala,Akademiska sjukhuset och medicinska fakulteten vid universitetet. I december samma år kom
beskedet att man beslutat uppdra åt
grundutbildningskommittén att ‘bereda
ärendet och till fakultetsnämnden inkomma med förslag till åtgärd’.
Nu, snart fyra år senare, är ärendet
slutgiltigt berett och åtgärdat, och Uppsala
universitet kommer att kunna välkomna
sin första kull om 30 logopedstudenter i
januari 2005!
Utbildningsansvarig lektor är Margareta Jennische, som varit verksam många
år här i Uppsala, och de senaste åren som
cheflogoped vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på KS i Solna. Margaretas eget
forskningsintresse finns inom området
avvikande språkutveckling, och hon disputerade 1999 på språkutveckling hos
barn som krävt intensivvårdsbehandling
som nyfödda.

Precis som intentionen var från början
kommer de fem grannlänen att samverka
kring de praktiska momenten, så att studenterna kommer att ha sin ”kliniska
hemvist” inom respektive landstings logopedverksamhet. Den teoretiska undervisningen ges i Uppsala, men under praktikperioderna kommer viss undervisning att
vara webbaserad.
Den som vill ha närmare information
är välkommen att höra av sig till Enheten
för logopedi, Institutionen för neurovetenskap, tel 018-6113545. Sista ansökningsdatum till kurs I är den 15/10, information i övrigt finns på universitetets
hemsida www.uu.se.
TACK till Astrid och Birgitta som
satte denna snöboll i rullning!

LSS-handläggare Bo Stjernfelt talar om
lagstiftning som kan tillämpas på området.
Catarina Brun, handläggare på
Hjälpmedelsinstitutet, talar om AKK och
hjälpmedel och berättar om vad Hjälpmedelsinstitutet har gjort och gör på
området. Logoped Maria Sporre delger
resultat från sin magisteruppsats om kommunikativa funktioner i förhållande till
olika AKK-sätt. Logoped Elisabet Lindström från Klara Mera i Stockholm föreläser om ”bilden som begåvningsstöd och
samtalsstöd”.
Omgivningens betydelse framstår som

mer och mer betydelsefullt ju mer området AKK blir etablerat. ”Miljöer för vuxna
med utvecklingsstörning” är ett ämne som
logopederna Helene Ahnlund och Tina
Svensson kommer att diskutera med kursdeltagarna, och specialpedagog Åsa Rosqvist och logoped Jessika Forsberg delger
sina erfarenhet av ”familjeutbildning i
AKK”.
Detta och mycket mera kommer kursen att innehålla.Avslutningsvis kommer
professor Stephen von Tetzchner från Oslo
att ge heldagsföreläsning om AKK i ett
utvecklingsperspektiv.

På grund av det stora intresset hoppas
vi naturligtvis att kunna ge kursen vid
flera tillfällen, men idag kan vi inte uttala
oss om och när detta är möjligt.
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För planeringsgruppen
Monica Bergel
Logopedmott Akademiska Sjukhuset

Boel Heister Trygg, kursansvarig för kurs i
AKK 1-10 p, studierektor vid
logopedutbildningen i Lund.
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Undervisning om AKK
– ett nödvändigt AKK för
2000-talets logopeder!
Spännande med ett temanummer om utbildning då det händer så mycket på denna front
nu – och inom vårt yrke! Själv gick jag ut logopedutbildningen i Lund för 20 år sedan (jorå
- 10 st träffades en helg i juni och firade ett mycket trevligt jubileum). Sedan dess har vårt
arbetsområde utökats, arbetsmarknaden förändrats och framförallt har nog vår yrkesroll
utvidgats och ändrats. För 20 år sedan jobbade de flesta som allmänlogopeder, oftast på en
öronmottagning, det var svårt att få jobb och det man förväntades utföra var att testa och
träna på olika sätt. Jo, ungefär så var det. Nuläget är (lyckligtvis väl?) förändrat. De flesta
av oss jobbar mer specialiserat och där specialiteterna ständigt fördjupas och blir fler.
Arbetsfält och arbetsmarknaden ser också annorlunda ut: vi kan jobba i fler verksamheter
och det största enskilda området är nu habilitering (om man alls kan kalla detta för ett
område då det ju också diversifierats och utvecklats så mycket?!). Rollen som ”röst-talspråk-tränare” är väl inte helt ute - men våra arbetsgivares dåliga ekonomi, en ökad efterfrågan på våra tjänster tillsammans med en förändrad syn och bättre kunskap om olika sätt
att intervenera gör att detta inte längre är det självklara sättet att utföra sitt logopedarbete.
Istället har rollen som konsult, handledare, utbildare och forskare blivit allt vanligare.
Behandling sker oftare också i grupp snarare än individuellt. Det förekom visserligen för
20 år sedan - men inte särdeles ofta...

Denna inledning blev lång - så det är dags
att komma till sak.Ytterligare en förändring har också skett - och som accentuerats de senaste åren med införandet av ICF
och diskussioner utifrån denna klassifikation och det synsätt som är utgångspunkten. Det handlar om en förändring i
grundsyn där vi nu mer ser talproblemen i
sitt sammanhang; inte bara analyserar och
arbetar med själva funktionsnedsättningen
utan också ser till dess betydelse för olika
aktiviteter och för möjligheten att delta
aktivt i samhället. Kommunikation har
mer och mer kommit i fokus snarare än
röst, tal, språk. I fokus för insatserna finns
inte alltid individen - utan lika mycket
närstående och den fysiska och psykiska
miljön i sig.Vad gäller intervention har det
därför blivit allt mer naturligt och nödvändigt att arbeta med AKK - Alternativ
och Kompletterande Kommunikation inte bara inom habilitering utan också
inom andra områden - egentligen alla
områden där personen har mer omfattande kommunikationssvårigheter. Att ha
goda kunskaper om AKK måste därför
givet höra till grundutbildningsnivån
inom logopedi (vilket inte utesluter - utan
snarast förutsätter möjligheter till fortsatt
specialisering!).
För 4 år sedan ändrades logopedprogrammet i Göteborg och Anette
Lohmander, som programansvarig, tog då
kontakt med DART för att utifrån ovan-
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stående resonemang integrera ett utökat
AKK-moment i logopedprogrammets
olika logopedikurser. Det har varit mycket stimulerande att få vara med och planera detta och nu också ha provat det fullt ut
- eftersom de första ”nya” studenterna
som passerat alla terminer kläcktes i juni.
Logopedikurserna är nu i Göteborg
grovt indelade i Språkblock barn,
Språkblock Vuxen,Talblock Barn,Talblock
Vuxen som körs terminerna 2-5.Tanken
var från början att utifrån blockinnehållet
ge de AKK-moment som behövs. Det vi
ganska snabbt kom fram till var att om
man skulle lära ut allt som behövdes i
fråga om AKK när det gäller språkblock
barn - ja då hade vi kunnat ”bränna av”
nästan hela AKK-momentet genast och vi
skulle då behöva några veckor på oss.
Detta kändes faktiskt inte ens intressant att
diskutera eftersom vi trodde på grundidén, dvs att få ”en dos”AKK då och då,
uppdelat på de fyra kurserna.Vi har därför
plockat ut de delar som mest hänger samman med det aktuella blocket, samtidigt
som vi första föreläsningen presenterar
hur momentet som helhet ser ut - så att
detta blir tydligt för studenterna.
Undervisningen under samtliga block
består av en föreläsningsdel och en obligatorisk laborationsdel. Vi tror att det är
extra viktigt att man som student får tillfälle att omsätta teorin och dessutom lära
sig använda de viktigaste hjälpmedlen-

såväl låg- som högteknologiska.Tekniken
är ju en naturlig del av samhället idag och
det är viktigt att känna att det är ganska
lätt och roligt att ta tekniken till hjälp på
ett lagom och avvägt sätt och då oftast
som ett komplement till lågteknologi.
Man minns också bättre när man tagit i
något mer konkret, ”gjort nåt”. Labmomenten är också defintivt de som uppskattas mest av studenterna. Under labbarna kommer studenterna också till oss på
DART - annars är det vi som åker till universitetet när det är föreläsning.Alla AKKmoment ingår som en naturlig del i
blockets examination. Den utmärkta
boken ”AKK i teori och praktik” (av
Heister-Trygg et al, beställs på www.hi.se)
utgör stommen i litteraturen.
Glädjande nog återfinns AKK också
som ett inslag i utbildningens praktiska
moment, klinisk dialog och den handledda praktiken. I momentet klinisk dialog
som återkommer under terminerna 1-6
används studentaktiverande pedagogik.
Studenterna arbetar i grupp med kliniska
frågeställningar och söker svaren i litteraturen, på Internet, i dialog med patienter,
närstående och yrkesfolk på fältet.AKKfrågeställningar förekommer under terminerna 2-3 då också vi från DART går in
och handleder. När det gäller den handledda praktiken har vi kommit fram till att
ett regionalt specialistcenter som DART,
bäst passar som praktikplats under den
LOGOPEDNYTT 6/04

AKK-moment i logopedprogrammet vid Göteborgs universitet där DART medverkar
Termin

Kursmoment i
grundkurs logopedi

AKK-moment

1

Introduktionskurs

Vad är AKK? Video. Berätta om logopedarbetet på DART.

2

2

Språkblock Barn

Kommunikation A: Introduktion AKK-moment i logopedprogrammet,
kommunikativa rättigheter, problembaserad intervention

3

3

4

5

Ung. tim

AKK-översikt: föremål, gester/tecken, foton, bildsystem och pratapparater

3

Språkutveckling med AKK

2

Laboration: leka, berätta och lära med AKK
Boardmaker/SPD

3

Kommunikation vid autism: fallbeskrivning utifrån yrkes- och
föräldraperspektiv, översikt AKK och datorstöd vid autism

3

Klinisk dialog

Dialog AKK

15

Språkblock Vuxen

Kommunikation B: Repetition problembaserad intervention +
målsättningsarbete

3

AKK för förståelse, planering och struktur

1

Personligt kommunikationspass

1

AKK och IT-stöd vid afasi

2

AKK för vuxna med utvecklingsstörning

1

Laboration: Tillverka bildstöd, liten Lexiakurs, Lexia

3

Klinisk dialog

Dialog AKK+Dialog vuxen dyslexi med lärare från DART

15

Talblock Vuxen

AKK vid dysartri

2

Läs- och skrivstöd i datorn

1

Laboration: Läs- och skrivstöd, Alternativa styrsätt (låg- och
högteknologiska) Vital, Stava Rätt, SkrivaTal, Wivik, Huvudmus,
Skrivstöd i Word

3

System och metoder för att utveckla ordförråd och språk

1

Bliss

2

Laboration: Kommunikation, skrift och e-post med symboler+
Intervju med blissanvändare Widgit symbolskrift, Clicker

3

Talblock Barn

Fortsättningskurs i logopedi
5/6

Praktik*

Habiliteringspraktik

4v

DART 1 student

4v

Fördjupningskurs i logopedi
7

Extern praktik

* DART tar studenter då det är brist på platser inom lokal habiliteringsverksamhet.

sista externa praktiken. Just nu har vi en
student hos oss. Jämfört med andra praktikplatser blir det mindre patientkontakt,
men i gengäld ges tillfälle att få prova på att
undervisa och informera och tillverka
AKK-material av olika slag.
Till sist har vi på DART som målsättning att handleda ett examensarbete med
AKK-inriktning varje kurs. FoU-arbete är
en av DARTs verksamhetsgrenar och just
nu är vi två logopeder som kommit en bra
bit på väg med våra doktorandstudier. Så
det känns naturligt och roligt att kunna
erbjuda även denna del. Under hösten färdigställdes ett mycket bra exjobb om talsyntesstöd vid dyslexi (beställ detta!).
LOGOPEDNYTT 6/04

Under våren har vi handlett ett examensarbete där barn med autism använt pratapparat som stöd i kommunikationsgrupp kanonspännande! Nästa exjobb kommer
att handla om AKK vid afasi.
Under resans gång har vi reviderat en
del - vilket lett fram till ovanstående program för AKK-undervisningen på logopedprogammet vid Göteborgs Universitet. Givetvis finns det också AKK-inslag
som ges som bitar av andra föreläsare......framförallt handlar detta om tidig
kommunikation och Tecken som AKK.
Här är det talpedagog Britt Claesson som
går in istället för oss på DART, då hon helt
enkelt är 20 resor duktigare (och tecknar

till och med i sömnen!). Men i ovanstående översikt ser ni det som DART ger och
som ju ändå utgör merparten av AKKundervisningen. Under laborationsmomenten har vi också skrivit in vilka programvaror som studenterna får prova att
använda.
Gunilla Thunberg, Leg logoped
DART-kommunikations- och
dataresurscenter www.dart-gbg.org
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Doktorand i Lingvistik,
Göteborgs Universitet
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S t or fototävling för
DIK-medlemmar
Så här gör du:
Skicka in din(a) bild(er)
till oss senast 15 oktober.
Antingen via e-post till
henrik.alfredsson@dik.se,
eller via vanlig post till
DIK, ref HA, Box 760,
131 24 Nacka

Plåta ditt yrke!
Vi är på jakt efter bra foton som på olika sätt skildrar ditt och
andra DIK-medlemmars yrken. Har du tagit en bra bild av dig
själv eller någon kollega? Skicka in den till oss och tävla om stor
ära, odödlig berömmelse… och så lite stålar förstås! Kriteriet för
att vinna är att det ska kännas som om bilden fångar det där något
– en vardagssituation, en miljö, en rutinsyssla eller en stämning –
som är specifikt för just ditt yrke.
Tävlingen är uppdelad i sju yrkeskategorier:
•
•
•
•

Arkeolog
Arkivarie
Bibliotekarie
Logoped

• Informatörs- och medieyrken
• Musei- och kulturmiljöyrken
• Övriga DIK-yrken (kulturförmedlare,
hemslöjdskonsulent, tolk etc)

I varje kategori utses tre vinnare. Förstapriset är 2 000 kronor,
andrapriset 500 kronor och 3:e till 10:e pris ett par biobiljetter.
De vinnande bidragen kommer att presenteras i DIK-forum
och på www.dik.se.

Tävlingsreglerna
• Endast DIK-medlemmar kan delta i tävlingen.
•
•
•

•
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Du får tävla med hur många bilder du vill.
Såväl färgfoton som svart-vita går bra.
Ange så exakt som du kan var och när bilderna
är tagna och vilka personer som syns i dem.
Du som är med och tävlar accepterar att DIK
kan komma att använda din(a) bild(er) för
publicering på vår hemsida och/eller på våra
trycksaker.
Om du skickar in dina tävlingsbidrag i digitalt
format via e-post, tänk då på att de måste vara
högupplösta (300 dpi).

• Om du skickar in dina tävlingsbidrag som
vanliga papperskopior via vanlig post kommer
vi att scanna in dem och sedan returnera dem
till dig så snart tävlingen har avgjorts. Vi tar
inget ansvar för eventuella skador som kan
råka uppstå i samband med postgången.
• Vi förbehåller oss rätten att avstå från att dela
ut priser i kategorier där vi inte anser oss fått
in tillräckligt bra tävlingsbidrag.
• Juryns beslut kan inte överklagas.
Utförligare regler finns på www.dik.se
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”Klinisk Dialog”
mellan teori och praktik på logopedprogrammet i Göteborg
Funderingar på hur man bäst kan förbereda de studerande för praktik och skapa
tillfällen till aktiv träning att använda teoretisk kunskap i konkreta praktiska
moment ledde till att vi i samband med
förändringen av logopedprogrammet vid
Göteborgs universitet år 2000 utvecklade
ett nytt moment: ”Klinisk Dialog”.

Det är lika viktigt att den praktiska undervisningen ger utrymme för utveckling av
förhållningssätt och färdigheter, som är
nödvändiga för ett framgångsrikt logopediskt arbete, som det är angeläget med
utrymme att aktivt använda teoretiska kunskaper och reflektera över kliniska problem. I praktiken skall de studerande övas i
problemlösning, dvs att analysera och kartlägga ett problem, tänka ut en åtgärd och försöka räkna ut effekterna av densamma. Det
är emellertid viktigt att de studerande inte
bara lär sig att lösa praktiska/kliniska problem utan får insikt i hur en situation formuleras till ett problem. Detta kallas problemgrundning, som är den process genom
vilken vi definierar det beslut som skall fattas, de mål som skall uppnås och de medel
som skall väljas. Problemgrundning är den
process där vi förmår omvandla en kaotisk
situation till ett (eller flera) lösbara problem.
Både problemgrundning och problemlösning är viktiga vid praktisk kunskapsinlärning. I den verkliga praktiken framträder
inte givna problem utan dessa måste formuleras utifrån osäkra, förbryllande eller
problematiska situationer (Schön, 1983).
Klinisk Dialog (KD) är inriktat på de
studerandes förståelse av olika praktiska
situationer inom det logopediska området.
Förmågan att självständigt lösa problem
framhävs genom användning av studentaktiverande pedagogik.
KD genomförs under logopedutbildningens fyra första terminer på grundkursnivå och de två följande terminerna på fortsättningskursnivå. Momentet skall ge ”kunskap och grundläggande (Fortsättningsnivå: ytterligare) färdighet i att självständigt
söka och kritiskt granska information och
kunskap inom specialområden för logopedisk verksamhet. Den studerande skall
också ha förvärvat en grundläggande
(Fortsättningsnivå: god) förmåga att aktivt
integrera teoretiska kunskaper i kliniskt
relevanta situationer samt att rapportera
dessa muntligt och skriftligt.” (ur kursplaner för grundkurs och fortsättningskurs i
logopedi, 2003).
Under den första terminen fokuseras
uppmärksamheten på det självaktiverande
LOGOPEDNYTT 6/04

pedagogiska arbetssättet. Samtidigt introduceras begreppsstrukturen ICF (International Classification of Functioning,
Disability and Health) (WHO, 2001) som
ger de studerande ett synsätt och begrepp
för att tala om skador, svårigheter och dess
konsekvenser för individen. Den första terminens uppgifter formuleras utifrån ICF’s
olika nivåer. Under de följande terminerna
skall de studerande arbeta med kliniskt
relevanta situationer. Dessa bearbetas
genom aktivt kunskapssökande, med hjälp
av diskussioner i grupp och handledning.
Dialogen avslutas med att de studerande
rapporterar resultatet muntligt och skriftligt. Uppgifterna inriktas under respektive
termin mot årets speciella tema: år 1 att
granska kritiskt, att observera, diagnostisera, planera och behandla; år 2 att undervisa,
informera och handleda och år 3 att arbeta
i team och att administrera. (År 4 genomförs ingen klinisk dialog. Då är kunskapsmålet att hitta sin yrkesroll och att granska,
genomföra och presentera forskning.)
Begreppet EBP (Evidens-Baserad
Praxis) (t ex Frattali & Worall, 2001) introduceras termin 4 och är sedan vägledande
för bearbetning av uppgifterna.Varje dialog
inleds med en gemensam introduktion
med anknytning till årets tema. Därefter
påbörjas arbetet i grupper om ca 6 studenter som i sin tur arbetar i par. Studenterna
förväntas använda 10-15 timmars eget
arbete samt övrig tid för handledning/dialog och redovisning. Examinationen utgörs
av en skriftlig redovisning med förutbestämda riktlinjer och en muntlig redovisning och efterföljande diskussion.
Ett syfte med klinisk dialog är att träna
studenterna i att formulera/beskriva problem utifrån en viss klinisk situation och att
uppnå förståelse för att sättet att hantera en
situation helt beror på hur denna formulerats, vilket i sin tur beror på vilken information och vilka kunskaper som finns att tillgå.
Momentet ger en tidig kontakt med
verkligheten som upplevs mycket positiv
samt ökad färdighet i muntlig och skriftlig
presentation. Introduktion och användning
av begreppen ICF och EBP är lämpligt i
detta sammanhang och förankrar logopediska funktionshinder i ett socialt, etiskt
och samhällsekonomiskt perspektiv. Detta
bidrar till verklighetsförankringen och ökar
motivationen enligt de studerande.
Det är uteslutande yrkesverksamma
logopeder, som i de flesta fall även är handledare i praktik, som har engagerats för
uppdraget att vara lärare/handledare i KD.

Det finns en stor fördel med detta samengagemang då de studerande med säkerhet
kan bjudas relevanta kliniska/praktiska
situationer också under momentet KD.
Skillnaden är att man i KD inte skall träna
sig i att lösa problem utan skall träna sig i att
formulera problemställningar. Det är två
olika arbetssätt och innebär en omställning
för handledaren att låta studenten vara den
som är aktiv, att själv vara en diskussionspartner i dialogen om hur den aktuella
uppgiften skall hanteras.
Under logopedutbildningen är träning
av egen röst och eget tal ett omfattande
moment som syftar till att uppnå självkännedom om egen röst och eget tal,att lära sig
ett hantverk som praktiskt utnyttjas i arbetet med patienter och att kunna framföra
information och kunskap på ett klart och
tydligt sätt. I en tidigare utvärdering av
detta moment framkom att användning av
den egna rösten hos de färdigutbildade
logopederna inte alls motsvarade förväntningarna efter ett så omfattande utbildningsmoment.
Vid planering av den nya logopedutbildningen sågs den muntliga redovisningen i
KD som ett utmärkt tillfälle till träning och
användning av röst och tal. De studerande får
först träning i att presentera i liten och
sedan i stor grupp och får efterhand också i
uppgift att ”handleda” varandra. Inför
redovisningen skall var och en ha formulerat vad han/hon vill ha återkoppling på och
får sådan av en kurskamrat efter redovisningen.
Referenser
1. ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health)
WHO, 2001. http//www3.who.int/icf/icftemplate.cfm
2. Frattali C,Worall L.E. Evidence-Based
Practice:Applying science to the art of
clinical care. J Med Speech-Lang Path 2001:
9; ix-xix.
3. Kursplan för grundkurs i logopedi,
Göteborgs universitet, 2001, rev 2003
4. Kursplan för fortsättningskurs i logopedi,
Göteborgs universitet, 2001, rev. 2003.
5. Schön DA.The reflective practitioner. How
professionals think in action. New York: Basic
Books, 1983.
Anette Lohmander, Docent, leg logoped
Lena Hartelius, Docent, leg.logoped
Avdelningen för logopedi och foniatri
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
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Logopedi i framtiden
Rapport från Hearingen om ”Logopedi i framtiden” som hölls den 27 maj 2004 på Karolinska
Institutet i Stockholm.

Ett nittiotal personer hade hörsammat
inbjudan till denna hearing om logopedutbildningen vid Karolinska Institutet.
Det var chefer och arbetsledare för logopeder, utbildare, yrkesverksamma, logopedstuderande vid KI från pågående kurser och kolleger från andra logopedutbildningar i landet, beslutsfattare från landsting
och kommuner m fl.
Professor Britta Hammarberg, programdirektor för logopedutbildningen, KI, hälsade åhörarna välkomna. Hearingen är en
del av kvalitetsutvärderingen av logopedprogrammet med huvudsyfte att föra en
dialog om utbildningens innehåll i förhållande till framtida arbetsfält och utveckling av logopedin. ”Ger utbildningen den
kompetens som samhället efterfrågar? Hur
kan och bör vi utveckla utbildningen
framöver?” Detta var frågor som de
inbjudna avnämarna av logopedin hade
ombetts ge sina olika perspektiv på.
Därefter gick ordet till docent ViviAnne Sundqvist, dekanus för utbildning
och ordförande för Styrelsen för utbildning, KI. Hon talade om att KI, som ett
medicinskt universitet, det enda i Sverige,
har som uppdrag att bedriva forskning och
utbildning med syfte att förbättra den
medicinska vården. Denna hearing är ett
led i ett större utvecklingsarbete vid alla
19 grund-utbildningsprogram vid KI. Det
utgår från en självvärdering som leder till
ett dialogmöte mellan varje utbildning
och utbildningsstyrelsen. Målet är en
gemensam utvecklingsplan.Andra verktyg
för utvärdering är Studentbarometern och
Lärarbarometern samt de sedvanliga kursutvärderingarna.
Utbildningen idag
Under temat ”utbildningen idag” gav
Annika Sääf-Rothoff, studierektor vid logo-
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pedprogrammet, KI, en presentation av
hur studierna är upplagda. Hon berättade
hur den 160 poäng långa logopedutbildningen är upplagd med drygt 11/2 års
inledande prekliniska studier vid
Stockholms universitet i psykologi och
lingvistik, varvat med medicinska basämnen som anatomi, fysiologi etc vid KI,
som en grund för de följande terminernas
studier i huvudsakligen logopediska
ämnen. Under den prekliniska delen av
utbildningen får studenten redan från början av termin 1 möta logopedyrkets vardag genom kontinuerliga kliniska auskultationer hos en verksam logoped.Annika
framhöll särskilt ett par inslag i utbildningen. Träning av den egna rösten och det
egna talet, som en kurs som förbereder
studenten i yrkesrollen och inför de egna
patientbehandlingarna. Ett annat betydelsefullt inslag är utbildning i Terapeutiskt
förhållningssätt och samtalsmetodik. För
att underlätta inlärning och minska tempot på den fullmatade utbildningen hålls
en dag i veckan fri från undervisning, vilket ger tid för eget arbete och reflektion.
Planering av logopedpraktiken sker i nära
samverkan med yrkesföreträdare. Inom
utbildningen ligger cirka 500 timmar kliniskt arbete i direkt kontakt med olika
patientgrupper/egen behandling under
handledning.
Anna Junesand,Anna Segerstedt (utexaminerade från logopedkurs 24) och
Johanna Hoas, Marjaana Gomez Ortega
(logopedkurs 25, termin 6) fortsatte med
att ge studentsynpunkter på utbildningen
idag.
En fråga som studenterna på termin 6
ställde till sina äldrekursare, examinerade
juni 2003, var: hur väl täcker utbildningen
arbetslivets behov?
– Utbildningen ger bra grund att stå

Vivi-Anne Sundquist.

på, men en andra fas börjar när man kommer ut i sin första anställning. Den teoretiska bakgrunden räcker bra, att lära sig
behandling är en process som tar tid och
är svårare att smälta under utbildningstiden, och utvärdering av sin egen behandling kommer först med arbetserfarenhet.
Formell AT-tjänstgöring för logopeder efter utbildningen diskuterades också.
Olika synpunkter kom upp: å ena sidan
finns ingen formell AT i nuläget men de
flesta arbetsplatser ger tid för den nya
logopeden att växa in i sin nya arbetsroll.
Å andra sidan får man redan under utbildningen närma sig yrkesrollen i och med
att praktik och teori är varvat. Grunden
för handledningen under utbildningen är
just att teori och praktik vävs samman, tillsammans med tid för reflektion, vilket är
bra enligt studenterna.
Det allmänna klimatet på utbildningen beskrivs som bra med gehör från lärarna och en öppenhet i diskussioner som
uppstår.
Framtida arbetsfält för logopeder
Logoped Ingrid Kongslöv, ordförande i
Svenska Logopedförbundet (SLOF) talade
om framtida arbetsfält för logopeder. Hon
redogjorde för var SLOFs medlemmar är
anställda: 71% landstinget, 9% kommun,
7% egna företagare, 7% privat, 5% staten.
Hon talade om framtidens behov.
Områden som lyftes fram var habilitering,
teamarbete och logopeder med spetskompetens. Sektorer som sannolikhet kommer
expandera är anställning inom kommuner
(resursteam, habilitering, skolor, daglig
verksamhet, särskilt boende, äldreomsorg),
primärvården (prevention, BVC och rehabilitering), staten (universitet, t ex muntlig
framställning, presentationsteknik), samt
privat (konsultuppdrag, näringslivet)
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I pausen bjöds det på fika.

Logopedi i skolan
Projektledare Ingrid Toll, Specialpedagogiska Institutet, talade över temat
”logopedi i skolan”. Ingrid talade om att
skolans övergripande mål är ”En skola för
alla”, dvs man går från segregation till
integration av elever med funktionshandíkapp med referens till FNs standardregler,
barnkonventionen, Salamancadeklarationen, Funkis-utredningen och den nationella handledningsplanen för handikapppolitiken. Hon avslutade med att diskutera
skolans behov av framtida logopedkompetens.
Samverkan över yrkesgränser
Per Hamid-Ghatan, överläkare vid MRCentrum, Karolinska universitetssjukhuset, talade om hur viktigt det är med gränsöverskridande verksamhet i samhället i
stort, teamarbete för rehabilitering och
individbaserad vård. Han betonade vikten
av att vårdutveckling behöver ske i anpassning till den enskilda patienten och ske i
samarbete med anhöriga. Som ett gott
exempel lyfte Per fram logoped Kicki
Mossbergs arbete med unga hjärnskadade
människor för att skapa möjligheter för
dem att komma tillbaka i arbetslivet. Han
förde också fram behovet av att arbeta
efter tydliga strukturer som alla är medvetna om, inte efter teoretiska modeller
som inte är praktiskt förankrade.Vidare
påtalade han hur stor bristen är på logopeder inom olika former av rehabiliteringsarbete och annan sjukvård.
Olika perspektiv på
framtidens logopedi.
De två följande inläggen gällde ”olika perspektiv på framtidens logopedi”. Lars Berge
Kleber, ordförande i Afasiförbundet, berättade om förbundets verksamhet och redoLOGOPEDNYTT 6/04

Intresserade åhörare.

gjorde för dess rehabiliteringsmodell.
Afasiförbundet vill verka för att ”göra livet
större än afasin” för de drabbade.
Nyckelbegrepp för afasiförbundets verksamhet är: ”solidaritet”, ” ett meningsfullt
liv” och ”livsglädje”. Han betonade vikten av logopedstöd efter utskrivning från
akutsjukhuset.
Elisabeth Reslegård, kampanjledare i
Läsrörelsen, delade med sig av sin personliga upplevelse av att vara förälder till ett
barn med dyslexi och andra svårigheter.
Hennes berättelse visade på ett medryckande vis vilken stor betydelse en utförlig
och kompetent logopedutredning av läsoch skrivsvårigheterna kan få för den
enskilda eleven, för hans motivation för
skolarbetet och inte minst för hans självkänsla. Här hade mötet med logopederna
Ulla Föhrer och Ulla-Britt Johnsen betytt
mycket. Elisabeth betonade hur viktigt det
också är att resultaten av en dyslexiutredning följs upp och leder till meningsfulla
åtgärder under den fortsatta skolgången.
Avslutningsvis berättade hon om sitt arbete med stödkampanjer för att hjälpa barn
med olika svårigheter, t ex Läskampanjen,
Lära för livet och Dyslexikampanjen.
Vilken forskning har vi
och vilken behöver vi?
Logoped och Med Dr Maria Södersten gav
en beskrivning av den logopediska forskningen i Sverige, med fokus på den vid
KI. Hon pekade på den tvärvetenskapliga
inriktning, som ämnet har, med inriktning
mot lingvistik-fonetik i de första logopedavhandlingarna, tal/röstakustik, -perception och -fysiologi under senare år samt
mot neurologopedi. Hon redogjorde
också för andel disputerade bland landets
logopeder jämfört med andra yrken.
Logopedin ligger långt framme i detta

avseende. Framtida forskningsstudier som
hon särskilt såg som angelägna var
behandlingsutvärdering, metodutveckling
och utveckling av testmaterial.
Högskolan i utveckling
Departementsrådet Karin Röding, Utbildningsdepartementet, delgav oss sina tankar
kring ”Högskolan i utveckling - från
Bologna till KI/KU”, utifrån utredningen
”Högre utbildning i utveckling, Bolognaprocessen i svensk belysning” (SOU Ds
2004:2). Hon beskrev bakgrunden till
Bolognaprocessen, dess mål och de förslag
som presenteras i den nämnda utredningen. Processen syftar till samstämmighet av
den högre utbildningen i Europa, i form
av den s k The European Higher Education Area, som förväntas träda i full kraft
2010 och ska underlätta rörlighet för både
lärare och studenter, anställningsbarhet,
och göra Europa till en attraktiv utbildningskontinent.
Slutdiskussion
Slutdiskussionen tog upp frågor om konsekvenser av Bolognaprocessen för grundoch forskarutbildning i logopedi, hur
logopedutbildningen ser ut internationellt, behov av utbildning i konsultativt
arbete och samarbete över yrkesgränser.
Logopeden behöver vara synlig i samhället och på detta sätt göra sin kompetens
tydlig.
Utbildningsledningen
Logopedprogrammet
Karolinska institutet
Stockholm

17

Ovan: Brisbane Convention and Exihibition Centre
Höger: Viveka Lyberg Åhlander och Margareta
Lundskog

Över: Ordförandemöte: Ingrid Kongslöv
(Sverige), Stella Ward (Nya Zeeland) och
Per Nielsen (Danmark)
Under: Anne Geraghty, Gail Mulcair och
Bruce Murdoch.

IALP – kongress Brisbane, Australien
Söndagen den 29 augusti öppnades den
26:e världskongressen för International
Association of Logopedics and
Phoniatrics. Öppningsceremonin började
i ganska traditionell stil genom anföranden av Harm K Schutte, IALPs president,
Bruce Murdoch, ordförande för organisationskommittén samt Lindy McAllister
ordförande för australiensiska logopedförbundet. Efter dessa tal blev det genast lite
mer spännande och exotisk då en aboriginsk dansgrupp intog scenen och gav
prov på såväl musik som sång och dans
med förankring i den australiensiska
urkulten.

Detta var första gången som en IALP kongress hölls i Australien och andra gången
kongressen anordnades på södra halvklotet. Sex års hårt arbete för organisationskommittén gav gott resultat då deltagarantalet uppgick till över 1300 personer från
närmre 40 olika länder.
Under kongressens fem dagar hann
dessa drygt 1300 personer ta del av en stor
och varierad utställning, nästan 150 posters, ca 500 föreläsningar och workshops
samt ett trevligt socialt program. Just det
sociala programmet måste lyftas fram lite
extra eftersom det så gott som varje kväll
fanns möjlighet att under mer eller mindre formaliserade former umgås med kollegor från hela världen. En eftermiddag
fanns även möjlighet att delta i en utflykt
till Lone Pine Koala Sanctuary som är en
djurpark med uteslutande australiensiska
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djur. Det speciella med Lone Pine är att
det är den äldsta djurpark i Australien där
man får vandra fritt bland kängurur och
krama koalor.
Sverige var väl representerat på kongressen trots det långa avståndet. Omkring
15 deltagare hade rest från Sverige och
flera presenterade svensk forskning genom
både posters och seminarier. Även vid en
av huvudföreläsningarna fanns Sverige
med på ett hörn då Kerstin Nauclér från
Lunds universitet satt med i diskussionspanelen vid Carol Westbys föreläsning om
”World Literacy”. Utöver allt detta
pågick även en massa möten före och efter
”ordinarie” kongresstid.Vad sägs t ex om
”dysfagifrukost” kl 06.45 eller förbundsmöte för Australiensiska och Nya
Zeeländska logopedförbunden med start
kl 18?
Ett viktigt möte som också ägde rum
under kongressdagarna var IALPs General
Assembly. Det blev en del förändringar i
styrelsen, ekonomin redovisades och diskuterades och mest spännande av allt; vi
fattade beslut om var IALP kongressen
2010 ska äga rum. Fyra länder tävlade på
bästa OS-manér om att vinna röster för att
få den stora äran att arrangera kongressen
2010. Efter att Athen - Grekland, Kina,
Sydafrika och Turin- Italien hade presenterat vad de hade att erbjuda blev det dags
för omröstning vilken slutligen föll ut till
Athens fördel.
Ett annat mycket spännande möte var
det som anordnades med australiensiska

logopedförbundet som värd för samtliga
ordförande från de logopedförbund som
fanns på plats. Huvudfrågor för förbunden
i de olika länderna diskuterades och gav
uppslag till en del idéer och inspiration väl
värda att ta med sig hem. Ett förbund som
var speciellt intressant att få veta mer om
var det Nya Zeeländska då deras förutsättningar och situation på många sätt påminner om vårt.
Efter alla dessa dagar av intressant professionell påfyllnad, spännande personliga
möten med kollegor från hela världen och
oerhört trevliga sociala arrangemang blev
det så dags för avslutningsceremonin där
flaggan lämnades över till kommande
arrangörer för den 27:e IALP kongressen.
Glädjande nog för oss äger 2007 års kongress rum i Köpenhamn. Jag tycker att ni
redan nu ska boka in detta i era almanackor. Det är inte varje dag man har möjlighet att uppleva och ta del av ett logopediskt och foniatriskt världsarrangemang i
sitt grannland!
Ingrid Kongslöv, Ordförande
LOGOPEDNYTT 6/04

Studentuellt

En röst
från öst
Intervju med Laila Rimbach från St
Petersburg, som just nu håller på att
komplettera sin ryska logopedutbildning
vid KI.
Laila Rimbach.
Många har väl flugit på kärlekens vingar, och
för 33-åriga Laila Rimbach från St Petersburg
tog dessa henne till Stockholm. Det är två år
sedan nu och sedan dess har hon fått traggla
med både svenska och engelska på komvux
för att bli behörig för svenska högskolestudier.
Lailas ryska logopedexamen, bakom vilken
fem års slitiga logopedstudier ligger, räcker
inte för att få svensk logopedlegitimation. Nu
måste hon komplettera sin utbildning med
kurser på totalt 55 poäng som hon kommer
att läsa tillsammans med oss på KI under de
närmsta tre terminerna. Mycket av det hon
kommer att läsa med oss har hon redan läst i
Ryssland, men det framgår inte av hennes
utländska studieplan.

– Om jag kunde välja skulle jag börja
arbeta direkt.
Förutom sin logopedexamen har Laila
fem års yrkeserfarenhet i Ryssland, ett av
logopedins hemländer, i bakfickan. Hon
valde att arbeta med vuxna och afasi eftersom hon finner det mer intressant.
– Jag var 19 år när jag började studera
till logoped. Så gott som alla är unga när de
börjar, inleder hon.
När Laila sökte till logopedutbildningen i St Petersburg fick hon göra ett
antagningsprov på fyra delar. Betygsskalan
är 1-5 av vilka 3-5 är godkända betyg. På
varje antagen gick det fyra sökanden och
man var tvungen att ha hela 18 poäng (4,5
i snitt) för att komma in.
– Femma är väldigt svårt att få, det är
LOGOPEDNYTT 6/04

nästan omöjligt, säger Laila med en allvarlig min. Ändå var hon en av de lyckligt
lottade som kom in och kunde börja på
den eftertraktade utbildningen.
I Lailas klass på drygt 30 studenter var
det från början tre manliga studenter, men
alla hoppade av efter bara några få terminer. Liksom i Sverige är det nästan bara
kvinnor som utbildar sig till logoped.
– I Ryssland läser man mycket som
inte finns med i den svenska utbildningen,
fortsätter Laila. Man studerar på fakulteten
för defektologi tillsammans med blivande
psykologer och de som ska behandla hörselskadade, synskadade respektive mentalt
utvecklingsstörda. De första två åren läser
man det mesta tillsammans. Från och med
det tredje året läser man en diagnos i taget,
varefter man har praktik på den diagnosen.
Utbildningen är tung, med muntliga
prov samlade i slutet av varje termin som
avgör huruvida man får fortsätta eller ej.
De viktigaste proven är alltid väldigt svåra:
Man har tre försök på sig, men har man
otur med sin lärare kan det leda till problem.
– Om en professor ville underkänna
dig så var det inte så svårt för honom att
göra det. De muntliga proven var svårare
än de skriftliga eftersom läraren hade rätt
att ställa extra frågor som inte fanns med i
frågeformulären.
När man gått klart den ryska utbild-

ningen erbjuds man via sin skola ett jobb
på ett sjukhus.Arbetsområdena är desamma i Ryssland som här i Sverige. För en
rysk logoped innebär heltidsarbete att
man jobbar fyra timmar om dagen.
Därutöver kan man också ta emot patienter privat, vilket även Laila gjorde 3-4 timmar i veckan.
– Det finns inga bra löner i Ryssland.
Alla har lika dåliga löner. Som kompensation för den låga lönen får man ta emot
patienter efter sin arbetstid.
Vi frågar vilken status logopedyrket
har i Ryssland, och Laila svarar att det har
högre status än pedagog, men lägre än
läkare. Lönerna är dock nästan desamma
för dessa yrken: Läkare får inte så mycket
mer än logopeder, och lärare får nästan
samma lön.
Någon logopedbrist känner Ryssland
inte av.
– Det finns ingen brist på någonting i
Ryssland.
En stor skillnad som Laila redan märkt
av är skillnaden i hur pass känt logopedyrket är i de olika länderna.
– I Ryssland känner alla till det. Här,
när jag säger att jag är logoped, frågar alla
vad det är för något.
Detta fenomen skulle vi nog alla vilja
göra någonting åt.
Solvej von Malmborg och Sofia Österberg
Logopedkurs 26, KI
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Logopedverksamheten Gävleborg
vill ha förstärkning

Två Leg Logopeder
Vi söker en logoped till ett vikariat med placering
i Gästrikland samt en logoped till
en tillsvidareanställning med placering i Hälsingland.
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
För mera information kontakta
cheflogoped Rose-Marie Svensson, tel 026 - 15 47 11.
Du är även välkommen hit på besök för att bekanta dig
med vår verksamhet.
Facklig företrädare är Karin Langesten, tel 026 - 15 47 80.
E-postadresser: rose-marie.svensson@lg.se
samt karin.langesten@lg.se
Välkommen med din ansökan senast 22 oktober till
Rose-Marie Svensson, Logopedverksamheten Gävleborg,
Gävle Sjukhuset, 801 87 Gävle.

BLEKINGESJUKHUSET ÖRONKLINIKEN

söker

LOGOPED
graviditetsvikariat, heltid
december-04 t o m december-05, ev längre

En kollega väntar tillökning, vilket gläder oss.
Vi söker därför Dig som vill arbeta på en allmänlogopedisk
mottagning i fräscha lokaler tillsammans med kolleger och
sekreterare.
Placering: Logopedmottagningen, Blekingesjukhuset
i Karlskrona.
Arbetsuppgifter: Omhändertagande av patienter med
röst-, tal- och språkrubbningar. Vi samarbetar med klinikens
öronläkare, bl a vid gemensamma röstmottagningar och
sväljundersökningar, och har även kontinuerlig foniaterkontakt. Vi erbjuder samarbete med erfarna kolleger, flexibel
arbetstid och friskvård på arbetstid.
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträdesdag: 041201 eller enl överenskommelse
Upplysningar: Lämnas av cheflogoped Åsa From
0454-732622, e-post: asa.from@ltblekinge.se
Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-Westrin,
tel: 0454-732623,
e-post: petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Vi är en länsenhet med verksamhet i Hälsingland och Gästrikland. Till enheten
hör samtliga länets logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt hör vi till
länssjukhuset i Gävle där vi ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabiliteringsmedicin. Chef för hela
verksamhetsområdet är en logoped.
Vi är idag 17 logopeder och 6 administrativ personal. Vi har delat in oss i
områdessektioner – Afasi, Barn, Röst/stamning, Administration. Via möten i
sektionerna utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsövergripande rutiner
för verksamheten. I länet finns en ny enhet, KOM-X, med specialinriktning på
AKK. Två av våra logopeder arbetar i det teamet. Vi arbetar också i viss
utsträckning med telemedicin, främst med afasi.

Ansökan: Senast den 22 oktober 2004 under adress:
Personalsekreterare Agneta Andersson, Blekingesjukhuset,
Byggnad 32, 371 85 Karlskrona,
e-post: agneta.andersson@ltblekinge.se
Landstinget Blekinge är tobaksfritt.

Anslagstavlan
Stamningsintresserade logopeder
Patrique Rönngren på Sabbatsberg har tagit initiativ till en mailinglista för stamningsintresserade logopeder i Sverige. Om Du vill vara med gör Du så här:
1 Gå in på adressen: http://stamningslogopeder@lists.mrfriday.com/
2 Klicka på «Subscribe»-knappen.
3 Fyll i e-mailadress och lösenord under rubriken
”Subscribing to Stamningslogopeder”.
4 Avsluta genom att klicka på knappen «Subscribe»
Du får ganska snabbt en bekräftelse om att du är anmäld till listan.
För att slutligen komma med i listan måste du dock besvara bekräftelsen med den
kod som finns medskickad. Läs helt enkelt igenom de instruktioner som finns i
bekräftelsen.Välkommen!
Lennart Larsson, Logopedmottagningen i Falun
lennart.larsson@ltdalarna.se
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Hanen
Inbjudan till dig som har en utbildning av
något slag inom Hanen metodiken: i Skåne
finns ett antal logopeder med IT-utbildning
och vi undrar om det finns ett intresse av att
bilda någon forma av nätverk? Avsikten
med detta är dels att ha ett forum för erfarenhetsutbyte men också att lätt finna
underlag om man planerar för fortsatta
work-shops. Hör av dig till
Anette Wennström, Utvecklingssamordnare,
Barn- och ungdomshabiliteringen Skåne
anette.wennstrom@skane.se
046-77 05 38, 0730 - 358 308
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Landstinget Sörmland söker

Leg. logopeder
En av våra logopeder väntar nu barn, en har funnit sitt drömjobb och en har funnit kärleken
på annan ort. Vi söker nu:
Två tjänster - Tillsvidareanställning 100 %
Placering: En tjänst i distriktslag Nyköping och en tjänst i distriktslag Katrineholm.
Arbetsuppgifter: Tillsammans med barn och familj upprättas en individuell
habiliteringsplan utifrån familjens behov av insatser.
De logopediska arbetsuppgifterna består av utredning, diagnostisering
och behandling av barn med tal-, språk-, och kommunikationsstörningar
samt ät- och matningssvårigheter. Du får möjlighet att följa barn under
lång tid. En hel del av arbetet sker i barnets hem- och förskolemiljö.
Ref nr: HOH 04072 (Nyköping)
Tillträde: snarast
Ref nr: HOH 04073 (Katrineholm)
Tillträde: 2005-01-10

Ett vikariat 100 % t o m 2006-01-30 - förlängning kan bli aktuell
Placering: Habiliteringscentrum i Eskilstuna med viss tjänstgöring i distriktslag
Eskilstuna/Strängnäs.
Arbetsuppgifter: Habiliteringscentrum är en gemensam resurs för barn- och
ungdomshabiliteringen i länet. De logopediska arbetsuppgifterna består av
utredning, diagnostisering och behandlig av barn med tal-, språk och
kommunikationsstörning samt ät- och matningssvårigheter. Du kommer också
att delta i temaveckor med inriktning mot kommunikation och oralmotorik där Du
tillsammans med andra teammedlemmar ansvarar för innehåll och genomförande.
Ref nr: HOH 04074 (Eskilstuna)
Tillträde: 2005-01-10

”Svensk Finskt Röstmöte”
i Tammerfors 4-5 nov 2004,
Inbjudan, ”call for papers”,
se hemsidan till
Dept of Speech
Communication and Voice
Research,
Tampere University
http://www.uta.fi/
laitokset/puheoppi/eng/
index-e.htm
Röstmötet anordnas
i samarbete med
Voice Research Centre,
KTH,
Centrum för Hörsel och
Kommunikation samt
Logopedi och Foniatri, KI
och
Röstfonden/Röstfrämjandet.

Kundskapsdagar för
egenföretagare
DIK inbjuder dig som är egenföretagare eller som funderar på att bli till
spännande kunskapsdagar i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Dagarna arrangeras i samarbete
med SACO och ett antal andra
SACO-förbund.

Kvalifikationer: Leg. logoped, gärna med erfarenhet av habiliteringsarbete. Stor vikt fästes
vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Körkort erfordras för tjänsterna i
distriktslag Nyköping och Katrineholm.

Att marknadsföra och ta betalt
Dagens program handlar om relationsmarknadsföring och konsten
att kunna sälja och ta betalt.

Vi kan erbjuda:
Ett omväxlande arbete med rika möjligheter till egna initiativ
Bra anställningsförmåner
Regelbundna yrkesträffar med logopeder inom BUH men även med övriga logopeder i
Landstinget Sörmland
Goda kommunikationer för den som reser/pendlar

• Malmö, onsdagen den
3 november 2004
• Stockholm, onsdagen den
26 januari 2005
• Göteborg, onsdagen den
9 mars 2005

Upplysningar om tjänsterna: Habiliteringschef Eva Andrén Forsberg, tfn 016-10 33 54,
teamchef Habiliteringscentrum Paul Dénes, tfn 016-10 33 76,
teamchef distriktslag Nyköping, Britt-Marie Bruno Asp, tfn 0155-24 72 56, teamchef
distriktslag Katrineholm, Agneta Iwanson Öman, tfn 0150-563 13, yrkessamordnare för
logopeder Vanja Groph, tfn 016-10 50 75.
Facklig företrädare: SACO Birgitta Lindqvist, tfn 016-10 34 49.

Offentlig upphandling
Dagens program handlar om regler
och praxis kring offentlig upphandling, med matnyttiga råd och tips.

Verksamheten ser gärna såväl manliga som kvinnliga sökande.
Välkommen med Din ansökan, märkt med resp. ref nr, senast 2004-10-18 under adress:
Landstinget Sörmland
Handikapp & Habilitering
611 85 NYKÖPING
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Kurskalendariet

• Stockholm, torsdagen den
4 november 2004
• Göteborg, torsdagen den
25 november 2004
• Malmö, torsdagen den
13 januari 2005
Kunskapsdagarna är kostnadsfria
för DIK-medlemmar. Anmäl dig på
SACOs hemsida www.saco.se under
Kalendarium. Där hittar du också
mer utförlig programinformation.
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SLOFs kontaktpersoner
VAKANT
Stockholms län

VAKANT
Gotlands län

VAKANT
Uppsala län

PETRA WESTRIN
Blekinge län
Tel: 0454-73 26 21 eller
0454-73 31 48
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

MAGDALENA YSANDER
Södermanlands län
Tel: 0155-24 51 32
magdalena.ysander@nln.dll.se
JAN-ERIK JOHANSSON
Östergötlands län
Tel: 011-22 33 74
jan-erik.johansson@lio.se
ANN FALCK
Jönköpings län
ann.falck@ltjkpg.se
NINNIE KARLSSON
Kronobergs län
Tel: 0372-58 51 47
ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

CHRISTINA HOUGAARD
Region Skåne
Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se
KERSTIN JOHANSSON
Hallands län
Tel: 0300-56 51 40
kerstin.johansson@lthalland.se
VAKANT
Västra götalands län

CHARLOTTA WISING
Västra Götalands Län
Tel: 0322-22 64 21
charlotta.wising@vgregion.se

ANNA NILSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 50 81
anna.nilsson@lg.se

SARA ENGSTRÖM
Västra Götalands Län
Tel: 0500-44 45 63
sara.engstrom@telia.com

KATARINA NYGREN
Västernorrlands län
Tel: 060-19 12 26
katarina.nygren@sundsvall.se

JENNY GUSTAVSON
Värmlands län
Tel: 0550-861 85
jenny.gustavsson@liv.se

ANNIKA KARLBERG
Jämtlands län
Tel: 063-15 33 58
annika.k.karlberg@jll.se

ANNA DJURBERG
Örebro län
Tel: 019-602 22 38
anna.djurberg@orebroll.se

KARIN BRUNNEGÅRD
Västerbottens län
karin.brunnegard@logopedi.umu.se

MONA BARKENSJÖ
Västmanlands län
Tel: 021-17 56 17
mona.barkensjö@ltvastmanland.se

ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
Tel: 0970-195 50
anna-lena.dynesius@nll.se

DIKs kansli
DIKs förbundsstyrelse:
Karin Åström Iko
ordförande
Karin Linder
vice ordförande
Martin Andrén
Sara Bengtzon
Maj Eriksson
Hanna Holmqvist
Ingrid Höglind
Ola Kellgren
Camilla Lundberg
Inga Maj Lundmark
Ylva Rosell
Kristin Rosenberg
Eva Westerberg

Tel (arb:)
08-466 24 04
08-570 356 56
046-35 04 54
0708-22 38 76
063-14 30 48
070-799 84 93
0300-83 42 86
090-17 18 02
0418-47 05 24
0736-25 45 84
08-553 281 86
040-34 67 12
018-24 04 18

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
ARK Owe Norberg
BF Maj Eriksson
Kulturfacket Anna Sjöberg
Informatörsfacket Sara Bengtzon
SLOF Ingrid Kongslöv
SMF: Karin Linder
Statliga chefsgruppen Stefan Boman

060-19 14 77
063-14 30 48
070-465 14 64
0708-22 38 76
040-683 07 15
08-570 356 56
08-519 554 76

JOURHAVANDE OMBUDSMAN:
kopplas via växeln
må–tors 09.00-15.00 (lunchstängt 12.15-13.00), fre 13.00-15.00

08-466 24 00

MEDLEMSÄRENDEN:
Susanna Leijthoff
Lena Tiberg
Britta Westin

08-466 24 07
08-466 24 08
08-466 24 90

ANNONSER, DELFÖRENINGAR:
Caroline Kejnemar

08-466 24 11

FÖRBUNDSDIREKTÖR:
Åke Lindström

08-466 24 38

INFORMATION:
Karin Nørby
Jon Stenbeck
Anders Regnell
Henrik Alfredsson
Britt Marie Häggström

chefredaktör DIK-forum
tjänstledig
grafiskformgivare/informatör
webbredaktör
senior advisor

08-466 24 23
08-466 24 09
08-466 24 02

HANDLÄGGARE :
Sara Andersson
Linnéa Lilja
Bo Westas

informatör
studenter/projektledare
utredning

08-466 24 10
08-466 24 39
08-466 24 05

08-466 24 06

OMBUDSMÄN forts:
Catharina Guthartz

kommun, M-län utom Malmö, Lund
Helsingborg, N-län Halmstad, Hylte
Laholm kommun
Gunilla Johannesson
arbetsmarknad och förhandl.
Stockholms läns landsting
Hans Kyrö
förhandl. privat, kommun, landsting,
AB kommun, C, U, X samt kyrkan
Mira Lavikko
förhandl. privat, kommun, landsting,
AB-län privat, AC, Y
Sara Luthander-Hallström förhandl. statlig sektor hela landet,
endast kontaktmyndigheter
Anna Steen
förhandl, landsting, kommun, privat,
G, H, K, M-län kommun för Malmö,
Lund och Helsingborg, statlig sektor
hela landet, ej kontaktmyndigheter
Lennart Sandström
förhandl. kommun, landsting,
privat O-län
Lars-Erik Svelander
D, E, F och I-län delar av N-län Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och landstinget Halland samt S,T, W och Z-län

TEL (ARB:)
0431-873 55
08-466 24 03
08-466 24 35
08-466 24 16
08-466 24 27
08-466 24 30

08-466 24 21
08-466 24 67

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:
VD och FÖRHANDLINGSCHEF:
Åke Lindström
Maria Klingemo
sekreterare

08-466 24 38
08-466 24 37

CENTRALA FÖRHANDLINGAR & UTVECKLINGSFRÅGOR:
Ulf Björkstrand
chefsförhandlare
Ingrid Blomqvist
sekreterare
Lars Fagerstedt
direktör
Ulrika Larsson
utvecklingschef
Helena Nicklasson
projektledare

08-466 24 22
08-466 24 25
08-466 24 29
08-466 24 12
08-466 24 36

ADMINISTRATION:
Ing-Marie Enmalm
Bo Jernberg
Per Lagerberg
Johan Lilja
Elisabeth Lindgren
Annika Marshall
Marie Norin
Anneli Åberg

08-466 24 78
08-466 24 73
08-466 24 14
08-466 24 71
08-466 24 77
08-466 24 00
08-466 24 19
08-466 24 72

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

POSTADRESS: Box 760, 131 24 Nacka • BESÖKSADRESS: Planiavägen 13, Nacka • E-Post: kansli@dik.se • www.dik.se
TELEFON vxl: 08-466 24 00 • TELEFAX: 08-466 24 13
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Dysartribroschyr
I augusti 2002 hade vi förmånen att
deltaga i en mycket givande kurs:
Speech, Language, and Swallowing
Disorders in Degenerative Diseases,
anordnad av Lena Hartelius vid Göteborgs universitet.
Utmärkta föreläsningar hölls av Dr.
Edythe Strand, Mayo Clinic, Rochester, MD, USA och Dr. Deborah
Theodoros, Department of Speech
Pathology and Audiology, University
of Queensland, Brisbane,Australia.
De föreläste entusiasmerande utifrån gedigna kunskaper och erfarenheter från både forskning och klinisk
verksamhet inom röst-, tal- och svälj-

ningssvårigheter hos patienter med
diagnoserna MS, Parkinson, ALS och
Huntingtons sjukdom.
Vi hade mycket med oss hem som
inspirerade oss.Vi fick en kick att förverkliga en idé vi haft länge, nämligen
den att sammanställa en informationsbroschyr om dysartri.
Vi har själva länge saknat skriftlig
sammanhållen information och konkreta råd att ge våra patienter och deras
anhöriga.
Sent om sider är vi nu färdiga med
denna broschyr och vill med denna
notis informera om att den finns och
går att beställa direkt från oss till själv-

kostnadspris. Johanna Andersson och
Kerstin Edvardsson, logopeder vid
Blekingesjukhuset Karlskrona/Karlshamn
Vi kan antingen nås via mail:
johanna.andersson@ltblekinge.se
eller kerstin.edvardsson@ltblekinge.se,
eller via telefon: 0454-731000
(växel – fråga efter rehablogoped)

Logopedutbildningen 40 år
3 december 2004

Välkommen att vara med att fira Logopedutbildningens
40-årsdag! Logopedutbildningen startade 1964 och sedan dess har
över 400 logopeder utexaminerats vid Karolinska institutet.
Det vill vi fira med så många som möjligt!
Oavsett var Du är utbildad, vill vi bjuda in Dig att delta i

kommer äga rum på Karolinska institutet, Campus Solna,

en festdag med vetenskapligt program och spännande

Tomtebodavägen 6, Sal Adam kl 9-16. Deltagandet är

föreläsningar, kulturella inslag samt lunch då Du får till-

kostnadsfritt. Programmet kommer att skickas ut via

fälle att träffa kollegor och tidigare kurskamrater. Firandet

e-post i november. Anmälan enligt nedan.

Varmt välkommen!
...önskar Programdirektor Britta Hammarberg tillsammans med övriga i utbildningsledningen
Anmälan per e-post till claire.johansson@klinvet.ki.se senast 2004-11-05

