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Ledaren

I detta nummer av LN har vi valt att 
fokusera extra mycket på logopedi i 
Europa. Det finns flera anledningar till 
detta. Ett skäl är självfallet att Sverige 
är en del av Europa och EU. Intet nytt 
under solen. Sveriges geografiska belä-
genhet är uppenbar för alla och Sveri-
ges medlemskap i EU har nu 10 år på 
nacken så varför bryr sig LN plötsligt 
om att fokusera Europa NU?!

Ur ett logopediskt perspektiv hän-
der det mycket på den europeiska are-
nan som påverkar oss mycket och 
direkt. En sådan sak är Bolognaproces-
sen som i och för sig pågått en tid men 
som nu äntligen ska försöka samla sina 
slutsatser. Inom CPLOL (det europeis-
ka samarbetsorganet för logopedför-
bund) har det under flera års tid pågått 
arbete på flera fronter för att lyfta fram 
det preventiva arbetet inom logopedi, 
kartlägga nivåer för grundutbildning, 
fastställa yrkesriktlinjer mm. I maj ägde 
CPLOLs General Assembly rum i Graz 
och man fattade då beslut om en ny 
organisation vilken medför en del för-
ändringar i hur arbetet kommer att se 
ut och fungera framöver.  Detta kom-
mer att påverka även den svenska lo-
gopedin genom de projekt man nu väl-
jer att lyfta fram. Det valdes även ny 
styrelse vilken fick en ny ordförande, 
en SVENSK sådan. Självklart kommer 
det att innebära saker för Sverige och 
svensk logopedi – om vi väljer att för-
valta det på rätt sätt!

Hur kan då en ny organisation och 
en ny styrelse i CPLOL påverka det 
dagliga arbetet för en svensk logoped? 
Vad spelar det för roll vilken nationali-
tet CPLOLs ordförande har? Svaret på 
dessa frågor kan vara hur mycket eller 
hur lite som helst. Det handlar om den 

svenska logopedens intresse att infor-
mera sig och att agera därefter. Det blir 
kort sagt vad man själv gör det till.

En stor skillnad jämfört med tidiga-
re är att vi nu kan säga: Ordförande för 
Europas 50 000 logopeder är svensk! 
Sverige arbetar aktivt i Europa för att 
utveckla logopedin! 

Självklart är dessa intressanta och 
viktiga nyheter men det är upp till OSS 
att föra ut dem.

Hur kan den enskilde svenska lo-
gopeden hjälpa till att föra ut detta vik-
tiga budskap? 

Ett sätt kan t ex vara att ta tillvara 
den Europeiska dagen för logopedi. Slå 
på stora trumman och passa på!! Upp-
vakta lokala politiker. Kontakta redak-
tionen för era regionala nyheter. Gå ut 
med en pressrelease till era dagstid-
ningar. Avsätt dagen för att med ge-
mensamma krafter avlägga personliga 
besök i ALLA förskolor, vårdcentraler, 
särskilda boenden i ert distrikt för att 
dela ut informationsmaterial. Ta till-
fället i akt att redan nu skapa tid och 
utrymme för brainstorming på era ar-
betsplatser kring hur Ni ska höras och 
synas den 6 mars nästa år.  

Ta tillfället i akt att läsa detta num-
mer av LN om vad det Europeiska ar-
betet kan innebära för dig och hur ar-
betet för logopedi i Europa faktiskt får 
konsekvenser för logopedin i Sverige. 
I vårt land är vi ganska få och tyvärr 
fortfarande ganska okända men det är 
svårt att bortse från Europas samlade 
50 000 logopeder. Tillsammans är vi 
starka och med gemensamma krafter 
kan vi sätta logopedin på Europakar-
tan!

Ingrid Kongslöv

Logopedi i ett Europaperspektiv 
– rör det oss?
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Nytt från styrelsen

•  I början av maj deltog SLOFs repre-
sentanter vid CPLOLs general As-
sembly i Graz, Österrike. Utöver 
ordinarie arbete i komissionerna fat-
tades beslut om en ny organisation 
för CPLOL samt valdes ny styrelse. 
Mest spännande av allt var valet av 
ny ordförande för CPLOL – nämli-
gen Birgitta Rosén Gustafsson, Sve-
rige. SLOFs styrelse vill gratulera 
Birgitta och önska henne lycka till! 
Vi ser stora fördelar av att ha ordfö-
rande för Europas logopeder på så 
nära håll. Det finns mer att läsa om 
CPLOL och arbetet där i detta num-
mer av LN.

•  Vid CPLOL-mötet diskuterades bl 
a  ”European Day for Speech and 
Language Therapy”. Dagen kommer 
för första gången att firas den 6/3 
2006. En utmaning för CPLOL och 
samtliga medlemsländer är att arbe-
ta fram vilka aktiviteter man vill ge-
nomföra denna dag. SLOFs styrelse 
vill redan nu be er markera dagen 
i era almanackor samt fundera över 
hur dagen skulle kunna firas/upp-
märksammas i Sverige. Alla idéer 
är varmt välkomna till följande mai-
ladress; ingrid.kongslov@dik.se. Vi 
återkommer med ytterligare infor-
mation i LN.

•  Arbetet kring framtidens primärvård 
fortsätter. Under maj månad har en 
liten ”enkät” varit ute bland landets 
cheflogopeder gällande det aktuel-
la läget för logopeder i primärvård. 

Svarsfrekvensen var hög vilket sty-
relsen är mycket glad och tacksam 
över. Den 17/5 samlades företrädare 
för SACOs samtliga vårdförbund för 
att arbeta vidare utifrån det under-
lag som hittills samlats in.

•  Representanter för SLOFs styrel-
se har träffat samtliga ombudsmän 
på DIKs kansli för att diskutera hur 
medlemsnyttan och servicen till er 
medlemmar kan bli bättre. Mötet 
var mycket givande och vi hoppas 
att det ökade samarbetet mellan sty-
relse och ombudsmän kommer att 
upplevas som positivt för alla med-
lemmar.

•  Den 2/6 hölls det en kursdag för 
samtliga kontaktpersoner inom 
SLOF. Bland annat diskuterades or-
ganisationen av det lokal fackliga 
arbetet. En mer ingående rapport 
från dagen samt resultatet av de dis-
kussioner som fördes kan du läsa i 
kommande nummer av LN.

•  Inom DIK arbetar man f n med ett 
projekt gällande vidgad arbetsmark-
nad för de yrkesgrupper man före-
träder. Då logopeders arbetsmark-
nad har stor potential att utvidgas 
och utvecklas har företrädare för 
SLOFs styrelse haft ett särskilt möte 
kring detta med projektledare Bo 
Westas.

•  På förbundsmötet i mars fattades 
beslut om att SLOFs styrelse den-

na mandatperiod ska utöka arbe-
tet med kursverksamhet. Den 16/5 
hade SLOFs styrelse ett telefonmöte 
då utformningen av detta arbete dis-
kuterades. Som planeringen ser ut 
nu hoppas vi kunna erbjuda en kurs 
inom dysfagiområdet under hösten. 
Håll utkik efter annons i LN och på 
hemsidan www logopedforbundet.
se. Självklart är vi alltid intresserade 
av att ta emot ytterligare förslag och 
önskemål på kurser. Välkommen att 
kontakta oss i styrelsen antingen via 
mail eller telefon!

•  Sista styrelsemötet innan sommaren 
äger rum den 20/6.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Det har vid flera tillfällen kommit till vår 
kännedom att det har uppstått missför-
stånd, speciellt i Stockholmsområdet, 
angående vilken logotyp som är Afa-
siförbundets.

Vi vill härmed klargöra att detta är 
förbundets logotyp som används av 
alla våra föreningar utom Stockholms-
föreningen.

Bakgrunden är att kongressen i 
Stockholm 1997 enhälligt beslutade att 
anta ovanstående logotyp som Afasi-

förbundets. Ett demokratiskt fattat be-
slut som alla andra föreningar inom 
förbundet rättat sig efter.

Stockholm 2005-04-05

Afasiförbundet i Sverige

Lars Berge-Kleber, Förbundsordförande 
Marianne Åkerlund, Förbundssekreterare

Klargörande
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Alla styrelseledamöter utom en, Aile-
en Pattersson, svarade på våra frågor. 
Vilka frågorna är och vad styrelseleda-
möterna tycker och tänker kan du läsa 
på nästa sida. CPLOLs  nya ordförande 
Birgitta Rosén –Gustafsson har vi valt 
att fråga ut mer ingående, resultatet av 
den intervjun kan du läsa längre fram 
i tidningen.

CPLOL:s nya styrelse 2005. Från vä: Hanneke Kalf, Joe Reynolds, Birgitta Rosén-Gustafsson, 
George Kalomiris, Aileen Patterson, Bent Kjaer och Tina Faber

Debatt

Anette Lohmander (LN 3/05) framhål-
ler betydelsen av evidensbaserad lo-
gopedi och finner beslutet att ställa in 
Logopedstämman ”ytterst märkligt”. 
Men anledningen till beslutet är, som 
Lohmander själv nämner, att 2007 års 
stämma skulle krocka med IALP-kon-
gressen i Köpenhamn. Vi delar upp-
fattningen att IALP-kongressen inte kan 
anses ersätta Logopedstämman. Ris-
ken är emellertid att många presumti-
va deltagare väljer antingen IALP eller 

Logopedstämman 2007, till förfång för 
båda arrangemangen. Det var därför 
som förbundsmötet beslöt att ställa in 
stämman 2007 och istället satsa mera 
på kursverksamhet just detta år.

Lohmander för också fram konkre-
ta förslag om hur logopediska forsk-
ningsresultat kan spridas bättre bland 
logopeder och förmedlas till allmän-
heten. Vi noterar dessa förslag med in-
tresse. Huruvida flertalet magisterupp-
satser från början borde skrivas som 

artiklar för Logopednytt måste ytterst 
vara en fråga för författarna, dvs. stu-
denterna och deras handledare. Kor-
ta sammandrag av uppsatser från varje 
utbildningsort publiceras sedan länge i 
Logopednytt, men den som vill berätta 
mer om sin forskning ska inte sätta sitt 
ljus under skäppan.

SLOF:s styrelse
 

Därför ställdes stämman in

CPLOL, som är en forkortning av Comité 
Permanent de Liaison des Orthopho-
nistes / Logopèdes de l’Union Europé-
enne, är en paraplyorganisation för EU:s 
logopedförbund. Det grundades 1988 av 
nio länder; Belgien, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, 
Spanien och Storbritannien. Sedan dess 
har ytterligare sex länder tillkommit och 

sedan 1995 är Sverige ett av medlems-
länderna. Inom CPLOL arbetar man bl a 
för att harmonisera yrkets status, försöka 
påverka EU.s direktiv, stödja/främja logo-
pedutbildningen och klinisk verksamhet 
och verka för ökat samarbete mellan 
logopeder inom EU. För ytterligare infor-
mation gå gärna in på CPLOL :s hemsida 
www.cplol.org.

Vad är CPLOL ?

Som nämns på andra ställen i detta 
nummer av LN valdes en ny styrelse för 
CPLOL vid General Assembly den 6 – 8 
maj i år. För att ge en bild av personerna 
som sitter i styrelsen tyckte vi att det var 
intressant att ställa några frågor till dem 
gällande deras professsionella vardag, 
deras eget engagemang i CPLOL samt 
deras tankar och förhoppningar v g 
CPLOL arbetet.
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Namn: Hanneke Kalf
Representerar: Nederländerna
Styrelsepost: Vice President
 
1. I have been representing the NVLF 
from 1997 until 2000 and from 2003 
until now. And since a few days as VP 
in the EC.

2. University hospital: neurology, head 
& neck cancer, intensive care.

3. To develop speech therapy by lear-
ning from other European countries.

4. Well, how about:
– that it is more easy than at this mo-
ment to consult colleagues in another 
country for answers to questions con-
cerning patient care, clinical guideli-
nes, quality standards etc
– that we have a (bilangual) CPLOL 
journal, free online
– that evidence-based speech therapy 
is a normal aspect of everyday practice 
– that we can discuss in one language.
 
Namn: Georgios Kalomiris
Representerar: Grekland
Styrelsepost: Vice President
 
1. I have been working for 15 yrs as a 
speech therapist and since 2001 I 
have been involved in the education 
committee of CPLOL

2. In Greece, I work with pre- and 
school-aged children and adolescents 
who present with articulation and pho-
nological disorders, language disorders 
and specific disorders of scholastic ap-
titude (reading and writing).

3. a. to forge a common European 
identity across European SLTs
b. to become a professional platform 
representing the profession across Eu-
ropel

4. I hope that financial issues will not 
prevail over educational and human 
qualities. That we go on treating pe-
ople, not disorders.

Namn: Tina Faber
Representerar: Luxemburg
Styrelsepost: Vice President
 
1. I started in 1995.

2. I have my own private practice and 
do home visits too, will start as a tutor 
at the university in the coming year. 

3. CPLOL needs to become the euro-
pean platform in Europe, ready to de-
fend the profession and the patient.

4. I hope we will unify the guidelines 
for competences in the area of initial 
education, training and therapy (follo-
wing the Donabedian setup).

Namn: Joe Reynolds
Representerar: Storbritannien
Styrelsepost: Treasurer/ kassör
 
1.I have been involved with CPLOL 
since 2001, first as a UK delegate, and 
later as an EC member.

2.My main work in the profession is 
as the head of SLT service in Leeds 
UK, and I also have clinical sessions 
with stroke patients at one of our hos-
pitals, and with pupils with language 
disorders in some of our secondary 
schools.

3. I think the most important task for 
CPLOL is to establish a comprehensive 
platform for the profession in Europe, 
and to have this accepted by the Euro-
pean authorities.

4.In the next ten years, I think the pro-
fession will have developed much 
clearer common standards, and will be 
much better integrated across Europe.

Namn: Bent Kjaer
Representerar: Danmark
Styrelsepost: General secretary/ 
sekreterare 
 
1. Jeg har faktisk været med siden FØR 
CPLOL blev stiftet, idet jeg deltog i et 
møde i 1987, hvor vi aftalte at vi vil-
le stifte CPLOL. – Hvilket vi så gjorde 
i marts 1988. Og bortset fra et enkelt 
møde (i 1990) har jeg deltaget i alle mø-
der i CPLOL, til dato.

2. Jeg har arbejdet inden for næsten alle 
de logopædiske delområder. Men siden 
1987 har jeg været leder af voksenlo-
gopædien i hhv. Københavns Kommu-
ne og Fyns Amt; og så er der ikke blevet 
tid til praktisk logopædisk arbejde.

3. Den vigtigste opgave just nu er at 
få CPLOL anerkendt som den profes-
sionelle platform for logopædi i EU-
sammenhæng. Det vil give CPLOL en 
ganske særlig status, som vil gøre vort 
arbejde både mere udfordrende, i et 
vist omfang vanskeligere, men under 
alle omstændigheder mere spændende, 
idet vi i så fald skal arbejde i bevidsthe-
den om, at det vi når frem til af standar-
der og retningslinier m.v. vil være dét 
autoritative bud på hvordan logopæ-
dien ’ser ud’ og udøves i Europa; hvilke 
standarder der skal gælde for uddan-
nelse og efteruddannelse - og for arbej-
dets udførelse; hvilke mål vi opstiller for 
’outcome’; hvordan vi skaber evidens 
for det vi gør; osv. osv.

4. – At vi har opnået det, jeg netop har 
beskrevet under 3. Det vil sige, at det 
er blevet anerkendt, at det er profes-
sionen selv der fastsætter standarder 
og retningslinier. Hermed siger jeg in-
direkte, at min forestilling er, at CPLOL 
– uden sammenligning iøvrigt - får no-
genlunde samme status som ASHA har 
i USA: Den normsættende organisation 
(ja, man fristes til at sige ’myndighed’) 
inden for den logopædiske profession.

Arbejdet i CPLOL indtil nu har vist, 
at vi – på trods af store kulturelle forskel-
ligheder - ikke er særlig uenige om ker-
nen i logopædien, og at vi formår at 
samarbejde, at vi kan nå frem til fælles 
holdninger, og at vi kan nå de mål vi 
sætter os. Så jeg er forstrøstningsfuld!

Frågor till medlemmarna 
i CPLOL:s nya styrelse

1. Hur länge har du varit aktiv/ 
 arbetat inom CPLOL? 

2. Inom vilket område är du 
 verksam som logoped?

3. Vilken är CPLOLs viktigaste 
 uppgift (som du ser det)?

4. Hur hoppas/ önskar du att 
 logopedyrket har utvecklats 
 i Europa om 10 år?
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I samband med General Assembly- mötet 
i Graz passade även arbetsgrupperna 
på att träffas för att sammanställa det 
arbete som gjorts och på så vis också av-
sluta arbetet i sin nuvarande form. Den 
organisationsförändring som genomförs 
kommer att innebära att arbetsgrupper-
na inte längre ska fungera på samma sätt 
och, viktigast av allt, tre arbetsgrupper 
ska omvandlas till två.

Spännande kongress i antågande
De projekt RDC-gruppen arbetat med 
kommer att fortsätta att vara aktuella 
fast i andra former än hittills. Det pro-
jekt som kommer att förändras minst är 
arbetet kring CPLOL-kongressen 2006. 
Med tanke på att kongressen äger rum 
så pass snart finns det vare sig någon 
anledning, eller möjlighet att förändra 
arbetsgruppen och formerna för grup-
pens arbete om kongressen överhu-
vudtaget ska kunna genomföras. Pla-
neringen v g kongressen har kommit 
ganska långt. Tid och plats är naturligt-
vis fastställt sedan länge. Tema för kon-
gressen är beslutat och man har sänt 
ut förfrågningar till tänkta ”keynotes-
peakers”. Underlaget till ”Call for pa-
pers” färdigställdes vid mötet och re-
sultatet kan du se i en annons i detta 
nummer av LN. Den förra kongressen, 
i Edinburgh 2003, var väldigt välbesökt 
och uppskattad och utifrån de planer 
som finns för den kommande kongres-
sen finns det all anledning att tro att 
även denna kongress kommer att bli en 
succé. Jag vill här och nu rekommen-
dera er att boka in Berlin den 15 - 17 
september 2006 för att träffa kollegor 
från hela Europa och lyssna på föreläs-
ningar kring temat ”A multilingual and 
multicultural Europe. A challenge for 
speech-language therapists”. Du kan 
läsa allt om kongressen på www.cplol.
org/eng/congres2006.htm.

Fortsatt arbete kring yrkesriktlinjer
Sedan föregående möte har samtliga 
delegater arbetat med att sammanställa 
de yrkesriktlinjer som finns i varje land. 
Detta arbete har resulterat i en tabell 

som på ett mycket överskådligt sätt 
ger en bild av läget i Europa v g yrkes-
riktlinjer. Sverige har tyvärr väldigt lite 
att komma med i detta sammanhang 
medan t ex Finland, där logopedin i 
många avseenden liknar den svenska, 
har kommit oerhört långt inom detta 
område. Arbetet kring yrkesriktlinjer 
kommer sannolikt att fortsätta i någon 
form även efter organisationsomänd-
ringen. I väntan på att de generella Eu-
ropeiska riktlinjerna blir klara finns det 
dock planer på ett svenskt-finländskt 
utbyte där bl a en genomgång av de 
finska riktlinjerna kommer att göras för 
att se hur dessa ev kan anpassas för 
svenska förhållanden.

Bok kring kliniska riktlinjer
Det brittiska logopedförbundet, RCSLT, 
har nyligen sammanställt och publi-
cerat en bok  kring kliniska riktlinjer. 
Man har lagt ner ett gediget arbete på 
att värdera en mängd metoder, littera-
tur mm enligt ett flertal parametrar. Re-
sultatet är nu samlat i denna bok som 
på ett överskådligt sätt ger information 
om hur relevant och tillförlitlig t ex viss 
litteratur inom ett avgränsat ämne är. 
Personligen ser jag stora möjligheter 
för kliniskt verksamma logopeder att 
använda boken som ett led i ett mer 
evidens och kvalitetsbaserat arbete. 
Även om boken utgår från brittiska för-
hållanden och brittisk litteratur så finns 
det en hel del av det som utvärderas i 
boken som även används i Sverige.

Förhandlingar pågår med förlaget 
för att försöka göra det möjligt att er-
bjuda boken till medlemspris för alla 
medlemmar i CPLOL. För den som är 
intresserad finns mer information om 
boken på förlaget Speechmarks hem-
sida, www.speechmarh.net.

Minimikriterier för logopedi i Europa
I arbetet med yrkesriktlinjerna har 
behovet av att tydliggöra skillnaden 
mellan riktlinjer och minimikriterier 
uppstått. Utifrån det underlag kring 
yrkesriktlinjer som nu sammanställts 
har man kunnat ”vaska fram” vilka pa-

rametrar som lämpar sig att utgöra ett 
nytt förslag på minimikriterier för yrket. 
Eftersom förutsättningar för logopeder 
och logopedi skiljer sig ganska mycket 
åt i Europa som helhet diskuterades ni-
vån för dessa minimikriterier aktivt och 
ingående. Den gemensamma slutsat-
sen blev dock att vi i detta skede läg-
ger ribban ganska lågt för att det över-
huvudtaget ska bli möjligt att använda 
och uppnå dessa minimikriterier. Tan-
ken är dock att på sikt utöka minimikri-
terierna och även höja nivån för dessa 
allteftersom yrket utvecklas. Det är just 
detta som är poängen med kriterierna 
- att de kan vara till hjälp i yrkesutveck-
lingen i de länder som saknar eller har 
dåliga förutsättningar inom något av 
de områden som lyfts fram. Trots att 
vi valde att inte ställa alldeles för höga 
krav och dessutom hålla kraven på en 
ganska generell nivå är det så att Sve-
rige i dagsläget endast uppfyller ETT av 
de minimikrav som sattes upp.

Då mötet avslutades hade arbets-
gruppen enats om fem minimikrite-
rier dock krävs ytterligare diskussion 
med arbetsgruppen för utbildningsfrå-
gor innan kriterierna kan antas och pu-
bliceras.

Använd hemsidan!
Då RDC-gruppen även ansvarar för 
”Documentation”-området diskutera-
des, som alltid, delar av innehållet på 
hemsidan. Som rapporterats tidigare 
har stort arbete lagts ner på att sam-
manställa information om vilka tidskrif-
ter som finns tillgängliga och som ges 
ut i de olika europeiska länderna. Den-
na översikt uppdateras ständigt och 
det finns väldigt mycket information 
att hämta dels v g publikationer dels 
v g matnyttiga länkar, aktuella kurser i 
de olika medlemsländerna etc. Jag vill 
därför ta detta tillfälle i akt att verkligen 
rekommendera er att ta en titt på CP-
LOLs hemsida, www.cplol.org. Den är 
minst sagt användbar!!
     
 

Ingrid Kongslöv

Rapport från research-
documentation-congress 
(RDC) gruppen
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Hur länge har du varit aktiv 
inom CPLOL?
Mitt första CPLOL-möte var i maj 1997, 
då jag som nybliven ordförande för 
SLOF förväntades delta, både i arbets-
grupperna och vid general assembly. 
Vi var tre delegater som var med. Mö-
tena ägde rum i anslutning till den 3:e 
CPLOL-kongressen i Lissabon. Det var 
verkligen en upplevelse! Jämför man 
CPLOL då och nu är skillnaden enorm. 
Organisationen har utvecklats mycket 
positivt.

Jag började i styrelsen hösten 1998, 
då Preventionsgruppen fick en egen 
”vice president”. Har sedan dess haft 
ansvar för preventionsgruppen.

Varför engagerade du dig i CPLOL?
Från början var det pga min ordföran-
deroll i SLOF. Många delegater i CP-
LOL är eller har varit ordförande i de 
nationella förbunden. Sanningen att 

säga tog det en tid att lära känna or-
ganisationen och att sätta sig in i vad 
arbetet bestod av. General assembly-
mötena i början innebar många och 
långa diskussioner, ofta en argumenta-
tion mellan de mer latinska länderna 
och de nordeuropeiska. Kulturskillna-
derna visade sig tydligt och det var inte 
alltid lätt att förstå varandra. Språkbar-
riärerna gjorde också sitt till. CPLOL är 
tänkt att vara tvåspråkigt, franska och 
engelska. Tolkningen i bägge riktning-
ar är tidskrävande och leder ibland till 
missförstånd. Under senare år har ar-
betet blivit mer och mer engelsksprå-
kigt, kanske delvis beroende på att 
flera engelska kollegor engagerat sig i 
styrelsen.

Då jag väl lärt känna organisatio-
nen har jag insett betydelsen av den. 
CPLOL är alla logopeders röst i Euro-
pa och blir således också indirekt pa-
tientgruppernas röst i ett större sam-

manhang. Logopedyrket ser relativt 
lika ut i de flesta EU-länderna men ut-
bildningsnivån varierar. Vi har därför 
många gemensamma problem. Att öka 
kännedomen om vad vi gör och varför 
vi behövs är drivkraften.

Vad innebär det att vara ordförande 
för CPLOL?
Som ordförande leder jag styrelsens 
möten, ca 5 ggr/år. Vanligen träffas vi 
i något av styrelsemedlemmarnas län-
der. Någon gång per år har vi också 
möte i Paris, där kontoret officiellt lig-
ger. Ordföranden är också den som 
leder general assembly (dvs årsmötet) 
varje eller vartannat år. Självklart är det 
ordföranden tillsammans med styrel-
sen som har det samlade ansvaret för 
arbetet. En stor mängd e-post, brev 
mm skall besvaras. Ibland förväntas 
man inledningstala på olika nationella 
kongresser. Kontakter med myndighe-

Intervju med CPLOLs 
nyvalda ordförande

F d CPLOL-presidenten Linda Schrey-Dern 
tillsammans med den nyvalda presidenten 
Birgitta Rosén-Gustafsson”



9LOGOPEDNYTT 4/05

ter förekommer också, särskilt där vi 
vill vara med och påverka. Naturligtvis 
försöker vi fördela arbetet inom styrel-
sen. En stor del ligger också hos gene-
ralsekreteraren som f n är dansk, vil-
ket onekligen underlättar med tanke 
på språket. Det innebär att vi två kan 
kommunicera på våra respektive mo-
dersmål med varandra.

Vad vill du uppnå som 
ordförande för CPLOL?
Något som vi länge försökt med är att 
få status som s k NGO (non governme-
ntal organisation) inom EU. Vi skulle då 
bli den officiella professionella platt-
formen, självklar som remissinstans för 
logopediska frågor i Europa. Det skulle 
innebära ökade möjligheter för logope-
der att synas i offentliga sammanhang 
på europanivå. Dessutom skulle möj-
ligheterna till att söka (och beviljas!) 
fondmedel till olika projekt ökas. Det 
är därför en viktig fråga att ta itu med. 
Andra viktiga frågor är harmonisering 
och höjning av utbildningsnivån i oli-
ka länder, vilket skulle innebära ökade 
möjligheter för logopeder i olika länder 
att forska t ex. De nya EU-medlemslän-
derna har svårigheter där CPLOL kan 
hjälpa till. Arrangerandet av nästa kon-
gress är också en fråga som är högst le-
vande. Den blir i Berlin nästa år. 

Vad är CPLOLs viktigaste uppgift, 
som du ser det?
Viktigast är rollen som påtryckningsor-
gan, som jag ser det. Sveriges logoped-
kår är inte så stor till antalet och kan 
ha svårt att höras i offentliga samman-
hang, även om många försöker. Lika-
dant är det i flera andra länder. Genom 
att hela Europas logopeder (ca 50 000) 
via sina förbund står bakom organisa-
tionen blir möjligheterna att påverka 
större.

En viktig aspekt är också ”det le-
vande Europa”, dvs att människor i 
många länder (21 olika f n) kan umgås 
och samarbeta över gränserna trots oli-
ka språk och kulturer. Genom ett ökat 
utbyte mellan länderna skulle flera kol-
legor kunna uppleva detta.

Varför är arbetet i CPLOL viktigt för 
svenska logopeder?
Rent konkret innebär det möjligheter till 
många internationella kontakter, lägre 
avgift på kongresserna, en vidgad ho-
risont. Utbyte av konkret klinisk verk-
samhet uppmuntrar och förmedlar jag 
gärna. Kanske gränsöverskridande pro-
jekt? Möjligheterna är outtömliga…Att 
hela Europas logopedkår står bakom 
vissa beslut och överenskommelser ger 
onekligen en större tyngd, vilket också 
ger återverkningar för svenska logope-

der och i det svenska samhället.

Hur står sig svensk logopedi 
i Europa?
Den har en stark ställning. Sverige och 
Finland tillsammans med Storbritan-
nien är de länder som har högst utbild-
ningsnivå. Även nyinvalda Slovenien 
ligger bra till. En del svenska logope-
der i forskningsvärlden är kända i an-
dra länder.  

Vad kan Sverige bidra med i det 
europeiska samarbetet?
Se ovan, dvs vår gedigna utbildning är 
ett viktigt bidrag.  Jag tror också att vår 
svenska kultur, med vana att gruppar-
beta och samarbeta är till nytta för hela 
organisationen. Trots olikheter går det 
oftast att ena en så pass stor grupp. Ib-
land känns dock Sverige långt ifrån Eu-
ropa, då vi trots allt ligger i utkanten. 
Det upplevs av många som ett litet, ex-
otiskt land i norr som de flesta inte har 
besökt.

Vad kan andra europeiska länder bi-
dra med till den svenska logopedin? 
Storbritannien och Nederländerna 
har sedan länge andra krav vad gäller 
kvalitetsredovisningar och utvärde-
ringar av behandling. Det är viktigt att 
Sverige arbetar mera aktivt med dessa 
frågor. Rent konkret har vi de senaste 
åren fångat in flera internationella 
föreläsare till Logopedstämman, ofta 
via personliga kontakter inom CPLOL. 
Många andra länder bidrar på olika 
sätt genom olika synsätt, vilket enl 
mitt sätt att se alltid är berikande.

Vad tror/hoppas du har hänt/föränd-
rats inom den europeiska logopedin 
om 10 år?
Tydligare, mer enhetlig utbildnings-
nivå i olika länder, fler forskare inom 
logopedin i olika länder, CPLOL är en 
professionell plattform. Utvärdering av 
behandlingsresultat, mätbara sådana 
är vardag… Ökad kännedom om vårt 
yrke hos allmänheten. Dessutom hop-
pas jag att alla logopeder i Sverige ska 
ha åtminstone någon hum om vad CP-
LOL är.

Vad är det bästa med CPLOL?
Oj, det är mycket! Framför allt det vid-
gade perspektivet både på logopedin 
och på olika kulturer.  Jag fascineras av 
att det är möjligt att samarbeta på ett 
sådant konkret sätt med 21 olika län-
der. Den personliga vänskapen med 
människor i olika länder är inte att för-
ringa.

Vad är det sämsta med CPLOL?
Jag vet inte… Möjligen översättning-

arna som ibland tar lång tid och som 
kan leda till missförstånd. På general 
assembly måste också alla punkter 
röstas på, land för land, vilket är ovant 
för en svensk. Vi är ju mer vana vid att 
klubba igenom beslut som ingen mot-
sätter sig.

Berätta ditt roligaste CPLOL-minne!
Oj, oj, oj, det finns hur många som helst 
ifrån alla år! Ett som beskriver kulturel-
la skillnader är när den f d styrelseleda-
moten, grekiskan Thalia Zolotas hade 
med sig sin man till Helsingfors, i sam-
band med general assembly för några 
år sedan. De bor i Aten och hade ald-
rig varit så långt norrut tidigare. Med-
an vi hade möten besökte mannen en 
restaurang och sin vana trogen tog han 
upp cigaretterna efter maten. Döm om 
hans förvåning när kyparen meddelade 
att det var förbjudet att röka före kl 14 i 
Finland! Han kunde inte för sitt liv för-
stå varför det skulle vara mera skadligt 
att röka före kl 14 än efter! Dessutom 
begrep han inte varför det fanns trafik-
ljus i Helsingfors ö h t eftersom det inte 
fanns någon trafik! Han insåg att det 
fanns älgar, rådjur, skogar och åter sko-
gar, men var fanns alla människor? Att 
höra honom vilt gestikulerande återge 
detta var verkligen skrattretande och 
dråpligt och gav perspektiv till vårt liv 
här i Norden!

Faktaruta!

Namn: Birgitta Rosén-Gustafsson

Ålder:  44 år

Familj: Man och 3 barn; 17, 15 
 och 12 år

Vardagssysselsättning: 
Leg logoped, arbetar som 
konsult åt landsting och 
kommuner inom det egna 
företaget LogopedAllians 
AB, mest med utredning 
och behandling av barn 
med språkliga svårigheter 
samt handledning till per-
sonal. 

Motto: ”Allt ordnar sig” eller som 
 det heter på östgötska ”de 
 oer se”
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Project 3 Project 6

Project 4Project 1

Congress
Scientific committee

Recognition 
committee

Project 2 Project 5

Commission 2
1 delegate per member country 

Commission 1
1 delegate per member country 

General Assembly: 2 delegates with the right to vote per member association

Varför omorganisation? Dels vill vi 
uppnå större effektivitet, dels större 
fl exibilitet. EUs utvidgning innebär att 
om vi skulle haft kvar tre delegater/land, 
skulle arbetsgrupperna och generalför-
samlingen bli alltför stora. Det riskerar 
att medföra att avståndet till verkstäl-
lande organ (styrelsen) ökar. Dessutom 
skulle det innebära en markant kostnads-
ökning för mötena.

CPLOL finansieras av medlemsländer-
na, dvs av respektive logopedförbund 
(2,5/medlem/år + en grundavgift på 
150/organisation med >100 medlem-
mar). En förutsättning för att arbetet 
drivs framåt är att vi träffas, åtminstone 
några gånger/år. Vi föreslog därför att 
minska antalet delegater till två perso-
ner/land.  

Sanningen att säga är förändringen av 
antalet delegater den största i detta för-
slag. För övrigt är det inte så mycket 
som skiljer jämfört med hur det har 
fungerat tidigare. 

CPLOL är tänkt att fungera på tre olika 
nivåer – se skiss.

1. General Assembly består av två de-
legater per medlemsland, vilka har 
rösträtt. Detta är det högsta beslutande 
organet. Här tas beslut om kommande 

inriktning av verksamheten, dvs vad 
styrelsen och utskotten ska prioritera.

2. De två officiella delegaterna deltar 
i vardera ett av  utskotten. Det ena är 
tänkt att vara mer ”patientinriktat”, dvs 
ägna sig t ex åt kvalitet och prevention, 
”professional practice” medan det an-
dra är mera inriktat på utbildningsfrå-
gor ”academic affairs”, särskilt utbild-
ningsfrågor. Varje utskott leds av två 
vice presidenter. Vi tycker det är viktigt 
att varje land finns med i båda utskott 
för att respektive förbund skall vara in-
förstådda i arbetet.

3. Den tredje nivån är de två stående 
kommittéerna ”scientific” och ”recog-
nition”, varav den ena handhar plane-
ringen av kongressen och den andra 
ägnar sig åt nya medlemsländer, be-
hörighet, legitimationsfrågor mm. Av 
de två vice-presidenterna per utskott 
kommer en att ha ansvar för en ståen-
de kommitté vardera. Sammanlagt blir 
det således fyra vice-presidenter med 
olika ansvar. Utifrån de båda utskot-
ten är det tänkt att olika arbetsgrup-
per skall formeras, utifrån vilka projekt 
som drivs. I preventionsgruppen har 
vi arbetat så under många år, dvs i en 
större grupp har flera små arbetsgrup-
per arbetat parallellt.
De länder som innehar posterna som 

ordförande (f n Sverige), generalse-
kreterare (f n Danmark) och kassör (f 
n Storbritannien) har rätt att delta med 
tre delegater vid mötena varav bara två 
har rösträtt. Så har det fungerat tidiga-
re också och anledningen är förstås att 
dessa tre personer oftast har svår att 
aktivt delta i arbetsgrupper/utskott pga 
mycket annat arbete. Det skulle annars 
innebära en snedfördelning för dessa 
länder, som annars bara skulle få en 
delegat/land/arbetsgrupp.

Länder som fortfarande vill skicka fler 
än två delegater till mötena kan göra 
det på egen bekostnad.

Styrelsen som valdes 
för 2005-2007 är:
 
Ordförande Birgitta Rosén-Gustafsson, 
 Sverige
Generalsekreterare 
 Bent Kjaer, Danmark
Kassör Joe Reynolds, Storbritannien
Vice president Aileen Patterson, 
 Storbritannien
Vice president Tina Faber, Luxemburg
Vice president Hanneke Kalf, 
 Nederländerna
Vice president Giorgos Kalomiris, Grekland
 

En omorganisation av CPLOL är på gång…

Structure
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I ett sommarskrudat Graz hölls det sista 
mötet för arbetsgruppen för utbildnings- 
och professionsfrågor. 

På agendan för mötet stod diskussion 
och genomgång av en enkät som un-
der året genomförts kring fortbildning 
för yrkesutövande logopeder i respek-
tive medlemsland. Resultatet av enkä-
ten kommer så småningom att läggas 
ut på CPLOLs hemsida, www.cplol.
org.

Under de senaste två åren har det 
successivt gjorts en insamling av upp-
gifter kring grundutbildning, för att få 
till stånd en uppdaterad bild av logo-
pedutbildningarna i Europa. En lik-
nande inventering genomfördes 1996-
97 och ledde fram till att CPLOL i Maj 
1998 kunde presentera dokumentet 
”Minimum standards for Initial Educa-
tion”. Fokuserade områden för den nu-
varande inventeringen har varit grund-
utbildningens längd och organisation, 
anpassning till Bolognaavtalet avseen-
de ECTS (European Credit and Trans-
fer Systems, ett sätt att jämföra högsko-
lepoäng från olika europeiska länder) 
samt hur man i de olika länderna har 

anpassat sig till Bolognaavtalets mo-
dell för examensnivåer (kandidat, ma-
gister o s v). 

Till vårens möte var uppgiften att 
meddela antalet studenter som årli-
gen tas in på logopedutbildningar i det 
egna landet, samt vid hur många ut-
bildningsorter. En annan, och betydligt 
mer komplicerad, uppgift var att i kort-
het beskriva vilken kompetens en lo-
goped måste besitta efter avslutad ut-
bildning samt i utövandet av sitt yrke. 
Efter att detta diskuterats i smågrupper 
sammanställdes en kort presentation 
av gruppernas arbete där det tydligt 
framgick att logopeder i hela Europa är 
rörande överens om vad yrket handlar 
om och vad som krävs för att man ska 
kunna utöva det. Avsikten med arbe-
tet är att göra en sammanställning och 
ett samlat ställningstagande kring yrket 
och hur det bör utövas i hela Europa. 
Tillsammans kom vi fram till att det fö-
religger ett behov av en uppdatering 
och utbyggnad av ”the Minimum stan-
dards”. Det här arbetet tangerar och 
kommer att samordnas med det arbe-
te kring riktlinjer för yrket som genom-
förts i arbetsgruppen för forskning, do-

Rapport från arbetsgruppen 
för Utbildnings- och 
professionsfrågor

Mötet i Graz blev preventionsgruppens 
sista, åtminstone i nuvarande form. Vi 
har slutfört fl era olika projekt som jag 
tidigare har berättat om. 

Informationsbroschyrerna om barns ti-
diga språkutveckling 0-4 år finns till-
gängliga på CPLOLs hemsida på många 
olika språk. De beskriver kort utveck-
lingen och ger konkreta råd om hur 
omgivningen kan stimulera språket.

Frågeformuläret för föräldrar till 
barn på 18, 30 och 54 månader är ock-
så slutfört. I flera länder har detta fått 
stor uppmärksamhet, då det upplevts 
positivt, t ex av barnläkare – som oftast 
är de som har kontakten med barn och 
föräldrar – att äntligen ha konkreta frå-
gor att erbjuda familjerna, så att man 
lättare ska kunna upptäcka barn med 
språkliga svårigheter.

I Luxemburg som är ett litet, lätt-
hanterligt land, har myndigheterna på 
nationell nivå beslutat att dela ut CP-
LOLs poster till alla familjer med ny-
födda barn, vilket blivit en succé.

Resultatet från vårt dysfagiprojekt, 
där en enkät genomförts bland Euro-
pas logopeder om arbetsområdet dys-
fagi, är nu nästan sammanställd. När 
den är klar kommer den att läggas ut 
på hemsidan samt skickas till olika be-
slutsfattare.  

En stor del av mötet i Graz ägnades 
åt vårt kommande projekt ”Europeis-
ka logopeddagen” som första gång-
en kommer att äga rum på CPLOLs fö-
delsedag den 6 mars 2006. Tanken är 
att under en dag arrangera olika akti-
viteter för att nå ut till allmänheten. Vi 
har sammanställt en lista med förslag 
på vad man kan göra men vill samti-

digt naturligtvis inte tvinga något land 
att följa ett strikt schema. Varje lands 
förutsättningar är så olika. Vi kommer, 
med hjälp av en journalist och grafi-
ker, att ta fram en gemensam  logoty-
pe och slogan. Vi kommer att fokuse-
ra på barns tidiga språkutveckling 0-3 
år, delvis beroende på att vi redan har 
mycket gemensamt material att tillgå 
för denna åldersgrupp. Tanken är för-
stås att det ska synas att vi deltar i ett 
större sammanhang, dvs att logopeder 
i 21 olika länder är med. Jag lär få an-
ledning att återkomma  i frågan.

Glöm nu inte att gå in på 
www.cplol.org där du kan hitta en hel 
information.

Birgitta Rosén-Gustafsson

Rapport från preventionsgruppen

kumentation och kongress.
I arbetsgruppen har man också un-

der åren arbetat aktivt för att CPLOL 
ska fungera som professionell platt-
form för logopedi i Europa, vilket skulle 
ge oss som professionella möjligheten 
att själv besluta kring nivå och riktlin-
jer för yrket i Europa. Vi skulle få möj-
ligheten att själva bestämma hur logo-
pedi ska utövas och vilken utbildning 
logopeder bör ha. Även för att detta ar-
bete ska kunna skrida framåt har upp-
gifter kring förhållandena i de enskilda 
medlemsländerna varit en nödvändig-
het.

Även i CPLOLs nya organisation 
kommer frågor kring grundutbildning, 
kompetensnivå och yrkesutövande att 
fokuseras och arbetet med att bilda en 
professionell plattform kommer att pri-
oriteras.

Ulrika Guldstrand
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1. Var har du utbildat dig till logoped?

Vid Karolinska Institutet, Stockholm. 
Den 3-åriga ”traditionella” logopedut-
bildningen (inte PBL). 

2. När blev du klar?

Logopedexamen i Januari 1993. Däref-
ter forskarutbildning med disputation i 
Logopedi 2001.

3. Hur var utbildningen upplagd?

Jag är som sagt utbildad i Stockholm 
(se ovan). I Köpenhamn och i Odense 
finns det universitetsutbildning i Au-
diologopædi. Den största skillnaden 
mellan denna och den svenska logo-
pedutbildningen är nog att den danska 
ligger inom humanistisk fakultet och 
den svenska inom medicinsk fakultet. 
Hit till Nordjylland, är det dock svårt 
att få audiologopeder att flytta. 

Här på Taleinstitutet i Aalborg, är 
jag anställd som talpedagog. Man re-
sonerar så, att man inte gör någon skill-
nad mellan talpedagog och logoped, 
eftersom arbetsområdet är detsam-
ma här. Jag är också medlem i speci-
allärarnas fackförening, eftersom man 
menar att det är den som här bäst kan 
tillgodose mina behov och rättighe-
ter. Samtliga mina kollegor är utbil-
dade speciallärare och talpedagoger. 

4. Var bor du nu och hur kommer det 
sig att du valde att flytta till Danmark?

Jag bor i Aalborg, dit jag flyttade med 
min danske sambo Søren, i samband 
med att han fick en tjänst på Aalborg 
Universitet.

5. Kunde du börja jobba med en gång i 
Danmark eller behövde du göra något 
för att din utbildning skulle godkännas?

Jag kunde börja jobba direkt, trots att 
det egentligen formellt var anställnings-
stopp på Taleinstitutet. Detta berodde 
på att min utbildning och meritlista an-
sågs attraktiv för röstavdelningen här.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag 
ut för dig?

Jag har röst- och stamningsklienter i in-

dividuell behandling, ungefär som hem-
ma i Stockholm. I Stemmeteamet ingår 
förutom talpedagoger även psykolog 
och sjukgymnast vilket är en stor fördel. 
Under våren hade vi gruppundervisning 
för kvinnor med stämbandsknottror. Då 
var psykologen med och vi hade en 
kognitiv inriktning på arbete omkring 
stress och hur man administrerar sitt liv 
vad gäller tal och talvanor. Efter special-
lärarnas fackförenings strikta krav har vi 
generöst med förberedelsetid och inte 
alls hårda krav ”uppifrån” att klara av 
så många elever per dag som möjligt. 
Det finns heller inga egentliga gränser 
för hur många behandlingar varje klient 
får. Det är helt upp till mig.

7. Tycker du att det är stor skillnad 
mellan att jobba som logoped i 
Sverige resp Danmark?

Jag tycker att det är stor skillnad mel-
lan att jobba som logoped i Sverige 
resp Danmark. Jag tänker ofta med stor 
tacksamhet på den akademiska svens-
ka logopedutbildningen, med en allde-
les självklar vetenskaplig inriktning där 
det ingår att kritiskt granska till exem-
pel behandlingsmetoder och –resultat. 
Här kallas röstbehandling för ”under-
visning” och patienterna/klienterna är 
”elever” Det är ett annat sätt att tänka 
och påverkar förstås synsättet på evalu-
ering och utvärdering av arbetet. Som 
svenskutbildad logoped saknar jag di-
agnosrättigheterna och den status vårt 
yrke har. Jag saknar också det nära sam-
arbetet med foniatrin som vi har i Sve-
rige. I mitt arbete här är det tyvärr ett 
mycket begränsat samarbete med sjuk-
vården. Jag tycker också att den med-
icinska förankringen i den svenska lo-
gopedin givit viktig kunskap som jag 
kanske inte tänkt så mycket på tidigare; 
detta med förhållningssätt gentemot kli-
enten, hur man handlar i enlighet med 
sekretesslagar, hur man tar upp anam-
nes och hur man skriver journaler. 

En fördel med arbetet i Danmark 
är dock att jag upplever större fokus på 
den enskilde klienten och dennes utby-
te av ”undervisningen”. Detta är något 
som jag tycker går mer och mer förlorat 
i besparingarnas och nedskärningarnas 

Sverige. Systemet känns oerhört gene-
röst när jag ser vad till exempel afasipa-
tienter får i form av träning här. Förut-
om språklig rehabilitering kan det röra 
sig om till exempel kognitiv träning och 
datorbaserad språklig träning i hemmet. 
Jag känner också stor frihet i mitt yr-
kesutövande. Det är helt och hållet jag 
som gör bedömningen av klientens be-
hov och ser till att denne får detta, utan 
strikta och begränsande krav uppifrån.
Det finns också fördelar med att klien-
ter är inställda på ”undervisning” snara-
re än ”behandling”, med tanke på egen 
motivation och aktivitet i processen. Jag 
upplever mina ”elever” här som oerhört 
ambitiösa och tacksamma. Det gör för-
stås arbetet roligt.

8. Var det något som förvånade dig 
med hur du arbetar nu, jämfört med 
vad du förväntat dig?

Det som förvånat mig mest är frånvaron 
av forskningstradition i mitt nya arbete 
i Danmark. Man har än så länge inga 
formulerade krav på ”evidensbaserad” 
logopedi  så som i Sverige. Det saknas 
också tradition för att utvärdera och 
mäta om det man gör har någon objek-
tiv och mätbar effekt. 

9. En dålig sak och en bra med att ha 
utbildning i ett land och sedan arbeta 
i ett annat?

Dåligt är förstås när resurser man inne-
har inte kommer till användning för att 
organisationen, traditionen och kultu-
ren ser annorlunda ut. Ett konkret ex-
empel på detta är att psykologen som 
jag samarbetar med nu har en sekre-
tessbarriär gentemot mig eftersom jag 
är anställd som talpedagog. Det kan 
kännas frustrerande och utgöra hinder 
i samarbetet. 

Bra är att komma bort från sitt ut-
bildningsland för att få perspektiv och 
uppleva både för- och nackdelar med 
hemlandet och utbildningen. Ett sådant 
perspektiv tror jag kan användas krea-
tivt till att främja utveckling.

Jenny IwarssonMission: Utrikeslogoped!

Vi är väl många som funderat över hur det skulle vara att arbeta som logoped i ett annat 
land. Och kanske är det CPLOL:s ”professionella plattform” vi väntar på för att få modet 
och tron på att det skulle gå. Men några har inte väntat, utan har redan börjat harmoni-
sera logopedin i olika EU-länder på gräsrotsnivå, genom att söka arbete i ett nytt land. 
Logopednytt har ställt några frågor till Jenny Iwarsson och Liisa Strömer om hur det är 
att arbeta i Danmark och i Sverige(!).
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1. Var har du utbildat dig till logoped?

I Catania, den näst största staden på 
Sicilien i Italien. 

2. När blev du klar? 

Juli 1997.

3. Hur var utbildningen upplagd? 

Det var tre mkt intensiva år. För att bli 
antagen till logopedutbildningen måste 
man skriva ett prov i matematik, bio-
logi, kemi och fysik, och till det läggs 
de poäng man har från det nationella 
slutprovet. Antalet studieplatser varierar 
från år till år, man försöker anpassa an-
talet till det beräknade behovet. När jag 
kom in var vi hela 7 stycken!

Utbildningen är ordnad i s.k. ”kom-
pakta kurser” som man läser i block på 
två-tre delkurser. Varje termin omfattar 
ca tre block och året är delat i tre ter-
miner + sommaren. I slutet på varje ter-
min är det tentaomgångar. Man får po-
äng för varje delämne i ett block, och 
sen bestämmer lärarna tillsammans vad 
man får för slutpoäng för blocket. När-
varon är obligatorisk och om man inte 
blir godkänd i ett delämne missar man 
hela blocket. Alla delkurser omfattar 
praktik, det varierar mkt vad man får 
göra, allt från att sitta i labbet på biolo-
gipraktiken till att inventera professorns 
olika tester på psykolingvistiken. Därut-
över gör man förstås logopedisk prak-
tik. Man börjar med att auskultera och 
hjälpa till på foniatriska mottagningen 
första terminen. Utbildningen hade bra 
kontakter och ordnade praktikplats, dä-
remot saknade man avtal för att vi skul-
le kunna ha egna patienter där och till-
godogöra oss det på utbildningen. Egna 
patienter fick man dock ändå eftersom 
alla som passerade öron, neuro eller fo-
niatriska som behövde logoped blev till-
frågade om de ville bli uppsatta på ”stu-
dentkön” också, och de flesta sa ja. Vi 
fick inte välja diagnos, utan man fick ta 
patienterna i tur och ordning från listan, 
förutsatt att vi läst om diagnosen! Man 
valde också en äldrekursare som fick 
vara mentor och som man skulle aus-
kultera hos. Eftersom man inte får släp-
pa patienten förrän den är ”botad” är-
ver en yngrekursare patienten om man 
inte lyckats lösa dennes problem inn-
an man går upp med sitt exjobb. Ex-
jobbet har man ingen särskild avsatt tid 
för, utan man förväntas göra det på sin 
”fritid”. Dessutom är det t ex inte tillå-

tet att ta studieuppehåll och man mås-
te gå upp med sitt examensarbete inom 
två år från sista tentan. På så sätt blev 
man av med alla studenter som aldrig 
blev klara med sin utbildning och ändå 
tog en studieplats. För oss var det ändå§ 
ganska lätt att klara kraven eftersom vi 
var så få, vi fick ofta nära kontakt med 
våra lärare och mycket hjälp och stöd.
   
4. Var bor du nu och varför 
flyttade du till Sverige? 

Nu bor jag i Stockholm och till Sveri-
ge kom jag pga vädret. Jag skulle aldrig 
ha klarat av att arbeta på Sicilien under 
april-oktober, det är för varmt! Så det 
var tur att min mamma är svensk och 
att mormor bor kvar i Stockholm. Mor-
mor ringde till Karolinska när jag gick 
första året och frågade om jag kunde 
få komma på besök, och det fick jag! 
Sommaren därefter sökte jag pengar 
för att vara på KS och auskultera. Då 
började jag också forska lite, och ef-
tersom forskningsmöjligheterna för en 
logoped i Italien är mkt begränsade så 
var det ett lätt beslut att ta. 

5. Kunde du börja jobba med en gång 
eller behövde du göra något för att din 
utbildning skulle godkännas i Sverige? 

Jag skickade mina papper till socialsty-
relsen och fick legitimationen per post 
efter någon vecka. Jag tyckte dock inte 
att jag kunde börja jobba med en gång 
eftersom jag bara talade engelska då. 

6. Hur ser en vanlig arbetsdag 
ut för dig? 

Jag börjar redan kl 7.00 - då är jag den 
enda logopeden på plats. Jag brukar 
genast ta en kopp kaffe för att vakna 
upp. Jag arbetar som dysfagilogoped, 
och under dagen är det ett evigt häl-
lande av filmjölk och aprikoskräm. Det 
brukar bli mycket kaffe under dagen, 
och jag blir allt grönare om fingrarna 
av all karamellfärg. När alla andra se-
dan tar emot sin sista patient eller kan 
sitta och skriva, så måste jag gå.

7. Tror du att det är stor skillnad mel-
lan att jobba som logoped i Italien 
resp. Sverige? 

I Italien fikar man inte lika mycket, 
men man har längre lunch! Veckoar-
betstiden är kortare, men man får inte 
ta semester eller lägga upp arbetstiden 

efter önskemål, eftersom allt är avtals-
reglerad. Det är vanligt att man arbetar 
privat, och det är lättare att göra det i 
Italien än i Sverige. Den största skill-
naden tycker jag dock är statusen. Det 
är ganska låg status att vara logoped i 
Italien. Man får t ex aldrig forsknings-
medel trots att man tekniskt är berät-
tigad till det, utan man måste ”arbeta 
med en läkare” och man får i regel inte 
heller credit för sina insatser. Däremot 
har utbildningen en starkare ställning i 
och med att det är omöjligt att arbeta 
som logoped i Italien om man inte har 
tagit examen, medan det i Sverige är 
accepterat att man får t o m tillsvida-
reanställning även om man inte klarat 
alla tentor.

8. Var det något som förvånade dig 
med hur du arbetar nu, jämfört med 
vad du förväntat dig? 

Jag kan inte jämföra hur det är för pri-
vatpraktiserande, men som anställd är 
det otroligt mkt mer administration i 
Sverige än i Italien. T ex så fanns det 
på det habcenter där jag tidigare job-
bade personal som tog hand om rätt 
mycket administrativa uppgifter åt oss, 
vi hade samma service som läkarna får 
här! Annars tycker jag att vi fick en bra 
bild av verkligheten under utbildning-
en, eftersom ingen valde ”lämpliga pa-
tienter” åt oss, utan vi fick se hur det 
verkligen är, på gott och ont.

9. En dålig sak och en bra med att ha 
utbildning i ett land och sedan arbeta 
i ett annat? 

På minussidan hamnar så klart det att 
man inte har sitt nätverk. Man har inga 
kursare och det syns direkt på kurser 
och möten där man sitter tillsammans 
med folk som börjar varannan mening 
med ”kommer du ihåg…”. Värre är att 
man inte heller har några referenser 
när man söker jobb, eftersom man inte 
har sommarjobbat i sitt nya land eller 
haft handledare på utbildningen som 
kan berätta hur man är. Svårast är dock 
de fördomar som finns mot utländsk 
utbildning, att man ofta tar för givet 
att det är sämre bara för att det inte är 
”den egna”.

På plussidan hamnar faktiskt just 
det att utbildningen inte har exakt sam-
ma innehåll. Man lär sig andra meto-
der och andra arbetssätt. 

Liisa Strömer



14 LOGOPEDNYTT 4/05

Främjande av läsning och språkut-
veckling var rubriken på en kongress i 
Vilnius, Litauen i mars 2005. Kongressen 
arrangerades av Litauens parlament i 
samverkan med Nordiska ministerrådet, 
UNESCO, Litauiska samhällsfonden och 
skolutvecklingsfonden. Underliggande 
syfte var att stärka demokratin, för vilken 
språket är ett nödvändigt verktyg.

Litauen, det sydligaste av våra baltiska 
grannländer, är för många också det 
mest okända. Landet har ca 3,5 mil-
joner invånare och språket, litauiska, 
utgör tillsammans med lettiska den 
baltiska språkfamiljen (estniskan är ett 
finsk-ugriskt språk). Litauiskan är det 
indoeuropeiska språk som står närmast 
sanskrit. Landets oroliga 1900-talshis-
toria har givetvis präglat tillgången på 
inhemsk litteratur. Kulturellt utbyte är 
vanligare med Polen och Vitryssland 
än med Estland och Lettland. 

Dalia Strimaitytu, chef för litauiska 
statens kulturfond, och Ruta Kackute, 
ledande tjänsteman vid kulturdeparte-
mentet var initiativtagare till och ansva-
rade för kongressen. Dessa båda hade 
samlat en rad föreläsare från Litauen, 
Norden och Storbritannien, som under 
den första kongressdagen ur olika syn-
vinklar belyste ämnet språkutveckling 
och läsning. Teoretisk kunskap varva-
des med praktisk erfarenhet. Kongres-
sen hölls i det litauiska parlamentets 
lokaler och öppnades av Arturas Pau-
lauskas, parlamentets talman. 

Inledningsvis redovisade Tadas 
Tamosiunas en studie om läsvanor i Li-
tauen. 32 % av befolkningen hade inte 

läst någon bok under det senaste halv-
året. Den äldre befolkningen läser all-
ra minst. 25 % läser aldrig en dagstid-
ning. Det framgick också att bristen på 
litteratur är stor på landets bibliotek. 
Läskunnigheten på landsbygden är be-
gränsad, och i vissa delar av landet är 
det inte alla barn som kommer till sko-
lan över huvud taget. Rasa Drazdaus-
kienè, publicist och översättare, påpe-
kade att utbudet av böcker är större än 
under sovjettiden vilket i sig medför att 
böcker blir mindre attraktiva. Hon me-
nade, att ekonomin är det stora hindret 
– biblioteken tvingas många gånger att 
välja mellan värme i lokalen eller bok-
inköp.

Professor Hrafnildur Ragnarsdót-
tir från universitetet i Reykjavík beto-
nade ordförrådets betydelse. Barn lär 
sig ett ord varannan timme. Ordför-
rådets storlek ökar mest fram till tio-
årsåldern och dess storlek kan variera 
med 400 % mellan barn i samma ål-
der. Men läsutvecklingen är inte avslu-
tad för att barnet har lärt sig tekniken. 
Läsförståelsen är viktigare och utveck-
las genom hela tonårstiden – förutsatt 
att barnet ges tillgång till allt mer krä-
vande litteratur. Vidare använder barn 
mer komplext språk när de skriver en 
berättelse än när de talar, vilket utveck-
lar språket. Hrafnildur Ragnarsdóttir 
uppmanade till att låta barn få dagligt 
”språkbad” – såväl muntligt som skrift-
ligt. Barn behöver tillgång till ett varie-
rat utbud av ord som förklaras och som 
återkommer samt tillfälle att själva an-
vända många ord.  

Anette Øster från Köpenhamns uni-

Språk och läsning 
i Litauen

Dalia Strimaityti och Ruta Kackute hade 
initierat kongressen. 

versitet redovisade forskning om läsva-
nor i de skandinaviska länderna. En ge-
mensam trend är att tonåringar upphör 
med frivillig läsning, och att barn slutar 
läsa allt tidigare. Det är inte ”coolt” att 
läsa. I Sverige läser 75 % av tioåringar-
na men bara 49 % av femtonåringarna. 
Pojkar läser framför allt för att bli roa-
de, medan flickor vill bli känslomässigt 
berörda av det de läser. Flickor läser 
mer än pojkar i alla länderna. Anet-
te betonade att vi framför allt måste 
uppmuntra nöjesläsning – och dit räk-
nar ungdomar sällan böcker som lära-
re rekommenderar. Dessa böcker mås-
te dock inte vara så hemska… 

Såväl Bente Buchhave från dans-
ka biblioteksmyndigheten som Barbro 
Wigell-Rynänen från utbildningsminis-
teriet i Finland talade om olika natio-
nella bibliotekskampanjer för att främ-
ja läsning. Island och Finland uppgavs 
ha flest böcker/1000 invånare. I Fin-
land görs i genomsnitt 13 besök och 
21 boklån per år på biblioteket. 

Jen Kilyon från projektet Creative 
Reading i Storbritannien gav exempel 
på bokspridning bland socialt utsat-
ta grupper. Bl. a. används fotbollsspe-
lare och artister som reklamfigurer för 
läsning. En annons där en stjärna av 
detta slag läser för sitt barn har mät-
bar genomslagskraft. Atmosfären kring 
böcker bör vara stödjande och läsning 
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göras meningsfull. Ett exempel på det 
senare är ett alfabetiseringsprojekt som 
just inletts bland unga romer. Motiva-
tionen för läsning har varit extremt låg 
i denna grupp. Genom EU-regler mås-
te emellertid alla hästar förses med ett 
eget ”pass”, och infallsvinkeln för att 
inspirera till läsning blir därför häst-
pass – viktiga i en kultur där handel 
med hästar är den största näringen. (Se 
http://www.creativereading.co.uk/). 

Storbritanniens andre medverkande 
var Paul Robinson från BBC som illus-
trativt visade exempel på lyckade och 
mindre lyckade BBC-kampanjer för att 
främja läsning. Det gäller att betona det 
lustfyllda i läsandet och att presentera 
positiva förebilder. Framför allt måste 
man undvika att skuldbelägga föräld-
rar. Paul Robinson talade sig varm för 
interaktiva språk- och läslekar koppla-
de till barnprogram, något som byggs 
upp på BBC:s hemsida. Han menade, 
att BBC som public-serviceföretag har 
ett unikt ansvar att arbeta för läsning 
och att BBC också profilerar sig som 
företag genom sådana satsningar istäl-
let för att konkurrera med likartade pro-
gram som de kommersiella kanalerna.
 Birgitta Modigh, avdelningschef för 
område Litteratur, bibliotek och kul-
turtidskrifter vid Statens kulturråd re-
dogjorde för statligt litteraturstöd och 
andra statliga kultursatsningar, däri-
bland litteraturpriset till Astrid Lind-
grens minne. Birgitta gav exempel på 
projekt som kan få statligt kulturstöd, 
däribland Läsrörelsens kampanj under 
mottot ”Ge dina barn ett språk”. Trots 
att svenskarna till åtminstone 75 % är 
ett läsande folk finns anledning till oro. 
När Läsrörelsen startade hade tiden 
som korttidsutbildade föräldrar ägna-
de åt att läsa för sina små barn halve-
rats under en femtonårsperiod. Exem-
pel på läsprojekt inom Läsrörelsen är 
”0-7 år” med bl. a. en Alfons Åberg-
tävling på mjölkpaketen, närmare två 
miljoner barnböcker som ingått i Hap-
py Meal på McDonalds, läs- och be-
rättarfestivaler för åk 4, intervjuboken 
”Stör mig inte jag läser” mm. Läsrörel-
sens första kampanj är avslutad, och 
har fortsatt i form av föreningen Läs-
rörelsen som nu driver kampanjen Lär 
för livet. Se http://www.lasrorelsen.nu 
samt http://www.larforlivet.nu 

Själv talade jag om språkutveckling 
och läsinlärning samt problem inom 
dessa områden, som ju oftast samman-
faller. Alla barn förväntar sig att lära sig 
läsa när de börjar skolan. Tyvärr läm-
nar 20-25 % skolan utan fullständigt 
betyg. 4-8 % har dyslexi. Läsning och 
skrivning är nymodigt för människan i 
jämförelse med det talade språket, som 
dock inte är mindre komplext. Barns 

Alla föreläsare utom Birgitta M utanför 
hotellet. 
Sittande: Hrafnildur Ragnarsdóttir.
Främre raden: Barbro Wigell-Rynänen, Ruta 
Kackute, Jen Kilyon, Bente Buchhave.
Bakre raden: Astrid Frylmark, Paul Robinson, 
Dalia Strimaityt, Anette Øster.

Kongressen ägde rum i Seimas – det litauiska parlamentet. 

förmåga att ur omgivningens ljudvärld 
identifiera meningsfulla enheter, lagra 
dessa och så småningom själva produ-
cera meningsfulla yttranden är en vik-
tig del av deras utveckling. Utan nor-
mal hörsel, perception, koncentration, 
motivation eller normal motorisk och 
sensorisk utveckling får barn problem 
med språk- och/eller talutvecklingen. 
Språket byggs upp ur vårt basala behov 
av mänsklig kommunikation – med en 
lingvistisk term pragmatisk förmåga. Vi 
bygger upp vårt ordförråd, lagrar våra 
ord och begrepp genom vår semantiska 
förmåga. Vi vet hur man böjer ord och 
kombinerar dem i meningar genom vår 
syntaktisk-morfologiska förmåga. Vi vet 
hur vi ska urskilja och producera en-
staka språkljud via vår fonologiska för-
måga. Slutligen utvecklar vi en språklig 
medvetenhet inom alla dessa språkli-
ga områden vilket är av stor betydel-
se för vår förmåga att lära oss läsa och 
skriva. Jag nämnde barnavårdscentra-
lernas hälsoövervakningsprogram och 
talade om vikten av att träna grundläg-

gande färdigheter men också på olika 
sätt kompensera för svårigheter i inlär-
ningssituationen och vid ”frivillig” läs-
ning. Jag avslutade mitt anförande med 
att citera Astrid Lindgrens kloka ord 
om läsning. Hon skriver bl.a. att böck-
er ger barn en ”grogrund för fantasin” 
och att ”hur morgondagens värld ska 
se ut beror i hög utsträckning på fan-
tasin hos dem som just nu håller på att 
lära sig läsa”. 

Under den andra kongressda-
gen hölls intressanta diskussioner om 
ett förslag till handlingsprogram kring 
språk och läsning. Detta har utarbetats 
av bl.a. Dalia och Ruta och ska senare 
presenteras för parlamentet. Vi uppfat-

tade en klar generationsskillnad mel-
lan några av de äldre personerna som 
har genomlevt ett flertal läskampanjer 
av olika slag i olika politiska kontexter 
och de yngre. Men vi iakttog även spi-
rande dialoger mellan personer som 
knöt kontakter för framtida samverkan 
– t. ex. ansvariga för olika utbildningar. 
Som gäster imponerades vi av Dalias 
och Rutas förmåga att under kongres-
sen åskådliggöra ett brett spektrum av 
infallsvinklar på ämnet språk och läs-
ning, något som barn i Litauen i hög 
grad kommer att ha glädje av i fram-
tiden.

Astrid Frylmark

Länktips!
http://www.creativereading.co.uk/
http://www.lasrorelsen.nu
http://www.larforlivet.nu
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Samtal mellan habiliteringspersonal 
och barn med cerebral pares: En jäm-
förande studie mellan sjukgymnaster 
och logopeder – Pernille Holck

I en pågående delstudie studeras sam-
tal mellan sjukgymnaster och barn och 
mellan logopeder och barn i en inter-
ventionskontext. Barnen har cerebral 
pares, ålder mellan 6-10 år. Syftet med 
studien är att försöka hitta faktorer i 
omgivningen som kan tänkas påverka 
barnens pragmatiska förmåga. För att 
få en bild av barnens pragmatiska för-
måga har föräldrar och pedagoger tagit 
ställning till de 79 påståenden som in-
går i svenska CCC (Children ś Commu-
nication Checklist). Samtalsanalys har 
därefter genomförts liksom även mik-
roanalys över barnens och logopedens 
respektive sjukgymnastens interaktion.

Pernille Holcks reflektioner över re-
sultaten handlar i stort om att sjukgym-
nasten har mer fria samtal med barnen 
medan logopeden har mer strukturera-
de samtal eller samtal i träning.

I fortsatta studier kommer andra ty-
per av samtal att studeras, mellan barn 
med cerebral pares och ryggmärgs-
bråck i samtal med föräldrar, syskon 
och pedagoger.

Eliciteringsstrategier hos logopeder i 
samtal med barn med språkstörning: 
Konversation jämfört med gramma-
tisk träning – Barbro Bruce m fl

I denna studie undersöks vilka elici-
teringsstrategier svenska logopeder 
använder sig av i olika kontexter: fritt 
samtal och grammatisk träning. Vidare 
studeras om barnens språkliga produk-
tion skiljer sig mellan dessa två kontex-
ter och om skillnaderna kan knytas till 
vilka eliciteringsstrategier logopederna 
använder. Sju svenska logopeder spe-
lades in tillsammans med 11 barn med 
språkstörning i åldrarna 3:9-5:0 år. Re-
sultaten visar bl a att logopeden pratar 
signifikant mer i träning jämfört med 
fritt samtal. I båda kontexterna var sti-
len icke-krävande och följde barnens 
fokus från föregående yttrande, men 
logopeden pratade mer och kontrolle-
rade fokus mer i grammatisk träning än 
i fritt samtal. Antal ord per tur hos bar-
net var däremot signifikant högre i fritt 
samtal jämfört med träning. Mera na-
turalistiska språkträningsmetoder som 
utgår från barnens fokus är i längden 
mer verksamma, och en icke-krävande 
stil ökar chansen till fler grammatiska 
strukturer i barnens tal. 

Självutveckling hos barn med grav 
språkstörning – Päivikki Aarne

I denna studie tillämpades psykody-
namisk teori om självutveckling på en 
studie av förspråklig kommunikations-
förmåga hos 8 barn med grav språk-
störning inskrivna på språkförskola. 
Syftet med studien var att undersöka 
den intersubjektiva förmågan i själv-
utveckling hos dessa barn. Med inter-
subjektiv förmåga menas: 1) förmåga 
att dela uppmärksamhet, 2) förmåga 
att dela avsikt samt 3) förmåga att dela 
känsla. De språkstörda barnen hade 
diagnosen generell språkstörning och 
jämfördes med en kontrollgrupp. Re-
sultaten visade signifikanta skillnader 
mellan grupperna i sk återkopplingsbe-
teende både när det gäller förekomst 
och tidsaspekter. De undersökta be-
teendena fullbordades inte i lika hög 
grad i gruppen med grav språkstör-
ning. Barn med språkstörning uppvi-
sade även som grupp längre latens när 
de gjorde kommunikativ återkoppling. 
Barnen med språkstörning verkar så-
ledes ha en kommunikationsstörning 
som omfattar både språklig och för-
språklig utveckling.

Maria Håkansson, Leg logoped, Göteborg

Logopedstämman 2005

Everyday Life Activities 
– Ett arbetsmaterial för afasibehandling

Stämman ”tjuvstartade” på onsdagsef-
termiddagen med en välbesökt föreläs-
ning av den nederländska logopeden 
Jaqueline Starck. Hon berättade om sitt 
arbetsmaterial för afasibehandling; ELA 
och gav rikligt med videoexempel som 
illustrationer.

Jackie Starck beskrev bakgrunden till 
sitt arbetsmaterial Everyday Life Acti-
vities (ELA) och hur det är uppbyggt. 
Materialet består av 3000 färgfotogra-
fier på vardagsaktiviteter, uppdelade i 
3 set. Det är ett bas-set, ett set speciellt 
för träning av syntax, och ett ”text or 
discourse”-set. 

När hon tagit fram bilderna har 
Jackie tänkt på att de ska vara så tyd-

liga som möjligt. Hon har försökt ute-
lämna onödiga detaljer som kan dist-
rahera patienter med hjärnskada. På 
bilderna visas en ”familj” på 4 perso-
ner när de utför vanliga vardagliga ak-
tiviteter, i och med att samtliga perso-
ner utför en och samma aktivitet ges 
möjlighet till mycket upprepning i in-
lärningssituationen. 

Jackie själv säger att materialet kan 
användas på alla möjliga sätt. Det är 
bara vår egen fantasi som sätter grän-
serna. Själv har hon utvecklat ett syste-
matiskt träningsprogram som hon pre-
senterade under dagen. Programmet 
bygger på återuppbyggnad av språ-
ket, inte på kompensation. Ledorden 
är struktur, systematik och intensitet. 

Allt material om stämman fi ck inte plats i första numret av 
Logopednytt. Här följer de sista referaten. Vi börjar med ett 
urval om kortföredragen från stämmans sista dag…

Jackie Starck

Stämman
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”…eller då jag försvann” – så beskrev 
en afasipatient sitt insjuknande för mig 
på en praktikplacering. Hon berättade 
också att hennes vänner när de besökte 
henne sade att hon var som vanligt 
– ”men det är jag ju inte, det vet jag” 
– berättade hon också för mig. Denna 
patients berättelser påverkade mig djupt.

Efter tre dagar av intensivt förbunds-
möte fyllt med intressanta föreläsning-
ar och kortföreläsningar avslutades det 
hela på ett för mig (och säkerligen för 
många andra) perfekt sätt med Lars-
Christer Hydéus föreläsning ”Tidens 
väv – om sjukdomsberättelser”. Hydé-
us är prefessor i kommunikationsve-
tenskap vid Linköpings universitet och 
forskar kring ämnena berättelser, språk 
och identitet. Hydéus talade om att 
sjukdomsberättelser ofta är ett sätt att 
möta sjukdomar, att hitta någon ord-
ning i det kaos som sjukdom – spe-
ciellt livshotande sjukdom – skapar. 
Speciellt tiden blir viktig i dessa berät-
telser, när livshorisonten krymper och 
närmar sig. 

Forskningen har sedan 80-talet 
ökat kraftigt på detta område, berät-
tade Hydéus, och han presenterade 
fyra olika typer av sjukdomsberättel-
ser; sjukdom som berättelse, där fo-
kus är tiden; berättelser om sjukdomar 

(Hydéus nämner här namn som Freud 
och Oliver Sachs); när själva berät-
telsen utgör ett led av en sjukdom el-
ler ett symptom och Hydéus nämner 
här ett namn som alla logopeder kän-
ner till – Alexander Luria, och slutligen 
den kliniska dialogen, där berättelsen 
blir till en dialog mellan patient och lä-
kare eller ett kliniskt instrument mellan 
sjukvårdspersonal. 

Att få göra sin röst hörd, få framföra 
den egna uppfattningen och den egna 
erfarenheten av sjukdomen – ta mak-
ten över sin kropp och sin sjukdom – är 
viktig för patienter, ja, livsviktig. Logo-
peders arbetssätt gör att denna kom-
ponent, sjukdomsberättelsen, får och 
måste få en prominent plats i terapin, 
och patienten får framföra sina egna 
önskemål om terapins mål och me-
ning. Det är lätt att förvilla sig bort i allt 
material, i alla test – speciellt för mig 
som är student; livrädd vid första afa-
sipraktiken! Och vi måste alla – oav-
sett vilken erfarenhet vi har – ibland 
påminna oss om Lars-Christer Hydé-
us sista ord på föreläsningen; nämligen 
om lyssnandets generositet, utlånandet 
av vårt öra för en stund.

Justin Parry
Umeå

SLOSS representant i SLOF

”Då jag dog…”

Hon har också försökt utnyttja minnes-
funktionerna så mycket som möjligt.

Programmet innehåller 4 olika 
”protocols”:

1. ELA Syntax program
2. ELA Text/Discourse program
3. ELA Dialouge training
4. ELA Program for written language

Patienten testas grundligt innan trä-
ningsperioden, för att man ska se vil-
ket ”protocol” som är lämpligt att börja 
med. Sedan sker träningen minst 3 ggr/
vecka, sammanlagt ca 60 h. Jackie går 
inte vidare till nästa ”protocol” om inte 
patienten klarar det föregående. Efter 
träningsperioden testas patienten igen, 
och sedan gör de en paus i träningen, 
innan de börjar en ny träningsperiod, 
ev på nästa nivå.

Programmet har en strikt ram för 
hur varje träningstillfälle ska se ut. Först 
ombedes patienten minnas vilka me-
ningar man jobbat med under föregå-
ende tillfälle. Jackie tittar också på den 
hemläxa som patienten utför mellan 
tillfällena. 4-6 kort som man arbetat

med gången innan plockas fram, och 
de jobbar med meningsproduktion till 
dessa ”gamla” kort. Sedan plockas 4-
6 nya kort fram, och man arbetar på 
samma sätt med dem. När patienten 
fått ihop en godkänd mening, fortsät-
ter arbetet med att dela upp mening-
en i dess beståndsdelar. Jackie frågar: 
Vem gör någonting? Vad gör han? Man 
avslutar med att patienten återigen 
får producera hela den nya mening-
en. En liten förståelsetestning utförs 
med de nya korten, vilket ger patien-
ten en chans att vila lite efter den tuf-
fa meningsproduktionen. Man repete-
rar meningarna till de nya korten igen, 
och sessionen avslutas med att Jackie 
plockar bort korten och patienten får 
upprepa meningarna ur minnet.

Arbetssättet innebär att patien-
ten producerar samma mening minst 
6 gånger under sessionen. Jackie ger 
feedback och prompting anpassad till 
patienten. Hon börjar alltid med frå-
gan ”Vad gjorde vi förra gången?” och 
avslutar alltid med ”Vad har vi jobbat 
med idag?”. Att på detta sättet utnyttja 
minnet tror hon är en del av förklaring-

en till att arbetet ger goda resultat.
Jackie betonar vikten av att påbör-

ja den språkliga rehabiliteringen när 
patienten är mogen för det, vilket of-
tast inte är i akutskedet efter insjuknan-
det, och framför allt att han/hon behö-
ver strukturerad intensiv träning under 
en längre tid. Hon uppger att träning 
gett mycket goda resultat även då den 
påbörjats många år efter insjuknandet, 
och även hos patienter som bedömts 
som ”omöjliga”.

Vi får se ett fall på video. En 40-årig 
man som efter hjärnskada drabbats av 
Global afasi som sedan förbättrats till 
en Broca-afasi. Han började träna med 
Jackie ca 15 månader efter insjuknan-
det, och från att ha kämpat fram ensta-
ka substantiv, kunde han mot slutet av 
ett par träningsperioder producera full-
ständiga meningar.  

Jackies budskap tycker vi kan sam-
manfattas i att det krävs mycket och 
intensiv träning för att uppnå resultat 
i afasirehabilitering, men IT’S NEVER 
TO LATE!

Elvira Berg, Stockholm
Camilla Björnram, Göteborg

Lars-Christer Hydéus
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Studentuellt

En helt ny Logopedutbildning finns 
nu i Uppsala. Vi är trettio entusiastis-
ka tjejer som alla är lyckliga över att 
ha blivit utvalda bland niohundra sö-
kande. De första månaderna har va-
rit minst sagt omtumlande för oss alla, 
oavsett om man är ”lite äldre” eller 
yngre, har pluggat på universitet tidi-
gare eller inte, kommer från Uppsala, 
nyligen flyttat till Uppsala eller pendlar 
till Uppsala. Tiden har gått otroligt fort 
och innehållit så mycket: introduktio-
ner, auskultationer, kursinternat, natio-
ner, baler/gasquer, nya kamrater och 
första tentorna. Just nu har vi hetsiga 
diskussioner om hur larynxbrosken 
egentligen rör sig. Tänk att vi till som-
maren redan klarat av de första 20 po-

ängen. 140 more to go! 
Trots den sneda könsfördelning-

en bland oss känner vi ändå att vi är 
en härlig blandning av människor. Vi 
varierar i ålder, religion, läggning och 
åsikter och tack vare det kommer det 
bli många intressanta diskussioner un-
der de kommande fyra åren (och för-
hoppningsvis även efter att vi gått ut). 
Vi ser fram emot att få prova på Case-
metodik som verkar vara den perfek-
ta blandningen mellan PBL och salsfö-
reläsningar. Vi fick redan första veckan 
åka på auskultation till de landsting där 
vi sedan kommer att göra praktik. Alla 
tyckte att det var intressant att få träf-
fa de logopeder som ska handleda oss, 
och inte minst, att få träffa patienter. Vi 

hade också ett kursinternat på Härjarö 
där vi under två dagar hade långa dis-
kussioner om auskultationerna, om lo-
gopedyrket och om utbildningen. Alla 
gavs möjlighet att berätta om sina upp-
levelser. Vi hann också lära känna var-
andra lite eftersom det fanns tid för so-
ciala aktiviteter. Vi håller som bäst på 
att planera vårt första möte med de 
barn vars språkutveckling vi kommer 
att följa från sex månaders ålder tills de 
är fyra år gamla. Vi är glada över att 
få tillhöra gruppen logopedstudenter 
och hoppas på att få träffa så många 
som möjligt av er andra på Logoped-
studentdagarna i Linköping i höst.

Gabriella Cohen och Jennie Gadeborg

Nu har vi äntligen 
kommit igång!

Kerstin Johansson, logoped vid Talkli-
niken, Karolinska universitetssjukhu-
set, Huddinge, var årets mottagare av 
Åke Ljungdalstipendiet. Hon fick pri-
set för sina uppskattade insatser för pa-
tienter med Parkinsons sjukdom. Priset 
instiftades för några år sedan till min-
ne av Åke Ljungdahl som var neurolog 
på Huddinge sjukhus och delas ut vid 
den årligen återkommande konferen-
sen ”Aktivt liv vid Parkinsons sjukdom” 

som arrangeras av Parkinson Förbun-
det och Neurologkliniken vid Karolin-
ska universitetssjukhuset, Huddinge. 
För första gången gick nu priset till en 
logoped! 

Grattis Kerstin Johansson! 

/Ellika Schalling, leg logoped

Leg logoped Kerstin Johansson 
är årets Åke Ljungdalstipendiat!

Uppsalas första logopedstudenter
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Lediga platser

Som verksamhetschef har du det samlade led-
ningsansvaret vilket omfattar verksamhetsinnehållet
såväl som ekonomi och personal inklusive arbets-
miljö. Ditt uppdrag är att leda, planera, följa upp
och utveckla ditt verksamhetsområde. Du ingår i
divisionens ledningsgrupp och är underställd divi-
sionschefen.

Eftersom logopederna arbetar i verksamheten på
geografiskt skilda platser är det av största vikt med
ett synligt och närvarande ledarskap i hela verksam-
heten. Enheten kommer att från hösten omfatta ett
40-tal medarbetare.

Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning  med medicinsk inriktning. 
• Gedigen chefs- och ledarskapserfarenhet. 
• Vana att arbeta med ekonomisk uppföljning och

vara resultatorienterad. 
• Genuint intresse för forskning och utbildning i

nära samarbete med Karolinska Institutet samt
kompetens och förståelse för FOUU-frågor. 

• Goda kunskaper om hälso- och sjukvård. 
• Vilja att utveckla logopedverksamheten inom

ramen för ett ledande universitetssjukhus. 
• Förmåga att fatta beslut under osäkra förhållanden

och göra prioriteringar även i svåra frågor. 
• Förmåga att identifiera lönsamma strategier och

prioritera insatser därefter.

Du  har ett genuint intresse för att leda människor
samt har förmåga att vara en tydlig /närvarande chef
och ledare.
Du har ett stort intresse för verksamhets- och organi-
sationsfrågor samt erfarenhet av och kunskap om att
leda förändrings- och utvecklingsarbete. 

Du ser även till att hålla dig à jour med nationella
och internationella trender som påverkar verksam-
heten.
Du anser det viktigt att främja tvärprofessionellt
samarbete inom och utanför universitetssjukhuset.
Du vill arbeta för mångfald och en jämställd arbets-
plats samt har en god förmåga att samverka med de
fackliga organisationerna.

Anställningsform: 
Uppdraget som verksamhetschef är ett 5-års förord-
nande med ett tillsvidareförordnande i grundtjänsten.

Information om tjänsten lämnas av:
Divisionschef Lennart Iselius tel: 08--517 760 74 

Fackliga företrädare: 
DIK/Svenska Logopedförbundet Per Östberg
tel: 08-585 855 21 per.l.ostberg@karolinska.se
DIK/Svenska Logopedförbundet Åke Svensson 
tel: 08-587 320 38 ake.svensson@karolinska.se
SKTF Pia Ögren tel: 08-517 751 40 
pia.ogren@karolinska.se

Bifoga ett personligt brev och CV senast: 2005-06-27
märkt med ref nr: 80259

Välkommen!

Vi ser gärna att du skickar in ansökan via 
e-post: ansokan@karolinska.se
eller på adress nedan:
Karolinska Universitetssjukhuset
Human Resources C1:77
Rekrytering
14186 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset är Stockholms nya universitetssjukhus och är resultatet av sammanslagningen av Huddinge
Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset. Det nya sjukhuset har verksamhet på ett flertal ställen i Stockholmsregionen.

Verksamhetschef till Logopediverksamheten 
vid Huvuddivisionen 
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Landstinget i Östergötland söker

LOGOPED
till Öronkliniken, Talvården
Universitetssjukhuset i Linköping
 

Öronkliniken består av en vårdavdelning med 13
platser, öronmottagning, hörselvårdsavdelning
och talvårdsavdelning. Vi bedriver högspecialiserad
vård på patienter från sydöstra sjukvårdsregionen
samt länssjukvård från västra och centrala
Östergötland.
 
Landstinget i Östergötland har som mål att
reducera väntetiden för patienterna.
Språkstörda barn får idag vänta alltför länge på
utredning och behandling hos logoped.
Vi har idéer om hur vi skall förbättra omhänder-
tagandet av barnen och behöver nu rekrytera en
barnspråksintresserad logoped för att hjälpa till
med detta.
 
Kompetens
Logopedutbildning
 
Projektanställning 1 år - under förutsättning att
vederbörliga beslut fattas.
Tillträde efter överenskommelse
 
Cheflogoped Christina Danbolt, 013-222632
e-post: christina.danbolt@lio.se
Facklig företrädare: SACO: Albert.de.Haan,
013-227533 e-post: albert.de.haan@lio.se
 
Ansökan sändes senast den 9 juli till: Runa Granell,
Hand- o PK klin, plan 19, Universitetssjukhuset i
Linköping.

www.lio.se

Logoped
till Barnhabiliteringen Halmstad

Information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb

Landstinget Sörmland söker

Cheflogoped
Öron-, näsa- hals kliniken, Sörmland
 
Heltid som logoped. Chefsförordnande i tre år med
möjlighet till förlängning.
 
Sedan årsskiftet är ÖNH-klinikerna vid de tre sjukhusen
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i
Katrineholm och Nyköpings lasarett förenade i en
länsövergripande klinik.
Vid alla tre sjukhusen finns logopedmottagningar i
anslutning till ÖNH-mottagningarna.
Dessa logopedmottagningar ska så snart som möjligt
förenas i en länsövergripande logopedverksamhet, men
finnas kvar på respektive sjukhus. Genom denna
förändring är avsikten att alla logopedpatienter i
Sörmland ska kunna erbjudas ett likvärdigt
omhändertagande. Ett utvecklingsarbete omfattande
samordning av rutiner och prioriteringar samt översyn
av resursfördelning ska därför genomföras.
Till en nyinrättad tjänst som cheflogoped med
länsansvar söker vi nu dig som vill leda detta arbete.
Som underlag för ditt arbete kommer du att ha tillgång
till resultatet av en verksamhetsrevision av logopedin
inom ÖNH-kliniken.
Sammanlagt arbetar ca 15 logopeder inom klinikens
logopedverksamhet, huvudsakligen med
allmänlogopedi. Detta motsvarar i stort sett antalet
tillgänliga tjänster. Den tekniska standarden inom
logopedin är hög. Logopedin i Sörmland samarbetar
med logopedutbildningen i Uppsala och handledning av
studenter därifrån kommer att ingå i logopedenhetens
uppdrag.
 
Dina arbetsuppgifter
Att leda och utveckla den logopediska verksamheten
med ett länsperspektiv, sköta personal- och
budgetansvar samt ha ett visst eget kliniskt arbete och
att medverka i klinikens ledningsgrupp.
 
Din kompetens
Leg logoped, gärna med chefserfarenhet. Stor vikt läggs
vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
 
Frågor och ansökan
Upplysningar lämnas av verksamhetschef Claes Hemlin,
tfn 016-10 30 68, 070-508 27 13, claes.hemlin@dll.se
Facklig företrädare är Magdalena Ysander,
tfn 0155-245 132.
 
Välkommen med din ansökan inkl meritförteckning,
senast 2005-08-04, till Mälarsjukhuset,
Personalutvecklingsenheten plan 13,
631 88 Eskilstuna. rekrytering.mse@dll.se
Märk kuvert/ansökan med ref nr MSE 62/05.
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Annonsstopp 
för nästa

 Logopednytt är 
15/8

Arbetet på Logopedmottagningen innebär allmänlogopediska
arbetsuppgifter tillsammans med ytterligare två logopeder och en
sekreterare. Vi arbetar med tal- och språkförsenade barn, röst,
stamning och läpp-, käk- och gomspalt. Studenter från Umeå gör
viss praktik här, vilket innebär möjlighet till handledaruppdrag.

Vill du veta mer:
Kontakta avdelningschef Linette Olson tel 063-15 36 71 
eller logoped Cristina Jönsson tel 063-15 36 08 
Facklig företrädare, DIK, logoped Eva Arvidsson tel 063-15 49 06 

Välkommen med Din ansökan till:
Östersunds sjukhus, Hud-Infektion-Ögon-Öronområdets stab
Anneli Johansson, 831 83 Östersund. Alternativt via e-post till
anneli.johansson@jll.se

Sista ansökningsdag: 2005-06-30

Logoped

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

Vi söker dig som är legitimerad logoped!
På Logpedmottagningen vid Östersunds sjukhus

finns en ledig tillsvidareanställning på 100%
Tillsättning under förutsättning att

erforderliga beslut tas.
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POSTADRESS: Box 760 • 131 24 Nacka  •  BESÖKSADRESS: Planiavägen 13 • Nacka
EPOST: kansli@dik.se • www.dik.se  •  TELEFON vxl: 08-466 24 00  •  TELEFAX: 08-466 24 13
E-post till anställda på kansliet: förnamn.efternamn@dik.se    

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
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
Tanja Tabrizian 070-673 74 78

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
DIK Arkivariefacket Leif Knutsson 042-10 74 62
DIK Bibliotekarieförbundet Johannes Rudberg 08-463 44 34
DIK Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
DIK Kommunikation 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:
Britt-Marie Berggren 08-466 24 08
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg tjänstledig
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

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

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

Logopedförbundets kontaktpersoner
STOCKHOLMS LÄN
Två vakanta platser *

UPPSALA LÄN
Vakant *

SÖDERMANLANDS LÄN
Magdalena Ysander
Tel: 0155- 24 51 32
magdalena.ysander@dll.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Jan-Erik Johansson
Tel: 011-22 33 74
jan-erik.johansson@lio.se

JÖNKÖPINGS LÄN
Ann Falck
ann.falck@lj.se

KRONOBERGS LÄN
Ninni Karlsson
Tel: 0372-58 51 47 
ninni.karlsson@ltkronoberg.se

GOTLANDS LÄN
Lina Öinert
Tel: 0498-26 83 42
lina.oinert@hsf.gotland.se

BLEKINGE LÄN
Petra Westrin
Tel: 0454-73 31 48  
eller 0454 - 73 26 21
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

REGION SKÅNE
Christina Hougaard
Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se

HALLANDS LÄN
Kerstin Johansson
Tel: 0300-56 51 40 
kerstin.johansson@lthalland.se

VÄSTRA GÖTALAND
(Göteborg- och Bohus region)
Vakant *

VÄSTRA GÖTALAND
(Älvsborgs län)
Inger Gustavsson
Tel: 033-616 21 82
inger.b.gustavsson@vgregion.se

(Skaraborgs län)
Vakant *

VÄRMLANDS LÄN
Ann-Christine Ivarsson
Tel: 0550-810 36
a-c.ivarsson@liv.se

ÖREBRO LÄN
Anna Djurberg
Tel: 019-602 22 38
anna.djurberg@orebroll.se

VÄSTMANLANDS LÄN 
Mona Barkensjö
Tel: 021-17 56 17
mona.barkensjo@ltv.se

DALARNAS LÄN
Åsa Rundström
Tel: 023-49 05 88
asa.rundstrom@ltdalarna.se

GÄVLEBORGS LÄN
Maria Gustavsson
Tel: 026-155081
maria.gustavsson@lg.se

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Susanne Westerbring
Tel: 060-19 12 26
susanne.westerbring@lvn.se

JÄMTLANDS LÄN
Annika Karlberg
Tel: 063-15 33 58
annika.k.karlberg@jll.se

VÄSTERBOTTENS LÄN
Karin Brunnegård
karin.brunnegard@logopedi.umu.se

NORRBOTTENS LÄN
Anna-Lena Dynesius
Tel: 0970-195 50
anna-lena.dynesius@nll.se

* Vid frågor, vänd dig till 
kontaktpersonansvarig i styrelsen.



POSTTIDNING

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.




