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Jag är inte en person som någonsin är 
ute i särskilt god tid, men redan flera 
dagar innan jul hade jag ett utkast till 
den här ledaren liggande på mitt skriv-
bord hemma. En idyllisk beskrivning av 
mitt jullov, att avsluta ett arbetsår och 
att inleda nästa.

Efter det ofattbara som hände på 
annandagens morgon kändes det jag 
hade skrivit inte längre aktuellt. Ändå 
har jag hela tiden befunnit mig precis 
där jag från början skrev att jag skul-
le befinna mig – i hörnet av min soffa, 
hemma i Staffanstorp. Det är bara ti-
den jag använt annorlunda än jag hade 
föreställt mig. Istället för att plöja mig 
genom årets skörd av julklappsböck-
er har jag suttit klistrad framför TVn 
och bläddrat från nyhetsprogram till 
nyhetsprogram. Från tryggheten här 
hemma har jag följt andra människors 
olycka och lidande och jag har rasat 
över det meningslösa i alltihop. Ännu 
har jag nog inte på allvar insett vidden 
av det som hänt och jag kommer ald-
rig att kunna sätta mig in i hur detta 
har varit, och fortfarande är, för dem 
som drabbats personligen. Själv är jag 
lyckligt lottad. Ingen i min släkt eller av 
mina vänner befann sig i det katastrof-
drabbade området, alla är i säkerhet. 

När det hemska nu har hänt har jag 
försökt bidra med det lilla jag kunnat. 
Jag har lagt pengar i Rädda barnens in-
samlingsbössor, jag har skänkt pengar 
till Radiohjälpen och när kommunens 
krisgrupp sattes i beredskap infann jag 
mig naturligtvis. Nu har jag tillbringat 
flera nätter i kommunens jourtelefon, 
vakande och mer eller mindre livrädd 
för att någon faktiskt ska ringa. Vad kan 
jag ha att erbjuda den som varit med 
om så fruktansvärda upplevelser, el-
ler ens dem som, liksom jag själv, be-
traktat detta på avstånd, men med en 
mycket mer personlig anknytning?

Lite tid har förflutit sedan de första 
beskeden från sydostasien kom. Döds-
talen har ständigt ökat, medan siffror-
na över saknade har hunnit både stiga 
och sjunka igen. Här i Staffanstorp för-

beredde vi oss, som på så många håll 
i landet, på tanken att det kunde stå 
skolbänkar tomma på första skolda-
gen, eller att vänner och kollegor kun-
de saknas på arbetet efter helgerna. 
Efter hand som dagarna går blir beske-
den klarare och den värsta dramatiken 
har lagt sig. I dagsläget saknas väldigt 
få från vår lilla del av landet. Allt fler av 
kommunens invånare återvänder fy-
siskt välbehållna, men med minnen av 
förfärliga upplevelser. Krisgruppen tar 
kontakt med dem alla efterhand som 
beskeden om deras hemkomst når oss. 
Arbetet med att hjälpa dem som kom-
mit tillbaka och deras anhöriga har för-
modligen precis börjat. Trots detta bör-
jar ändå livet för de flesta människor 
här i Sverige att återgå till vardag och 
med den kommer tryggheten i det väl-
kända. 

Jag ser själv fram emot att komma 
tillbaka till mitt arbete, att träffa alla 
dem som ingår i min vardag, både barn 
och vuxna. Många saker som jag innan 
jul var ganska trött på, känner jag nu 
att det är skönt att komma tillbaka till. 
Det ska bli skönt när livet helt återgår 
till det normala. Med det nya arbetsår-
et kommer också nya utmaningar. Den 
största uppgiften som ligger framför 
mig just nu är den fackliga. Vi i styrel-
sen arbetar för tillfället febrilt med att 
förbereda både logopedstämma och 
förbundsmöte. Till förbundsmötet för-
bereds handlingar och rapporter. Vi 
ska försöka sätta ord på det som vi har 
sysslat med under två hela år. Vad gäl-
ler stämman kommer den att erbjuda 
många intressanta föreläsningar och 
kortseminarier. Jag tycker att vi i sty-
relsen, och särskilt vår kursansvarige 
Inger Gillholm, har fått ihop ett myck-
et späckat och matnyttigt program. I 
förra numret av Logopednytt kunde du 
läsa om föreläsarna som kommer till 
stämman. Jag hoppas att vi ses i Göte-
borg den 10-11 Mars i år. 

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

•  Den 3/1 var det sista datum att sän-
da in motioner till förbundsmötet. 
Studenterna är de som varit flitigast 
på detta område. Inför förbunds-
mötet kommer alla medlemmar 
dvs även ni som inte är delegater 
att kunna ta del av förbundsmötes-
handlingarna på webben.

•  Svenska Logopedförbundet deltog i 
ett seminarium den 20/1 kring fram-
tidens barn- och ungdosmhabilite-
ring arrangerat av SVERI (Svenska 
Komittén för Rehabilitering Interna-
tional) och RBU (Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdo-
mar). Mer information om seminari-
et finns att tillgå på SVERIs hemsida 
www.sveri.se.

•  SACOs vårdförbund har gått sam-
man för att få till stånd ett möte med 
vård- och äldreomsorgsminister 
Ylva Johansson. Hon har till vår sto-
ra glädje tackat ja och vårdförbun-
den kommer att träffas den 31/1 för 
att lägga upp strategierna inför detta 
möte.

•  7/2 är sista datum för att skicka in 
nomineringar till valet av ny styrel-
se i CPLOL. Självklart kommer vi i 
Svenska Logopedförbundets styrelse 
att göra vad vi kan för att få behålla 
svensk representation i CPLOL sty-
relsen. 

• Styrelsen hade telefonmöte den 18/1. 
Nästa styrelsemöte äger rum i mars 
i anslutning till förbundsmötet.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

i Logopednytt?!
Har du något spännande du vill dela med dig av till 
rikets andra logopeder? En intressant bok du vill 
recensera? Ett recept du vill sprida? Fatta pennan 
och skriv! 

Maila ditt bidrag till dina redaktörer, logopednytt@dik.se  
Manusstopp för nästa nummer är 10/2. På s 3 kan du se 
manusstopp för hela året.

Camilla & Elvira, Redaktörer

Glöm inte att anmäla er till Logopedstämman! 
Gå in på www.logopedforbundet.se 
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Debatt

Vi vill kommentera intervjun med 
Pia Apt i Logopednytt 5/04. Artikeln 
ger inte en helt uppdaterad bild av 
nutida strömningar och aktuell forsk-
ning inom området afasirehabilitering. 
Utifrån den kan man få uppfattningen 
att logopeder inte är inriktade på att 
träna kommunikation. Ett flertal inter-
nationellt kända forskare inom afasio-
logi intresserar sig idag alltmer för hur 
logopeder förutom lingvistisk träning 
också kan arbeta för att undanröja 
kommunikationshinder i vardagen och 
öka tillgängligheten för personer med 
afasi. I Nordamerika har t ex ett nät-
verk bildats, LPAA: Life Participation 
Approach to Aphasia. De skriver just 
om hur traditionell logopedisk terapi 
kan kompletteras med andra insatser 
inriktade på samtal, kommunikation 
och delaktighet. Man kan söka infor-
mation om nätverket via underavdel-
ningen ”aphasia” på ASHAS hemsida 
www.asha.org. 

Vi håller med om att basen för den 
språkliga/kommunikativa rehabilite-
ringen är individuell diagnostik för att 
hitta bra träningsmetoder, planera re-
habilitering, informera etc. I artikeln 
får man uppfattningen att diagnosti-
ken används för att välja ut vilka pa-
tienter som är möjliga att träna. Detta 
är kanske riktigt vad gäller ren lingvis-
tisk träning. Vi anser dock att logope-
der kan göra insatser för de flesta per-
sonerna med afasi och deras anhöriga 
genom att lära ut kommunikations-

strategier som kan underlätta samtal. 
Här kan vi bl a referera till det Kathryn 
Garret skrivit om träning och åtgär-
der för personer med svår afasi (kapit-
let Adults with Severe Aphasia i Beue-
kelman & Mirenda: Augmentative and 
Alternative Communication: Manage-
ment of Severe Communication Dis-
orders in Children and Adults, ISBN: 
1557663335). 

Utifrån artikeln får man också upp-
fattning om att logopeder i allt för hög 
grad ägnar sig åt sociala aktiviteter 
med patienter. Den bilden av afasilo-
gopedens arbete känner vi inte igen. 
Logopeden måste med sina special-
kunskaper vara ansvarig för träning 
av funktionell kommunikation. Dä-
remot kan det vara andra som rent 
praktiskt utför denna träning. Det vi 
kan om kommunikation skall vi lära 
ut till andra kring afatikern och till alla 
dem som inom sitt yrke träffar män-
niskor med afasi(er) och andra kom-
munikationsstörningar. De skall kunna 
genomföra ett samtal med en person 
med afasi på ett värdigt sätt, med möj-
lighet för afatikern att påverka och ta 
egna beslut. Tillsammans med patien-
ten skräddarsyr vi behandlingen un-
der olika behandlingsfaser med tonvikt 
på det behandlingsinstrument som be-
hövs för tillfället. 

Artikeln tar också upp frågan om 
hjälpmedel. Vi håller med om att det 
är viktigt att poängtera svårigheter 
med att lära sig använda hjälpmedel. 

Viktigt är också att framhålla att det 
idag inte existerar något hjälpmedel 
som kan ersätta språket som sådant. 
Ett enda hjälpmedel löser inte kom-
munikationsproblemen för en person 
med afasi. När det gäller Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation 
(AKK) måste vi tänka utifrån ett mul-
timodalt perspektiv. Olika AKK-insat-
ser eller ordinationer; lågteknologiska 
och högteknologiska, kan behöva pre-
senteras för att underlätta kommunika-
tionen för den aktuella patienten. Det 
kan t ex vara introduktionskort (med 
instruktioner hur en samtalspartner ska 
bete sig för att kommunikationen ska 
fungera på bästa sätt) i kombination 
med bildstöd och en pratapparat som 
patienten använder i vissa sociala situ-
ationer. I artikeln berättar Pia Apt att 
man i Skåne har ett unikt system där 
logopeden har ansvar från akutstadiet 
tills dess att hjälpen inte längre be-
hövs. Vi läser detta med intresse och 
hoppas att det ger avtryck i resten av 
landet så att mer logopedresurser till-
kommer senare i rehabiliteringen. Då 
är patienter och anhöriga på ett annat 
sätt mottagliga för kommunikativ trä-
ning och logopeden kan göra stor nyt-
ta trots att den språkliga återhämtning-
en kanske avstannat. 

SLAG – Stockhoms logopeders afasigrupp
via Kristina Hansson

Kommentar kring 
afasirehabilitering
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Tandläkarens pekfinger tycks ofantligt 
stort när hon stoppar in det i den lille 
pojkens mun. Fingret prövar hur mun-
muskulaturen reagerar vid beröring och 
utforskar samtidigt  munhålan. Pojken, 
en liten baby på snart tre månader, vi 
kallar honom Anton, protesterar inte. 
Han är i den orala fasen. Och vem 
vet? Det kanske kommer mat?!

Men nej, nej, efter fingret kom-
mer en, för tandläkaren liten och för 
pojken stor, avtryckssked med en li-
lafärgad kletig massa. Trots tandläka-
rens försök att göra processen så kort 
som möjligt börjar Anton skrika. Lika 

snabbt är allt över. Avtrycket inspekte-
ras, godkänns och stoppas i en plast-
påse för vidarebefordran till tandtek-
niker. Anton, han har redan glömt det 
obehagliga.

Vi befinner oss på specialistav-
delningen för barntandvård på tand-
läkarhögskolan i Huddinge, närma-
re bestämt på pedodontiavdelningen, 
Odontologiska institutionen vid Karo-
linska Institutet. Här pågår samarbe-
te. Det är delar av KI:s oralmotoriska 
team, barntandläkare Kerstin Carlstedt 
från pedodontiavdelningen  och logo-
peden Liisi Raud Westberg från Tal-

När barntandvården och talkliniken gemensamt 
utformar gomplattor kan tungrots-r omformas 
till tungspets-r, totalt obegripligt tal bli förståeligt 
och ett slappt utseende bli alert

Slapp blir alert

Lisi och Kerstin, logoped respektive 
tandläkare, som bildar det oralmotoriska 
teame

kliniken  på Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge, som konfererar. 
Patienten, den lille Anton, har Downs 
syndrom och är kallad för behand-
ling enligt vårdprogrammet. Remissen 
kommer från barnkliniken, läkarna där 
är de första som möter barnen med 
denna genetiska störning.

– Barn med Downs syndrom ska 
behandlas hos oss så fort som möjligt, 
säger Kerstin Carlstedt, vars licenciat-
avhandling  var en fyraårsstudie som 
visade på positiva effekter av tidig be-
handling. 

Downs syndrom ger en tillväxt-
hämning hos barn mellan sex måna-
der och tre års ålder. Den är i ansiktet 
speciellt uttalad i mellandelen. Syndro-
met består också av en generell hypo-
toni, det vill säga låg muskelspänning, 
som är särskilt markant i det område, 
där ansiktets, munnens och käkarnas 
muskulatur ingår. På grund av hypo-
tonin får huvudet en felaktig ställning. 
Det hålls tillbakalutat. 

– Tungan är sällan för stor i sig, 
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men den här kombinationen av ned-
satt tonus i tungan och käkarnas led-
band  gör att underkäken successivt 
skjuts framåt och överkäken, som re-
dan innan är tillväxthämmad, blir is-
tället för smal. Ringmuskeln, som nor-
malt håller ihop munnen är också 
hypoton, därför hamnar tungan fram-
åt nedåt av tyngdkraften, förklarar Ker-
stin Carlstedt. 

Antons lilla avtryck blir ett negativ 
av gommen.  På gipsmodellen ska se-
dan en gomplatta i plast göras, vars ut-
formning tandläkare och logoped ge-
mensamt bestämmer.

– Kerstin Carlstedt visar ett prov-
exemplar där en röd gomplatta har en 
upphöjning med en krater i, långt bak 
i gommen. Framkanten är vågig med 
små, stickiga taggar, pellotter. 

Antons mamma tittar fundersamt. 
Hon är visserligen van att besöka spe-
cialkompetens för sin son, men att sät-
ta in apparater redan nu? Han är så li-
ten. 

– Du behöver inte vara orolig, han 
ska inte ha den hela dygnet, lugnar 
Kerstin Carlstedt. Högst en timme två 
gånger om dagen räcker för att påver-
ka reflexmönstret. Vakuumsuget gör 
att plattan sitter på plats i gommen och 
svalgreflexen och storleken hindrar 
den från att sväljas. Kratern aktiverar 
tungan och lockar den bakåt/uppåt. 

– Pellotterna här, säger hon och 
pekar på de små taggarna längst fram; 
de retar nerverna som ger impulser 
och aktiverar musklerna, så att han vill 
stänga munnen. 

– Vi brukar ganska snart se resultat, 
tillägger hon.

Logopeden Liisi Raud Westberg ger 
även andra råd.  

 – Stryk över Antons överläpp så 
ofta du kan och pussas mycket, då vill 
han aktivera läpparna och omkringlig-
gande muskler, säger hon. När han 
blir lite större kan man även använ-
da en eltandborste som stimulator för 
tungan.

Än så länge ser Anton ut som de 
flesta barn i samma ålder, tandlös och 
dreglande. Hypotonin har ännu inte 
förändrat hans utseende. Men be-
handlas han inte kommer han troli-
gen att utveckla en munandning  med 
munnen öppen och en tunga som åker 
fram och ger ett infantilt uttryck. Mu-
nandningen skapar i sin tur muntorrhet 
med stor risk för både karies och tand-
lossning samt felaktiga bettförhållan-
den. Rinner dessutom en dregeldrop-
pe ut över kanten blir bemötandet av 
barnet många gånger överbeskyddan-
de, ibland ignorerande och kanske rent 
av avståndstagande. Att talet blir orent 
förbättrar inte situationen. Dessutom 

snarkar ofta dessa barn och drabbas 
många gånger av sömnapnée, vilket 
kan vara direkt livshotande. 

Mamman är redan van att ta med 
sin lilla Anton på kontroller av krop-
pens övriga delar. Sedan lång tid finns 
ett väl utvecklat medicinskt vårdpro-
gram för barn med Downs syndrom. 
De kallas till olika stationer vid olika 
åldrar. När de föds tittar man på ge-
netiken och hjärtverksamheten sedan 
kontrolleras thyroideafunktionen, hör-
sel, syn och så vidare. 

Det var först i början på 1990-ta-
let, när Kerstin Carlstedt kom i kon-
takt med barnläkaren Ihsan Sahrman 
på neonatalavdelningen som tanken 
att etablera en odontologisk station för 
barn med Downs syndrom uppstod.

Det oralmotoriska teamet som star-
tade 1997  diskuterades fram mellan 
specialisttandläkare, logopeder och 
foniater. Samarbete med öron-, näs-, 
och halsläkare kommer också in när 
kirurgi  ska utföras. Barn med Downs 
syndrom får med tiden ofta förstorade 
halsmandlar och polyper i näsan, som 
måste justeras. 

Det oralmotoriska teamet arbe-
tar med barn från flera olika diagnos-
grupper. Det är allt från de som inte 
kan säga S eller R till de vars talljud är 
totalt omöjligt att förstå. Det kan vara 
orsakat av cp-skador, statiska muskel-
sjukdomar, grava degenerativa mus-
kelsjukdomar och centrala muskel-
dysfunktioner. Där handlar det till en 
början om problematiken med and-
ning, sugning, sväljning, tuggning och 
ätande, sedan kommer talet.

Förutom barn med Downs syn-
drom får även andra hjälp av oral-
motoriska gomplattor. Plattorna är 
ständigt föremål för nya idéer och tek-
nikern Jiri Zak inte bara följer ritningar-
na utan lägger även in färger och bil-
der. Allt för att plattorna ska användas. 
Liisi Raud Westberg och Kerstin Carl-
stedt visar upp en arsenal av plattor. 

– Den här med stimulatorer över-
allt kallas mutterplatta, den ger patien-
ten en karta över var tungan ska place-
ras vid olika talljud, och den med lilla 
pärlan bakom framtänderna hjälper 
tungan att hitta D och T-ljud. Barn som 
inte kan säga normala S med tungspet-
sen skickar ofta ut S-ljudet i kindpar-
tiet. Då hänger vi gardiner ner på si-
dorna och en tråd i medellinjen för att 
forma tungan. 

Uppfinningsrikedomen är stor. Ur-
sprunget till plattorna kommer från den 
argentinska neurologen Castillo Mora-
les som tidigt engagerade sig i barn 
med  läpp-, käk-, gomdefekter och 
som såg att den gomplatta han satte in 
för att underlätta ätandet också stimu-

lerade oralmotoriken. Därför gjorde 
han en annan variant åt barn med hy-
potoni. Castillo Morales idéer och tan-
kar har sedan presenterats, men någon 
utvärderande forskning mot kontroll-
grupp har aldrig gjorts förrän nu när  
forskarna vid Karolinska Institutet lagt 
fram sina studier. 

Förutom samarbetet med Talklini-
ken på Karolinska Universitetssjukhu-
set, Huddinge, samarbetar pedodonti-
avdelningen med Danderyds sjukhus, 
i ett oralmotoriskt team med likartad 
verksamhet.  

 Ann-Marie Björklund

Artikeln är tidigare publicerad i Medicinsk 
Vetenskap, 1/2004.

Oralmotoriskt team
• Tandläkare – pedodontist
• Logoped

Samarbetar med
• Foniater
• Neurolog
• Ortodontist
• Öron-, näs-  och hals läkare
• Talpedagog
• Sjukgymnast

Oral motoriskt status
• Observation av extra- och 
 intraoral muskulatur i vila
• Muskelfunktion i ansikte, läppar, 
 tunga och gom
• Dregling och spottfunktion
• Ätande – tuggrörelser 
 och drickande
• Sväljmönster – höjning av 
 struphuvudet
• Sensorik

Indikationer gomplatta
• Normalisera tungposition
• Etablera läppslutning
• Minska dregling
• Separera tungspetsens rörelser 
 från käken
• Automatisera en enkel förelse
• Öka spänst och styrka i tunga 
 och läppar
• Lokalisera bestämda 
 artikulationsställen
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Recension

Mundmotoriskt kompendium och
Kompendium til undervisning af born med 
läbe-ganespalte og andre ganedysfunktioner
Två nya kompendier för munmotorisk 
träning och talträning (Da. undervis-
ning) av talavvikelser hos barn med 
läpp-käk-gomspalt eller annan gom-
funktionsproblematik har författats av 
de danska logopederna Bau, Schöps och 
Boers. De är alla verksamma vid LKG-
centret i Hellerup utanför Köpenhamn 
och välkända för fl era LKG-logopeder 
i Sverige som samarbetspartners i den 
internationella multicenterstudien 
Scandcleft-projektet.
Båda kompendierna innehåller å ena 
sidan en mängd fi na illustrationer och 
tips på övningar för artikulation och oral 
motorik i många olika varianter, å andra 
sidan vidmakthåller de den för länge 
sedan motbevisade föreställningen att s 
k blåsövningar kan förbättra gommens 
funktion under tal. Än värre är dock att 
dylika övningar utgör en risk för felinlär-
ning. Särskilt ihärdiga blåsövningar av 
dem som saknar anatomiska förutsätt-
ningar kan åstadkomma en utåtaktivitet 
av svalgets sidoväggar (vidgning) istället 
för den nödvändiga inåtaktiviteten som 
krävs för att få till stånd en tillstängning 
i velofarynx.

I kompendierna är kortfattad teoretisk 
information varvad med faktarutor och 

sammanfattningar vilket gör informa-
tionen lättillgänglig. Den är inte un-
derbyggd med vetenskapliga bevis el-
ler annan evidens då sådan dessvärre 
nästan helt saknas, utan bygger hu-
vudsakligen på praktisk erfarenhet och 
antaganden. Men just när det gäller 
blåsövningar finns övertygande bevis 
för att funktionen vid sådana inte är 
desamma som vid tal (Shprintzen m fl 
1975). Det är därför direkt besvärande 
att man ånyo får läsa om den felaktiga 
föreställningen att användning av s k 
sug- och blåsövningar kan förbättra 
gomfunktionen också för talproduk-
tion t ex ”Puste- och sugøvelser styrker 
ganesejlsfunktionen, i det den bløde 
gane ’tvinges’ til at lukke tæt af mod 
næsehulen...” (sid 36). Författarna 
skriver visserligen att övningarna i sig 
själv inte ger någon omedelbar effekt 
på talet, men menar att en sådan kan 
uppnås indirekt och förordar därför 
den typen av övningar. Man ger flera 
exempel i Undervisningskompendiet. 
Risken med att öva sig att blåsa kraft-
fullt i just sådana övningar med avsikt 
att få till stånd en bättre velofarynxtill-
stängning är som sagt att aktiviteten i 
gommen/velofarynx inte är densamma 
som vid tal och kan ge oönskade ef-

fekter som vidgning av svalgväggarna 
vilket kan vara mycket svårt att komma 
tillrätta med. 

Vi är många kliniker som använder 
olika övningar för att rikta luftström-
men oralt under olika artikulatoriska 
aktiviteter för att hitta och befästa oral 
luftström i produktion av konsonan-
ter. Det är synd att det inte framhålls 
att materialet framförallt är mycket an-
vändbart till sådana övningar. 

Huruvida oralmotoriska övningar/
stimulans är användbara för att för-
bättra artikulation är mera kontrover-
siellt. Forskare och teoribildare inom 
området neurologiskt betingade tal-
störningar har mycket bestämt avfär-
dat användning av icke-taluppgifter 
eller s k talliknande uppgifter för att 
förbättra aktiviteten i tal (t ex Weismer, 
2004). Men många andra förordar de-
samma för att just för att stärka musku-
laturen vilket anses förbättra förutsätt-
ningarna för talet.  I Mundmotoriskt 
kompendium uppger författarna att 
övningarna med fördel kan användas 
vid just neurologiskt betingade talstör-
ningar liksom vid strukturellt betinga-
de sådana och man ”antager... (som 
logopeder) att også taleproduktionen 
bedres med träning af de muskler.....”. 

Mundmotoriskt kompendium.
Bau A & Schöps A. Specialpeda-
gogisk förlag, 2003 (DK). ISBN: 87 
7607 022 0.

Kompendium til undervisning 
af born med läbe-ganespalte og 
andre ganedysfunktioner
Bau A, Boers M & Schöps A. 
Special-pedagogisk forlag, 
2003 (DK).
ISBN: 87 7399 916 4
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Författarna bekräftar att det inte finns 
några vetenskapliga bevis för att mun-
motorisk träning har en positiv effekt 
på uttalsproblem, men hävdar att det 
finns beprövad erfarenhet och råder en 
stor enighet i kåren om värdet av mun-
motorisk träning för att förbättra talet. 
I Undervisningskompendiet bekräftas 
författarnas positiva inställning ytterli-
gare: ”Derfor har disse børn særlig me-
get brug for att få stimuleret muskler-
ne ved hjelp av mange mundmotoriske 
øvelser med henblik på en optimal tal-
ekvlitet”. Detta återstår att bevisa. 

Några ytterligare kommentarer:

• Författarna rekommenderar avspän-
nings- och röstövningar men jag kan 
inte se att man utnyttjar idén med 
kombinerad röst och velofarynste-
rapi där ökad luftflödeshastighet för 

optimal röstproduktion också verkar 
gynna velofarynxfunktionen om det 
finns anatomiska förutsättningar.

• Det är olyckligt att en endast nätt 
gomslutning mot bakre svalgväggen 
som den i figur på sidan 35 skall il-
lusterera velofarynxtillstängning. 
Normalt sett krävs en högre och 
längre anläggningsyta mot bakre 
svalgväggen och gärna en s k knä-
bildning. 

• Tyvärr används används felaktigt 
symbolen /?/ (frågetecken) som fo-
netisk symbol för glottal klusil i Un-
dervisningskompendiet.  

Sammanfattningsvis är detta två kom-
pendier med massor av övningar som 
med anpassning borde kunna använ-
das framgångsrikt för träning av arti-
kulation. Det är det materialet borde 
användas till! Om många dessutom 

utvärderar träningen skulle vi få väl-
behövlig information om effektiviteten 
i dylika behandlingsinsatser.

Anette Lohmander
Docent, leg.logoped

Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet

Referenser: 
Shprintzen RJ, McCall GN, Skolnick ML, 
Lencione RM. Selective movement of the 
lateral aspects of the pharyngeal walls during 
velopharyngeal closure for speech, blowing 
and whistling in normals. Cleft Palate J 1975: 
12; 51-58.
Weismer G. Philosophy of research in Dysar-
thria. Paper presented at the 10th ICLPA 
Meeting (International Clinical Linguistics & 
Phonetics Association), Lafayette, Louisiana, 
USA, Feb. 2004.

Recension

Detta är en skrift som, enligt förordet, 
främst vänder sig till personliga assis-
tenter, vårdpersonal och anhöriga och är 
tänkt att vara en informationsskrift med 
patientnära information. Syftet är att ge 
förslag på hur man kan göra vardagen 
tillsammans lättare, mer innehållsrik och 
meningsfull.

Skriften inleds med ett par sidor om 
själva sjukdomen, dvs sjukdomsbild, 
ärftlighet och behandlingsmöjligheter. 
Därefter följer den praktiska handled-
ningen som upptar infallsvinklar som 
motorik, personlighet och beteende, 
tankeförmåga – kognition, förmågan 
att kommunicera, förmågan att äta, 
mun- och tandhälsa och samliv och 
sexualitet. Här beskrivs allmänt för-
ändringar och svårigheter men också 
möjligheter att bemöta, stimulera, 
stödja och hjälpa personer i olika ske-
den av sjukdomen. Man ger handfasta 
råd och tips på vad man kan hjälpa till 
med som personal och anhörig, enkla 
strategier att ha till hands och vilken 
yrkeskategori som kan hjälpa en ifall 

man är i behov av mer hjälp. Till sist 
följer några sidor om sociala och juri-
diska frågor där man bl a benar upp 
vad kommun, landsting resp Försäk-
ringskassa har för ansvar. Man tar även 
kort upp svåra ämnen som flyttning 
och separation och familjesituationen.

Genomgående är språkbruket en-
kelt och lättfattligt och innehållet är 
lätt att ta till sig, utan att för den skull 
förenkla så mycket att verkligheten för-
vanskas. Man får många bra och an-
vändbara tips som lätt kan anpas-
sas till den enskilde personens vardag 
och de svårigheter som han/hon kan 
möta. Man kan ha nytta av denna lil-
la skrift som kliniskt arbetande logo-
ped, dels för att själv skaffa sig en bild 
om denna tämligen ovanliga sjukdom, 
och dels för att ha bra och aktuellt ma-
terial att rekommendera till exempel-
vis anhöriga.

Camilla Björnram
Logoped, Göteborg

Huntingtons sjukdom, 
En praktisk handledning
Författare: Genomteamet SU/Östra 
och Mun-H-Center Göteborg, 
redaktör: Bitte Ahlborg
ISBN: 91-973028-6-4

Huntingtons sjukdom
En praktisk handledning
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Recension

Kommunikation i grupp – för barn och 
ungdomar med talhandikapp är en bok 
som vill ge inspiration till logopeder, 
lärare och andra att samla barn (och 
vuxna) med talhandikapp i grupper. Om 
och om igen poängteras vikten av språk-
lig gemenskap! 

Boken är uppdelad i tre delar: den för-
sta är en teoretisk bakgrund med aktu-
ell AKK-forskning, i andra delen pre-
senteras författarnas (och i viss mån 
även andras) erfarenheter av grupper 
och i den sista delen får vi konkreta 
förslag på arbetssätt och metoder.

Alla som har tampats med att få 
AKK att riktigt lyckas i praktiken, alla 
som har försökt motivera personal 
och föräldrar till att använda AKK inte 
bara ibland (hos logopeden) utan all-
tid, kommer nog hålla med om att det-
ta är en skrift som bör spridas! Precis 
som författarna skriver är AKK-inlär-
ning en komplicerad process, som krä-
ver många, många inlärningstillfällen, 
och mycket kunskap hos omgivning-
en. Och det är skrämmande att läsa 
att det största hindret för AKK att lyck-
as är bristande kunskaper hos ansva-
rig personal.

I den teoretiska bakgrunden tar för-
fattarna bl a upp att personen med tal-
handikapp inte bara behöver lära sig 
ett nytt språk (AKK) utan också att 
kommunicera. Man diskuterar vikten 
av språkgemenskap, att språk utveck-
las tillsammans med andra, och att 
AKK-användaren ofta är ensam om 
sitt språk. Integrering ställs mot segre-
gering. Man måste få träffa andra som 
kommunicerar med exempelvis bliss, 
för att förstå meningen med det! 

Kort behandlas även olika AKK-
sätt, och symbolsystem. Vilket ska 
man välja för att barnet ska kunna ut-
veckla sitt språk bäst?

Exemplen på grupper är många, 
främst från Skåne, men mot slutet får vi 
även kortare beskrivningar för hur man 
arbetar på andra håll i landet. För var-
je grupp presenteras bakgrund, mål-
sättning, arbetssätt mm. Ofta avslutas 
det med en beskrivning av hur det kan 
gå till från det att deltagarna anländer 
tills det är dags att avsluta grupptillfäl-
let. Det är detaljerat och strukturerat. 
Baksidan av denna struktur är att det 
ibland blir väl mycket upprepning, ef-
tersom många av grupperna är upp-
byggda på samma sätt.

Gemensamt för grupperna är in-
riktningen på kommunikation mellan 
deltagarna, en jämlik kommunikation 
mellan likar, och att den vuxnes roll är 
nedtonad. Som ledare för gruppen ska 
man vara uppmuntrande och stödjan-
de, men absolut inte styrande.

Ett annat gemensamt drag för de 
flesta grupperna är att ingen formell ut-
värdering har gjorts, och det är synd! 
Ledarna har dock sett både minskad 
passivitet, mer åldersadekvat beteende 
gentemot varandra och att barnen vänt 
sig allt mindre till de vuxna.

Metoddelen är praktiskt och tydligt 
skriven, med exempel på syften och 
mål för kommunikationsgrupper och 
mycket råd inför start av nya grupper. 
Författarna ger tips på hur man kan 
underlätta samtalet deltagarna emel-
lan, och hur de kan uppmuntras till att 
ta mer initiativ, välja och utveckla äm-
nen, ge respons mm.

I det stora hela bjuder Kommunika-
tion i grupp – för barn och ungdomar 
med talhandikapp på intressant och in-
spirerande läsning. 

Jag ska ha kommunikationsgrup-
per i vår!

Elvira Berg, Stockholm

Kommunikation i grupp
Boel Heister Trygg 
Medarbetare: Ida Andersson 
Maja Sigurd Pilesjö
SÖdra regionens Kommuni-
kationscentrum
Hjälpmedelsinstitutet 2002 
ISBN: 91-88337-65-0

Kommunikation i grupp
– för barn och ungdomar 
med talhandikapp
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Kan Själv är ett dataprogram utvecklat 
för barn i behov av särskilt stöd, och 
är tänkt att användas både på försko-
lor, särskolor, datatek och i hemmet. I 
programmet kan man skapa enkla orsak-
verkan sekvenser, små berättelser eller 
sånger.

Med Kan Själv kommer ca 150 olika 
bilder, visor, sagor och flera exempel-
filer för att ge oss idéer om vad vi kan 
göra själva. Bilderna och animering-
arna är söta, och ofta roliga. Utöver 
detta kan man själv lägga in nya bilder 
eller sekvenser. Det är relativt lätt att 
komma igång att använda program-
met. Man väljer vilka bilder man vill 
ha i sin sekvens, och så är det bara att 
sätta igång och trycka!  

Så långt gott och väl, men har vi 
inte hört detta förut?

Det som skiljer Kan Själv från an-
dra trycka-hända-program är att man 
kan få höra det talade ordet till bil-
den, och se ordet tecknas till om man 
vill. Och häri ligger i min mening pro-
grammets styrka. Vilka möjligheter till 
språkträning...!

Programmet har flera inställnings-
möjligheter och övningarna kan an-
passas på olika sätt. Man kan välja om 
man vill ha ljud och bild, tal och bild, 
text och bild eller om man vill lägga 

till en videosekvens där ordet tecknas. 
Programmet kan styras via mus, tang-
entbord eller externa kontakter.

Enligt omslaget vänder sig pro-
grammet främst till barn mellan 1 - 5 
år, men ett annat av programmet styr-
kor är att dess bilder kan passa även 
äldre barn. Om man är en 13 årig kille 
på betydligt lägre utvecklingsnivå kan-
ske det inte är så roligt att titta på dan-
sande snögubbar längre. I Kan Själv 
kan man istället trycka fram en spratt-
lande läskig spindel. Eller göra sitt eget 
fotoalbum med både bilder och ljud.

Men... programmet dras också 
med något som ter sig som barnsjuk-
domar. Ofta är inte tecknen synkro-
niserade med talet/sången, och man 
tappar helt den förtydligande effek-
ten! Det går inte heller att välja både 
ljud (kossans roliga ”muu!”) och tal till 
samma sekvens. Ibland känns inte hel-
ler bildvalet helt genomarbetat. (Inte 
använder man ett kokt ägg i äggkopp 
när man bakar?)

Dessa små imperfektioner går 
ändå lätt att förlåta, och jag tycker att 
Kan Själv är ett välkommet tillskott i 
trycka-hända-världen! 

Elvira Berg
Stockholm

Kan Själv – ett trycka-hända-
program med tecken till!

Kan Själv 
KenArt Media
www.kenart.se

Infomedica är i första hand till för 
allmänheten, men även vård- och 
apotekspersonal kan ha nytta av saj-
ten i sitt arbete, liksom skolor, medier 
och bibliotek. En särskild avdelning, 
Handboken, vänder sig främst till 
dem som arbetar inom hälso- och 
sjukvården. Förutom text och bild 
innehåller Infomedica animerade 
filmer för barn. I avdelningen Svars-

banken och Fråga doktorn finns drygt 
2000 sökbara frågor och svar, som 
fylls på oavbrutet. Där finns också 
möjlighet att ställa en personlig fråga 
till en grupp specialister i allmänme-
dicin, och få svar inom sju dagar.

Texterna skrivs av läkare, sjukskö-
terskor, tandläkare, apotekare, labo-
ratoriepersonal och andra skribenter i 
hela landet. Redaktörer arbetar ingå-

ende med materialet för att göra det 
så begripligt och lättläst som möj-
ligt. Alla texter är kvalitetssäkrade i 
flera instanser. Allt material uppdate-
ras minst en gång om året enligt sam-
ma kvalitetskrav, som gäller för de ur-
sprungliga texterna. 

Innehållet är fritt för utskrift. Varje 
text kan skrivas ut, antingen sida för 
sida eller som ett samlat häfte.

www.infomedica.se – Sveriges enda public service-
företag för hälso- och sjukvård-
sinformation på nätet. 
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Forskning

Arbetsminnet är en grundläggande 
kognitiv funktion som krävs för många 
mentala aktiviteter. Arbetsminnet använ-
der sig av frontalloben (pannloben) av 
hjärnan och svårigheter med arbetsmin-
net kan uppstå vid olika kliniska tillstånd 
då frontallobens funktion rubbas, såsom 
vid stroke, skallskador och ADHD. Vi 
har visat att systematisk träning kan 
förbättra arbetsminnet. Detta har visat 
sig förbättra kontrollen av uppmärksam-
heten och lindra koncentrationssvårighe-
terna vid ADHD. Hjärnavbildning visar 
också att arbetsminnesträning medför 
ökad aktivitet i frontalloben.

Arbetsminne är nödvändigt för 
många mentala uppgifter
Arbetsminne är förmågan att hålla in-
formation aktuell under en kort tid. 
Man kan mäta arbetsminneskapaci-
teten exempelvis genom att testa hur 
många siffror man kan återge efter att 
ha hört dem en gång. I dagliga livet 
används arbetsminne för att komma 
ihåg instruktioner om vad vi ska göra 
härnäst, för att lösa problem och för 
att kontrollera vår uppmärksamhet; 
”komma ihåg vad vi ska koncentrera 
oss på”.

När man har problem med arbets-
minnet så upplevs det ofta som att 
man har problem att koncentrera sig. 
Man kan exempelvis ha problem att 
koncentrera sig på det man läser. Man 
kan också glömma vad det var man 
skulle göra medan man går från ett 
rum till ett annat för att hämta något. 
Barn med arbetsminnesproblem glöm-
mer ofta vad de skall göra härnäst, vil-
ket gör det svårt att utföra aktiviteter 
enligt en instruktion.

Man har i flera decennier forskat 
kring hur hjärnan fungerar då man an-
vänder arbetsminnet. Studier har visat 
att frontalcortex (pannloben) är myck-
et viktig. Andra viktiga strukturer är 
parietalcortex (hjässloben) och de ba-
sala ganglierna. Det är också viktigt att 
signalering med transmittorsubstansen 
dopamin fungerar korrekt. 

Träning av arbetsminnet 

Arbetsminnesproblem uppstår vid 
många kliniska tillstånd
Generellt kan man säga att arbetsmin-
net försämras då frontalloben, eller 
det dopaminerga systemet störs. Stro-
ke som drabbar frontalloben resulterar 
således i arbetsminnesproblem, liksom 
allvarligare skallskador (Robertson and 
Murre, 1999). I dessa fall leder arbets-
minnesproblemen till svårigheter med 
koncentration och planering. Ett till-
stånd där man på senare år uppmärk-
sammat arbetsminnesproblemen är 
Attention Deficit Hyperactivity Disor-
der (ADHD).

ADHD är ett allvarligt handikapp
ADHD definieras som svåra problem 
med uppmärksamhet, impulsivitet och 
hyperaktivitet. ADHD drabbar 3-5 % 
av barn mellan 6-16 år, vilket gör den 
till den vanligaste neuropsykiatriska 
diagnosen. Ungefär 40 000 barn i 
Sverige är drabbade. När barnen 
växer upp minskar ofta hyperaktivite-
ten, men uppmärksamhetsproblemen 
kvarstår i en majoritet av fallen och 
kan leda till problem med skolgång, 
utbildning och inom arbetslivet (Soci-
alstyrelsen, 2002). 

Anatomiska studier visar också på 
att frontalloben, liksom basala gang-
lierna statistiskt sett är mindre på barn 
med ADHD, även om detta varie-
rar från individ till individ. Det finns 
också tecken på att dopaminsystemet 

fungerar lite annorlunda hos dem med 
ADHD. Detta skulle kunna vara de 
neurologiska orsakerna till arbetsmin-
nesproblemen vid ADHD.

Arbetsminnesuppgifter verkar ock-
så vara en typ av uppgifter som barn 
med ADHD har särskilda svårigheter 
med (Dowson et al., 2004; Kempton 
et al., 1999; Westerberg et al., 2004; 
Castellanos and Tannock, 2002). 
Dessa problem skulle kunna förklara 
många av de symptom som innebär 
att man har problem att ’komma ihåg 
vad man ska koncentrera sig på’ samt 
att utföra saker enligt instruktioner som 
man måste hålla i arbetsminnet.

Kan arbetsminnet förbättras?
Arbetsminnets kapacitet har traditio-
nellt setts som något statiskt som inte 
går att förändra. Torkel Klingberg och 
Helena Westerberg, vid avdelningen 
för neuropediatrik vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus har dock forskat kring hur 
arbetsminnet skulle kunna förbättras 
genom träning. Torkel Klingberg har i 
många år kartlagt hjärnaktiviteten vid 
arbetsminnesuppgifter genom forsk-
ning vid Karolinska Institutet och Stan-
forduniversitet. Helena Westerberg har 
en bakgrund inom klinisk psykologi, 
med erfarenhet av att arbeta med barn 
med koncentrationssvårigheter. Meto-
derna är bland annat inspirerade från 
vad man vet om annan typ av träning 
som förändrar hjärnan, dvs. som leder 

Figur 1  Områden som 
aktiveras vid en arbetsmin-
nesuppgift (från Klingberg et 
al. 2002).
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till plasticitet (Buonammo och Mer-
zenich). Metoden utarbetades tillsam-
mans med Jonas Beckeman och David 
Skoglund, som har många års erfaren-
het av produktion och design av lek-
och-lär datorspel. 

Träningen består av ett antal ar-
betsminnesuppgifter som utförs på en 
dator. Svårighetsnivån anpassas auto-
matiskt enligt en specifik algoritm. Var-
je dag utför barnen en förutbestämd 
mängd uppgifter, vilket tar ungefär 
40 minuter. Barnen tränar fem dagar i 
veckan i fem veckor. Träningsresulta-
ten sparas i en fil på datorn och skick-
as sedan via Internet till en server så att 
en psykolog kan övervaka att träning-
en framskrider planenligt. Figur 2 visar 
hur prestationen gradvis förbättras un-
der träning.

Första träningsstudien: 
lovande resultat
I den första studien (Klingberg et al., 
2002) ingick barn i åldern 7-13 år med 
ADHD. Studien jämförde två grupper: 
en behandlingsgrupp och en kontroll-
grupp. I behandlingsgruppen anpas-
sades svårighetsnivån i programmet 
efter barnets förmåga för att få maxi-
mal träningseffekt. I jämförelsegrup-
pen använde man samma program, 
men svårighetsnivån anpassades inte. 
Istället fick man hela tiden träna med 
lätta uppgifter, t.ex. att komma ihåg 
två siffror. Detta antogs inte ge samma 
träningseffekt. Före och efter träning 
testades barnen med neuropsykologis-
ka uppgifter och man analyserade hur 
mycket bättre träningsgruppen blev 
jämfört med kontrollgruppen.

Genom att jämföra förändringen i 
de två grupperna kontrollerar man för 
icke-specifika effekter såsom att man 
blir bättre på att ta en test två gång-
er. Det visade sig att träningsgruppen 
hade blivit signifikant mycket bätt-
re på arbetsminnesuppgifter, även så-
dana som inte var del av träningspro-
grammet. Dessutom förbättrades de 
på en uppgift som mäter inhibitions-

förmåga, något som barn med ADHD 
har svårt med. Oväntat nog förbättra-
des de också på problemlösningsupp-
gifter som är högt korrelerade med IQ 
mätningar.

Resultaten bekräftas 
i en andra studie
Två brister i den första studien var det 
låga antalet försökspersoner, samt att 
man inte utförde någon skattning av 
ADHD-symptom. Det fanns heller 
ingen uppföljning för att se hur länge 
resultaten varade. En andra studie ut-
fördes därför på fyra olika kliniker 
i Sverige (Klingberg et al., in press). 
Studien lades också upp som en ran-
domiserad, placebokontrollerad dub-
belblind studie. Precis som i första 
studien jämfördes två olika varianter 
av träningsprogrammet: en med svåra 
uppgifter och en med lätta (=kontroll). 
Skattning av symptom samt neuropsy-
kologiska tester utfördes före, efter, 
samt tre månader efter träning.

När neuropsykologisk testning ut-
fördes efter träning visade det sig att 
träningsgruppen hade förbättrats signi-

fikant mycket mer än kontrollgruppen 
på arbetsminnesuppgifter. Dessutom 
hade de förbättrat inhibitionsförmå-
ga och problemlösningsförmåga. Så 
mycket som 90% av effekten kvarstod 
tre månader efter avslutad träning på 
flera uppgifter.

Föräldraskattning visade en signi-
fikant minskning av symptom. Lärar-
skattningen var inte signifikant, men 
sammanslagning av föräldra- och lä-
rarskattning visade på en signifikant 
minskning av koncentrationssvårig-
heterna. Av 10 barn som uppfyllde 
ADHD kriterier före träning så uppfyll-
de endast 4 det efter.

Resultaten i den andra studien be-
kräftade alltså fynden från den första 
studien vad det gäller förbättring på 
neuropsykologiska tester. Dessutom 
såg man förbättring då ADHD symp-
tomen skattades. 

Träning av arbetsminnet efter stroke 
Arbetsminnet försämras ofta väsentligt 
efter stroke och allvarligare skallskador 
(Robertson and Murre, 1999). Den här 
kognitiva försämringen kan upplevas 

Figur 2  Förbättring för tre 
olika arbetsminnesuppgifter 
under 18 dagars träning (från 
Olesen et al., 2004)

Figur 3  Prestation i en visuo-
spatiell arbetsminnesuppgift före 
och efter träning samt uppfölj-
ning tre månader senare. En 
signifikant förbättring sker efter 
träning, och effekten kvarstår 
till mer än 90%. 
(från Klingberg et al. (in press).

Forskning
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som problem med uppmärksamhet 
och planering, och dessa kognitiva 
symptom är en av de viktigaste orsa-
kerna till varför man har svårt att gå 
tillbaka till samma arbetsuppgifter som 
före skadan. Vi har därför utvärderat 
om träning av arbetsminnet kan hjälpa 
personer med stroke (Westerberg et 
al., 2003).

I den genomförda studien ingick 
18 personer, mellan 34 och 65 år som 
drabbats av stroke 1-3 år tidigare. Alla 
genomgick neuropsykologiska tester 
och lottades sedan till en behandlings-
grupp som fick träna arbetsminnet, el-
ler till en kontrollgrupp. När de testa-
des igen efter fem veckor visade det 
sig att träningsgruppen förbättrats på 
en rad tester som mäter arbetsminnet, 
samt andra tester som brukar använ-
das för att mäta kognitiva svårigheter 
vid stroke (”paced auditory serial ad-
dition task” och Ruff 2&7). Genom 
att jämföra självskattning av kognitiva 
problem i de båda grupperna såg man 
att de i behandlingsgruppen upplevde 
färre kognitiva besvär i det dagliga li-
vet efter träning. 

Även om studien var liten och be-
höver replikeras, så tyder den på att 
även äldre vuxna kan förbättra sitt 
arbetsminne, och att metoden skulle 
kunna användas kliniskt vid strokere-
habilitering. 

Träning och förändring 
av hjärnaktivitet
Vad är det då som händer i hjärnan 
när vi tränar? Med en MR kamera och 
en teknik som kallas funktionell MR 
kan man mäta var hjärnan aktiveras, 
och hur aktiviteten förändras. Vi an-
vände oss av den tekniken för att stu-
dera hur hjärnaktivitet såg ut före, un-
der och efter träning hos unga, friska 
vuxna personer (Olesen et al., 2004). 
I två olika experiment kunde vi se att 
träning ökade aktiviteten i pannloben 
(frontalcortex) och hjässlob (parietal-
cortex) då personerna utförde arbets-
minnesuppgifter. 

Dessa resultat visar att de neurala 
system som är associerade till arbets-
minnet är plastiska, dvs. inte statiska 
utan förändringsbara. Det är också in-
tressant att notera var i hjärnan den-
na förändring skedde. Områdena var 
belägna i multimodala delar av hjär-

nan, d.v.s. områden som inte är knut-
na till någon specifikt sinne såsom syn 
eller hörsel. Dessa multimodala om-
råden är istället aktiva vid en rad oli-
ka komplexa mentala uppgifter. För-
bättrad funktion i ett sådant område 
skulle kunna förklara hur träningsef-
fekten kan spridas i många olika tes-
ter,  som vi sett i studierna med barn 
med ADHD.

Framtida utveckling
Träningsmetoden utvecklas ständigt. 
Vi samlar hela tiden in data från de 
personer som tränar och lagrar dem 
i en databas. Genom analyser av den 
databasen hoppas vi att ständigt kun-
na göra träningsmetoden bättre, och 
anpassa den efter varje individs unika 
förutsättningar. 

Torkel Klingberg är docent vid Neu-
ropediatriska enheten vid Astrid Lind-
grens Barnsjukhus i Stockholm. Han 
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berg, Jonas Beckeman, David Skog-
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Gramba är avsett att användas av lo-
gopeder och specialpedagoger som en 
hjälp att bedöma om det finns gram-
matiska problem hos barn. Testet är 
standardiserat och normerat på barn 
mellan 3 och 6 år. Standardiseringen 
ger möjlighet att genom omvandling 
av resultatet till stanine- eller percen-
tilvärden se hur en individ presterar i 
förhållande till andra individer och att 
jämföra samma individs prestationer 
på olika test. Den har också gjort det 
möjligt att fastställa mätnoggrannhet. 

Testet består av manual, en pärm 
med bilder och en testblankett där 
man fyller i barnets uppgifter och svar. 
Antalet testuppgifter är 41. Följande 14 
morfologiska och syntaktiska struktu-
rer testas: presens (t.ex. köper), plu-
ralis (t.ex. pojkar), bestämd form (t.ex. 
pojken), obestämd artikel (t.ex. en poj-
ke), preteritum (t.ex. köpte ), kongruens 
i nominalfras (t.ex. ett gult hus), modal 
+ infinitiv (t.ex. ska köpa), har + supi-
num (t.ex. har köpt), genitiv (t.ex. poj-
kens), kopula (t.ex. pojkarna är stora), 
kongruens i predikativ (t.ex. pojkarna 
är stora), negationsordföljd (t.ex. kan 
inte måla), bisatsinledare (t.ex. som 
plockar blommor) och ordföljd vid to-
pikalisering (t.ex. sen sover dom)

Urvalet av strukturer baserar sig på 
resultaten från den forskning om gram-
matik hos svenska barn med språkstör-
ning som bedrivits vid Institutionen för 
logopedi, foniatri och audiologi, Lunds 
universitet. På alla dessa strukturer har 
barn med språkstörning skiljt sig från 
jämnåriga barn med typisk språkut-
veckling genom att i högre grad göra 
olika typer av förenklingar (Hansson, 
Nettelbladt & Leonard, 2000; Leonard, 
Salameh & Hansson, 2001). 

För varje struktur finns tre eller fyra 
uppgifter. Det är samma verb, samma 
substantiv och samma adjektiv som 

återkommer. Med detta försäkrar man 
sig om att barnets användning av kor-
rekt form visar produktiv användning 
av de olika formerna.

Standardiseringen innebär att alla 
barn ska bjudas uppgifterna på samma 
sätt. Hur testaren ska säga står angi-
vet i testet. Den eliciteringsstrategi som 
mest används är modellmeningsstrate-
gi, i de fall där det är möjligt kombi-
nerat med ifyllnadsstrategi. Det som 
barnet förväntas svara står på testblan-
ketten där man noterar barnets svar. 
Kriterier för hur olika typer av svar från 
barnet ska bedömas finns i manualen.

Barnets totalpoäng kan med ut-
gångspunkt från ålder omvandlas till 
antingen stanine- eller percentilvärden 
som presenteras för sexmånadersinter-
vall. Underlaget till normeringen kom-
mer från 661 barn i åldern 3 – 6 år som 
testades på förskolor i södra Sverige av 
22 blivande specialpedagoger som 
också skrivit 11 uppsatser om materia-
let. Kriterium för deltagande var, förut-
om ålder, att barnen hade svenska som 
första språk.

Testets reliabilitet, eller tillförlitlig-
het prövades i ett examensarbete i lo-
gopedi (Clarén & Hellsten, 2003) och 
befanns tillfredsställande. Samma barn 
fick i tillräckligt hög grad samma test-
resultat vid två testtillfällen med kort 
tidsintervall. Samma barn fick också i 
mycket hög grad samma testpoäng av 
två olika bedömare.

Tidigare versioner av testet har prö-
vats i två magisterarbeten i logopedi 
(Karjalainen & Åbjörnsson, 1999 och 
Lu & Najeb, 2001) och i klinisk utpröv-
ning på olika logopedmottagningar.

Kristina Hansson
Ulrika Nettelbladt

Referenser
Clarén, S. & Hellsten, S. (2003). Reliabi-
liteten ur tre aspekter hos ett nytt svenskt 
grammatiktest. Magisterarbete i logopedi, 
Institutionen för logopedi, foniatri och audio-
logi, Lunds universitet.

Hansson, K., Nettelbladt, U. & Leonard, L. 
(2000). Specific language impairment in 
Swedish: The status of verb morphology and 
word order. Journal of Speech, Language, 
and Hearing Research, 43, 848-864.

Karjalainen, M. & Åbjörnsson, U. (1999). 
Utprövning av ett grammatiskt test baserat 
på processabilitetsteori. Magisterarbete i 
logopedi, Institutionen för logopedi, foniatri 
och audiologi, Lunds universitet.

Leonard, L., Salameh, E-K. & Hansson, K. 
(2001). Noun phrase morphology in Swe-
dish-speaking children with specific langu-
age impairment. Applied Psycholinguistics, 
22, 619-639.

Lu, N. & Nayeb, L. (2001). Grammatisk 
utveckling hos barn med svenska som 
andraspråk. Magisterarbete i logopedi, Insti-
tutionen för logopedi, foniatri och audiologi, 
Lunds universitet.

Gramba: 
Ett svenskt GRAMmatiktest 
för BArn
I denna artikel ges en kort presentation av Gramba – 
GRAMmatiktest för BArn – som nyligen har kommit ut.
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Att kombinera småbarn med karriär är 
för många en svår ekvation att lösa. Det 
kan innebära både tuff a förhandlingar 
med sin partner hemma vid köksbordet 
och nya förhållningssätt gentemot sin 
arbetsgivare.
– Kanske måste man välja eller åtminsto-
ne vänta med karriären tills barnen blivit 
större, säger Sara Luthander Hallström, 
ombudsman och förbundsjurist på DIKs 
kansli och småbarnsmamma.

Det kan vara svårt att kombinera livet 
som småbarnsförälder och samtidigt 
göra karriär. Åtminstone kan det vara 
svårt att båda föräldrarna gör det sam-
tidigt. Många känner att det är svårt 
att få dygnets timmar att räcka till för 
att hinna vara högpresterande på job-
bet, en god förälder och en fantastisk 
äkta hälft. Men tiden med småbarn är 
ändå en ganska kort period under ett 
yrkesliv.

– Det finns inget som säger att man 
måste göra karriär just under små-
barnstiden. Personer över 40 år som 
har samlat på sig erfarenheter och dra-
git lärdom av dem har kanske till och 
med bättre möjligheter att göra karriär, 
säger Sara Luthander Hallström.

Hon anser att DIKs medlemmar i 
den generation som nu blir föräldrar 
generellt sett är förhållandevis jäm-
ställda. Åtminstone under föräldrale-
digheten i samband med barnets födel-
se. Den perioden har de flesta planerat 
ganska bra och är väl förberedda när 
det blir dags. Problemen med att kom-
binera barn och arbetsliv börjar egent-
ligen först när båda föräldrarna börjar 

arbeta igen. Då upphör plötsligt jäm-
ställdheten och många hamnar i tradi-
tionella könsroller där mannen arbetar 
mer och kvinnan tar ett större ansvar 
för hem och barn. Ofta hamnar ma-
karna i intressekonflikter om vem som 
ska vara hemma när barnet blir sjukt 
och vem som ska lämna och hämta på 
dagis. Mannens möten på jobbet an-
ses vara viktigare än kvinnans och det 
är något som också många kvinnor ac-
cepterar.

Organisera vardagen
Sara Luthander Hallström vill råda alla 
dubbelarbetande småbarnsföräldrar 
att organisera vardagen. Ett sätt kan 
vara att sätta sig vid köksbordet på 
söndagskvällen med almanackorna 
och planera för ett par veckor framåt. 
Vilka dagar ska jag eller min partner 
hämta på dagis? Kör det ihop sig nå-
gon eftermiddag så att vi kanske behö-
ver hjälp av någon annan att ta hand 
om barnen? Vem ska vara hemma om 
barnen blir sjuka? Gör en ”VAB-jour” 
det vill säga pricka in i almanackan att 
de här dagarna de kommande veckor-
na är det jag som ska vara hemma om 
barnen blir sjuka. Kanske kan schemat 
också lämnas till dagis så de vet vem 
de ska ringa om det är något.

– Det handlar om att ha ett pro-
fessionellt förhållningssätt till hela din 
livssituation för att kunna bli tagen på 
allvar av din omgivning. Det kan ändå 
vara svårt att få pusslet att gå ihop när 
båda föräldrarna arbetar och man har 
barn på dagis. Det blir nödvändigt att 
välja bort någonting och det första 

som brukar prioriteras bort är de soci-
ala kontakterna på arbetsplatsen.

– Se upp med det. Det är viktigt att 
behålla det sociala nätverket och inte 
enbart fokusera på sina arbetsuppgif-
ter. Många av dem som bränner ut sig 
som DIK kommer i kontakt med är just 
sönderstressade småbarnsföräldrar, 
konstaterar Sara Luthander Hallström.

Planera din deltid
Att gå ner på deltid när barnen är små 
kan för många småbarnsföräldrar vara 
ett alternativ för att orka kombinera 
familj och arbete. Det är dock näs-
tan uteslutande kvinnor som utnyttjar 
den möjligheten. Ett sätt att dela delti-
den bättre kan först DIK-forum 15/04 
19 och främst vara att faktiskt titta på 
de ekonomiska effekterna av deltid. 
Om mannen tjänar mer än kvinnan 
kan skattesystemet göra att familjens 
inkomster faktiskt minskar mindre om 
det är han som går ner på deltid än att 
hon gör det! Ett annat sätt är att båda 
går ner och arbetar 90 procent. Då kan 
man jobba växelvis 80 procent ena 
veckan och 100 procent veckan där-
på. Det är också viktigt att tala med 
arbetsgivaren om vilka arbetsuppgifter 
som ska rymmas inom deltiden för att 
undvika att man förväntas klara av lika 
mycket på deltid som man gjorde på 
heltid.

Tar inte jobbet för att vara ledig
En vanlig fråga som Sara Luthander 
Hallström får från kvinnor i barnafö-
dande ålder är hur man ska hantera 
frågor om barn och graviditet på en 

”Ingen man har någonsin lyckats göra karriär och samtidigt ta 
hand om sina barn, så varför ska vi kvinnor lyckas med det?”

Ingen barnlek att göra 
karriär under småbarnstiden
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anställningsintervju.
Hon tycker att det är viktigt att 

framhålla varför man är på intervjun.
– Poängtera att du är där för att du 

vill ha just det jobbet som du intervju-
as för. Du är inte där för att du vill vara 
föräldraledig. Var lite frän och ställ en 
motfråga: Har du själv barn? Eller frå-
gar ni alla sökande det? Eller säg att 
det är klart att jag vill ha barn men inte 
just nu. Om du redan har barn kan det 
vara bra att berätta på ett sakligt sätt 
hur dina vardagliga rutiner ser ut så 
att arbetsgivaren förstår att du faktiskt 
hinner sköta ett jobb också, tipsar Sara 
Luthander Hallström.

Samtal med arbetsgivarenEn annan 
vanlig fråga kvinnor har är hur man 
ska agera mot sin arbetsgivare om 
man blir gravid. När ska jag berätta 
för chefen? Måste jag förklara varför 
jag kanske mår dåligt ibland? Sara 
Luthander Hallström anser att det är 
viktigt att ha ett professionellt förhåll-
ningssätt till det faktum att man snart 
kommer att vara tjänstledig. Vänd på 
frågan och tänk dig in i hur du skulle 
vilja ha det om du var den som leder 
och fördelar arbetet. Det är klart att 

din arbetsgivare vill ha så lång tid som 
möjligt på sig att hitta en ersättare för 
dig när du är föräldraledig. Om du 
mår dåligt under graviditeten är det 
viktigt att diskutera med din arbetsgi-
vare vad det får för konsekvenser för 
verksamheten.

– Det är viktigt att skilja på vad-frå-
gor och hur-frågor. Arbetsgivaren be-
höver inte veta varför du mår som du 
mår utan bara vilka effekter det får för 
din arbetsprestation, menar Sara Lut-
hander Hallström. När det sedan är 
dags att gå på föräldraledighet är det 
lättare att komma tillbaka om du håller 
kontakt med din arbetsplats under le-
digheten. Hur den kontakten ska se ut 
varierar naturligtvis.

– Ha ett rakt och öppet samtal med 
din arbetsgivare och planera hur ni 
tycker att kommunikationen bör se ut 
under din ledighet. Du kanske ska ar-
beta några procent för att kunna delta 
i vissa möten eller ha möjlighet att gå 
dubbelt med din vikarie en tid när du 
kommer tillbaka, säger hon.

Hänga med i löneutvecklingen
Det är vanligt att kvinnor hamnar ef-
ter lönemässigt när de är hemma med 

barn och att de också har svårt att ta 
igen det senare. DIKs uppfattning är att 
föräldralediga absolut ska omfattas av 
lönerevisionen. Det kan kanske vara 
svårt att hävda att den som är hemma 
med barn ska ha lika bra löneutveck-
ling som om hon hade varit på arbe-
tet eftersom hon faktiskt inte presterar 
något på jobbet under den perioden. 
Men hon ska ha den löneutveckling 
hon skulle ha haft om hon varit i tjänst. 
Om hon inte hänger med lönemässigt 
så uppstår en osaklig löneskillnad som 
bryter mot jämställdhetslagen. Sara 
Luthander Hallström tror att hur man 
än vänder och vrider på det kommer 
arbetsgivare och även arbetande kolle-
gor alltid ha svårt att acceptera detta.

– Det är ett politiskt ställningsta-
gande man får göra att bestämma att 
kvinnor som är föräldralediga ska ha 
löneförhöjning. Så är det bara, säger 
Sara Luthander Hallström bestämt.

av ANDERS REGNELL

• Gör en VAB-jour.

• Ha ett professionellt förhållningssätt 
såväl med din partner som med din 
arbetsgivare.

• Skilj på vad-frågor och hurfrågor i 
kommunikationen med arbetsgiva-
ren.

• Ha ett planeringssamtal med din 
arbetsgivare före föräldraledighe-
ten och begär ett uppföljningsmöte 
strax innan du ska återgå i tjänst.

• Om du funderar på att arbeta deltid 
– undersök noga eff ekterna beträff 
ande arbetsuppgifter inkomstbort-
fall och pension.

Fem tips från Sara Luthander Hallström:
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Den 1 december invigs Autismcenter 
för små barn, som är en helt ny verk-
samhet inom Stockholms läns lands-
ting. Centret ska erbjuda tidiga insatser 
till alla små barn så snart som möjligt 
efter diagnos. Centret tar emot ca 300 
barn från hela Stockholms län i åldern 
1 – 6 år. Parallellt med starten av Au-
tismcentret, startar även ett screening-
projekt i södra länet. Syftet med detta 
unika projekt är att pröva en modell 
för tidig upptäckt av autism hos små 
barn. 

– Öppnandet av det nya Au-
tismcentret för små barn är oerhört 
glädjande. Det betyder framförallt två 
saker: Dels kommer vi nu snabbt kun-
na beta av köerna, dels kan vi förbätt-
ra vårt arbete med att stödja föräldrar 
och andra människor i barnens närhet. 
Vi vet att tidiga och riktade insatser är 

av stor betydelse för att dessa barn ska 
få ett bra liv och fungera i samhället, 
säger Lena-Maj Anding (mp) politiskt 
ansvarig för habilitering och rehabilite-
ring i Stockholms läns landsting. 

Autismcenter för små barn kom-
mer ha ett tvärprofessionellt arbets-
sätt med arbetsterapeut, kurator, lo-
goped, psykolog, sjukgymnast och 
specialpedagog. Insatserna för barnet 
kan handla om att stimulera till exem-
pel kommunikation, lek, samspel eller 
motorik. 

Centret bemannas med 30 tjäns-
ter. På Autismcenter Nord och Syd, för 
barn och ungdomar från 7 år finns nu-
mera sammanlagt 28 befattningar och 
på Stödteamet Asperger för barn och 
ungdom arbetar nu 12 personer.

– Totalt får vi inom habiliteringen 
en utökning med 17 befattningar, vilket 

är en betydande förstärkning, berättar 
Carina Hjelm, habiliteringschef.

– Nu kan vi både arbeta med att 
beta av köerna och samtidigt förbättra 
insatserna till de små barnen.

För mer information kontakta: 

Gun Palm
chef för nya Autismcentret
070-484 25 89, 
e-post: gun.palm@sll.se

Eva Norberg
Informationschef
073-682 28 70
e-post: eva.norberg@sll.se

Charlotte Pruth
pressekreterare (mp)
070-737 44 26
e-post: charlotte.pruth@politik.sll.se

Nytt autismcenter 
ska ge tidiga insatser 
till små barn

Den 1 december invigs nya ”Autismcenter för små barn”. 
Redan under första halvåret 2005 kommer de långa 
köerna till habilitering för barn och ungdomar med 
autism att vara borta. Dessutom kan Handikapp & 
Habilitering, som en av få habiliteringar i Sverige, 
erbjuda tidiga insatser till små barn med diagnos inom 
autismspektrumet.
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Den 13-15 oktober samlades ca 2000 
hjälpmedelsintresserade vid Nacka 
Strand utanför Stockholm för att ta del 
av det senaste inom dator- och informa-
tionsteknik för människor med funk-
tionshinder. Det var dags för de årliga 
ID-dagarna.

 
ID-dagarna, som står för Informations- 
och demonstrationsdagarna, arrange-
ras av Hjälpmedelsinstitutet. I år hade 
man samlat en mängd föreläsare som 
talade kring ämnen från ”Ögonstyr-
ning” till ”3G för alla”. Organisationen 
ISAAC var på plats med eget seminari-
um och AKK-frågor i fokus. Edde Piper 
och Kerstin Lörström talade om ”Livet 
med bliss”.

Utställningen utanför seminariesa-
larna bjöd också på mycket informa-
tion. Många företag och organisatio-
ner var på plats och visade de senaste 
produkterna, anpassningarna och pro-
gramvarorna. Vi ser med glädje fram 
emot nästa höst, och nästa ID-dagar!

Elvira Berg
Stockholm

Edde Piper, en av föreläsarna. 

ID-dagarna

På Afasiföreningen i Stockholms län 
har vi länge känt behov av en liten 
skrift att dela ut till framför allt när-
stående och personal inom vård och 
omsorg. Skriften skulle på ett enkelt 
sätt sammanfatta grunddragen i sam-
talsstöd enligt den SCA-inspirerade 
modell som Afasiföreningen söker för-
medla på kurser för vårdpersonal m fl 
och i familjegrupper.

När Afasiföreningen genomförde 
sitt ”Tillgänglighetsprojekt” 1)  2001-
03 inom ramen för regeringens propo-
sition om ett samhälle tillgängligt för 
alla funktionshindrade aktualiserades 
behovet av ett skriftligt samtalsstöd.

De 30 afatiker som intervjuades 
om problem med tillgänglighet och 
deltagande i samhällslivet, fick också 
lämna synpunkter och idéer om lös-
ningar. Det helt dominerande behovet 
hos samtliga, handlade inte om teknis-
ka lösningar eller hjälpmedel, utan om 
hjälp och stöd från en förstående och 
helst något afasikunnig medmänniska, 
i problematiska situationer.

Men som vi alla vet, så har de flesta 
medmänniskor, d v s närstående, släkt 
och vänner, arbetskamrater, personal/
professionella och övriga människor 
ute i samhället, inte alltid kunskap 
om afasi. Många kan också känna sig 
osäkra eller t o m rädda för att tala 
med personer som har afasi eller andra 
kommunikations-svårigheter. 

Projektdeltagarna uttryckte också, 
att de kunde känna sig ensamma och 
inte längre delaktiga i samtal som ti-
digare. Detta kunde gälla såväl sam-
manboende som ensamstående per-
soner.

Samtalsguiden, som har utformats 
av Afasiföreningens logoped tillsam-
mans med föreningens personal och 
medlemmar samt logopedkollegor är 
tänkt att fylla ett informationsbehov 
och stödja samtalskontakten. Guiden 
har därmed blivit sista länken/delen 
i Tillgänglighetsprojektet vid sidan av 
resultat-redovisningen, videofilmen 2)  
och en informationsvägg i förenings-

lokalen.
Den nu upptryckta upplagan kom-

mer delas ut gratis på föreningen samt 
till logopeder och logopedmottagning-
ar för vidarebefordran till närstående, 
berörd vårdpersonal och andra per-
soner som har behov av information 
och ledning i sitt möte med personer 
med afasi. Vi tänker oss, att den logo-
ped som delar ut guiden, kan ge den 
muntliga introduktion som kan behö-
vas för att mottagaren ska kunna ta 
till sig innehållet och känna sig styrkt 
i sina kontakter med personen som 
har afasi.

Det är slutligen vår förhoppning att 
samtalsguiden får stor spridning och 
ska bidra till en mer tillgänglig kom-
munikativ miljö för personer med afasi 
– att helt enkelt underlätta och stimu-
lera till givande samtal för båda parter.

Samtalsguiden kan rekvireras från 
Afasiföreningen i Stockholms län, 
Magnus Ladulåsgatan 49, 118 65 
Stockholm. Telefon 08/720 44 80. 
Fax 08/720 35 75. 

E-post: afasi@afasisthlm.a.se. Den 
första upplagan är kostnadsfri och 
kommer skickas ut mot portokostnad. 
Följande upplagor kommer åsättas 
självkostnadspris.

1) Samhällets tillgänglighet och be-
mötande av personer med afasi och 
andra kommunikationssvårigheter. 
Delaktighet – en grund för medbor-
garskap.

2) När orden tryter – är samhället till-
gängligt då? Videon är tänkt som 
ett komplement till informationer 
om afasi. Den kan visas för perso-
nal inom sjukvård och omsorg som 
diskussionsunderlag till hur man på 
respektive arbetsplats kan förbättra 
t ex informationsblad och skrifter så 
att det blir lättläst och mer förstå-
eligt. Videon kan lånas eller köpas 
för 100 kr.
 
Gunnel Klernäs, leg.logoped och Viveca 

Besserdich, projektansvarig

Samtalsguide vid AFASI

Gunnel Klernäs, leg. logoped visar samtals-
guiden vid afasi.
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Studentuellt

Den 26-27 november träffades med-
lemmar från DIK Student för att till-
sammans genomföra ett av dessa årliga 
möten, göra ett studiebesök, få bra tips 
i hur man skriver slagkraftiga debatt-
artiklar och diskutera viktiga punkter. 
Studiebesöket gjordes på Kulturhu-
sets marknadsavdelning i Stockholm, 
och leddes av deras marknadschef Pia 
Bise. Hon berättade om Kulturhusets 
dagliga verksamhet, och gav en sum-
mering av hennes utbildning och kar-
riärvägar. Efter studiebesöket och en 
salladslunch i husets restaurang åkte 
vi ut till Akademikerhuset i Nacka för 
att hålla mötet. Efter en kort presenta-
tion av DIK började vi med en trendig 
presentationsrunda, den innefattade 
nämligen blädderblockspapper som 
ponchos. Vi fick använda vår konst-
närliga sida och måla svaret på frå-
gorna vi ställde till varandra på dessa 
ponchos. Efter detta berättade studie-

ortskontakterna vad som skett på deras 
studieorter under hösten. Sedan var 
det dags för diskussion. Ämnet för da-
gen handlade om kompetenserna hos 
DIK’s medlemmar och hur man skall 
arbeta för att tydliggöra och marknads-
föra dessa. Många intressanta förslag 
kom upp. Det föreslogs bland annat att 
tidigare studenters olika karriärvägar 
på något sätt borde nå ut till oss stu-
denter för att bredda vårat arbetsmark-
nadsperspektiv. Vi kom också fram till 
att individuellt engagemang är väldigt 
viktigt och kan ge mycket i slutändan, 
både för en själv som person och vid 
t.ex. anställningsintervjuer.

Under studentmötets andra dag 
höll Ylva Mälarstig, chefredaktör på 
Akademix, en kurs i hur man skri-
ver effektiva debattartiklar. Därefter 
genomfördes DIK Students officiella 
möte. Det beslutades bland annat att 
DIK Student skall fortsätta att arbeta 

för att alla studenter skall ges möjlig-
het till praktik. Detta gäller främst de 
andra yrkesgrupperna inom DIK, efter-
som det inte är självklart för dem. För 
oss logopedstudenter gäller det att se 
till att våran praktik inte minskar i om-
fattning och att kvalitén också hålls på 
en bra nivå. En väldigt angelägen fråga 
nu när vi ökar i antal. 

Gå gärna in på DIK’s hemsida och 
använd forumet där man kan diskutera 
med andra studenter och även yrkes-
verksamma inom DIK. Skriv gärna en 
mening om vad Du anser känneteckna 
en bra logoped!

Josefi n Seimark, Logopedutbildningen, 
Göteborgs Universitet 

(Ursprunglig artikel skriven av 
Ylva Gardell, MKV, Södertörns högskola)

DIK har cirka 3000 studentmedlemmar, som utgör DIK 
Student. Vår uppgift är att bevaka studenternas intres-
sen och bilda opinion i studentrelevanta frågor. Här får 
vi möjlighet att träffa de andra studenterna inom DIK. 
Vi studenter får också föra fram och diskutera angelägna 
frågor, och vara med och påverka våran yrkesverksam-
ma framtid! Studentmöten hålls cirka fyra gånger per år. 
Vi logopedstudenter har en representant i DIK Student, 
vilken utses i SLOSS. Se därför till att vi i SLOSS får veta 
vad Du tycker och tänker! 

”Vi logopedstudenter har en 

representant i DIK Student, 

vilken utses i SLOSS. Se därför 

till att vi i SLOSS får veta vad 

du tycker och tänker!”
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Lediga platser

Under 2004 har en ny strokeenhet startat vid Blekinge-
sjukhuset Karlskrona. Patienterna erbjuds en sammanhål-
len vårdkedja enligt de nationella riktlinjerna. Kliniken har 
även dagrehabilitering med ett neuroteam för personer 
med stroke, traumatiska hjärnskador och andra neurolo-
giska sjukdomar. 

Arbetsinriktning: Vi arbetar i team där arbetsterapeut, 
kurator, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och 
undersköterska ingår. Kliniken har också en neuropsykolog 
som kompletterar teamet då behov finns.

Goda möjligheter till kollegialt stöd finns då det vid 
Blekingesjukhuset finns en logopedavdelning som tillhör 
öronkliniken. Dessutom finns logopeder inom basenheten 
för  Habilitering och Rehabilitering. 

Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Tidigare arbete med 
vuxna med afasi, dysartri och dysfagi är meriterande. 

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk 
i ansökan.

Upplysningar: Verksamhetschef Magnus Rahm 
0455-73 46 90 eller 073-447 11 80. 
Facklig representant Petra Hagstrand-Westrin 
telefon 0454-73 31 48 eller 
e-post petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se.

Välkommen med Din ansökan till personalsekreterare 
Birgit Svensson Personal-Ekonomienheten 
Blekingesjukhuset 371 85 Karlskrona eller e-post: 
birgit-anita.svensson@ltblekinge.se senast 2005-02-18.

Annonsstopp 
för nästa

 Logopednytt är 
10/2

Blekingesjukhuset
Karlskrona

LOGOPEDsöker

Medicin/Rehabkliniken 

Kurskalendariet

Anslagstavlan

Upphovsrätt 
– Författare

Vid Mälarsjukhusets logopedmot-
tagning i Eskilstuna vill vi förnya 
utformningen av några material 
som används flitigt av logopeder. 
Naturligtvis tänker vi inte lägga 
beslag på upphovsrätten och ser 
det därför som angeläget att ta 
reda på vem eller vilka som är 
skapare av respektive material.

Materialen vi intresserar oss 
för är: ”Gumman i munnen” res-
pektive oralmotoriska övningar i 
form av bilder på ett ansikte som 
utför olika rörelser med tunga, 
läppar och kinder.

Vi önskar komma i kontakt 
med den/de person(er) som är gi-
vit upphov till dessa övningsmate-
rial för att diskutera en eventuell 
ny layout till i övrigt väl fungeran-
de arbetsredskap.   

Vet du med dig att det är dina 
idéer som spritts över landets alla 
logopedmottagningar och som 
fått lokala utformningar, så hör 
av dig till:

Eva Ihre, Chefl ogoped
Mälarsjukhuset

633 40 Eskilstuna
Tel 016-10 32 69

Eva.ihre@mse.dll.se     

Programmet för 
Svenska Dyslexiföreningens 

utbildningsdagar i april fi nns på
 http://www.ki.se/dyslexi/

konferenser.html

På http://www.ki.se/dyslexi/
kongress_2005.html fi nner du 

programmet för den 
Fjärde nordiska dyslexikongressen.

Oralmotorisk samling, 
i Linköping 050318. 
Pris 500 Kr + moms. 

För ytterligare information 
och program maila 

agneta.marcusson@lio.se 
eller linli@inr.liu.se 
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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

ANN FALCK
Jönköpings län
ann.falck@ltjkpg.se

NINNIE KARLSSON
Kronobergs län
Tel: 0372-58 51 47
ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

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

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

VAKANT
Västra Götaland län

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

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

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

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

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

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

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

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

KARIN BRUNNEGÅRD
Västerbottens län
karin.brunnegard@vlt.se 

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

SLOFs kontaktpersoner
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DIKs FÖRBUNDSSTYRELSE: TEL (ARB:)
Karin Åström Iko ordförande 08-466 24 04
Karin Linder vice ordförande 08-570 356 56
Martin Andrén 046-35 04 54
Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Maj Eriksson 063-14 30 48
Hanna Holmqvist 070-799 84 93
Ingrid Höglind 0300-83 42 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Camilla Lundberg 0418-47 05 24
Inga Maj Lundmark 0736-25 45 84
Ylva Rosell 08-553 281 86
Kristin Rosenberg 040-34 67 12
Eva Westerberg 018-24 04 18

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
DIK Arkivtjänstemannaförbundet Owe Norberg 060-19 14 77
DIK Bibliotekarieförbundet Johannes Rudberg 08-463 44 34
DIK Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
DIK Informations- och mediefacket Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Svenska Logopedförbundet Ingrid Kongslöv 040-683 07 15
DIK Museimannaförbundet Karin Linder 08-570 356 56

JOURHAVANDE OMBUDSMAN:
kopplas via växeln 08-466 24 00
mån – tors 09.00-15.00, (lunchstängt 12.15-13.00), fre 13.00-15.00

MEDLEMSÄRENDEN:
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg 08-466 24 08
Britta Westin 08-466 24 90

ANNONSER, DELFÖRENINGAR:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

FÖRBUNDSDIREKTÖR:
Åke Lindström 08-466 24 38

INFORMATION:
Henrik Alfredsson webbredaktör 08-466 24 09
Sara Andersson informatör 08-466 24 10
Britt Marie Häggström senior advisor 08-466 24 02
Karin Nørby chefredaktör DIK-forum 08-466 24 06
Anders Regnell grafisk formgivare/informatör 08-466 24 23
Jon Stenbeck tjänstledig

HANDLÄGGARE:
Linnéa Lilja studenter/projektledare 08-466 24 39
Bo Westas utredning 08-466 24 05

ADMINISTRATION: 
Ing-Marie Enmalm redovisning 08-466 24 78
Bo Jernberg redovisning, personaladmin. 08-466 24 73
Per Lagerberg fastighet, inköp, vaktmästeri 08-466 24 14
Johan Lilja datatekniker 08-466 24 71
Elisabeth Lindgren redovisning 08-466 24 77
Annika Marshall reception 08-466 24 00
Marie Norin kanslist 08-466 24 19
Anneli Åberg datasupport 08-466 24 72

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:

VD OCH FÖRHANDLINGSCHEF:
Åke Lindström 08-466 24 38
Maria Klingemo sekreterare 08-466 24 37

CENTRALA FÖRHANDLINGAR & UTVECKLINGSFRÅGOR:
Ulf Björkstrand chefsförhandlare 08-466 24 22
Ingrid Blomqvist sekreterare 08-466 24 25
Lars Fagerstedt direktör 08-466 24 29
Ulrika Larsson utvecklingschef 08-466 24 12
Helena Nicklasson projektledare 08-466 24 36

OMBUDSMÄN: TEL (ARB:)
Catharina Guthartz kommun, M-län utom Malmö, Lund, 

Helsingborg, N-län Halmstad, Hylte, 
Laholm kommun

0431-873 55

Gunilla Johannesson arbetsmarknad och förhandl. 
Stockholms läns landsting

08-466 24 03

Hans Kyrö förhandl. privat, kommun, landsting, AB 
kommun, C, U och X-län

08-466 24 35

Mira Lavikko förhandl. privat, kommun, landsting, 
AB-län privat, AC,Y

08-466 24 16

Sara Luthander Hallström förhandl. statlig sektor hela landet, 
endast kontaktmyndigheter

08-466 24 27

Anna Steen förhandl. landsting, kommun, privat, 
G, H, K, M-län kommun för Malmö, 
Lund och Helsingborg, statlig sektor hela 
landet, ej kontaktmyndigheter

08-466 24 30

Lennart Sandström förhandl. kommun, landsting, privat O-län 08-466 24 21

Lars-Erik Svelander förhandl. kommun, landsting, privat, 
BD, D, E, F och I-län delar av N-län Falken-
berg, Varberg, Kungsbacka och landstinget 
i Halland samt S,T W och Z-län

08-466 24 67
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Julius 5 år kommer till mig för röst-
behandling. Det har hittills gått lite si 
sådär. Han är inte riktigt motiverad till 
det. För dagen jobbar vi med termen 
röststyrka, via stora och lilla katten 
(för er som inte känner till detta; den 
stora katten representerar stark röst 
och den lilla katten svag röst). Vi spe-
lar spel då Julius plötsligt ger ifrån sig 
ett illtjut! Jag frågar undrande: ”Men 
vad var det där då?” Julius tittar stort 
på mig och säger med eftertryck: 
”Det var den stora TIGERN!”

Maria Håkansson, Göteborg

En liten logopedhistoria




