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Under fyra år kunde jag, nästintill dagligen, plaska runt i den akademiska
simbassängen. Det kändes som ett
enda flöde av spännande upptäckter.
I varje vrå satt en forskare och luften
i föreläsningssalen stod ibland alldeles
stilla, när en engagerad föreläsare invigde oss studenter i de senaste rönen.
Sedan – pricken över i – magisteruppsatsen! Man fick kasta sig över ett intressant ämne, finkamma bibliotek och
databaser, lusläsa artiklar, jämföra resultat, skriva, skriva om och skriva om
igen. Det var ju nästan som på riktigt.
Glåmiga kurskamrater hamrade på
tangentborden under sena kvällar och
helger. Visst var det jobbigt, oj oj oj.
Jaha – sedan kommer man ut och
jobbar. Vart tog den akademiska luften
vägen? Hur tar man reda på vad som
händer inom forskningen? Visst har avdelningen en del tidskrifter och dyra är
de också. Det får man höra varje årsskifte. ”Jovisst, vi måste ha Journal of
....., hur ska vi annars kunna hålla oss
ajour?” Jodå – jag ska läsa den där artikeln– jag ska bara skriva färdigt mina
journaler först. Så lunkar arbetslivet
på.
Jag bor och arbetar i Kristianstad.
Det ligger i östra Skåne. Den närmaste
utbildningsorten är Lund. Den ligger i
västra Skåne. Det är ungefär 9 mil till
Lund. Jag får ofta inbjudningar till doktorsdisputationer, föreläsningar, spän-

nande seminarier och liknande. Tack
så mycket för det Lund! Det tar ungefär 50 minuter med tåg och 10 minuter
att gå från tåget till institutionen. Hur
många gånger har jag kommit mig för
att åka dit? Jag rodnar och känner mig
ännu mera mossig.
Nästa logopedstämma kommer att
handla mycket om forskning. Tjugofyra forskare inom logopedi kommer att
presentera sina projekt i korta föredrag.
Vi kommer att få ta del av ”Reumatiska sjukdomar och röst”, ”Självutveckling hos barn med grav språkstörning”,
”AKK och autism”, ”Att höra eller inte
höra, tala eller inte tala... barn med
cochleaimplantat” och mycket annat.
Den bärande idén med nästa stämma
är att ge oss kliniker en chans att få ta
del av forskning och, hoppas jag, en
möjlighet för forskare att få återkoppling från oss andra.
Vi kommer också att ha andra talare – men det kan du läsa mer om i detta nummer. Jag hoppas att du får chansen att gå på nästa stämma, för det
är ju också ett enastående tillfälle att
träffa kolleger (och gamla kursare som
man kämpade sig igenom uppsatsskrivandet med).
Välkommen!
Inger Gillholm
kursansvarig i SLOF
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Nytt från styrelsen
• Förberedelserna inför förbundsmötet 2005 pågår för fullt. Styrelsen
arbetar sedan en tid med de handlingar och propositioner som ska
skickas ut inför mötet. Även DU har
möjlighet att komma med förslag på
saker som bör tas upp till diskussion
vid förbundsmötet. Vill du lägga
fram förslag i form av en motion ska
dessa vara kansliet tillhanda senast
den 3/1 2005.
• Även förberedelserna inför Logopedstämman är inne i ett mycket
aktivt skede. I detta nummer kan
du få en första information om vad
Logopedstämman kommer att innehålla. Vill du hålla dig riktigt uppdaterad ska du gå in på hemsidan
www.logopedforbundet.se framöver där lägger vi ut ytterligare information om program, priser anmälan
mm så snart det finns något nytt att
rapportera !
• Den 22/11 var det ”deadline” för
att komma in med nomineringar

till SLOF- priset. Vi fick in ett antal
nomineringar med mycket fina motiveringar. Tack till alla medlemmar
som skickat in nomineringar! Det
var OERHÖRT svårt att välja ut en
pristagare bland förslagen men efter
mycken möda och stort besvär utsågs 2005 års SLOF-pristagare. Prisutdelning sker vid Logopedstämman i Göteborg i mars.
• Den 3/12 firades Logopedutbildningens 40 årsjubileum vid Karolinska Institutet. Stort GRATTIS till
detta! Representanter för Svenska
Logopedförbundet och DIK var givetvis på plats för att gratulera och
fira.
• Den 6/12 var tanken att samtliga
kontaktpersoner inom Svenska Logopedförbundet skulle träffas. På
programmet stod föreläsning kring
lönebildning samt ett antal diskussionspunkter gällande förslag på
förändringar som kommer att presenteras till förbundsmötet. Tyvärr

blev vi tvungna att ställa in denna
dag då antalet deltagare var för
lågt.
• Styrelsen hade möte i Nacka den 2
december. Nästa styrelsemöte för
Svenska Logopedförbundet äger
rum i januari.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

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

Svar till mina blivande kollegor Myrto Brandeker,
Kajsa Brännlund, Hanna Walsö-Kanstad och
Lena Åberg angående framtiden för afasilogopeder
Jag har svårt att förstå vad som gör Er
så upprörda. Precis som Ni anser jag
att neurologopeden ska använda allt
sitt kunnande och all sin kraft för att
hjälpa kommunikationsstörda patienter och deras anhöriga. Det är vad jag
har försökt göra under huvuddelen av
mina snart trettio år som logoped.
Vad jag säger och som också alldeles tydligt framgår av intervjuartikeln i
nr 5 av Logopednytt är följande: Stroke
är som bekant den vanligaste orsaken
till afasi och under senare år har stora medicinska framsteg gjorts när det
gäller både att förebygga och att lindra
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skadeverkningarna av stroke. Jag tänker t ex på användandet av trombolys.
Forskningen framskrider i raskt takt på
strokeområdet och även när det gäller andra sjukdomar och skador i hjärnan, som kan orsaka afasi, är mycket
utvecklingsarbete på gång.
Om mitt antagande att man genom
medicinska landvinningar i en inte alltför avlägsen framtid kommer kunna
förhindra att människor drabbas av
afasi, är väl det inget att uppröras utan
tvärtom att glädjas över!!

Rättelse!
Det smög in sig ett litet fel i texten
om Suzanne Evans Morris i Logopednytt 7/-04. Hennes hemsideadress ska
vara www.new-vis.com, bindestrecket hade fallit bort i redigeringen. Vi ber
om ursökt och tackar våra uppmärksamma läsare!
/Redaktörerna

Pia Apt, Neurol klin Malmö
LOGOPEDNYTT 8/04

Fakta: Teletal

”Hur ska talhandikappade kunna
kommunicera på telefon?”
Den frågan – ställd av rätt person vid
rätt tillfälle – är bakgrunden till det som
i dag är Teletal; en nationell tjänst för
personer med kommunikationssvårigheter, öppen alla dagar i veckan.

TeleTal är ett uppskattat hjälpmedel.
En normal månad rings cirka 500 samtal med stöd av TeleTal, av personer
från hela Sverige. Men – det kunde
vara tiodubbelt fler samtal. Ännu
idag, sex år sedan TeleTal startade, vet
många människor runt om i landet inte
ens att hjälpen finns att få. Detta har
gjort att Post- och Telestyrelsen, som
står bakom TeleTal, nu överväger att
lägga ner tjänsten.
– Det vore väldigt olyckligt. Vi vet
att det finns ett stort behov, men att informationen har varit eftersatt, förklarar Ulf Forsell, nytillträdd projektledare för TeleTal.
Han och kollegorna på TeleTal driver därför en större informationskampanj.
– Målet är att alla i Sverige ska veta
att TeleTal finns, och kunna välja att
använda TeleTal vid behov, säger Ulf
Forsell.
– TeleTal är dessutom ett komplement till Taltjänst, som dessvärre inte
finns i alla län, och ett sätt att öka tillgängligheten och självständigheten.
Men vad är egentligen TeleTal och
hur var det nu det hela startade? Vi
backar tillbaka några år.
I slutet av 90-talet väckte Talhandikappades riksförenings vice ordförande,
Kent-Ove Wåhlberg tanken på en förmedlingstjänst för talhandikappade.
– Socialstyrelsen ordnade ett möte
LOGOPEDNYTT 7/04
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om telefoni, berättar Kent-Ove Wåhlberg, och när ordet blev fritt reste jag
mig plötsligt upp mitt bland alla människor och ställde den här frågan!
Kent-Ove Wåhlberg har själv talsvårigheter på grund av en CP-skada.
Och han har egna, bittra, erfarenheter av att försöka ringa och inte bli förstådd.
– Ofta tror dom att jag är full eller
dum i huvudet! förklarar han upprört.
Kent-Ove fick inget svar, den gången. Men efter att problematiken blivit
känd började saker att hända. En arbetsgrupp bildades. Nu skulle man finna en lösning; hur ska talhandikappade kunna kommunicera på telefon?
En nyckelperson i arbetsgruppen
och den utveckling som följde var
logoped och taltjänsttolk Inga Svanfeldt. Inga Svanfeldt, som också ligger bakom starten av taltjänst i Uppsala hade hört talas om ett projekt som
hette Speech-to-speech. Speech-tospeech som startat i USA var ett försök
till kommunikationsstöd för talhandikappade via telefon. Tanken var enkel.
En taltolk skulle kunna förmedla telefonsamtal i form av trepartsamtal.
– Vi tände direkt på den idén, berättar Kent-Ove, som satt i arbetsgruppens brukarråd.
TeleTal började ta form. Arbetsgruppen vände sig till Post- och Telestyrelsen, som såg potentialen i projektidén och gick med som finansiär. Och
den 1 oktober 1998 startade TeleTal.
Så, hur fungerar egentligen Teletal?
– När jag vill ringa någon och är osäker, då ringer jag Teletal först. Ibland
berättar jag för taltolken vad jag vill,

TeleTal är ett personligt hjälpmedel för
personer som har tal-, röst- eller språksvårigheter; exempelvis personer med dyslexi,
afasi, stamning, begåvningshandikapp,
cerebral pares eller andra neurologiska
sjukdomar. Teletal är en nationell tjänst,
öppen för alla i Sverige. Samtal till Teletal
är kostnadsfria. TeleTal startade år 1998.
Post – och Telestyrelsen finansierar TeleTal.
Tolkcentralen i Stockholm administrerar
TeleTal. TeleTal har öppet:
måndag – fredag 09.00 – 20.00,
lördag – söndag 12.00 – 16.00
Telefonnummer till TeleTal: 020-22 11 44.
Webbsida: www.teletal.se

– Jag ringer ofta via Teletal från mobilen,
ibland behöver jag boka taxi till exempel,
och det kostar bara en markering, berättar
Kent-Ove Wåhlberg.

men ibland ringer vi upp direkt. Men
det kan vara bra att få säga fakta, telefonnummer och sånt först. Sen ringer
taltolken upp. Efter att taltolken talat
om vad Teletal är, kan vi börja prata.
Taltolken behövs inte alltid, men ibland, då behövs dom, förklarar KentOve Wåhlberg.
Många som använder Teletal säger
att det viktigaste är att taltolken
finns med i inledningen av samtalet.
– Ja, ringer jag själv kan det vara strul
att komma förbi växlar, eller om man
ringer någon som inte vet vad talhandikapp är, då slänger folk på luren, berättar Kent-Ove Wåhlberg.
Teletal är givetvis också ett stöd för
den som ringer till någon med talsvårigheter.
Teletal har sedan starten utvecklats
kontinuerligt. I dag går det att ringa till
Teletal även för att få läs- och skrivstöd samt minnesstöd. TeleTal är ett
personligt, flexibelt och kostnadsfritt
hjälpmedel. Och man behöver bara ha
en vanlig telefon eller mobiltelefon för
att få hjälpen. Frågan är om Kent-Ove
Wåhlberg den där dagen på Socialstyrelsen kunde ana vilken effekt hans fråga skulle få, för honom själv och övriga talhandikappade i Sverige?
– Nej, nej, nej, skrattar han, fast det
har blivit precis som jag ville!
Men nu riskerar alltså Kent-Ove
Wåhlberg och alla andra med kommunikationssvårigheter att mista sitt
hjälpmedel.
– Det är för djävligt, utbrister KentOve Wåhlberg upprört, TeleTal får inte
läggas ner!
Karin Forsell
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Välkommen till
Logopedstämman

10 – 11 mars 2005 på Burgårdens konferenscenter i Göteborg

Anna Ekström är ordförande för SACO
sedan 2001. Hon är jur.kand.
1998-2001 var hon statssekreterare
i Näringsdepartementet. Dessförinnan
planeringschef och ämnessakkunnig i
Statsrådsberedningen, sekreterare i
Arbetsdomstolen, sekreterare i 1995
års Arbetsrättskommission, biträdande

sekreterare i LOA-utredningen samt
tingsnotarie i Huddinge tingsrätt.
Hon har varit ledamot av Juseks
förbundsstyrelse och var 1985-1987
ordförande i SACO/SR:s studeranderåd och adjungerad ledamot av SACO/
SR:s styrelse. Under åren 1998-2001
var hon ordförande i ILO-kommittén.
Anna Ekström är också ordförande i AEA (Akademikernas Erkända
Arbetslöshetskassa) samt ledamot av
styrelsen (exekutivkommittén) för EFS
(Europafacket). Hon är vice ordförande i Konsistoriet, som är styrelse för
Uppsala Universitet och för stiftelser
anknutna till Uppsala universitet. Anna
Ekström är styrelseledamot i AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen), Första APfonden samt Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Maria Lundberg är logoped vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna,
Stockholm.
Hon arbetar i huvudsak med barn
och ungdomar födda med craniofaciala avvikelser; LKG och nasaleringsproblematik. I Sverige föds varje år ca 200
barn med LKG. Varje barn följs noggrant av LKG-team på universitets- och
regionssjukhus, genomgår operationer,
får talträning, bettreglering m m.
Ute i världen, och fr a i utvecklingsländer, är situationen helt annorlunda.

När Maria hörde talas om att det
fanns en ideell organisation – Earthspeak – som stod i startgroparna att
arbeta med LKG-patienter i fattiga
länder kändes det som en naturlig
förlängning av hennes arbete här i
Sverige.
Earthspeak grundades 2001 av en
amerikansk logoped och hennes man
som är plastikkirurg. Den första resan gick till Honduras i januari 2002,
där också Maria fanns med. Hon har
därefter varit i Ecuador och nu senast
i Indien.

Program:
10 mars
Ingrid Kongslöv ordförande i Svenska
Logopedförbundet och Anna Ekström
ordförande i SACO inleder
Maria Lundberg – logoped i en internationell ideell organisation – talar om
Earthspeak.

Presentation av utställare
Presentation av Logopedboken
Hanneke Kalf, logoped från Nederländerna, talar på temat ”Current possibilities of evidence-based speech therapy, in
practice and in clinical education”

”Detta var den största behållningen
från Edinburgh” sa min kollega när vi
hade kommit hem från CPLOLs kongressdagar i september 2003.
Anette Lohmander, docent och avdelningschef för avdelningen för logopedi
vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet kommenterar Hanneke Kalfs
föredrag

Årets SLOF-pristagare koras och Svenska Logopedförbundet informerar.
På kvällen har Svenska Logopedförbundet sitt förbundsmöte och vi hoppas att många är intresserade av att
delta.

11 mars
Nu har vi möjlighet att få höra det senaste inom logopedisk forskning, diskutera och ställa frågor. Dagen är fylld
av parallella kortföredrag, allt som allt
24 forskare presenterar sin forskning.
Lars-Christer Hydén avslutar stämman.
Inger Gillholm, Kursansvarig, SLOF

6

Hanneke Kalf är logoped vid det stora
universitetssjukhuset Radboud University Medical Centre i Nijmegen i Ne-

derländerna. Hon har lett arbetet och
deltagit i skrivandet av en manual för
evidensbaserad logopedi. Manualen
används som en hjälpreda för holländska logopeder och logopedstudenter för att kunna orientera sig i
veteskapliga databaser och att kritiskt
granska logopedisk forskning.
Hanneke arbetar i huvudsak med
vuxna patienter med sväljningssvårigheter och forskar även inom denna diagnosgrupp.

LOGOPEDNYTT 8/04

Eva Hillerbrand, cheflogoped på Röstoch talvårdsenheten, universitetssjukhuset Örebro, föreslog Lars-Christer
Hydén med motiveringen:

Lars-Christer Hydén är Professor och
Fil dr i psykologi, Stockholms universitet, samt docent vid Tema Kommunikation i Linköping.

”Jag gick en kurs i Linköping för logopeder 2002 där han höll en föreläsning för oss och vi tyckte samfällt att
han var mycket bra.
Han föreläser under temat ”Det
professionella samtalet” som behandlar främst relationen patient – läkare
(eller logoped) inom vården, men också hur man samverkar med andra. LC Hydén talar om vikten av att ha ett
”tvåsamhetsperspektiv” i det professionella samtalet vilket innebär att man
har en förmåga till ömsesidighet och
att kunna ta den andres perspektiv.

EXTRA! Onsdagen den 9:de
på Burgården klockan 13–17
I samband med stämman anordnas ett extra seminarium.

Då samverkan med andra över yrkesgränserna ökat inom logopedi känns
det angeläget med en föreläsning som
belyser kommunikationens och relationens betydelse för en god samverkan.
Hans forskning är inriktad mot hur vi
använder oss av språklig kommunikation i det sociala samspelet. Han har
intresserat sig speciellt för mötet med
samhällets olika organisationer exempelvis socialtjänst och sjukvård. Han
har även författat ett par böcker.”

Hej student!
Vill du hjälpa till på nästa stämma? Vi behöver någon som står i
receptionen och tar emot deltagare, någon som hjälper till med
teknik om det behövs, någon som
visar utställare till rätta, någon
som sätter upp postrar och en del
annat. Du får givetvis deltaga på
stämman gratis. Eventuell resa,
mat och boende betalar du själv.

Hör av dig till
inger.afasi@telia.com före 25
januari 2005 och berätta lite om
dig själv.

Jaqueline Stark: ELA Therapy Materials in Aphasia Therapy for Sentence and
Discourse Level Impairments. Se presentationen av Jaqueline nedan!
Du kan läsa mer om stämman, schema, priser och hitta anmälningsblankett på
www.dik.se/logoped

Min första kontakt med Jackie var indirekt och innebar att jag föll pladask
för hennes omfattande fotoserie ELA
(Every Life Activities) som jag kom i
kontakt med under en kortvarig arbetsinsats på universitetssjukhuset i Bern
sommaren 1993. Som ganska nybakad
och av neuropsykologiskt tankesätt inspirerad logoped hungrade jag ständigt efter det perfekta terapimaterialet
– och här fanns det!
Tillbaka i min svenska hemstad
Malmö och min dåvarande arbetsplats
inom rehabili-teringsenheten prisade jag lyriskt mitt fynd och lobbade
ihärdigt för att materialet skulle införskaffas. Entusiasmen räckte även till
en artikel om ELA i Logopednytt som
mynnade ut i en del förfrågningar om
materialet.
I samband med detta kom jag i
personlig kontakt med Jackie - både
per telefon och mail. Till alldeles nyss
visste jag inte mycket mer om henne
än att hon var mamma till ELA och
att hon var en mycket varm, tillmötesgående och oerhört engagerad perLOGOPEDNYTT 8/04

son som var lätt att prata med om det
mesta – och som jag gärna hade träffat
personligen.
Detta kan bli av nu.
Jackie kommer nämligen till Göteborg i samband med logopedstämman i mars nästa år. Med anledning av
detta känns det angeläget med en lite
mer formell presentation av eldsjälen
bakom ELA.
Jackie föddes i New York 1951 men
bor och verkar sedan många år i Wien
dit hon flyttat 1972 för fortsatta studier. Hon valde tidigt en internationell
inriktning för sina studier i lingvistik
och studerade bl.a. germanistik och
psykologi. Sedan 1974 har hon arbetat
både som forskare och undervisat (Vetenskapsakademins Institut för hjärnforskning / Wiens Universitet).
Hennes forskning kan beskrivas
som grundforskning inom området
”tillämpad neurolingvistik och neuropsykologi hos personer med förvärvade hjärnskador”. Praktisk tillämpbarhet av erhållna data är både ett syfte
av och en integrerad del i denna forsk-

ning och innebär t.ex. utvecklingen av
språkterapeutiska koncept.
ELA kan således sägas vara ett
forskningsresultat av sällsynt konkret
natur som utan sin upphovskvinnas
outtröttliga insats aldrig hade skådat
världens ljus.
Förutom sin forskning undervisar
Jackie vid Universitet i Wien, är en
internationellt eftertraktad föreläsare
som håller både i workshops och fortbildningar för logopeder och lingvister,
samt har hunnit med ett imponerande
antal publikationer.
På den planerade workshopen i
Göteborg kommer hon att presentera
en fallstudie där utvärderingen av patientens språklig-kommunikativa framsteg bygger på data från en kvalitativ
analys av terapisessionerna och inte –
som traditionellt – på testdata.
Så alla ni som har möjlighet – anmäl ert intresse och begär tjänstledigt
med lön, jag lovar att ni inte kommer
att ångra er!
Barbara Bratanis-Zürcher
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CPLOL-möte
på Cypern,
oktober 2004
Hotellet, St Raphael resort, Limassol, Cypern

Höstens CPLOL-möte arrangerades av
ett av de nya medlemsländerna i CPLOL, nämligen Cypern. Att få lämna
höstrusket i Sverige för några dagar
och resa till ett underbart klimat med
30 graders värme och sol kändes fantastiskt! Mötet hade planerats så att det
även gavs möjlighet till ett och annat
dopp i Medelhavet. Vi hann förutom
möte inom CPLOL-styrelsen också
med möten för alla arbetsgrupper samt
en kortare generalförsamling. Värden,
cypriotiska logopedförbundet, hade
verkligen gjort sitt yttersta för att få
Europas logopeder att trivas. Och de
lyckades! Guidad tur i Limassol, cypriotisk dansuppvisning, små gåvor till
alla deltagare var bara några av arrangemangen. Att ett förbund med så få
medlemmar - 190 - lyckas med detta
är storartat. Det märks att man på Cypern är van vid turism och att ta hand
om utländska besökare.
Preventionsgruppen
Vissa detaljer återstod med att slutföra
informationsbroschyrerna om barns
språkutveckling som jag tidigare rapporterat om. De finns nu tillgängliga
med information om barns språkutveckling 0-1 år, 1-2 år, 2-3 år och 3-4
år. Nu är det översättningarna till de
olika språken som väntar. De kommer att göras av respektive medlemsförbund och en deadline har satts till
årsskiftet. I början av nästa år borde
broschyrerna finnas tillgängliga på de
vanligaste europeiska språken.
Frågeformuläret om barns tidiga
kommunikation har jag rapporterat om
tidigare. Det är en checklista med frågor rörande 18 månader gamla barns
kommunikation. BVC-sköterskor och/
eller läkare (det senare är det vanligaste i övriga Europa) fyller i formuläret
tillsammans med föräldrarna. Om tillräckligt många svar blir negativa remitteras till logoped. Ytterligare formulär
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för barn på 30 resp 54 månader har utarbetats. Med dessa formulär återstod
lite finjusteringar. Tiden ägnades åt
att slutföra formulären, som förhoppningsvis kommer att finnas tillgängliga
på hemsidan inom kort.
En av preventionsgruppens arbetsgrupper har sammanställt en enkät
om dysfagi. Den har skickats ut till alla
logopedförbund inom EU. Tack alla
svenska kollegor som besvarat den!
Mer än 180 svar har kommit in totalt
och gruppen påbörjade arbetet med
att sammanställa svaren.
Slutligen fortsatte vi planeringen av
”European day of speech and language
therapy”, dvs ”europeiska logopeddagen” eller vad vi nu kommer att kalla
den. Vi har nämligen beslutat att gemensamt i hela Europa fokusera särskilt på våra patientgrupper en dag/
år. Den första dagen blir 2006-03-06.
Den 6 mars är CPLOLs födelsedag,
därför valdes det datumet. Preliminärt
har vi det första tillfället valt att fokusera särskilt på barns tidiga språkutveckling, 0-3 år, genom att sprida information i media, arrangera öppet hus,
telefonrådgivning mm. Planeringen pågår och mer information följer. Ett önskemål har varit att ägna dagen åt barn
vartannat år och åt vuxna vartannat.
Automatiskt får vi via logopeddagen
också fokus på vår yrkesgrupp, vilket
ju är positivt och välbehövligt.
General Assembly
En extraordinär generalförsamling
hade utlysts främst för att en del förändringar i stadgarna skulle kunna
klubbas igenom. Den största förändringen gällde minskningen av antal
delegater per land. Hittills har varje
land haft 3 delegater. Allt medan antal
länder i EU ökar, och med det antalet
medlemsförbund i CPLOL, riskerar arbetet att bli för tungrott. Med 25 medlemsländer skulle vi hamna i en gene-

ralförsamling med 75 ledamöter och
arbetsgrupper så stora som med 25
medlemmar. Dessutom blir de ekonomiska konsekvenserna stora och i nuläget finns inte ekonomiskt utrymme
för att täcka kostnaderna för en sådan
stor organisation. Styrelsen hade därför föreslagit att minska antal delegater
till 2 per land. Med detta följer en omorganisation som kommer att diskuteras mera vid nästa ordinarie generalförsamling i vår.
Efter en lång diskussion röstades
förslaget igenom med en klar majoritet. Frankrike ansåg att detta för en för
genomgripande förändring av tanken
med CPLOL och de vägrade därför att
rösta. Vid nästa CPLOL-möte, våren
2005, kommer 3 delegater att kallas,
därefter blir det endast 2.
Ett annat förslag från styrelsen var
att begränsa antalet mandatperioder för respektive styrelseledamot. Vi
hade föreslagit att man skulle få sitta i
max 8 år. Detta för att få dynamik i styrelsearbetet och få in nya idéer. Vi vet
alla att det är riskabelt med en styrelse
bestående av personer som suttit i alltför många år. Risken är att arbetet stagnerar och vidare utveckling hämmas.
Omröstningen blev ytterst jämnt men
tyvärr med majoritet för nej-sidan så vi
fick inte igenom vårt förslag.
Våren 2005 skall en ny styrelse väljas. Alla medlemsförbund har möjlighet att nominera kandidater senast den
7/2. Klart är att nuvarande ordföranden
Linda Schrey-Dern, som suttit i styrelsen i totalt 12 år varav 6 som ordförande, signalerat att hon tänker sluta.
Aktuell information om CPLOL finner
ni på nätet: www.cplol.org
Birgitta Rosén-Gustafsson
Vice President med ansvar för Preventionsgruppen, CPLOL
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Rapport från Committee
on Research-DocumentationCongresses.
Trots att solen sken från en molnfri
himmel och att kvicksilvret höll sig stadigt över 30 grader i skuggan försökte
delegaterna I RDC-gruppen att hålla
huvudet kallt. Efter en del ommöbleringar p g a bullrande air conditionanläggningar mm kunde vi äntligen
fortsätta det arbete med kvalitetsriktlinjer, planering av kongress 2006 samt
databas som pågått på mailen sedan
gruppen hade sitt senaste möte i Tallinn i våras.
Planerandet av 2006 års kongress
går stadigt framåt. Kongressen kommer att äga rum i Berlin i en alldeles
nybyggd konferensanläggning mitt i
sta´n. Vid detta möte var det framför
allt kongressens tema som diskuterades. Det förslag som gruppen enats
om måste godkännas av styrelsen innan vi kan arbeta vidare med det och gå
ut med det men så här långt kan sägas att om man väljer det förslag som
RDC-gruppen presenterat kommer det
att bli en mycket intressant och aktuell
kongress!
Arbetet med hemsidans listor över
vetenskapliga tidskrifter fortskrider och
blir alltmer omfattande och matnyttig.
Diskussionerna i RDC-gruppen präglades av allas önskan om att göra listorna så lättöverskådliga och tillgängliga som möjligt. Förslag på en del
justeringar klubbades och resultat kan
du se på www.cplol.org.
Den fråga som tog absolut mest tid

i anspråk är hur arbetet med att hitta gemensamma kvalitetsriktlinjer för
vår profession ska gå vidare. Det finns
många idéer och viljor kring hur man
utformar ett kvalitetsdokument som
ska fungera i hela Europa. Vi har beslutat att slutprodukten ska bli ett ”basic” dokument för samtliga länder med
CPLOLs grundläggande värderingar
och minimum kriterier v g grundutbildning, fortbildning mm för professionen. På sikt kan detta bli ett viktigt
instrument såväl nationellt som internationellt för att visa på professionens
kompetens men också för att utveckla densamma. Arbetet med dessa riktlinjer känns ibland tungt eftersom det
ska täcka in många aspekter och skillnaderna mellan de aktuella förhållandena för europeiska logopeder ibland
är stora. Detta föranleder långa förklaringar och invecklade diskussioner.
Trots detta är arbetet oerhört intressant
och stimulerande dels p g a att gruppen utgörs av så många kunniga och
trevliga kollegor från hela Europa, dels
p g a att slutprodukten känns verkligt
angelägen. Jag ser verkligen framemot
att få presentera och arbeta med dessa
riktlinjer i Sverige framöver. Vill du
veta mer om detta är du välkommen
att höra av dig!

Skylten stämde inte med mötet men fanns
Gamla Stan i Limassol...

Ingrid Kongslöv
Svenska Logopedförbundets
representant i RDC- gruppen

Ulrika Gullstrand och Ingrid Kongslöv, SLOFs
på General Assembly

Diskussioner i kommissionen för
utbildnings- och professionsfrågor.
I kommissionen för utbildnings- och
professionsfrågor handlade diskussionerna vid CPLOLs möte 16-17 oktober
i år nästan uteslutande om grundutbildning och tillämpning av det europeiska systemet för överföring och
ackumulering av studiemeriter (ECTS).
En ständigt återkommande diskussion
gäller Bolognaavtalet och dess tolkning. Bolognaavtalet tolkas olika i olika
länder, och begrepp som Kandidat och
Magister får olika innebörd på olika
LOGOPEDNYTT 8/04

platser inom den europeiska unionen.
Det är också stor skillnad mellan logopedförbunden i olika länder och deras
direkta inflytande på utbildningssystemet. I flera länder slåss logopedförbunden för att utbildningarna inte ska
kortas av eller ämnen försvinna, men i
andra länder blir utbildningarna längre och mer omfångsrika. I flera länder
finns det också olika nivåer på möjliga
examina inom yrket, men det är inte
nödvändigtvis så att du har befogen-

het att praktisera som logoped trots
en initial examen. Ett intressant, men
mycket akademiskt sätt att tänka och
kanske inte riktigt tillämpningsbart i ett
litet land som Sverige där det framför
allt behövs många logopeder i praktisk
verksamhet.
Ulrika Guldstrand, Svenska Logopedförbundets representant i kommissonen för
utbildning och professionsfrågor.
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Making
Oral
Differences
Rapport från ”M.O.D”, Making Oral Differences, en
dag med föreläsningar om oralmotorik som hölls på
Danderyds sjukhus den 6 september i år.

Upprinnelsen till dagen var ett studiebesök som Oralmotoriska teamet på
Talkliniken, Danderyds sjukhus gjorde
i september 2003 till Chailey Heritage
Clinical Services i södra England. Man
har där ett multiprofessionellt team
som arbetar med oralmotorisk utredning och behandling framför allt med
handikappade barn. Vi fann många
gemensamma angreppspunkter och
intresse fanns för fortsatt samarbete.
6 september i år samlades ca 50
logopeder, tandläkare, ÖNH-läkare
och tandtekniker då delar av teamet
från Chailey Heritage Clinicial Services kom till Sverige och föreläste om
sitt arbete och dessutom fick ta del av
arbete som görs i Sverige.
Valerie Moffat, logoped (speech
and language therapist), berättade om
teamarbetet på Chailey Heritage samt
om hur man där använder gomplattor
som ett led i behandlingen. Tandläkare
Andrew Whitehouse visade den speciella platta, med en s.k. Selley-loop,
man använder för patienter med dregling, och där man fått goda resultat.
Man förser gomplattan med en loop
vid bakre delen av plattan för att trigga
och förbättra sväljningseffektivitet.
Logoped Sarah Hassall förläste
om M.O.R.E (Motor Oral Respiration
Eyes). Ett program för träning av oralmotoriska färdigheter där man använder sig av blåsleksaker/instrument som
har graderats utifrån svårighet vad gäller grovmotorik, oralmotorik, andning
och ögonkontroll/kontakt. Övningarna
kan väl göras i grupp, upplevs roliga
och motiverande (förutsatt att man lagt
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övningarna på rätt nivå). Resultat som
rapporterades var minskad hypersensibilitet, ökad uppmärksamhet, minskad
dregling, förbättrad kontroll över röst,
förbättrad förmåga till att lugna sig
själv, bättre andning, läpprundning,
muskelstyrka och tal, förbättrade oralmotoriska förutsättningar för ätande.
Eftermiddagen inleddes av Anita
McAllister, doktorerad logoped och
utbildningsledare på logopedprogrammet i Linköping. Hon talade om oralmotoriska problem relaterade till förstorade tonsiller samt redogjorde för
NOT (Nordic Orofacial Test-Screening) som Anita och en nordisk arbetsgrupp arbetat med sedan Nordisk oralmotorisk samling i Göteborg 2002.
Mer om denna avhandlas på Nordisk oralmotorisk samling i Oslo 1819 oktober.Vi ser fram emot det med
spänning.
Sjukgymnast Christina Friberg avlöste med en presentation av sin studie
från Oralmotoriskt centrum, Talkliniken, Danderyds sjukhus, av grov- och
finmotoriken hos 15 barn med oralmotoriska problem. Frågan var ”Är oralmotoriska svårigheter bara ett oralmotoriskt problem” och svaret kunde,
trots ett litet material, tydligt sammanfattas med ett ”nej”.
Kerstin Johansson, logoped på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, redogjorde för DPNS - Deep
Pharyngeal Neuromuscular Stimulation – ett behandlingsprogram för dysfagipatienter utarbetat av amerikanska
logopeden Karlene Stefanakos. DPNS
syftar till att återställa sväljfunktionen

genom att använda sensorisk stimulering (temperatur, tryck, smak). Behandlingen är kraftig och intensiv – ska ske
< 3ggr/v med högst 3 dagar mellan sessionerna. Kerstin har tidigare skrivit om
DPNS i Logopednytt och kurs kommer
att hållas i november i Stockholm.
Pamela Åsten, logoped på TAKOcenter i Oslo talade över ämnet ”Oraofacial sensori-motorisk kontroll; utgångspunkter för behandling”. Pamela
har gjort en diger litteraturgenomgång
i ämnet och den kanske viktigaste frågan hon väckte var: ”Vad är spasticitet
och hur påverkar spasticitet mun och
ansikte?”
Slutligen presenterade Marianne
Bergius, ortodontist vid Mun-H-Center, Göteborg, TOY-kIT, ett hjälpmedel för tuggträning. Man har utarbetat
en ”tugg-kudde” som är ansluten via
en elektronisk låda till datorn. Patienten kan styra t.ex ett datorspel genom
att bita i kudden. 3 patienter med svag
oralmotorisk muskulatur, long-face
samt ätproblem har provat TOY-kIT.
Resultatet är en fungerande prototyp.
En pojke har börjat att äta vanlig mat
efter åratal av sondmatning och purémat. Slutrapporten finns att läsa på
www.hi.se/it/itipraktiken/.
Tack alla föreläsare för en inspirerande dag!
Oralmotoriskt centrum,
Danderyds sjukhus genom
Inger Åstrand Rydberg, leg logoped
inger.astrand-rydberg@ds.se
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Nätverksträff Läs & Skriv
En nätverksträff för logopeder som arbetar med
läs- och skrivutredningar ägde rum i Halmstad
20 och 21 september.

Agneta Ivanov, Ann Lavesson, Kristina Klintö,
Anne Zimmerman och Annika Söder
diskuterar vidare i kaffepausen

De fyra logopederna vid Kärnhuset i
Halmstad var värdar för nätverksträffen. Kärnhuset är Halmstads kommunala resursteam där det förutom
logopeder även arbetar bl a specialpedagoger, skolpsykologer, skolläkare,
specialidrottslärare och modersmålslärare. Nätverksträffen ägnades åt diskussioner av gemensamma frågor. Diskussionerna var livliga och det fanns
många frågor som engagerade.
Först togs frågan om hur val av
hjälpmedel och utredningsresultat kan
hänga ihop. Denna punkt hade tidigare diskuterats vid en liknande träff
i Lund. Alla var överens om att man
bör tänka i kompensatoriska banor så
tidigt som möjligt och att man vid utskrivning av hjälpmedel bör tillämpa
60/40-principen, dvs 60% fortbildning och support och 40% programvara. Tangentbordsträning var också
en sak som rekommenderades från tidig ålder liksom C-pen. I högre åldrar
kan man sedan övergå till en scanner.
C-pen och scanner används tillsammans med talsyntes. Det framkom att
förskrivningsrätten för kommunala logopeder är olika i olika landsting.
Litteratur var en annan punkt som

av deltagarna skall kontakta bl a Psykologiförlaget för att förhöra sig om
kostnader etc. Det gjordes en genomgång av olika befintliga test och en
konsensusmodell för läs- och skrivutredningar antogs också.
Andra frågor som togs upp var betygssättning av elever med funktionshinder, hur man som logoped kan
finna sin plats i skolans värld, Högskoleverkets lista över behöriga intygsskrivare och vårdbidrag.
Det var många angelägna frågor
som togs upp och många engagerade
logopede som hade synpunkter. Dagarna var mycket givande och man
fick mycket matnyttigt med sig att ta
hem till respektive arbetsplats.
För att gå med i nätverket, gå
in på http://listadmin.mrfriday.com/
mailman/listinfo/dyslexilogopeder och
anmäl dig!
Nästa möte blir i Linköping 7-8
april 2005.
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togs upp. Den så kallade LÄSK-pärmen rekommenderades, vilken är bra
både för skolpersonal och för föräldrar.
Den kan laddas ner från www.fdb.se,
eller www.fmls.nu. Annan litteratur
som rekommenderades var ”God läsutveckling” av Lundberg och Herrlin, ”Language och Reading Disabilities” av Catts och Kamhi, ”Språklekar
i skolan” av Astrid Frylmark, ”Dyslexi
för föräldrar” av Seth, Heimdal och
Jansson samt ”Lära in” av Pia Wallenkrans.
Det informerades också om att
Hällsboskolan håller på att bygga upp
ett bibliotek kring språkstörning och
läs- och skrivsvårigheter.
När det gäller utredning av yngre
barn var mötet överens om att tidig utredning är viktig men det fanns lite olika åsikter om hur tidigt man skall sätta
en diagnos.
En definition av dyslexi diskuterades också. Mötet var överens om att
även personer med låg begåvning kan
ha dyslexi samt att ordavkodningsförmågan är den avgörande punkten.
Alla saknar normerade test. Det
som kändes mest angeläget var att få
fram ett aktuellt ordförrådstest. Några

Birgitta Ekholm och Lena
Nyrell sammanfattade
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Forskning
Den 5 november försvarade Christina
Persson sin doktorsavhandling med titeln
”Speech and language in patients with
an isolated cleft palate and/or 22q11
deletion syndrome”. Christina Persson
är knuten till avdelningen för logopedi
och foniatri vid, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet. Disputationen
hade en fantastiskt fin inramning och
var välbesökt trots att den ägde rum en
helgafton under novemberlovet.

Fakultetsopponent var Dr Debbie Sell,
University of London, UK. Debbie Sell
är en av de ledande forskarna inom
LKG-logopedin i Storbritannien. Ewa
Söderpalm, professor i logopedi, och
Anette Lohmander, docent i logopedi,
har varit huvudhandledare för avhandlingsarbetet och bihandledare Anna
Elander, professor i plastikkirurgi.
Christina Person har många års erfarenhet av kliniskt arbete med LKGpatienter och har under de år hon arbetat med sin avhandling också varit
kliniskt verksam på halvtid. Hennes
avhandling som omfattar fyra delstudier har det övergripande syftet att analysera artikulation och andra talfenomen
som kan relateras till velofaryngeal insufficiens hos patienter födda med isolerad gomspalt. Patientgruppen är den
svåraste inom LKG-spektrat att studera
eftersom spaltformen ofta är associerad med tilläggshandikapp/syndrom.
Av detta skäl är gruppen inte heller så
väl beforskad tidigare.
Disputationen inleddes med att Dr
Debbie Sell gjorde en lättillgänglig
och tydlig sammanställning av inne-

Disputation av LKG-avhandling
hållet och de viktigaste resultaten i de
fyra delstudierna.
Delstudie 1 syftade till att undersöka en grupp om 51 barn med isolerad
gomspalt för att studera i vilken påverkan omfattningen av gomspalten och/
eller tilläggshandikapp har på talet vid
5 års ålder. En referensgrupp bestående av 13 barn utan spalt undersöktes
också. Resultaten visade att barnen
som hade en gomspalt utan tilläggshandikapp inte hade tal som signifikant skiljde sig från referensgruppens
tal. De barn som hade sin gomspalt
som en del i ett syndrom eller i kombination med fler missbildningar skiljde sig signifikant från referensgruppen
med avseende på velofaryryngeal insufficiens och artikulationsproblem.
I delstudie 2 har 26 barn med isolerad gomspalt och 9 icke-spaltbarn
följts longitudinellt med talbedömningar vid 3, 7, 5 och 10 års ålder. Efter
bedömningen vid 5 år delades undersökningsmaterialet i tre undergrupper;
en som inte hade någon velofaryngeal
slutningsproblematik, en grupp med
tydlig velofaryngeal insufficiens och
en referensgrupp. I gruppen spaltbarn
som inte hade någon påtaglig velofaryngeal insufficiens fortfor talet att vara
inom det normalas gränser vid 10 års
ålder. I gruppen med velofaryngeal insufficiens vid 5 år blev talet bättre men
inte bra. De förbättringar som skedde
berodde sannolikt på sekundär kirurgi. De barn som hade kvarstående talproblem vid 10 års ålder hade nästan
samtliga någon form av tilläggshandikapp.

Patienter med 22q11-deletionssyndrom har ibland isolerad gomspalt
och ofta en velofaryngeal insufficiens.
I delstudie 3 undersöks talet i en konsekutiv serie omfattande 65 patienter
i åldrarna 3 till 33 år med bekräftat
22q11-deletionssyndrom. Nära 90%
av patienterna hade en velofaryngeal insufficiens oavsett om de hade en
synlig spalt eller ej. Under förskoleåren
hade de ofta artikulationsavvikelser. En
hög förekomst av nedsatt uppfattbarhet
av talet kunde konstateras hos framför
allt de yngre barnen, men också bland
vissa av de äldre patienterna.
Hos barn med 22q11-deletionssyndrom beskrivs ofta försenad språklig
utveckling.
I delstudie 4 undersöks olika
språkliga områden hos 19 barn med
22q11-deletionssyndrom i åldrarna
5-8 år. I materialet fanns svårigheter
inom samtliga språkliga områden som
undersöktes. Resultaten pekar på behovet av stöd för gruppen långt upp i
skolåldern.
Opponenten hade inga direkta
ifrågasättande av Christinas arbete,
däremot efterfrågade hon vissa klargöranden. Dialogen med opponenten
var givande för oss i publiken. Betygsnämnden hade inte några invändningar mot arbetet. Chrsitina kunde gå ut i
novemberblåsten som nybakad doktor
och känna sig nöjd med sin insats.
Vi önskar Christina lycka till med
framtida arbete.
Inger Lundeborg
LKG-kollega i Linköping

Neuropsykologkongress i Åbo.
Den 26-29 augusti 2004 hade den nordiska neuropsykologföreningen sitt
8:e möte. Endast ett fåtal logopeder från
Sverige deltog. Programmet innehöll en
hel del av intresse för oss och jag vill
därför kort referera några av föreläsarna.

Professor Luigi Pizzamiglio från Fondazione Santa Lucia i Rom höll en
föreläsning om synneglekt och paralleller i språket. I en studie fick försökspersonerna höra en mening, ”The
mother kissed the child.” Betoningen
placerades omväxlande på subjektet,
predikatet och objektet. Om betoningen låg i början, dvs på subjektet, hade
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personer med vänstersidig neglekt
svårigheter att tolka satsen. Om meningen gjordes om till en passiv sats,
med agenten sist, hade de fortfarande
svårt att uppfatta subjektet. Pizzamiglio tolkade detta som att satsen analyseras efter sin djupstruktur. Om man
räknade upp sekvenser av orelaterade
ord fanns inte samma fenomen. Hans
slutsats är att visuell neglekt försvårar
auditiv lingvistisk analys. Det spatiala
tänkandet hjälper oss att tolka syntax.
Professor Heiki Lyytinen Universitetet i Jyväskylä höll en föreläsning
med titel ”In search of early markers of
developmental dyslexia.” Han har följt
107 riskbarn dvs där en eller båda för-

äldrarna har dyslexi och jämfört dem
med en kontrollgrupp. Man gjorde
sammanlagt 14 bedömningar. Den första skedde redan då barnen var nyfödda och den sista i åk 3. På gruppnivå
presterade riskbarnen sämre än kontrollbarnen på fonemdiskrimination
redan som nyfödda. Vid 2 åå fanns
det barn med sen talutveckling i båda
grupperna. Vid 5 åå hade dock kontrollbarnen normaliserats medan riskbarnen fortfarande hade talsvårigheter. Vid skolstart låg riskgruppens barn
minst 1 SD under medel vid bedömning av förmåga att avkoda.
PhD Mikko Aro från Universitetet i
Jyväskylä höll en spännande föreläsLOGOPEDNYTT 8/04

ning med titeln ”Learning to read:The
effect of ortography”. Han visade en
skala där finska tillsammans med italienska, spanska, tyska, norska och
isländska var den ena ytterligheten. I
dessa språk står, i stort sett, ett grafem
för ett fonem. Den andra ytterligheten
är engelskan där 40 fonem motsvaras
av 130-500 grafem (beroende på dialekter). /i/ kan t ex stavas på 11 olika
sätt. Mikko Aro placerade svenskan
ganska nära finskan medan danskan
och franskan låg nära engelskan i avseende på överensstämmelsen mellan
grafem och fonem. I en studie fick 759
barn, i årskurs 1, med olika modersmål
läsa nonord. De engelska barnen var
markant sämre än övriga barn. Mindre
än hälften av de engelska barnen kunde läsa nonorden medan över 85% av
de övriga barnen klarade uppgiften. I
en annan studie fick 2684 barn med
13 olika modersmål läsa enkla nonord. Barnen gick i slutet av årskurs 1.
De engelska barnen klarade 30% av
orden, de danska knappt 60% och de
svenska 85%. Skillnaderna kan, enligt
Mikko Aro, inte förklaras med olika
ålder vid skolstart. Sambandet mellan kronologisk ålder och läsinlärning
var svagt. Ett skotskt barn behöver två
år för att nå samma nivå i läsning som

ett finskt barn uppnår efter tio veckor. Mikko Aros menar, som det verkar
med all rätt, att vi är för influerade av
forskning baserad på studier på engelska språket.
Professor Dorothy Bishop från University of Oxford höll en föreläsning
med titeln ”SLI and dyslexia: same or
different? Evidence from neurobiological and genetic studies”. Hon ställde
frågan om SLI är ett allvarligare och
tidigare uttryck för samma svårighet
som senare visar sig i form av dyslexi.
Hon radade upp likheter och olikheter
mellan barn med SLI och dyslektiker;
• De har likartade fonologiska svårigheter att repetera och hålla kvar
obekanta ljud.
• SLI barnen har nedsatt förståelse för
talat språk vilket inte dyslexigruppen har.
• SLI barnen är lika dåliga på riktiga
ord som på nonord. Dyslektikerna
har mycket större problem med
nonorden än med de riktiga.

comprehenders”. Barn i den gruppen
karakteriseras av att de kan läsa men
har en svag läsförståelse. De har normal fonologisk förmåga men är svaga
grammatiskt och semantiskt och har
nedsatt hörförståelse. Anatomiska
skillnader jämfört med icke dyslektiker
har identifierats vid obduktion av dyslektiker. Antalet var dock bara fyra personer och avvikelserna fanns hos tre av
dem. Dessa tre hade en asymmetri på
höger sida av storhjärnan och på vänster sida av lillhjärnan. Vidare fann
man dubbla gyrus Heschl. Hon nämnde även studier som pågår angående
kromosom 16. Dorothy Bishop menar
att man säkert urskiljer en dyslektiker
om man bedömer repetition av nonord och auditivt korttidsminne. Hon
uppgav vidare att 47 % av SLI-barnen
får dyslexi, att 14% blir normalläsare
och resten svaga läsare. Dessa siffror
gäller Storbritannien.
Nästa möte kommer att äga rum
i Göteborg den 25 augusti 2007. Håll
ögonen öppna efter den kongressen.

Ifall det vore en fråga om grad av
språklig störning borde de barn med
allvarligast SLI också ha störst avkodningssvårigheter och så är inte fallet.
Hon tog även upp gruppen ”poor

Barbara Zetterqvist
leg logoped
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Stockholm

Stroketeamkongress
Det kom ett brev till redaktionen från Kerstin Gustavsson som varit på kongress i Örebro.

Hej!
Jag har just kommit hem från Stroketeam-kongressen i Örebro med ca 700
deltagare! Ett mycket bra arrangemang
med innehåll alltifrån medicinsk spetsforskning till goda exempel ur vardagens rehabiliteringsarbete. Kongressen
arrangeras av Stroketeam-rådet, vars
uppgift är att arrangera Stroke-kongressen vartannat år och riksmöten för
anhöriga vartannat år. Vid kongressen
får man en bra inblick i hur arbetet med
strokeregistret ”Riksstroke” och ”Monica” det Europeiska strokeregistret samt
”Nationella riktlinjer för strokevården”
fortgår. Jag vill också förmedla att kongressen ”beslutade” på förslag från
Stroketeam-rådets ordförande docent
Thomas Kjellström, Helsingborg att en
logoped ska nomineras till styrelsen.
Han tar gärna emot förslag!
Det är mycket stärkande att få lyfta
blicken från stressen och otillräckligheten, som man ofta känner när man
jobbar i den pressade slutenvården,
och se de stora dragen och perspektiLOGOPEDNYTT 8/04

ven. Det ger insikt i att det vi, stroketeamen, gör är helt avgörande för hur
den strokedrabbade ska komma tillbaka till så hög självständighet och delaktighet som möjligt. Och det är just
teamet som behövs.
Många spännande forskningsarbeten pågår inom alla områden som
gäller stroke. Logopeden nämns och
efterfrågas ofta. För mig som började
som en mycket udda fågel på den första strokeavdelningen här i Västerås
för ca 10 år sedan är det underbart att
höra det!
Vi logopeder märks, vi behövs, vi
gör skillnad – vi är numera en självklar del av strokevård och strokerehabilitering.
Men visst fick vi också flera exempel på kongressen från delar av landet
där afatiker fortfarande aldrig har träffat en logoped, än mindre fått logopedbehandling. Eller där logopedinsatserna i slutenvården varit bra men
öppenvård – uppföljning obefintlig.

Det tycker jag är förfärande! Det
kan inte längre finnas några som helst
argument för att prioritera bort strokepatienter ur den logopediska verksamheten. Det kan inte längre finnas några
som helst argument för att inte gå ut
och slå på stora trumman om man inte
har resurser för denna grupp.
Åk på Stroke-kongressen! Jag ser
fram emot att vid varje Stroke-kongress
höra flera logopeder föreläsa eller presentera pågående forskningsarbeten. I
år talade Erik Lindström om SCA, tack
för det Erik! Kongressen är ett ypperligt
tillfälle att nå ut till alla berörda yrkesgrupper, över hela landet.

Kerstin Gustavsson
Strokeavdelningen och
Neurorehab Öppenvård
Västerås
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The Scandinavian Experience
Logopedutbildningen i Norden presenterad vid IALP:s
världskongress i Brisbane 2004.

Vid världskongressen i Brisbane, från
vilken vi redan fått en rapport i Logopednytt, innehöll programmet förutom
plenarföreläsningar och fria föredrag
också många seminarier och workshops, som IALP:s ’standing committees’ stod som värdar för. I logopedsektionen av Utbildningskommittén
(det finns också en sektion för foniaterutbildning) presenterades olika aspekter av logopedutbildning från grundnivå till forskarutbildning från några
delar av världen. Urvalet föreföll lite
slumpartat, men tiden räckte förstås
bara till enstaka nedslag i världen och
man kan hoppas att nästa kongress i
Köpenhamn ska ge utrymme för flera
geografiska områden.
Jag hade blivit ombedd att presentera ”The Scandinavian Experience”.
Det visade sig vara långt mer komplicerat än jag hade anat, beroende på
att det givetvis är svårt att presentera
utbildningarna i fyra länder på 15-20
minuter, men kanske mest på att det
sen flera år pågår stora förändringar
av utbildningarna inom logopedi i de
nordiska länderna, vilket bl a innebär
att flera program ännu ges parallellt.
Detta kan göra en presentation svår
att överblicka. Definitionen av ’Scandinavian’ valde jag att tolka brett, eftersom Finland givetvis bör vara med i
en presentation. Island har ännu ingen
egen logopedutbildning men många
logopeder, vilka har utbildats i de övriga nordiska länderna, i USA och England.
Jag valde att lösa min uppgift genom att be företrädare för utbildningar
och/eller nationella föreningar att besvara tolv frågor. Även om informationen är mycket övergripande är det
förhoppningsvis av intresse för läsare
av Logopednytt att veta litet mera om
utbildningarna i våra grannländer, varför frågorna presenteras nedan med en
sammanställning av svaren och i vissa
fall med kommentarer.
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How many education centres
for logopedics are there in your
country?
Danmark utbildar logopeder i Köpenhamn och sedan 2003 också i Odense
och Finland har utbildning i Helsingfors och Uleåborg.
Norge har utbildning på fem orter: Oslo, Sandane, Sortland, Nesna
och Tromsø (2004). Sverige har utbildning på fem orter med beslut om ytterligare en: Stockholm, Lund, Göteborg,
Umeå, Linköping och Uppsala (2005).

pedagogutbildning sen 1946 och i
Oslo magisterutbildning (specialpedagogik med fördjupning i logopedi)
året okänt.
Kommentar: Danmark var första nordiska landet med utbildning i logopedi/
talpedagogik, då utbildning till talpedagog började redan 1925. I Sverige
gavs talpedagogutbildning mellan åren
1964-1990.
Are the education and training
centres part of universities?

Kommentar: Talpedagogutbildningarna
som tidigare fanns vid lärarhögskolorna i alla länderna är nedlagda utom
i Norge. Här finns både talpedagogoch logopedutbildningar. Några ges
som deltidsutbildningar. Bilden är idag
svår att överblicka. De specialpedagogutbildningar som i dag finns bl a i
Sverige presenteras inte här.

Utbildningarna i Danmark och Uleåborg (Finland) ges vid humanistisk fakultet, medan den andra utbildningen i
Finland, i Helsingfors sedan 2004 finns
vid Fakulteten för beteendevetenskap.
I Sverige hör samtliga logopedutbildningar till medicinsk fakultet. I Norge
finns en logopedutbildning på universitetsnivå (Oslo).

Do they lead to the same kind of
qualification? degree/diploma

Kommentar: En logopedutbildning vid
universitetet i Bergen planeras för närvarande.

Danmark ger kandidatexamen efter
3 år och magisterexamen efter 5 år.
Magisterexamen rekommenderas men
kandidatexamen ger formell kompetens.
Finland och Sverige ger magisterexamen efter 5 respektive 4 år. I Norge
leder utbildningarna antingen till magisterexamen, ett krav från och med
2006, eller till diplom i specialpedagogik.
When did education in logopedics
start in your country?
I Danmark startade den första akademiska utbildningen 1982. I Finland
påbörjades den första kandidatutbildningen 1947 och magisterutbildnigen
1980.
I Sverige började logopedutbildningen på kandidatnivå 1964 och
1991 på magisternivå. Norge har tal-

How long ( in years) are the
programmes?
I Danmark är utbildningen 3 år för
kandidatexamen och 5 år för magisterexamen. I Sverige är utbildningen
4 och i Finland 5 år. I Norge är magisterprogramment 5 år med 2 år i logopedi. Övriga utbildningar tar totalt 5-6
år(deltid) och bygger på en lärarutbildning. Logopedin uppges ta 1 år.
Who is the main employer of the
qualified logopedists? (schools,
hospitals)
Avnämarna i samtliga länder uppges
var sjukhus, specialskolor och vanliga
skolor, rehabiliteringscentra, högskolor och privatpraktik. I Finland arbetar
dock logopeder enbart i specialskolor
inte i vanliga skolor.
LOGOPEDNYTT 8/04

How many students have qualified in
your country since the start?
I Finland och Danmark finns ungefär
800 logopeder, varav 600 i Danmark
har den gamla lärarhögskoleutbildningen. I Sverige finns det ungefär
1000 logopeder, medan antalet i Norge är osäkert. 1500 är en uppskattning
och omfattar samtliga logopedutbildningar.
Which areas are covered within
the programme (more than only
orientation?)
Aphasiology, audiology, cleft palate,
dysarthria, dysphagia, dysfluency, rehabilitation of children with mental
handicaps, phonetics, phoniatrics, psychiatry, laryngectomy, child language
disorders, linguistics, literacy/dyslexia,
neurology, orofacial disorders, pedagogics, psychiatry, psychology, voice,
logopedics in the schools.
Samtliga ovan nämnda områden är
representerade i alla utbildningarna
Finland har dock ingen skollogopedi.
Do the education programmes
have specific profiles?
I Danmark uppges Odense ha en mer
lingvistisk orientering mot barnspråk,
medan Köpenhamn planerar för möjligheten till specialisering inom antingen audiologi, logopedi eller läsning.
Finland och Norge uppger att utbildningarna är mycket lika på grundnivå,
vilket gäller också för Sverige, även
om den pedagogiska uppläggningen
av utbildningarna varierar en del från
ett universitet till ett annat.
How many hours (estimate) does
the student have supervised clinical
practicum during his/her education
in logopedics?
Danmark uppger 180 timmar, Finland
32 veckor, Norge 200 timmar och
LOGOPEDNYTT 8/04

Sverige 500 timmar.
Kommentar: Variationerna är stora,
vilket naturligtvis kan avspegla verkligheten, men en jämförelse kan vara
vansklig, då uttrycket ’handledd praktik’ kan ha tolkats olika.
Are there specialisation programmes available (postgraduate level)?

Bolognaöverenskommelsen, vilket nog
kommer att diskuteras i kommande
nummer av Logopednytt.
Ewa Söderpalm
Professor emer. i logopedi
Past president of IALP
Stockholm i oktober 2004

Danmark, Sverige och Norge har inga
formella specialistutbildningar. I Finland finns en 4-årig specialistutbildning med inriktning mot neurogena
kommunikationsstörningar hos barn
och vuxna efter grundutbildningen
Kommentar: I Sverige finns ett stort antal fristående kurser, som till stora delar fungerar som specialistutbildning.
Norge har planer för specialistutbildning och Finland planerar för ytterligare en utbildning med inriktning mot
kommunikationsstörningar till följd av
hörselnedsättning med start 2008.
Are there doctorate programmes
in logopedics?
Danmark, Finland och Sverige erbjuder
forskarutbildning i logopedi. I Norge
finns det möjlighet att avlägga doktorsexamen i logopediska ämnen vid fyra
av landets universitet.
Kommentar: Även om det finns formella möjligheter att avlägga doktorsexamen för logopeder är det stora skillnader mellan länderna. Danmark har
ännu ingen doktor (3 doktorander),
medan Sverige har drygt 30 logopeder,
som avlagt doktorsexamen.
Alla de nordiska länderna har planer
på förändringar och utökning av programutbuden, vilka inte alltid finns
med i presentationen ovan. Det är sannolikt att vi inom en nära framtid kommer att se en del förändringar som en
följd av att utbildningarna anpassas till
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Logopedi i Syrien
Under första veckan i oktober 2004 arrangerades The SwedishSyrian Medical Conference under the patronage of his Excellency
Professor Mohameed Eyad Al Shatie, Minister of Health i Damaskus. Därefter följde en kortare konferens i Aleppo i norra Syrien.
Medarrangör var Svensk-syriska medicinska föreningen. Ordförande i denna förening är Najah Khalifa, överläkare vid Folke Bernadottehemmet i Uppsala och tillika från Syrien. En till två gånger
varje år arrangeras resor till Syrien i samarbete med ministerierna
för sjukvård och undervisning. Från början var konferenserna helt
inriktade på habilitering av barn med CP-skador, men nu finns
även program för lärare, sjuksköterskor och tandläkare. Från
Malmö deltog undertecknad logoped (Eva-Kristina Salameh), och
Catharina Anderson logoped vid barn- och ungdomshabiliteringen
i Malmö, tillsammans med Britt-Louise Bernerson, förskollärare
vid barn-och ungdomshabiliteringen i Malmö.

Att vi deltog berodde på att man från
syrisk sida ville ha mer information om
språkstörning i föreläsningsprogrammet; hur man i Sverige bedömer och
behandlar barn med språkstörning,
både med och utan CP-skador. Min
doktorsavhandling handlar till stor del
om grav språkstörning hos svensk-arabiska barn, Catharina är erfaren habiliteringslogoped och Britt-Louise lika
erfaren förskollärare inom habiliteringen, båda vana vid att arbeta med
svensk-arabiska barn, vilket innebar att
vi hade mycket erfarenheter att dela
med oss av.
Programmet var intensivt, av de
åtta dagar resan varade (varav två resdagar), var fyra vikta åt föreläsningar,
work-shops, barnbedömningar och
studiebesök. Den mesta tiden tillbringade vi i Damaskus. Invigningen
av konferensen, där hälsovårdsministern själv närvarade, var pampig. Redan under den första föreläsningsdagen hade vi glädjen att träffa Syriens
22 första logopeder, alla nyutexaminerade. Samtliga arbetade för tillfället i Damaskus. Påföljande dag höll
vi en work-shop kring språkstörning.
Vi visade upp de testmetoder vi använder för arabiska med svensk-arabiska barn, samt redogjorde för AKK,
och förevisade Bliss och andra metoder. Britt-Louise demonstrerade material som används för att fånga barnens
uppmärksamhet. Efter work-shopen
fick jag tillfälle att intervjua föreståndaren för logopedutbildningen, Siham
Abbas.
Logopedutbildningen i Syrien är
knuten till fakulteten för specialundervisning vid Damaskus universitet. Den
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Föreståndaren för Amaal-centrat, Siham Abbas
visar det material som finns

kliniska verksamheten för logopeder
är knuten till en så kallad NGO, dvs
en non-governmental organization,
som heter Amaal, vilket betyder Hopp
på arabiska. Den står under beskydd
av den nuvarande presidentens fru.
Medel att driva verksamheten kommer både från olika verksamheter som
ägs av Amaal, till exempel lantbruk,
och från donationer. Amaal är ett stort
center som är uppdelat i fem sektioner, varav logopedverksamheten är
ett. Handledningen på logopedutbildningen försiggår vid detta center dit
patienterna kommer. Det finns också
privata logopeder i Damaskus, men
Amaals verksamhet är gratis. Hjälpmedel vid hörselnedsättning är också
gratis via Amaal.
Utbildningen innehåller betydligt
mer audiologi än i Sverige, och logopederna i Syrien kan väl närmast beskrivas som audiologopeder. En ganska
stor del av verksamheten är inriktad på
icke-talande barn med cochleaimplantat. Utbildningsplanen för logopedutbildningen följer till stor del den amerikanska logopedutbildning som ASHA1
står bakom. Grundutbildningen är fyra
år, och därefter följer en magisterkurs
på två år innan man får ut sin examen.
Vill man specialisera sig sker detta i
samband med en doktorsexamen. De
flesta av logopederna var helt inriktade på att göra detta, och på ett engelskspråkigt universitet. Drömmen var
USA eller Canada. Sverige hade de definitivt inget emot att komma till, men
språket var det stora hindret. Bakgrunden bland de nyexaminerade logopeder vi träffade var olika – en del hade
en annan utbildning bakom sig som lä-

rare, och en del hade börjat direkt på
logopedutbildningen. Bland dem fanns
också en ung tjej som var utbildad läkare men hade blivit fascinerad av röst
och LKG och följt magisterutbildningen. En stor likhet med Sverige var dock
att av 22 logopeder var 2 män. Förhoppningen är att det om 10 år skall
finnas minst 100 logopeder och på fler
platser än Damaskus. Inshallah!
I utbildningen finns som nämnts ett
stort fokus på hörsel och de andra ämnen man läser är afasi, dysartri, stamning, LKG, röst, sväljningssvårigheter,
språkstörning (uppdelat på language
disorders och articulation disorders på
amerikanskt sätt) samt mental retardation, autism och CP-skador. Man har
också kurser i fonetik och lingvistik.
Sedan cirka 10 år finns en logopedutbildning i Amman i Jordanien, och lärare och föreläsare vid Ammans universitet kommer ofta och föreläser i
Damaskus.
Under utbildningens gång gör man
som i Sverige och koncentrerar sig på
ett område i taget. Kurslitteraturen är
mest på engelska och till stor del hämtad från ASHA. I utbildningen ingår
också patientbehandling under handledning. Den sammanlagda praktiken
under handledning uppgår till 300 timmar, varav 150 gäller hörsel. Studenterna har under utbildningen patienter
i alla åldrar, beroende på diagnos. Vad
jag förstod har man dessutom sammanlagt 4 månaders sammanhängande praktik under utbildningen.
De habiliteringscenter som finns,
drivs till största delen av föräldraföreningar, men står under överinseende av
hälsoministeriet. Detta är ett stort proLOGOPEDNYTT 8/04

Hälften av Syriens logopeder tillsammans
med Eva-Kristina Salameh och Catharina
Anderson

Konferensens logga

blem, eftersom logopedverksamheten
hör till utbildningsministeriet. Inga logopeder finns på habiliteringscentra
utan barnen får komma till logopeden
som arbetar på Amaal. Förhoppningsvis kommer dessa ministerier att så
småningom skåda ljuset och inse fördelarna med samordning.
Det finns skolor för barn med grava förståndshandikapp och dessa tar
inte emot barn med lättare förståndshandikapp. Problemet är att det gör
inte den vanliga skolan heller. Detta
kunde vi (Eva-Kristina och Catharina)
konstatera, när vi den tredje dagen besökte Amaal-centrat för att bedöma
och diskutera barn tillsammans med
logopederna. Vi träffade där en förtjusande pojke i 10-årsåldern med en
högersidig svaghet i kroppen och med
mycket liten talproduktion. Han var
glad och pigg och lätt att få kontakt
med. Catharina hade med sig material för begreppssortering som vi med
stigande förvåning såg honom hantera
med oförtröttlig energi. Han hade inga
som helst svårigheter att förstå vad han
skulle göra. Medan han snabbt gjorde
vad han skulle, väste vi till varandra
”skulle han vara förståndshandikappad...??!?”. Förmodligen hade han ett
relativt lätt förståndshandikapp, men
framförallt talade han inte. Detta innebar att han inte hade fått börja i någon
skola alls. Amaal hade dock planer på
att så småningom starta skolundervisning för barn som på detta sätt hamnade mellan sängen och väggen.
Av de andra barnen vi träffade var
två relativt nyopererade barn i 5-årsåldern med cochleaimplantat. Vi kunde
inte göra så mycket annat än att konstatera att de var språklösa, eftersom
de inte hade något teckenspråk heller. Däremot hade vi en intressant diskussion om att använda tecken, som
egentligen börjat redan under första föreläsningsdagen. Policyn var att
inte använda tecken med barnen med
cochleaimplantat, för att barnen skulle
börja tala och inte teckna, inte minst
efter påtryckningar från föräldrarna.
LOGOPEDNYTT 8/04

Man insåg dock problemen med att
den pragmatiska utvecklingen om barnet inte har något talat språk, förrän i
bästa fall några år senare. Informationen till föräldrar från de läkare i Damaskus som utför denna operation om
möjligheterna till tal vid en sen operation tycks inte vara så utförlig.
Till sist träffade vi en pojke med
en hörselskada som hade fonologiska
problem, där vi bara kunde instämma
i diagnosen. Våra syriska kollegor gjorde ett mycket professionellt intryck; av
det vi såg verkade de vara kunniga terapeuter och de var väl framme med
teoretiska kunskaper. De visade sig
också ha utomordentligt bra terapimaterial. Arbetar man som logoped i
Malmö är man alltid på jakt efter bra
material på arabiska. Vi hade med
Max-böcker på arabiska som present,
men vi föll närmast i trance över deras arabiska barnböcker, som var gjorda för riktigt små barn och perfekta
till barn med språkstörning. På centrat
fanns också en plansch med årstidsbilder, där vi först blev lite häpna, men
sen insåg att de svenska årstiderna nog
skiljer sig från de syriska. På denna
plansch skördade man på sommaren,
hade härliga utflykter andra utomhusaktiviteter på våren och hösten, och
vinterbilden var väldigt höstlik. Hösten
i Damaskus när vi var där var 25-30
grader med ljumma kvällar.....
Amaal-centrat fanns i ett hus som
egentligen tillhörde ett psykologiskt
institut, men man var i full färd med
att bygga sitt eget center. Om vi förstod rätt tillhör Amaal det man kallar
”skyddade projekt”, vilket innebär att
de är prioriterade. Patienterna kommer
i snitt 2 gånger i veckan, men den förmiddag vi var där, hade man ställt om
patienterna och terapirummen var lediga. Vi bad därför att få titta på rummen. De skilde sig en del från terapirum i Sverige med stora soffgrupper
och divaner med små insatta barnmöblemang. Förmodligen spelade det
en viss roll att rummen egentligen var
tänkta för behandling av psykolog.

Efter fyra dagar fortsatte vi till Aleppo via Palmyra, där vi passade på att
titta på drottning Zenobias ruinstad, raserad av romarna efter att drottningen
besegrats, men det finns ändå mycket bevarat. I Aleppo föreläste jag för
läkare och habiliteringspersonal från
Aleppo och en liten stad som heter Idlib. Tiden var lite kortare den här gången, men en del frågor ställdes, och jag
kunde konstatera att behovet av kunskap är stort, men också intresset för
barns språkutveckling. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta att
ha kontakt med våra kollegor i Syrien,
inte minst med tanke på det stora antal
svensk-arabiska barn som har kontakt
med logoped, både på logopedmottagningen och barn-och ungdomshabiliteringen.
Vad minns vi mer av resan till Syrien? Själv har jag varit i Syrien förr,
eftersom min man kommer därifrån,
men jag har förmodligen samma upplevelse som de andra. Att gå på gatan
som kallas den raka (ni som kan er bibel förstår vad jag menar) fram till Ananias hus; gå ner i huset som nu ligger
under gatunivån och känna att här
gömde sig Paulus, det som står i bibeln
har faktiskt hänt och hänt precis här
– det är en märklig känsla. Man befinner sig hela tiden mitt i antikens historia när man är i mellanöstern.
Resorna via Svensk-syriska medicinska föreningen är öppna för alla
som är intresserade. Eftersom gruppen som reser av ekonomiska skäl
måste vara omkring 40 personer, är
alla välkomna att också ta med familj
och vänner. I vårt fall var familjer och
vänner med på lärarprogrammet och
besökte olika skolor, vilket var mycket
uppskattat.
Eva-Kristina Salameh
Språkens Hus, logopedmottagningen
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Vill du se fler bilder från konferensen i
Syrien, gå in på www.sprakenshus-umas.se
1
ASHA betyder American SpeechLanguage-Hearing Association
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Exklusiv kurs för logopeder om
förvärvade kognitiva sjukdomar/
svårigheter/störningar.
Två veckor i mars 2004 möttes sju logopeder från olika
delar av Sverige på Huddinge Sjukhus för att förkovra sig
i ämnet: ”Språk- och talrubbningar vid demenssjukdomar” med Med. Dr. leg. logoped Ing-Mari Tallberg,
som kursansvarig.

Kurskalendariet
13th Nordic meeting on
Cerebrovascular Diseases
22-24 September 2005 i Göteborg.
För information se http:/
www.congrex.se/stroke2005/

Anslagstavlan
I ett radioprogram tidigare i år

Kursens innehåll spände sig över ett
brett spektrum. Vi fick mycket god insikt i grundläggande anatomi och neuropatologi, demensdiagnosticering, radiologiska fynd, utredningsförfarande
samt logopediska och neuropsykologiska testinstrument. Som föreläsare
hade vi neuropsykolog, neurolog/neuropatolog, läkare, psykiater och logopeder.
Ökad kunskap inom detta område
är viktig för att vi logopeder bättre ska
kunna:
• Differentialdiagnosticera
mellan
afasi/dysfasi och demens, mellan normalt åldrande och demens eller mellan
demens och andra somatiska eller psykiatriska sjukdomar.
• Ge adekvat utredning och behandling för de strokepatienter, eller patienter med neurologiska degenerativa
sjukdomar, som vi redan arbetar med.
Dessa grupper löper betydligt större
risk att också utveckla kognitiv sjukdom.

Med ökad äldrepopulation ökar andelen dementa i samhället samtidigt som
kunskapen om olika kognitiva sjukdomar ökat. Det finns idag bromsmediciner för Alzheimers sjukdom och
medicinsk behandling för sekundära
demenssjukdomar. Bättre kunskap
och diagnosticering kan därför minska
kostnader i samhället och öka livskvaliteten för patienter och anhöriga.
Denna kurs har gett gedigen kunskap och helhetsperspektiv på demensproblematiken. Frikostigt utrymme har också givits för diskussioner
och att själva pröva testinstrument.
Vi rekommenderar logopeder att
förkovra sig via denna utbildning om
och förhoppningsvis när den återkommer. Logopeders språkliga kunskap är
värdefull vid demensutredningar.
Åsa Burge, Göteborg
Eva Sandin, Anders Hellblom,
Walter Dynesen, Jonas Lindberg,
Stockholm
Ann-Marie Forsberg, Västerås
Inger-Anna Pohjanen, Karlstad

• Vid tal- och språksymptom bidra till
att demensutredning initieras och/eller
att rätt demensdiagnos ställs.

talades det om SpeechEasy, en
variant av DAF som en kvinna i
Göteborg använde.
Efter programmet har frågan om
SpeechEasy kommit upp från
patienter. Har någon erfarenhet
av SpeechEasy eller känner till
mer om den?
Kontakta mig på mailadress:
susanna.wennerfeldt@orebroll.se

Efterlysning
Vi önskar komma i kontakt med er
som arbetat med små barn
(2-6 år) med Down´s syndrom som
har mutterplatta, för utbyte
av erfarenheter.
Sara Hellspong, logoped
Habiliteringen Älvstranden,
sara.hellspong@vgregion.se
Ingalill Loewe, talpedagog
Habiliteringen Älvstranden,
ingalill.loewe@vgregion.se

• Ge adekvat information och handledning till vårdpersonal, anhörig och
patient.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar redaktionen.
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Studentuellt

En helg bara för logopedstudenter
I universitetsvärlden är man vanligtvis
i minoritet som logopedstudent. Otaliga är de gånger som man på ett nästintill automatiserat sätt berättat vad en
logoped gör för andra studenter. ”Jaha,
logoped - man jobbar med fötter va?”
En gång om året har vi dock möjlighet
att träffa flera av vår sort. Logopedstudentdagarna är något som vi i SLOSS
(Svenska Logopedförbundets Student
Sektion) anordnar en gång per år. Syftet med dessa är att vi i enlighet med
våra stadgar ska försöka upprätthålla
en bra kontakt mellan studenterna på
de olika studieorterna.
Årets upplaga av logopedstudentdagarna anordnades i ett härligt höstigt Göteborg, och de visade sig att bli
de hittills mest välbesökta. Tack vare
ekonomiskt stöd från Laryngfonden
hade ett 60-tal logopedstudenter från
norr till söder möjlighet att delta!
En nyhet för i år var att vi valde att
begränsa oss till två ämnen. Ännu en
nyhet var att vi efter föreläsningarna
samlades i tvärgrupper för workshops.
På lördagsförmiddagen hälsade
Göteborgs SLOSS-representant Sofia Zechel oss välkomna till Medicinarbacken på Sahlgrenska sjukhuset.
Sofia lämnade sedan ordet vidare till
logopeden Birgit Risberg-Belin som
berättade om logopedens arbete vid
laryngektomi. Två laryngektomerade
personer delgav därefter oss sina fascinerande erfarenheter.
Göteborgsstudenterna ordnade en
god lunch och på eftermiddagen inLOGOPEDNYTT 8/04

troducerades det andra ämnet för helgen: ”Logopedens arbete vid autismspektrumstörning” som anfördes av
logoped Gunilla Thunberg. Hon talade bland annat om ”Kom-kit” (kommunikationshjälpmedel för barn med
autismspektrumstörning). Det kändes
väldigt givande att få diskutera ämnena i smågrupper där förkunskaperna
skiftade med antal år och studieort.
Under lördagskvällens festmiddag
gavs många prov på logopedstudenternas dolda talanger. Det serverades asiatiskt doftande kycklinggryta och till
efterrätt en välsmakande äppelpaj. I
samband med dessa läckerheter bjöds
det på underhållning från de olika orterna. Helt oväntat så dök både en Servoxförstärkt E-type och Sverker Olofsson upp. Stockholm avslutade med en
elddans som fick en att tappa andan.
Festen fortsatte sen med full kraft nere
på Villa Medicis dansgolv.
På söndagen hölls sedvanligt
SLOSS årsmöte. Ett verksamhetsår har
förflutit och det är dags för oss i den
gamla styrelsen att ge plats åt nya ledamöter. Det kändes bra att få sätta
punkt för året vi jobbat tillsammans
med en sådan här peppande och rolig
helg. Nu lämnar vi med fullt förtroende över till den nya styrelsen och önskar er lycka till i arbetet för logopedstudenternas bästa!!

Gunilla Thunberg

Festmiddag serverades på lördagkvällen

Sabina Bro
Maja Karrberg
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Lediga platser
Hälso- och sjukvården

Logopedverksamheten i Dalarna
behöver förstärkning med

3 st LOGOPEDER

FÖR 200 KRONOR
I MÅNADEN KAN DU
GE ETT BARN ETT
VÄRDIGT LIV.

Logopedin i Dalarna är organiserad som en länsverksamhet i vilken
Barn- och Ungdomshabiliteringens logopedi ej ingår. Nu finns möjlighet
att söka tjänst som kombinerar habiliteringslogopedi med tjänstgöring
vid någon av våra mottagningar i Falun eller Mora. Tidsfördelning kan
diskuteras.
Vi har på mottagningarna för närvarande störst behov av logopeder
med inriktning mot neuro-, dyslexi- och barndiagnoserna.
För närvarande är vi 21 logopeder i länet där tre arbetar inom
Barn- och Ungdomshabiliteringen. Fem av oss är män.
Vi är knutna till Uppsala Universitets nya logopedutbildning vilket
innebär att vi kommer att ta emot logopedstudenter fr o m vårterminen
2006.
Tag gärna kontakt med verksamhetschef
Per Testad, tfn 023-49 27 29 eller Maja Gilbert-Westholm
(barn o ungdomshabiliteringen) tfn 023-49 10 11.
Facklig företrädare leg logoped Åsa Rundström, tfn 023-49 05 88,
lönefrågor leg logoped Mikael Boström, tfn 023-49 23 47

SOS-Barnbyar ger föräldralösa barn ett hem, en familj
och utbildning. Bli fadder eller skänk en enskild summa.
www.sos-barnbyar.se, tel. 020-940 600. PG 90 02 03-1
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Välkommen med Din ansökan till Hälso- och sjukvården Dalarna,
Personalenheten, 791 82 FALUN eller e-post
platsansokan.falu-lasarett@ltdalarna.se
Sista ansökningsdag 2005-01-14.
Märk Din ansökan med ref nr 228/04
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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 sex administratörer. 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 även 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.
Snart börjar även logopedutbildningen i Uppsala, som vi är mycket
delaktiga i.

Logopedverksamheten Gävleborg
önskar förstärkning

Habiliteringslogopeder

Vi är ett privat specialistläkarhus som har vårdavtal med
Region Skåne i f lera specialiteter: ögon, ÖNH, hud, gynekologi, kirurgi, ortopedi, urologi, internmedicin, samt
paramedicinska specialiteter; logopedi, hörcentral, sjukgymnastik, uroterapi samt ortoptistmottagning.

Då en av våra medarbetare slutar
söker vi nu allmänlogoped
till vår logopedmottagning.

Placering: länets barn- och ungdomshabiliteringar samt
vuxenhabiliteringar i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs/
Söderhamn.

Verksamheten omfattar bl a språkstörda barn i förskolan, röstproblem, afasi, stamning, läpp-, käk-, gomspalter hos barn.

Kvalifikationer: Leg. logoped. Vi välkomnar ”nybörjare”,
men habiliteringserfarenhet och körkort är meriterande.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter, dynamisk arbetsmiljö
och fantastiska kolleger på en av Sveriges bästa arbetsplatser,
enligt Alectas tävling 2004.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen att hälsa på hos oss och på habiliteringarna.
För information kontakta cheflogoped Rose-Marie Svensson, tel 026 - 15 47 11.
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 050110 till
Rose-Marie Svensson, Logopedverksamheten Gävleborg,
Gävle Sjukhuset, 801 87 Gävle.

Vi ser gärna att Du kan börja så snart som möjligt.
Tjänstgöringsgrad och lön enligt överenskommelse.
Låter detta som något för Dig är Du välkommen att ringa
logoped Angelique Stenvall 0413-58 00 23, säkrast torsdagar
kl 11.15 - 12, enhetschef Mats Granström, 0413-58 00 16
eller personalansvarig Maria Kajson, 0413-58 00 10 eller
0705-58 00 43
eller skicka Din ansökan direkt till Maria Kajson,
Specialisthuset i Eslöv AB, Box 234, 2 41 23 Eslöv.

Sökes:

Vikarierande logoped
till Språkförskolan Penseln i Österåkers kommun, 100%
Från slutet av mars 2005 kommer jag att vara mammaledig och
hoppas att Du under den tiden vill ta hand om ”mina andra” barn
på Språkförskolan Penseln.
Förskolan är belägen i centrala Åkersberga och tar emot 8 barn
från skärgårdskommunen Österåker. Här är det ett nära samarbete med 3 engagerade och erfarna förskollärare som har varit
Arbetsuppgifter
Tal och språk är en kommunövergripande
verksamhet i Berga skolområde för barn
med grav språkstörning. Vi tar emot
barn från 3 år t o m 16 år. Du ska stå för
den logopediska kompetensen i form av
direkt arbete med de yngsta 8 barnen,
samt handleda förskollärarna.
Kvalifikationer
Leg logoped, gärna med erfarenhet av
barnlogopedi. (Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.)

med sedan förskolan öppnade 2002. Du kommer att ha möjlighet
att arbeta med barnen individuellt och i barngruppen – på egen
hand och tillsammans med förskollärarna.
Vi arbetar både inomhus och ute i den närbelägna naturen.
Arbetslaget har regelbunden psykologhandledning. Inför antagningen av nya barn är det ett nära samarbete med BVCs logoped.

Anställning
Vikariat, tillträde i mars 2005
100% anställning
Ansökan
Ansökningar via vanlig postgång adresseras till: Österåkers kommun,
Bergaskolan, 184 86 Åkersberga
Ansökningar via e-post:
sara.edstrom@osteraker.se (vid ansökan
per e-post bifoga gärna din CV som
bilaga) Ansökan senast 2005- 01-14

Arbetsgivarens referensnummer:
Kontaktpersoner
Clara Hultqvist, logoped
Telefon: 08 -540 81 911,
e-post: clara.hultqvist@osteraker.se
Sara Edström, biträdande rektor
Telefon: 08 -540 817 96,
e-post: sara.edstrom@osteraker.se
Ann Rosenberg, utbildningsledare
Telefon: 08 -540 816 06,
e-post: ann.rosenberg@osteraker.se

Bergaskolan Österåkers kommun, Skolvägen 2, 184 86 Åkersberga, Telefon: 08 -540 817 97, Fax: 08 -540 663 05
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SLOFs kontaktpersoner
VAKANT
Stockholms län
VAKANT
Uppsala län
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

LINA ÖINERT
Gotlands län
Tel: 0498-26 83 42
lina.oinert@hsf.gotland.se

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

MARIA GUSTAVSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 50 81
maria.gustavsson@lg.se

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

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

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

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

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

MONA BARKENSJÖ
Västmanlands län
Tel: 021-17 56 17
mona.barkensjo@ltvastmanlad.se

KARIN BRUNNEGÅRD
Västerbottens län
karin.brunnegard@vlt.se

CHRISTINA HOUGAARD
Region Skåne
Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se

ANN FALCK
Jönköpings län
ann.falck@ltjkpg.se
NINNIE KARLSSON
Kronobergs län
Tel: 0372-58 51 47
ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

KERSTIN JOHANSSON
Hallands län
Tel: 0300-56 51 40
kerstin.johansson@lthalland.se
VAKANT
Västra Götalands län

ÅSA RUNDSTRÖM
Dalarnas län
Tel: 023-49 05 88
asa.runstrom@ltdalarna.se

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

VAKANT
Västra Götaland län

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

ordförande
vice ordförande

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
ARK Owe Norberg
BF Johannes Rudberg
Kulturfacket Anna Sjöberg
Informatörsfacket Sara Bengtzon
SLOF Ingrid Kongslöv
SMF: Karin Linder
Statliga chefsgruppen Stefan Boman
JOURHAVANDE OMBUDSMAN:
kopplas via växeln
må–tors 09.00-15.00 (lunchstängt 12.15-13.00), fre 13.00-15.00

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
060-19 14 77
08-463 44 34
070-175 75 40
0708-22 38 76
040-683 07 15
08-570 356 56
08-519 554 76
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
grafisk formgivare/informatör
webbredaktör
senior advisor

08-466 24 06

HANDLÄGGARE :
Sara Andersson
Linnéa Lilja
Bo Westas

informatör
studenter/projektledare
utredning

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

POSTADRESS:
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08-466 24 23
08-466 24 09
08-466 24 02

OMBUDSMÄN forts:
Catharina Guthartz

Tel (arb:)
kommun, M-län utom Malmö, Lund
0431-873 55
Helsingborg, N-län Halmstad, Hylte
Laholm kommun
Gunilla Johannesson
arbetsmarknad och förhandl.
08-466 24 03
Stockholms läns landsting
Hans Kyrö
förhandl. privat, kommun, landsting,
08-466 24 35
AB kommun, C, U, X samt kyrkan
Mira Lavikko
förhandl. privat, kommun, landsting,
08-466 24 16
AB-län privat, AC, Y
Sara Luthander-Hallström förhandl. statlig sektor hela landet,
08-466 24 27
endast kontaktmyndigheter
Anna Steen
förhandl, landsting, kommun, privat,
08-466 24 30
G, H, K, M-län kommun för Malmö,
Lund och Helsingborg, statlig sektor
hela landet, ej kontaktmyndigheter
Lennart Sandström
förhandl. kommun, landsting,
08-466 24 21
privat O-län
Lars-Erik Svelander
D, E, F och I-län delar av N-län Falken- 08-466 24 67
berg, Varberg, Kungsbacka och landstinget Halland samt S,T, W och Z-län
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

Box 760, 131 24 Nacka • BESÖKSADRESS: Planiavägen 13, Nacka • E-Post: kansli@dik.se • www.dik.se
TELEFON vxl : 08-466 24 00 • TELEFAX: 08-466 24 13
E-post till anställda på kansliet: fornamn.efternamn@dik.se
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POSTTIDNING

LOGOPEDNYTT
Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

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

S t or fototävling
för logopeder

Så här gör du:
Skicka in din(a) bild(er)
till oss senast 15 januari.
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 logopedyrket.
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.
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 Logopednytt och på www.logopedforbundet.se.
Tävlingsreglerna
• Logopedförbundets medlemmar kan delta i
•
•
•

•

tävlingen.
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
Logopedförbundet kan komma att använda
din(a) bild(er) för publicering på webben och/
eller 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.logopedforundet.se

