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Ledaren

– Inte kunde jag föreställa mig, när 
jag utbildade mig till logoped, att jag 
skulle syssla så mycket med handled-
ning! utbrast min kollega. Han är nu-
mera kommunanställd och arbetar 
med förskolebarn – eller snarare med 
att diagnostisera barn och sedan hand-
leda förskolelärare och föräldrar. Det 
är handledningen som tar mest tid och 
möda. 

Ja – under de dryga 40 år som lo-
gopeder har utbildats här i landet, har 
yrket förändrats en hel del. Vi arbetar 
på sjukhus som tidigare, men också på 
skolor, i förskolor, i primärvård, på re-
habiliteringscenter, i resursteam, inom 
hemrehab, i människors hemmiljö, te-
aterskolor och varför skulle man inte 
kunna arbeta på ett Spa? Vi har ock-
så fått andra arbetsuppgifter, förutom 
nya diagnosområden arbetar vi mycket 
med att informera och handleda. Det-
ta fanns inte på schemat när jag gick 
min utbildning, men det är en självklar 
del av min vardag nu.

Handledning kan vara så mycket. 
Det kan ju vara att handleda studenter, 
vilket är nog så viktigt, eftersom man 
gärna vill ha bra kolleger i framtiden. I 
detta nummer kan Du läsa ett mycket 
tänkvärt inlägg från en student. Hand-
ledningen ska vara en pedagogisk situ-
ation där studenten kan växa, skriver 
hon. Det är inte alltid så. 

Handledning kan också vara att ge 
föräldrar information och stöd, till ex-
empel i behandlingen av barn med ät-
svårigheter. Det är en alldeles självklar 
sak att föräldrarna involveras – barn 
måste äta flera gånger om dagen för 
att växa och deras föräldrar är troli-
gen de som är bäst rustade att se till 
att de gör så. Men vi behöver behand-
lingsmetoder som är anpassade för 
”föräldrabruk” och vi måste kunna ge 

god handledning. Lena Gustafsson från 
Mun-H-Center, refererar om Suzanne 
Evans Morris kursdagar som handlar 
just om konkreta strategier vid behand-
ling av barn med ätsvårigheter.

Vi ska även ge information och 
stöd i andra situationer. Ibland gör vi 
det pliktskyldigt. Vi lämnar muntlig in-
formation eller någon lapp, som talar 
om barns språkutveckling, att man ska 
tala tydligt, invänta barnet, läsa böcker 
och så vidare, eller vi talar om för hus-
trun att hennes man har fått afasi – han 
kan inte läsa men det finns ju talböck-
er.. .Om man vill göra mer av det, mås-
te man söka metoder. 

Det är svårt att ändra på sina va-
nor, det vet alla som har försökt banta 
eller sluta röka. Det är mycket svårt att 
ändra på sitt sätt att kommunicera ef-
tersom det handlar om att granska sig 
själv. Det kräver också en hel del av 
handledaren för att göra detta på ett 
pedagogiskt sätt som skapar växande. 
Marte Meo är en metod som beskrivs 
i detta nummer och som flera logope-
der redan använder sig av. Jag kan tän-
ka mig att den kan passa för logopeder 
verksamma just med handledning av 
personal och föräldrar/anhöriga, oav-
sett vårdtagarens diagnos. 

Yrket blir inte alltid vad man tänk-
te sig från början. Det kanske inte så 
konstigt när man läser så skilda äm-
nen som lingvistik, psykologi, anato-
mi och statistik, bland annat. Arbetet 
är ju inte heller statiskt utan förändras 
hela tiden. Det beror nog inte bara på 
att logopedyrket är ungt – det är nog 
så att det flesta yrken förändras. I alla 
fall sysslar man inte med det man tänk-
te sig när man gick utbildningen – tack 
och lov för det!

Inger Gillholm
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Nytt från styrelsen

•  Strax innan sommaren slog ut i 
full blom hölls ett möte för diskus-
sion kring professionens utveckling 
inom Västra Götalandsregionen. 
Initiativet till mötet stod de fackliga 
företrädarna vid SU för. DIK/SLOF 
liksom representanter för såväl ar-
betsgivare som logopedutbildning-
en var inbjudna. Mötet var mycket 
intressant och givande och diskus-
sionerna kommer att fortsätta un-
der hösten. 

•  Under sommaren har styrelsen ar-
betat intensivt med höstens utbud 
av fortbildning. Under hösten hop-

pas vi kunna erbjuda såväl en kurs 
av mer facklig karaktär som en 
kurs/workshop med mer klinisk till-
lämpning. Håll utkik efter annonser 
i LogopedNytt och framförallt på 
hemsidan, 

 www.logopedforbundet.se.

•  Höstens första styrelsemöte ägde 
rum den 29/8 i Göteborg. Då pas-
sade även styrelsen och redaktörer-
na på att ha sitt årliga möte.

Ingrid Kongslöv
Ordförande 

Hotell Neptun fick i år återigen äran 
att ta emot svenska cheflogopeder när 
cheflogoped konferensen hölls för ti-
onde gången i Köpenhamn den 19-
21/5 2005.

25 logopedchefer kom till konfe-
rensen i år. Dessutom deltog repre-
sentanter från tre (Stockholm, Umeå, 
Uppsala) av de sex utbildningsorterna 
under den första eftermiddagen. Konfe-
rensen startade efter lunch på torsdag 
och avslutades före lunch  på lördag. 
På fredag eftermiddag deltog fackliga 
representanter från SLOF/DIK och från 
Ledarna en stund. Vi hann också med 
en kort lunchutflykt till det nybyggda 
Operahuset på fredagen.

Chefskonferensen i Köpenhamn var, 
som alltid, fylld av föredragningar och 
livliga diskussioner. Ett axplock ur pro-
grammet presenteras nedan. Mera om-
fattande minnesanteckningar fördes av 
Astrid Frylmark.

Dag I

Hela eftermiddagen ägnades åt frågor 
som är gemensamma för logopedche-

fer och logopedutbildningar.
•  Hur många studenter tar man in 
 på varje kurs?
•  Hur många praktikplatser behövs?
•  Vad ska en praktikplats 
 ”innehålla”?
•  Räcker praktikplatserna i landet?
•  Finns det lokaler för all under-
 visning?
•  Hur planeras handledarutbild-
 ningen på resp studieort?
•  Vem bekostar handledarutbild-
 ningen?
•  Vilken ekonomisk ersättning har 
 handledarna på olika orter i 
 landet?
•  Osv, osv

Dag II

•  Vårdgarantins effekter för logopedi
•  Telemedicinskt logopediprojekt i 
 Västerbotten och delar av 
 Norrbotten
•  Organisationsförändringar
•  Information från Kapitex
•  TOM Therapy Outcome Measures
•  Information från SLOF/DIK och 
 från Ledarna

Dag III

•  Relationen mellan logopedi och 
 specialpedagogik togs upp igen. 
 Louise Bjar var inbjuden. Louise 
 har tidigare varit  ansvarig för 
 utbildning av specialpedagoger.
•  Diskussion om facklig tillhörighet 
 och medlemskap i cheflogoped-
 gruppen.

Nästa möte blir i Sundsvall i oktober 
2005. 
Du som är chef och som inte är med 
på mail-listan kan kontakta 
Marianne Rosenqvist, marianne.rosen
quist@helsingborgslasarett.se så kom-
mer du med på listan. Om du vill 
komma med till Sundsvall i höst kan 
du också kontakta Astrid Frylmark ast-
rid.frylmark@lvn.se för att få en inbju-
dan 

Chefl ogopedgruppen i Sverige
gm Marianne Christensen, 

marianne.christensen@akademiska.se

Tioårsjubileum för chefl ogopedkonferensen 
i Köpenhamn

Besök www.logopedforbundet.se
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Jämförelsevis har logopedyrket en likartad kvinnlig profil i alla länder: genom-
snittligt är 95 % kvinnor med en medelålder på 38 – 40 år. Logopedyrket räknas 
därmed som en ung och dynamisk profession.

Lite logopedstatistik
Med tanke på temat om CPLOL och Europa i förra 
numret av Logopednytt (nr 4, -05) kommer här lite 
statistik över antalet logopeder och deras löner i 
olika europeiska länder.

Land Invånare Logopeder Invånare per Årslön 2004
 (miljoner)  logoped (Euro)     

Österrike*  8 033 000 872 9 212 

Belgien 10 170 226 10 280 989 

Cypern* 700 000 127     5 512     

Tjeckien       

Danmark*  5 400 000 1150 4 695 36 000 – 44 900

Estland* 1 410 000 200     7 050     3 600 – 5 400       

Frankrike* 62 000 000 15 357 4 037 13 200 – 25 200

Finland* 5 236 000 1 037 5 049 

Tyskland* 82 259 000 9 013 9 126 30 – 34/behtimme

Grekland* 10 000 000 800 12 500 

Italien 54 000 000 5 000 10 800 13 200

Irland 3 750 000 256 14 648 32 000 – 62 000

Luxemburg 423 700 37 11 451 33 000

Nederländerna* 16 000 000 4 800 3 333 

Portugal* 10 299 000 650 15 845 

Storbritannien* 58 800 000 10 083 5 832 24 300 – 60 000

Spanien 39 000 000 4 500 8 667 8 400 – 14 400

Sverige* 9 011 392 1180 7 636 32 800 

Totalt (372 612 926) (59 459)   

* = updaterat 1.1.2005. Alla data är hämtade från CPLOL:s hemsida, www.cplol.org.

Allt detta och mycket mer får du svar på 
om du deltar i vår kursdag kring juridik för 
logopeder. Dina Jacobsen, jurist på FSA 
håller i kursdagen som omfattar såväl teori 
som praktiska övningar. Vi kommer att hålla 
till på DIKs kansli.

Boka in den 2/11 redan nu!
Mer information finns på 

www.logopedforbundet.se

Vad innebär det att ha legitimation?

Hur ska man föra journal 
om man arbetar kommunalt?

Måste jag hålla på sekretessen 
gentemot mina teamkollegor?
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En eftermiddag i slutet av oktober var 
det dags för ännu en disputation i Lund. 
Denna gång var ämnet ”Prosody in Swe-
dish children with Language Impairment. 
Perceptual, Acoustic and Interactional 
Aspects”, och huvudperson var Christina 
Samuelsson. 

Fakultetsopponent var professor Bill 
Wells från Department of Human 
Communication Sciences, University 
of Sheffield. Christinas forskning grun-
dar sig på tidigare forskning gjord av 
bl.a. hennes huvudhandledare Ulrika 
Nettelbladt, där det har visat sig att 
svenska barn med språkstörning har 
svårigheter att lära sig att behärska 
svenskans ordaccenter. 

Det övergripande syftet med av-
handlingen är att kartlägga prosodi, i 
synnerhet prosodiska avvikelser, hos 
svenska barn med språkstörning. För 
att genomföra detta har ett omfattan-
de undersökningsmaterial för prosodi 
på ord- fras- och textnivå konstruerats. 
Mera specifika mål var  

• att undersöka validitet och reliabili-
 tet för det utarbetade undersök-
 ningsmaterialet samt att undersöka 
 prevalens av prosodiska problem 
 i en population svenska barn med 
 språkstörning 
• att beskriva en grupp barn som 
 enligt behandlande logoped har
  en språkstörning i kombination 
 med prosodiska problem. Dessa 
 barn jämfördes med en kontroll-
 grupp. Ytterligare syfte var att 
 undersöka möjligheterna att klassi-
 ficera undergrupper av prosodiska 
 avvikelser 
• att undersöka förmågan hos sven-
 ska barn med kända prosodiska 
 problem att producera hörbara 
 kontraster mellan ordaccenterna 
• att undersöka prosodiska problem 
 på textnivå hos två barn med språk-
 störning i kombination med prag-
 matiska problem 
Två av artiklarna behandlar resul-
tat från det undersökningsmateri-
al som utarbetats inom ramen för 
avhandlingsarbetet. Materialet har 12 

deltest och tar ca 60 minuter att ge-
nomföra. 

Eftersom barnen i studie I utgjor-
des av en population barn med språk-
störning som inte selekterats för proso-
diska avvikelser kunde även slutsatser 
om förekomst av prosodiska problem 
dras. Resultaten visade att ca 40 % 
av barnen hade prosodiska problem i 
viss utsträckning. Man fann också att 
barnen hade prosodiska problem på 
såväl ord- som fras- och textnivå. 

I studie II ingick 25 barn med språk-
störning i kombination med någon form 
av prosodiska problem enligt behand-
lande logoped och 25 barn med nor-
mal utveckling matchade till ålder, kön 
och dialekt. Resultaten visade signifi-
kanta skillnader mellan fall och kon-
troller beträffande samtliga prosodis-
ka parametrar. Resultaten tydde även 
på att prosodiska problem kan delas 
in i åtminstone två undergrupper; dels 
prosodiska problem på ord- och/eller 
ord- och frasnivå relaterade till språkli-
ga eller fonetiska svårigheter, dels pro-
sodiska problem på textnivå relaterade 
till pragmatiska problem. 

Det enskilda prosodiska drag som 
vållade störst problem för barnen 
med språkstörning i kombination med 
prosodiska problem var ordaccentkon-
traster. I studie III analyserades barnens 
förmåga att producera hörbara kon-
traster mellan ordaccenterna med lyss-
narbedömning av naiva lyssnare samt 
med akustiska mätningar. Resultaten 
visade att naiva lyssnare hade stora 
svårigheter att uppfatta vilken accent 
som producerades. Visuell besiktning 
av FO-kurvor av barnens produktion 
visade också att barnen med språk-
störning och prosodiska problem in-
te åstadkom förväntat FO-mönster i 
60,8 % av fallen. Problemen  föreföll 
att snarare röra sig om en avsaknad av 
accentkontrasterna än en övergenerali-
sering av accent II. 

Den fjärde studien är en fallstudie 
av två barn med prosodiska problem på 
textnivå och pragmatiska problem. Bar-
nen bedömdes med lyssnarbedömning 
av expertlyssnare; logopeder och fone-
tiker. Lyssnarbedömningen komplette-

Disputation i Lund
Prosody in Swedish children with Language Impairment. 
Perceptual, Acoustic and Interactional Aspects

Christina Samuelsson.

rades med akustiska mätningar. För att 
bedöma barnens pragmatiska förmå-
ga distribuerades svenska CCC till de 
två barnens lärare och föräldrar. Sam-
talsanalys av spontan konversation 
och narration genomfördes också i 
syfte att studera pragmatik och proso-
disk anpassning. Resultaten visade att 
barnen bedömdes som avvikande be-
träffande flera prosodiska parametrar 
av samtliga lyssnare. Lyssnarbedöm-
ningarnas resultat kunde verifieras av 
akustiska mätningar beträffande vissa 
parametrar. Barnens prosodiska pro-
blem på textnivå antas vara beroende 
av deras pragmatiska problem efter-
som båda barnen uppvisar relativt god 
prosodisk förmåga på ord- och frasni-
vå. 

Slutligen konstaterar Christina att 
prosodiska problem inte är en diagnos 
i sig, utan snarare symptom som före-
kommer på samtliga språkliga nivåer 
och vid flera språk- och taldiagnoser. 

Dina kollegor på Avdelningen för 
logopedi, foniatri och audiologi i Lund 
önskar dig allt gott och lycka till i fram-
tiden!

Vi på institutionen i Lund vill tacka 
dig för den här tiden och önska dig 
lycka till i ditt framtida arbete i Linkö-
ping!

Pernille Holck och Barbro Bruce 
Leg logopeder och doktorander

Avdelningen för logopedi, foniatri och 
audiologi, Institutionen för 

Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet
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Förra numret handlade om att arbeta 
utomlands, men det är också möjligt att 
forska utomlands. Liselotte Svensson har 
erhållit stipendium för forskning inom 
barnlogopedi. 

One of the objectives of the Bamford-
Lahey Children’s Foundation is to in-
crease the number of doctoral level 
professionals who will educate future 
Speech-Language Pathologists and, th-
rough research, will contribute to our 
understanding of developmental lang-
uage disorders. To accomplish this ob-
jective, the Foundation developed a 
scholarship program for students who 
have been accepted into a doctoral 
program and who intend to specialize 
in children’s language disorders. For 
more information on the scholarship 
program and past scholars see www.
bamford-lahey.org/scholarships.html.

The Bamford-Lahey Scholars for 
2004-2005 were chosen from a lar-
ge number of highly qualified appli-
cants from many different countries. 
These students are currently working 
on doctoral degrees in universities lo-
cated in the United States, Canada, or 

the United Kingdom. We congratulate 
each and look forward to their contri-
butions to the field. One of the scho-
lars this year, Liselotte Svensson, is a 
citizen of Sweden.

Liselotte Svensson started her fourth 
year of doctoral studies last fall in the 
Department of Speech and Hearing 
Sciences at the University of Washing-
ton, Seattle. Liselotte is a certified Swe-
dish speech and language pathologist, 
earning her Master’s degree at Göte-
borg University in 1996. For five years 
she worked extensively with children 
with language, social, and behavioral 
disabilities in Sweden. Her first posi-
tion was in a medical setting, and later 
she worked at a preschool/kindergar-
ten unit for children with language dis-
orders in the greater Stockholm area. 
At the latter, she provided evaluations, 
treatment, as well as parent counseling 
and education. During her everyday 
contacts with the children and through 
her collaborations with an inter-disci-
plinary assessment team, her interest 
in the interaction between language 
and social development grew stronger. 
Her clinical experiences are the source 

Bamford-Laheystipendiat!

I logopediskt arbete med förskolebarn 
med språkstörning är kunskap om hur 
den språkliga utvecklingen fortskrider 
mycket väsentlig. Är svårigheterna av 
övergående karaktär eller blir de bestå-
ende i n ågot avseende? Kännedom om 
vilka konsekvenser språkstörning får i 
ett längre perspektiv och vilka språkliga 
faktorer som samverkar behövs bland 
annat för att tidigt kunna sätta in rätt åt-
gärder och senare tillgodose behovet av 
stöd i skolan. Syftet med undersökning-
en är att närmare beskriva hur barn med 
språkstörning i förskoleåldern fungerar 
språkligt cirka 10 år efter att deras kon-
takt med logopedmottagningen avslu-
tats. För att få en bild av hur tonåringar-
na fungerar språkligt i vardagen, valdes 
att närmare studera arbetsminne, för-
måga att lära in nya ord och förmåga att 
förstå och konstruera en berättelse samt 
betyg i basämnena svenska, engelska 
och matematik och slutligen tonåringar-
nas uppfattning om sin egen språkliga 

kompetens.
I studien medverkade 13 perso-

ner som haft språkstörning i förskole-
åldern och lika många kontrollperso-
ner. De besvarade en enkät och deltog 
i testning. Det visade sig att de som haft 
språkstörning i förskoleåldern hade sig-
nifikant lägre betyg i de tre basämne-
na och de skattade sig signifikant lägre 
när det gällde den egna uppfattningen 
om språkförståelse och lexikal förmåga. 
De hade också fått stödundervisning i 
betydligt större utsträckning och de var 
mindre benägna att planera för vidare 
studier efter gymnasiet. I testning fram-
kom att de som haft språkstörning i för-
skoleåldern även hade signifikant lägre 
resultat på uppgifter som prövar språk-
förståelse och förmågan att dra slut-
satser. I jämförelse mellan de som fått 
respektive inte fått stödundervisning i 
testgruppen visade det sig att de som 
fått stöd presterade signifikant sämre på 
test som prövar komplext arbetsminne. 

De hade även lägre betyg i basämnena 
och skattade sin egen språkliga förmåga 
lägre i flera avseenden. För testgruppen 
som helhet var det fyra variabler som 
korrelerar med betyg, nämligen kom-
plext arbetsminne, förmåga att tolka 
och dra slutsatser ur en text samt berät-
telsestruktur och antal ord i berättande.

Utifrån de resultat som framkom-
mit i denna undersökning kan slutsatser 
dras om att en språkstörning i förskole-
åldern, som drabbat flera språkliga ni-
våer och som finns kvar vid 5:6 år, ger 
bestående språkliga svårigheter i ton-
åren. Dessa svårigheter manifesteras 
bland annat som bristande språkförstå-
else, främst när det gäller att dra slut-
satser på textnivå utifrån det man hört 
och/eller läst. Det har också framkom-
mit att dessa tonåringar har lägre betyg i 
basämnena svenska, engelska och ma-
tematik jämfört med kontrollgrupp.

Magisteruppsats 
no 1 i logopedi vid 
Linköpings Universitet.

Titel: Övergående eller bestående? 
En uppföljningsstudie av 15-18-åringar 
med språkstörning i förskoleåldern
Annika Löfstedt & Charlotta Nilsson,

Författare: Annika Löfstedt och 
Charlotta Nilsson.

Handledare: Kristina Hansson

of her research; clinically applied re-
search is the goal of her doctoral stu-
dies.

During the past three years Liselot-
te has worked closely with Dr. Lesley 
Olswang on a study investigating soci-
al communication of children with fe-
tal alcohol spectrum disorders as these 
children interact in the natural class-
room environment. At present, she is 
examining the variability in the social 
communication performance of these 
children. Since 2002 she has served as 
a research coordinator on the project. 
Her dissertation work will examine the 
nature of social communication per-
formance in the classroom of children 
with specific language impairment.

Margaret Lahey, Ed.D., 
President Bamford-Lahey Children’s Foun-

dation, www.Bamford-Lahey.org, 
mlahey@bamford-lahey.org

Liselotte Svensson
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Sammanfattning
Bedömning av talet hos individer med 
strukturella och/eller funktionella avvi-
kelser i munhåla och svalg som t.ex. 
Läpp-Käk-Gomspalt (LKG) och Velo-
farynxinsufficiens (VPI) genomförs i 
första hand perceptuellt. SVenskt Ar-
tikulations och Nasalitets TEst (SVAN-

TE) är ett test under utarbetning av 
svenska LKG-logopeder. SVANTE ger 
möjlighet att genom ett standardiserat 
förfarande utvärdera och jämföra talet 
vid olika åldrar och efter behandling. 
För att kunna värdera testresultat krävs 
normaldata som jämförelsematerial 
och denna studie är en normering av 

 Författare
 Hrafnhildur Halldórsdottir
 Anna Åkesson
 
 Handledare
 Christina Havstam
 Anette Lohmander

Sammanfattning 
Tidigare amerikansk forskning har visat 
att en persons tal- och röstavvikelser 
påverkar lyssnarens attityder och upp-
fattningar om personen i en negativ 
riktning, även vad gäller intelligens och 
personlighet. För att exempelvis logo-
peder skall få insikt i och förståelse för 
de reaktioner och bemötanden perso-
ner med tal- och röstavvikelser utsätts 
för, är det viktigt att de får en uppfatt-

ning om omgivningens attityder till av-
vikande tal och röst då de påverkar 
dessa individer till stor grad. Barn på-
verkas mycket av andra barn och syftet 
med studien var därför att undersöka 
vilka attityder barn i 4:e klass har till 
avvikande tal och röst hos  jämnåriga.

Barn från fyra 4:e klasser i Göte-
borgsområdet lyssnade på nio inspe-
lade röster och skattade därefter sina 
attityder på bipolära skalor. De inspe-
lade rösterna tillhörde barn mellan 9 
och 12 år. Två barn hade diagnostise-
rats med funktionell barnheshet, fyra 
hade läpp- käk- och gomspalt (LKG) 
och tre hade inga kända avvikelser i tal 
eller röst, struktur eller funktion. De tre 
sistnämnda utgjorde normalgruppen 
tillsammans med ett av barnen med di-
agnosen LKG som efter en logopedbe-

dömning ansågs ha tal och röst utan 
avvikelse. Av de övriga tre barnen med 
LKG hade en pojke glottal artikulation, 
en flicka hade bland annat blandad na-
salitet, mycket svag röststyrka och lätt 
till måttligt läckage, och en flicka hade 
lätt avvikande s-artikulation.

Resultaten visade att barn med av-
vikande tal eller röst bedömdes mer 
negativt än normalgruppen. Mest av-
vikande bedömdes en pojke med glot-
tal artikulation. Av lyssnarna var flick-
or mer positiva i sin skattning än pojkar 
och barnen var mer positiva om de 
kände någon som lät ungefär som rös-
ten på bandet. Resultaten från den ak-
tuella studien liknar de som har publi-
cerats i tidigare utländska studier.

 Författare
 Rebecca Holm
 Ann-Sofie Lövberg

 Handledare
 Lena Hartelius

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att utprova 
ett självsvarsformulär avsett för perso-
ner med neurologiskt orsakade talpro-
blem och med hjälp av detta utröna 
hur personer med dysartri upplever sin 
kommunikativa delaktighet samt om 
talstörningen begränsar densamma. 

Självsvarsformulärets arbetsnamn 

är ”Communicative Participation 
Questionnaire” (Compaq) och de 30 
deltagarnas svar på detta jämfördes 
med svaren de vid samma tidpunkt gav 
på ett tidigare framtaget formulär, ”The 
Communication Profile for Speakers 
with Motor Speech Disorders”. I Com-
paq finns påståenden inom olika om-
råden och frågor om olika faktorer som 
kan påverka deras upplevelse av kom-
munikativ delaktighet, såsom tal, språk 
och tänkande, trötthet, känslor, perso-
ner och situationer. Även påståenden 
där deltagarna kan skatta hur talstör-
ningen påverkade deras möjligheter 
att kommunicera som de ville och hur 

de såg på sina möjligheter att föränd-
ra sitt tal. 

Det fanns en tydlig korrelation mel-
lan medelvärden i de båda formulären 
vilket visar att Compaq har god validi-
tet när det gäller att skatta upplevelser 
av kommunikativ delaktighet. Många 
av deltagarna uppgav att Compaq var 
lättare att besvara eftersom antalet på-
ståenden var färre, hälften så många 
som i det tidigare framtagna formulä-
ret. Sambandet mellan utbildningstid 
och skattning i Compaq var signifikant 
och visade att personer med längre ut-
bildningstid upplevde lägre grad av be-
gränsning i kommunikativ delaktighet.

10-åringars attityder till jämnåriga med 
och utan tal- och röstavvikelser

Kommunikativ delaktighet hos personer med dysartri 
– utprovning av ett självsvarsformulär

Normering av SVenskt Artikulations- och 
NasalitetsTEst (SVANTE) i åldrarna 5, 7 och 10 år

Examensarbeten i logopedi, Göteborg 2004
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid Göteborgs Universitet 
2004. Uppsatserna kan beställas via Anna-Karin Norrman tel 031-773 68 88, 
e-post:anna-karin.norrman@logopedi.gu.se.
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Sammanfattning
Dysartri är vanligt förekommande vid 
Parkinson-plus-sjukdomar. Trots detta 
är studier kring talsymtom vid Parkin-
son-plus relativt få och forskning kring 
kommunikativ delaktighet saknas i 
princip helt. Compaq är ett självskatt-
ningsformulär som utformats för att 
mäta grad av upplevd begränsning i 
den kommunikativa delaktigheten hos 
personer med talstörning till följd av 
neurologisk sjukdom eller skada. 

I denna studie ingick 17 personer 

med Parkinson-plus-sjukdom, varav 15 
med multipel systematrofi (MSA) och 
två med progressiv supranukleär pares 
(PSP). Syftet var att kartlägga grad och 
typ av upplevd kommunikativ delak-
tighet hos patientgruppen med Parkin-
son-plus. Vidare var syftet att jämföra 
resultatet från Compaq med resultatet 
från ett befintligt instrument avsett att 
mäta upplevda kommunikationssvårig-
heter. Deltagarna fick besvara de båda 
formulären samt svara på frågor kring 
dess utformning. 

Resultatet visade att begränsning i 
den kommunikativa delaktigheten va-
rierade i gruppen. Det fanns en signi-
fikant könsskillnad i vilka roller man 
upplevde sig kommunikativt begrän-
sad på så sätt att kvinnorna skattade 
begränsningen som större. Ej yrkes-

verksamma deltagare upplevde signifi-
kant större kommunikativ begränsning 
än de yrkesverksamma gällande möj-
ligheter att kommunicera på det sätt 
man vill. Det fanns inget samband mel-
lan grad av upplevd kommunikativ del-
aktighet och tid sedan sjukdomsdebut. 
Tid sedan debut av talsymtom visade 
sig dock ha en viss inverkan. Det fanns 
ett samband mellan grad av dysartri, 
förståelighet och kommunikativ delak-
tighet. 

Resultatet från studien visar att Com-
paq verkar vara ett tillförlitligt och an-
vändbart instrument att mäta upplevd 
grad av begränsning i den kommunika-
tiva delaktigheten.

 Författare
 Therése Andersson
 Anna Hellström Carlén

 Handledare
 Carmela Miniscalco
 Astrid Frylmark

Sammanfattning
I Sverige erbjuds alla barn språk- och 
talscreening på BVC vid olika åldrar. 
Efter att Socialstyrelsen 1991 rekom-
menderade införande av språkbedöm-
ning vid 5 ½ års ålder utvecklades ett 
screeningmaterial med huvudsyfte att 
predicera läs- och skrivsvårigheter. År 
2003 övertog Skolhälsovården ansva-

ret för 6-åringarna från BVC och den 
avslutande hälsoövervakningen, där 
screeningen ingår, måste därför tidiga-
reläggas. Syftet med föreliggande stu-
die var att utvärdera och normera scre-
eningmaterialet efter en omarbetning 
för åldersgruppen 5 år + 2 månader. 

Bedömningsmaterialet omfattade 
sex uppgifter: Uttal, Sammansatta ord, 
Språkförståelse, Fonemdiskrimination, 
Verbalt korttidsminne samt Ordmo-
bilisering. Studien omfattade totalt 65 
barn, varav 54 enspråkiga med svens-
ka som modersmål och 11 flerspråkiga 
barn med svenska som ett av språken. 
Inför bedömning fyllde föräldrarna i 
ett frågeformulär. Resultaten visade 

ingen betydande skillnad mellan kö-
nen, däremot presterade flerspråki-
ga barn sämre på ett flertal uppgifter i 
screeningen. Då den flerspråkiga grup-
pen var liten kunde screeningen en-
dast normeras för enspråkiga barn. För 
de enspråkiga barnen visade det sig att 
uppgifterna i screeningen var för avan-
cerade för 5-åringar. Om screeningma-
terialet ska kunna användas för denna 
åldersgrupp kräver fem av uppgifterna 
omarbetning, varav två av omfattande 
karaktär. Uppgiften Sammansatta ord 
bör bytas ut. Ett annat alternativ är att 
screeningen istället kan senareläggas 
till skolstart och genomföras i Skolhäl-
sovårdens regi.

Kommunikativ delaktighet hos personer med Parkinson-plus-sjukdom 
– femton personer med multipel systematrofi (MSA) och två personer med progressiv supranukleär pares (PSP)

Normering och utvärdering av ett material 
för språkscreening på BVC vid 5 års ålder

SVANTE i åldrarna 5, 7 och 10 år. Syf-
tet var att undersöka hur barn i nämnda 
åldrar utan strukturella och/eller funk-
tionella avvikelser i munhåla och svalg 
presterar på uppgifterna i SVANTE och 
om avvikelser i artikulation eller tal-
klang förekommer. Syftet var också att 
se hur SVANTE fungerar som testme-
tod i de olika åldersgrupperna. 

Antalet deltagare var 30-32 i var-
je åldersgrupp och gick i kommunal 
förskola/skola. Barnen rekryterades i 
Göteborg med omnejd och testades 
i respektive förskola/skola. Resultaten 
visade att deltagande barn hade hög 
andel korrekt artikulerade konsonanter 
och att andelen blev högre med stigan-
de ålder. Det som i föreliggande studie 

bedömts som artikulationsavvikelser är 
gjorda utifrån vuxennormen och kan i 
många fall betraktas som en del av den 
normala uttalsutvecklingen. Det gäller 
framförallt avvikande artikulation av /s/ 
som förekom i alla åldersgrupper. Del-
tagarna hade god velofarynxfunktion 
samt en god förståelighet vilket såle-
des är att förvänta hos barn i dessa ål-
dersgrupper utan strukturella och/eller 
funktionella avvikelser i munhåla och 
svalg. Lätt-måttlig grad av nasalitet på 
någon nasalitetsvariabel fanns hos ca 
10 % av alla deltagare men majorite-
ten av förekomsterna bedömdes som 
lätta. Nasalt luftflöde, reducerat tryck 
eller hypernasal klang finns således i 
liten utsträckning hos barn utan struk-

turella avvikelser och/eller funktionella 
nedsättningar i munhåla och svalg. En 
måttlig till kraftig förekomst/grad är dä-
remot avvikande i de aktuella ålders-
grupperna. 

SVANTE som testmetod fungerade 
bra i aktuella åldersgrupper och tes-
tet uppfattades som välarbetat och ge-
nomtänkt. Testet ger mycket informa-
tion om barnets tal på förhållandevis 
kort tid men analysen kan dock vara 
tidskrävande. För att bättre represen-
tera populationen så skulle fler un-
dersökningar liknande denna behöva 
utföras. Testning av fler barn i varje ål-
dersgrupp och större geografisk sprid-
ning kan komplettera denna studie.
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Abstract
The aim of the present study was to 
describe the speech characteristics of 
two groups of patients with different 
Parkinson Plus-disorders (P+): Multiple 
System Atrophy (MSA) and Progressive 
Supra Nuclear Palsy (PSP). Although 
some previous studies have shown in-
dications of the diagnostic importance 
of speech in these patients, descriptive 
studies are rare. 

Twenty patients (15 patients with 
MSA and 5 patients with PSP) were 

assessed using the Clinical Dysarthria 
Assessment Protocol which is divided 
into subtests of respiration, phonation, 
oral motor ability, articulation, proso-
dy, and intelligibility. Disease severi-
ty was measured by Unified Parkin-
son Disease Rating Scale (UPDRS) and 
concentration of neurofilamentprotein 
(NFL) in the spinal fluid. Results reve-
aled a mild overall dysarthria for the 
MSA patients and a significantly worse 
mild-moderate dysarthria for the PSP 
patients (p<.05). Both groups were 
found to have a mixed dysarthria, with 
components of two or more dysarthria 
types, confirming results of previous-
ly published studies, although spastic 
components frequently occurred in the 
MSA group. These results, and the fact 
that some specific speech and related 
motor tasks caused particular difficulty 

for the patients, might assist diagnos-
tic distinctions between P+ syndromes 
and neurological diseases manifested 
by similar clinical symptoms. The cor-
relation between disease severity (as 
measured by UPDRS) and dysarthria 
scores was significant for both patient 
groups combined, but a mixed pictu-
re of associations between speech re-
sults and disease severity occurred 
when groups were examined separa-
tely. No significant association was ob-
served however between disease du-
ration and dysarthria. 

Although generalizations from this 
study are limited by the small sample 
size and other methodological consi-
derations, results emphasise the impor-
tance of detailed speech description 
as an aid to characterising differences 
between P+ patients with dysarthria.

 Författare
 Per-Anders Bringfelt
 Kristina Lindsta

 Handledare
 Anette Lohmander
 Christina Persson

Sam fattning
SVenskt Artikulations- och Nasalitets-
TEst (SVANTE) är ett nationellt test för 
bedömning av talavvikelser relaterade 
till anatomiska defekter och funktions-
avvikelser i munhåla och svalg såsom 
Läpp-Käk-Gomspalt (LKG) och velo-
farynxinsufficiens (VPI). Testet har ut-
vecklats av Sveriges LKG-logopeder och 
kommer att publiceras under hösten 
2004. Åldersnormer för svenska barn 
i olika åldrar är önskvärda, inte minst 
med tanke på att normerade svenska 
test för språkljudsproduktion saknas. 
Då talspråksutvecklingen hos ovanstå-
ende patientgrupper ofta är en kom-
bination av artikulatoriska och fonolo-
giska avvikelser vore idealet om båda 
typerna av avvikelser kunde bedömas 

med ett och samma test.
Studiens syften var att normera 

SVANTE på 3-åriga barn med svens-
ka som förstaspråk, att undersöka 3-
åringars fonologi med hjälp av testet 
och att utvärdera SVANTE som testme-
tod. I normeringsgruppen ingick 52 tre-
åringar, 25 flickor och 27 pojkar, med 
ålderstypisk språkutveckling. Barnen 
fick benämna de 74 bilderna i SVANTE:
s orddel. Responserna transkriberades 
fonetiskt och skattningar av förståelig-
het, velofarynxfunktion, nasalt luftflö-
de, tryckreducerad artikulation, hyper- 
samt hyponasalitet gjordes. Andelen 
korrekt artikulerade orala konsonanter 
beräknades, liksom andelen talavvikel-
ser framför velofarynx. Därutöver gjor-
des en fonologisk processanalys och en 
sammanställning av etablerade konso-
nantfonem. Testblanketter för den fono-
logiska analysen utformades.

Resultaten visade att 3-åringar-
na generellt var lättförståeliga. Medel-
värdet för andelen korrekt artikulerade 
orala konsonanter var 75 % med stor 
spridning. Resultaten var ej normalför-

delade. Talavvikelserna dominerades 
av /s/-avvikelser. På grund av förkyl-
ningar förekom hyponasal klang. Tryck-
reducerad artikulation påvisades också. I 
övrigt förekom endast obetydliga nasali-
tetsavvikelser och velofarynxfunktionen 
var god. Inga signifikanta könsskillnader 
kunde påvisas för någon variabel. Treår-
ingarna uppvisade ett relativt fullständigt 
konsonantsystem med låg förekomst av 
konsonant- och stavelseprocesser. Inter- 
och intrabedömarreliabiliteten varierade 
och var lägst för nasalitetsvariablerna. 

SVANTE är ett genomtänkt och lätt-
tadministrerat test som uppskattas av 
barnen. Analysen är dock tidskrävande. 
Avsaknaden av tydliga bedömningskri-
terier i provversionen försvårar för oer-
farna bedömare och tydligare riktlinjer 
efterfrågas. Förslag till modifieringar av 
SVANTE:s analysförfarande ges. En vik-
tig slutsats är att jämförelser av enskil-
da barns resultat med normaldata bör 
tolkas med försiktighet för vissa variab-
ler. Studien visar att SVANTE med för-
del även kan användas för bedömning 
av fonologi.

Speech defi cit in 20 individuals with Multiple System Atrophy and 
Progressive Supranuclear Palsy: Results of Dysarthria Assessment

Talet hos 3-åriga svenska barn 
– en normering av SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE)

 Författare
 Johan Lepp

 Handledare
 Gunilla Thunberg

Sammanfattning
Syftet med detta arbete har varit att 
studera och utvärdera hur barn med 
autism använder samtalshjälpmedel i 

grupp. Studien är en behandlingsstu-
die med en förening av kvantitativa och 
kvalitativa data och analyser. Deltaga-
re var fem barn med autism i åldrarna 

Min tur att tala! 
Dokumentation och utvärdering av ett verksamhetsutvecklingsprojekt där skolbarn med autism använt pratapparat i grupp
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Sammanfattning
Sex vuxna individer med läs- och skriv-
svårigheter deltog i denna studie, vars 
syfte var att undersöka hur talsyntes som 
kompensatoriskt hjälpmedel påverkar 
dessa personers läs/textförståelse, stav-
ning och textproduktion. Försöksperso-
nerna genomgick ett standardiserat läs-
förståelsetest, ett stavningstest och en fri 
skrivuppgift. Alla tester utfördes både 
med och utan talsyntes.  
Resultaten i läsförståelsetestet varierar 
mycket mellan de olika individerna. Vid 
jämförelse av medelvärden ser man att 
det inte finns någon skillnad mellan be-
tingelserna ”utan” och ”med” talsyn-
tes. Däremot finns det ett starkt negativt 
samband (-0,961) mellan effekt av tal-

syntesläsning och läshastighet, så att de 
långsamma läsarna tydligt förbättrar sin 
textförståelse med talsyntes, medan de 
snabbare läsarna presterar sämre med 
talsyntes. 
I stavningstestet visar resultaten att to-
talt färre antal stavfel gjordes när tal-
syntesen användes, men det går inte att 
påvisa några signifikanta skillnader ge-
nerellt sett. En tendens går ändå att ur-
skilja. Vissa typer av stavfel, i synnerhet 
dubbelteckningsfel, upptäcks och rätt-
tas av några personer relativt lätt med 
hjälp talsyntes: Tre av försökspersoner-
na halverade antalet dubbelteckningsfel 
när de fick ”kontrolläsa” de skrivna or-
den med talsyntes.
I den fria skrivuppgiften var frågan om 
talsyntesen skulle påverka försöksper-
sonernas textproduktion gällande text-
längd och stavning. Det visade sig att 
försökspersonerna inte skrev längre tex-
ter när de fick skriva med talsyntes jäm-
fört med när talsyntesen inte användes. 

Beträffande stavningen så framkom att 
totalt 21 % av de felstavade orden rätt-
tades korrekt när talsyntesen använ-
des. Ytterligare några procent av felen 
upptäcktes med talsyntesens hjälp men 
rättades inte korrekt. Den metod som 
användes i den fria skrivuppgiften var 
dock inte helt ändamålsenlig och resul-
taten från denna uppgift kan därför inte 
betraktas som rättvisande. Den ställ-
da frågan, om talsyntesen påverkar för-
sökspersonernas textproduktion, skulle 
kunna besvaras på ett bättre sätt med 
en annan metod.
En slutsats man kan dra av denna un-
dersökning är att talsyntes som kom-
pensatoriskt hjälpmedel passar en del, 
men definitivt inte alla, personer med 
läs- och skrivsvårigheter.
Talsyntesen verkar ha god effekt på läs-
förståelsen framförallt hos dem som på 
grund av stora avkodningssvårigheter 
läser långsamt och har problem med 
sin läsförståelse.

 Författare
 Lina Öinert

 Handledare
 Ewa Söderpalm
 Malin Abrahamsson

Sammanfattning
Syftet i denna studie var att undersöka 
hur rösten påverkas av röstbelastning i 
form av läsning i brus. Tjugo försöks-
personer, varav 10 med röstskolning 
och 10 utan röstskolning fick läsa val-
fri skönlitterär text högt samtidigt som 
de fick lyssna på brus (70 dB), som de 
instruerades att försöka överrösta. De 
spelades in före försöket, efter 20 minu-
ters läsning i brus samt efter samman-
lagt 45 minuters läsning. Materialet som 
spelades in var läsning av en given text 
samt uthållna vokaler. Dessa inspel-
ningar analyserades sedan akustiskt och 

perceptuellt och försökspersonerna fick 
även vid varje inspelningstillfälle fylla i 
självskattningar av rösten på  10 centi-
meter långa VA-skalor. 

Vid den akustiska analysen under-
söktes inspelningarna med avseende på 
grundtonsfrekvens, röstomfång vid text-
läsning, SPL (sound pressure level) samt 
fonetogram. Perceptuell bedömning 
gjordes av två logopeder vana att be-
döma röster och de variabler som be-
dömdes var grundtonsfrekvens, hypo-/
hyperfunktion, skrap/knarr samt intrain-
dividuell rangordning av varje persons 
inspelningar med avseende på grad av 
ansträngdhet.  Vid analyser av de akus-
tiska resultaten framkom inga signifikan-
ta skillnader i akustiskt uppmätt grund-
tonsfrekvens, röstomfång vid textläsning 
eller fonetogram, men för gruppen utan 
röstskolning ökade gruppmedelvärdet 
för SPL mellan inspelning 1 och inspel-

ning 2 och för gruppen med röstskol-
ning ökade gruppmedelvärdet för SPL 
mellan inspelning 2 och inspelning 3 
(p<.05). Självskattningen visade signi-
fikanta skillnader i ansträngdhet mel-
lan inspelning 1, 2 och 3 såväl för grup-
pen med röstskolning som för gruppen 
utan röstskolning (p<.05). Vid den per-
ceptuella bedömningen visade såväl 
intrabedömarreliabilitet som interbe-
dömarreliabilitet låga värden, och be-
dömningarna visade ibland motsägel-
sefulla resultat.  Endast en signifikant 
skillnad mellan inspelningar, där sam-
stämmighet rådde mellan bedömar-
na, uppmättes. Då endast ett fåtal sig-
nifikanta förändringar av röstkvaliteten 
mellan inspelningstillfällena uppmättes 
i denna studie vore det värdefullt med 
vidare forskning på området, exempel-
vis genom undersökningar av hur miljö-
faktorer påverkar rösten vid belastning.

Talsyntes som kompensatoriskt hjälpmedel 
för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vad händer med kvinnorösten vid belastning i brus?
 – en experimentell studie av skolade och oskolade röster

åtta till elva år. Bortsett från deltagarna 
var även skollogoped och skolpersonal 
närvarande vid grupptillfällena. Grupp-
tillfällena delades in i olika delaktivite-
ter. Dessa delaktiviteter varierade något 
mellan de olika grupptillfällena. Totalt 
förekom nio olika delaktiviteter. Nio 
grupptillfällen har i denna studie analy-
serats via inspelat videomaterial. Några 
inspelningar utförda i en annan grupp-
aktivitet där barnen inte hade tillgång 

till hjälpmedel analyserades också. Vi-
deoanalysen har kompletterats med en 
enkätundersökning och intervju med 
gruppledaren.

Det går inte att dra några generel-
la slutsatser, i synnerhet inte utifrån vi-
deoanalyserna. Två av de fem barnen 
fick dock en effektivare kommunika-
tion under studietiden. Jämfört med de 
andra grupptillfällena och genom enkät 
respektive intervju framkommer att till-

gång till samtalshjälpmedel har under-
lättat kommunikation och samspel i 
grupp. Samtalshjälpmedlet föreföll ock-
så stimulera barnens talproduktion, då 
denna ökade. Resultaten visade också 
att de olika delaktiviteterna påverkade 
kommunikationen på olika sätt, vilket 
redovisas och diskuteras. God förbere-
delse och gruppsammansättning före-
föll också vara viktiga faktorer.
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1991 CI-opererades det första minder-
åriga barnet i Sverige. Sedan dess har 
alltfler döva barn erhållit CI. I nuläget 
erhåller nästintill alla barn som föds 
döva ett CI hörhjälpmedel. Barnen blir 
dessutom allt yngre vid CI-operation 
och de erjuds också i en ökande om-
fattning s.k. bilaterala cochleaimplan-
tat – CI på båda öronen.

Fem kvalificerade barnCI-team er-
bjuder döva barn cochleaimplantat; 
Lunds Universitetssjukhus, Linköpings 
Universitetssjukhus, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset i Göteborg, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge 
samt Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
Barnen som remitteras från lokal hör-
selvård är allt yngre pga att barnen di-
agnosticeras tidigare. Neonatal hör-
selscreening utförs vid ett stort antal 
sjukhus, vilket sänker operationsåldern 
ner mot det optimala – ett år.

Avseende dessa aspekter ligger där-
med Sverige väl framme vid internatio-
nell jämförelse.  Detta konstaterades 
också vid Barnplantornas familjekurs i 
somras av både föräldrar och svenska, 
amerikanska och brittiska föreläsare. 
En annan mindre smickrande slutsats 
som gjordes var emellertid att Sverige 
är sämre på habilitering och stöd i för-
skola/skola till det enskilda barnet uti-
från individuella behov och förutsätt-
ningar. Många föräldrar till barn med 
CI ser med förtvivlan att de varken er-
bjuds stöd eller valfrihet rörande habi-
litering eller val av förskola/skola. Det 
finns föräldrar som upplever att hör-
selvård/habilitering inte stöder dem i 
det förskole/skolval de gör för sitt barn 
utan ger råd utifrån språkpolitiska ställ-
ningstagande.

Vid Barnplantornas sommarkurs ta-
lade specialpedagog Eva Nässén-Carls-
son från Sundsvall lyriskt om det stu-
diebesök som hon tidigare under året 
gjort vid ett privat habiliteringscenter 

för barn med språkförsening i London 
vid Christopher Place (web sida www.
speech-lang.org.uk). Verksamheten 
drivs av donationer och sjukvård. Det 
finns i Storbritannien en lag som ang-
er att föräldrar fritt kan välja var man 
vill habilitera sitt barn. Den valfrihe-
ten ser vi inte i Sverige. Här tycks inte 
heller finnas några privata alternativ till 
befintlig habilitering ännu. Vid samtal 
med ett flertal föräldrar till barn med 
CI beskriver de för Barnplantorna hur 
de får kämpa för att få batterier till bar-
nets talprocessor. Informationen om 
FM-system till barnets CI är bristfäl-
lig. Det enda som föräldrar enigt anger 
är att de erbjuds TUFF-kurser (tecken-
språkskurser för föräldrar), vilket i och 
för sig är bra. Problemet är att dessa 
är ringa anpassade till föräldrars kom-
munikationsbehov med barn som fått 
ett cochleaimplantat. Ändå väljer na-
turligtvis föräldrar till barn med CI att 
gå på dessa kurser i brist på adekva-
ta kommunikationskurser. Vid en in-
ternationell barnCI-konferens i Dal-
las/USA i våras framhölls vikten av bra 
föräldrastöd och föräldrautbildning ef-
tersom föräldrars kommunikation med 
sitt barn faktiskt är en av de avgörande 
faktorerna för ett barns språkutveck-
ling.

Många föräldrar uppger också att 
de saknar en habiliteringsplan för sitt 
barn. Ännu fler säger att det inte finns 
något samarbete mellan habiliteringen 
och förskola/skola.

Eva Nässén-Carlsson beskriver hur 
Christopher Place i London har ett 
brett samarbete med förskola/skola 
och föräldrar. För varje barn finns det 
manualer över språkutveckling, sam-
spel, social utveckling, förberedande 
läsning, perception, motorik etc. Varje 
barns utveckling utvärderas, följs upp, 
observeras och dokumenteras noga för 
att ge varje barn den bästa individuel-

la habiliteringen och språkträningen. 
Samverkan och planeringsmöten sker 
med personal och föräldrar två ggr per 
månad.

Barnplantorna instämmer i Eva 
Nässén-Carlssons påpekande om vad 
som krävs för att svensk habilitering/
förskola/skola ska kunna erbjuda var-
je barn adekvat individuellt stöd; näm-
ligen

• Samla kompetens (kommun/
 landsting).
• Släppa prestigen och samverka.
• Ta vara på fler situationer i barnets 
 vardag för tal och lyssnande.
• Inte vara rädda för att träna – leken 
 är ett redskap (barnet vet inte att 
 det är träning).
• Planera.
• Dokumentera.
• Lyssna på erfarna CI-användare.
• Arbeta med språket, bygga ord-
 förråd (viktigt för skolframgång i 
 högre årskurser).

En större andel, 40%, av de barn som 
föds döva har andra inlärningshinder 
vilket också ställer stora krav på habi-
litering och förskola/skola.  En ökande 
andel multihandikappade barn erhål-
ler CI. 

Barnplantorna tar ett stort ansvar 
genom att:

• Erbjuda kurser för professionella 
 inom habilitering/förskola/skola i 
 Uppsala, Göteborg, Helsingborg 
 och Härnösand under hösten –
 05 och våren – 06. 
 Se Barnplantornas hemsida 
 www.barnplantorna.o.se
 länk ”konferenser”.
• Erbjuda professionella att delta i 
 ett Pedagognätverk (se barnplan-
 tornas hemsida, länk ”pedagog-
 nätverk”). 170 professionella är 

Barn med cochleaimplantat (CI) ställer 
krav på en habilitering och förskola/skola i tiden
Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra familjer till barn med cochleaimplantat. Syftet var primärt att 
informera om CI utifrån det egna föräldraperspektivet. Barnplantorna är riksförbundet för barn med cochleainplantat.
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 redan anslutna. Anslut dig du 
 också!
• Erbjuda kurser i kommunikation för
 föräldrar.
• Erbjuda teknikdagar regionalt för 
 professionella och föräldrar. 
 Se hemsidan.
• Erbjuda föräldrar till barn med 
 Ushers syndrom och multihandi-
 kappade barn med CI stöd i 
 föräldranätverk.

Ovanstående torde vara Specialpeda-
gogiska Institutets (SIT), Specialskole-
myndighetens (SPM), kommuners och 
landstings ansvarsområden. På de fles-
ta internationella konferenser om CI 
på barn lyser emellertid representan-
ter från berörda myndigheter och hu-
vudmän med sin frånvaro.  En förälder 
beskrev på den barnCI-konferens som 
Barnplantorna genomförde i samarbe-
te med CI-teamet i Göteborg (reporta-
ge se Barnplantabladet våren 2005) sin 
kamp för en bra habilitering och för-
skoleverksamhet för sitt barn. Följande 
ord ansåg han speglade berörda hu-
vudmän/myndigheter

 Vi kan inte!
 Vi vill inte!
 Vi orkar inte!

Det är dags för myndigheter och hu-
vudmän att tillse att ordet samverkan 
betyder något i praktiken. Barn med 
cochleaimplantat har rätt till en välan-
passad habilitering/förskola/skola.  Det 
är allas uppgift att utmana och se po-
tentialen i möjligheter samt möjlighe-
ter även i hindren utifrån ett individ-
perspektiv.

Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande BARNPLANTORNA-Riksför-

bundet för barn med Cochleaimplantat

Logopedstudentdagarna

Logopedstudentdagarna 2005 äger rum i Linköping den 8-9 oktober, och till 
dessa är såväl logopedstudenter som yrkesverksamma logopeder välkomna. 
Lördagen innehåller föreläsningar och gruppdiskussioner på två teman (se 
nedan). På kvällen ordnas det middag med sång och underhållning i kårhu-
set Örat. Söndagen utgörs av Svenska Logopedförbundets Studentsektions 
årsmöte och styrelsemöte. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna.

Lördagens program:

9.00- 10.30   Kommunikation och professionalism 
 – Pia Strand leg.logoped

10.30- 11.00 Fikapaus

11.00- 11.30 Gruppdiskussioner

11.30- 13.00 Lunch (50kr)

13.00- 14.30 Logopedens roll vid behandling av tumörer 
 i munhåla och svalg – Christina 
 Danbolt leg.logoped
 Besök av medlemmar ur Laryngföreningen 

14.30- 15.00 Fikapaus

15.00- 15.30 Gruppdiskussioner

19.00- Middag (100kr)

Söndagens program:

10.00-11.30 Sloss årsmöte

11.30-12.30 Lunch (självk. pris)

12.30-14.00 Sloss styrelsemöte

Middag: Lördagens middag anordnas av logopedstudenter från Linköping. 
Precis som vid fjolårets dagar är det vi studenter som fullgör underhållningen 
och därför är det önskvärt med bidrag från studenter på de olika studieorterna. 
Sång, dans eller kanske teater? Allt är tillåtet och uppskattat! 

Resa: För resande studenter subventioneras resekostnaden med sponsorpengar 
från Laryngfonden för ca 10 studenter/ort. Umeå: max 1000kr/stud, Uppsala: 
max 350kr/student, Stockholm: max 300kr/student, Lund: max 600kr/student, 
Göteborg: max 500kr/student. För att få subventionerad resa är det först till 
kvarn med anmälan som gäller. Spar biljetten för att kunna skicka in reseräk-
ning till Elisabeth Lindgren på kansliet. Det går även att få pengar i förskott och 
skicka in biljett i efterhand. Reseräkningsblankett skickas ut via mail senare.

Boende: Inackordering hos Linköpingsstudent är möjlig för ett visst antal. 
Först till kvarn gäller även här. Linköpings Vandrarhem är ett annat alternativ 
med bäddar från 195kr, www.linkopingsvandrarhem.se

Anmälan: Anmälan görs på mail till peros546@student.liu.se senast den 
23 september. Anmälan är bindande! 
I anmälan skriver du ditt namn, från vilken ort du reser, om du önskar inackor-
dering hos student, om du tänker delta vid föreläsningar och middag (150kr) 
eller enbart föreläsningar (50kr), ev mat- och dryckpreferenser till festen.

Informationen kommer även att skickas ut på studentmailen via respektive orts 
Sloss-representant. Dessa är även beredda att svara på ev frågor. Vi i Sloss 
styrelse hälsar alla hjärtligt välkomna till Logopedstudentdagarna 2005 i 
Linköping!

8-9 oktober 2005!
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Vid Logopedstämman i Malmö 2003 
fanns det möjlighet att lyssna till psyko-
log Ingegerd Wirtberg då hon beskrev 
Marte Meo metoden. Hennes föreläsning 
var mycket uppskattad och ett antal 
logopeder har sedan dess hört av sig till 
Svenska Logopedförbundets styrelse för 
mer information om metoden då den 
förefaller vara ett bra komplement till de 
övriga instrument man använder inom 
logopedin.

Arbetsplatssatsning
På min arbetsplats, vuxenhabilitering-
en i Malmö, gjordes en stor satsning 
för ett par år sedan för att föra in Mar-
te Meo kompetens i habiliteringsarbe-
tet. Denna satsning bar rejält med frukt 
och Marte Meo är nu en väl etablerad 
metod som är förankrad och välkänd 
hos hela personalen. För mig som lo-
goped har metoden varit ett välkom-
met redskap framförallt i arbetet med 
personer med riktigt grava hjärnskador 
och flerfunktionshinder, såväl förvär-
vade som medfödda. 

Logopeders kännedom 
om Marte Meo
Trots det intresse som Ingegerd Wirt-
bergs föreläsning väckte för två år se-
dan upplever jag att metoden vare sig 
är särdeles känd eller spridd bland lo-
gopeder. Förhoppningsvis har jag fel, 
och i så fall kan man bara bläddra för-
bi återstoden av min text, men om det 
faktiskt förhåller sig på detta vis tänk-
te jag här och nu slå ett slag för Mar-
te Meo genom att ge en liten glimt av 
vad metoden går ut på. Kanske blir ni 
sugna på att veta mer och kanske t o 
m satsa på Marte Meo även i er verk-
samhet?

Ursprung från autismområdet
Marte Meo metodens grundare Maria 
Aarts arbetade i mitten av 1970 talet 
på en institution för barn med autism. 
En förälder sa förtvivlad ”Jag har tid, 
engagemang och intresse av att ut-
veckla kontakten med mitt barn men 
jag vet inte hur jag skall göra”. Detta 
ledde till att Maria tillsammans med 
några ur personalen började studera 
videoinspelningar av fungerande kom-
munikation i ”normalfamiljen”. Det-
ta för att skaffa sig kunskaper om hur 
dialogen och kommunikationen mel-
lan den vuxne och barnet ser ut, hur 
den utvecklas och vad den innehåller. 

Utifrån detta växte en konkret arbets-
modell fram för hur man pedagogiskt 
skulle kunna lära ut detta till föräldrar 
och personal.

Videon viktig
Metodens ”huvudverktyg” är videon. 
Till att börja med spelar personalen el-
ler den anhörige in sig själv i samspel 
med barnet eller brukaren. Därefter 
väljer vägledaren (terapeuten) ut sek-
venser som skall återges. Sekvenserna 
väljs utifrån den frågeställning den an-
hörige eller personalen har angående 
barnets eller brukarens kommunika-
tion. Vägledaren återger till den anhö-
rige eller personalen den sekvens av 
filmen som tydliggör den princip som 
visar på en fungerande kommunika-
tion. På detta sätt kan den anhörige el-
ler personalen själv se hur de bidrar till 
ett fungerande samspel. Väglednings-
arbetet är avslutat när frågeställningen 
är besvarad. Metoden fokuserar såle-
des på att hjälpa den anhörige eller 
personalen att förstärka sin kommuni-
kation med personen så att det främjar 
hans/hennes utveckling. 

Marte Meo metodens principer 
självklara för logopeder
Arbetet med vägledning utgår ifrån ett 
antal utvecklingsstödjande principer 
för den anhörige eller personalen. En-
ligt Marte Meo metoden är dessa prin-
ciper följande; 

• Se och uppmärksamma personens 
 fokus/initiativ
• Bekräfta personens fokus/initiativ 
• Invänta personens reaktion
• Benämna personens reaktion/
 initiativ och fördjupa detta
• Ansvara för turtagningen
• Bekräfta personen då denne visar 
 önskat beteende
• Triangulera till omvärlden genom 
 att benämna personer, objekt etc. 
 som finns i närheten
• Ge tydliga start och avslutnings-
 signaler

Med risk för att vara framfusig vill jag 
påstå att samtliga dessa principer till-
hör sunt förnuft hos varje logoped. 
Utifrån detta perspektiv tänker jag att 
logopeder redan har en del ”gratis” 
på vägen om intresse för att fördjupa 
sig vidare inom Marte Meo finns. Jag 
vill dock poängtera att jag med detta 
INTE menar att logopeder redan ”kan” 

Marte Meo bara för att de är logope-
der. Däremot vill jag lyfta fram logo-
peders teoretiska förankring avseende 
normal och avvikande kommunikation 
och dess utveckling samt synen på alla 
människors möjlighet och rättighet att 
kommunicera som tillgångar i Marte 
Meo arbetet.

Kurs/ workshop i Marte Meo 
för logopeder
Avslutningsvis vill jag tydliggöra att jag 
själv inte är utbildad Marte Meo vägle-
dare utan bara en vanlig logoped som 
intresserat mig för metoden och som 
lever med den på min arbetsplats. Jag 
vet att det finns logopeder i landet som 
är utbildade vägledare och som säkert 
kan beskriva metoden på ett mer de-
taljerat sätt. Jag tycker dock att det är 
trist att det talas så lite om Marte Meo 
i logopedsammanhang och jag hop-
pas att detta kan vara ett litet bidrag 
till att öka nyfikenheten. Styrelsen för 
Svenska Logopedförbundet har arbe-
tat intensivt för att kunna erbjuda en 
kurs eller workshop i Marte Meo för 
logopeder då detta efterfrågats. Till vår 
stora glädje har vi nu lyckats få ihop ett 
sådant arrangemang redan i december 
i år. Är du det minsta nyfiken så se an-
nonsen i Logopednytt och på hemsi-
dan!

Ingrid Kongslöv

Marte Meo

Läsa mera;
http://www.martemeoforeningen.com/

”Samspelets Kraft: Marte Meo 
– Möjlighet Till Utveckling” 

Monica Hedenbro, Ingegerd Wirtberg 
Liber AB, Stockholm 2000, 
ISBN: 9147049723 

”Marte Meo metoden, Basic manual”
Maria Aarts 
Aarts productions, Haarderwijk, 
ISBN 9075455046 

”Att bygga en familj” 
Hedenbro M, Lidén A 

Liber, Stockholm 2003 (Trelleborg: 
Berling Skog) ISBN 91-47-05169-8

– användbart för logopeder
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Suzanne är internationellt känd för sitt 
arbete med barn och ungdomar som 
har ätsvårigheter. Genom sitt företag 
New-Visions arrangerar hon workshops 
kring ätproblematik och har försäljning 
av olika hjälpmedel att använda i mat-
situationen. På New Visions hemsida 
www.new-vis.com finns mycket vär-
defullt att läsa som berör bemötande 
av barn med ätsvårigheter samt pro-
duktinformation. 

De två första kursdagarna var öpp-
na för alla intresserade medan dag tre 
och fyra var speciellt riktade till logo-
peder. Suzanne utgår från barnets och 
familjens perspektiv och hennes kon-
cept är holistiskt, mun och kropp hör 
ihop och barnets välbefinnande och 
vilja att lära sig äta är det viktigaste. 
Suzanne beskrev sitt behandlingspro-
gram som innehåller utbildning och 
konkreta strategier i olika nivåer för att 
ge support till barnet, föräldrarna och 
behandlaren. Vår egen tro på och våra 
attityder kring ätandets konst, att skapa 
behagliga måltider, ätträning, gastroin-
testinal komfort, oralmotorisk behand-
ling, positionering och interaktionen 

barn-föräldrar vid måltid var viktiga te-
man i hennes workshop.

Logopeddagarna var upplagda så 
att Suzanne och kursdeltagarna disku-
terade behandlingsstrategier utifrån vi-
deopresentationer. Logopederna fick 
också delta i praktiska övningar med 
syfte att bli medvetna om olika mat-
produkters struktur, tuggmotstånd, 
smak och konsistens. De fick också 
mata varandra med puré för att erfa-
ra känslan av att bli matad på mer eller 
mindre trevliga sätt.

Kursdagarna med Suzanne gick ra-
sande fort, vädrets makter var med oss 
och det var nöjda och glada kursdelta-
gare som gick hem med många nya in-
tryck att smälta. 

 

Lena Gustafsson, Mun-H-Center

Fokus på behandling 
av barn med ätsvårigheter
Suzanne Evans Morris, Ph.D., logoped från Virginia, 
USA, var den 23-26 maj på Mun-H-Center och höll 
kursen ”Feeding the whole child” inför drygt 150 lyriska 
deltagare. Gruppen bestod av logopeder, dietister, 
arbetsterapeuter, tandläkare och några föräldrar. 

Suzanne Evans MorrisKursdeltagarna får prova matning på mer eller 
mindre trevliga sätt.

På Mun-H-Center pågår ett pro-
jekt som vi kallar för ”Tuggskolan”. 
Projektets syfte är att utveckla en 
behandlingsmodell för barn som vill 
lära sig att äta. Föräldrar till barn med 
ätsvårigheter erbjuds bl.a. rådgivning 
kring matsituationen, handledning 
till dagis/skolpersonal, oralmotorisk 
träning, samtal med psykolog och 
ätträning i ”Tuggskolan”. Ätträningen 
sker med undertecknad som guide och 
utförs i små, små steg utifrån barnets 
förutsättningar och under former som 
är stimulerande. När det är svårt att 
tugga och tuggmusklerna är försvaga-
de är det viktigt att öva upp tuggtek-
niken och stärka musklerna. Mun-H-
Center har utvecklat en ny metod för 
tuggträning vars syfte är att öka moti-
vationen och intensiteten i träningen. 
Träningsverktyget kallas TOY-kIT och 
utnyttjar datorn som återkoppling för 
den som tränar. Vid träningen kan 
ett godtyckligt program eller ett spel 
som barnet tycker är roligt användas. 
Barnet biter på en tuggdyna av silikon 
och när man biter ihop på tuggdynan 
skickas en pneumatisk signal till en 
låda som omvandlas till en elektrisk 
impuls in till datorn vilket kan liknas 
vid vänster musklick. Det skall vara 
roligt att träna och vad är mer lämpligt 
för ett barn som ofta är inne i datorer-
nas värld än att använda ett datorspel 
som träningsredskap!



16 LOGOPEDNYTT 5/05

– Nu är jag snart vid vägs ände. En ter-
min kvar på denna överlag fantastiska ut-
bildning som har gett mig så mycket. Det 
enda som fattas är att skriva examens-
uppsatsen, det är ju inte så mycket... Vad 
skulle då vara mera lämpligt än ett litet 
retrospektiv, en tillbakablick innan det 
blir för sent.

 
Under åren som gått har man lärt sig 
mycket. En fantastisk utbildning som 
sagt, som både har grundlagt en gedigen 
facklig kunskap och kompetens samt 
inspirerat till egen personlig utveckling. 
Gränser har testats och förvånad har 
man blivit när man upptäckt att detta 
klarade jag av också... Vänskap har bil-
dats, öden har delats, lite skilsmässor 
och fler bröllop. Många tuffa tentor, 
mycket har vi gått igenom tillsammans.
Det är dock en sak som tål att disku-
teras, ett område som måste bli mer 
tydligt inom utbildningen. Under årens 
lopp har vi haft, låt mig se, sex-sju oli-
ka handledare inom de olika praktiska 
delar av utbildningen och det har varit 
en av de svåraste utmaningarna. Tur att 
jag inte visste vad det innebar innan jag 
började utbildningen, annars hade jag 
nog inte vågat gå den! Handen på hjär-
tat, kära logopeder, jag talar inte bara 
om mina egna upplevelser, utan också 
för andra kursare, – man kan råka ut 
för vad som helst (eller vem som helst, 
för att vara mer tydlig) i detta möte.

Vissa handledare har varit jättebra. 
De har förmått att lyfta fram det posi-
tiva man gjort och de har förmått att få 
en att växa i sin yrkesroll. Vissa däre-
mot har haft motsatt effekt. Nu är det 
inte meningen detta ska vara en djup-
gående analys, eller en moralisk lyfta-
pekfingret artikel, det är jag inte kvalifi-
cerad att göra, men jag önskar dock att 
skapa stoff till eftertanke och gärna dis-
kussion. I två fall har jag haft behov av 
att prata med psykolog om mina upp-
levelser på praktiken. I båda fallen har 
de bekräftat för mig att det jag hade 
upplevt var katastrofal, oprofessionell 
handledning. En psykolog beskrev för 
mig hur han ser på handledning, näm-
ligen som en pedagogisk situation som 
skall resultera i växande. I förhållan-
det logoped/student är det en blivande 

kollega som skall växa sig in i sin yrkes-
roll. Och för att hålla fast vid växtme-
taforen är den spirande logopeden 
precis som den spirande växten: Po-
tentialen att växa finns där. Spiran kan 
växa sig till en stor, stolt, stadig växt 
om den får rätt skötsel men alla som 
har haft med växter att göra vet också 
hur sårbara de är, lätta att förstöra. Jag 
vill inte gå mera in på det, det får var-
je läsare göra för sin egen del. Istället 
tänkte jag avsluta med att ge lite råd till 
handledare, studenter och utbildnings-
ansvariga så som jag tror kan vara an-
vändbara för respektive.
 
Råd till studenter:
Du är inte ”bara” student. Du är en 
människa som har rätt att bli bemött 
på ett respektfullt sätt oavsett om du 
inte kan allting och oavsett om din 
handledare har mer erfarenhet än du. 
Om du redan kunde allting varför 
skulle du då överhuvudtaget prakti-
sera?

Var inte rädd att fråga saker. Var 
inte rädd att göra bort dig. Det är nu 
handledarna ska dela med sig av sina 
kunskaper. Du har kommit dit för att 
lära dig, inte för att visa hur duktig du 
är. Det har vi tentorna till.

Var öppen och ärlig i er kommuni-
kation även om det känns läskigt. Om 
du upplever något som känns fel eller 
dåligt för dig säg ifrån. Även om hand-
ledaren kanske upplever det som stö-
tande är det du som gör rätt. Var mo-
dig!! Det kan vara bra att tänka över 
vilken rollfördelning du skulle vilja att 
ni har i ert handledar/student-förhållan-
de. Med andra ord, fundera över inn-
an du börjar din praktik vilka dina för-
väntningar är, vad du skulle vilja uppnå 
med praktiken, vilken typ av stöd du 
skulle behöva från din handledare och 
säg det till handledaren.

Be om att få ett enskilt samtal med 
handledaren innan praktiken börjar. 
Berätta för denne vad du vill denne ska 
veta om dig. Berätta om dina tidigare 
erfarenheter, dina behov, dina mål (se 
ovan). Allt detta bidrar till att handle-
daren får en tydlig bild av vem du är 
och det underlättar bemötandet.

Se praktiken som det den är, näm-

ligen en viktig lärosituation, en möjlig-
het för dig att lära att applicera dina 
kunskaper. Det är ditt ansvar att se till 
att du lär dig. Om du inte trivs är det 
mycket svårare att lära sig saker.
 
Råd till handledare:
För att bli en bra handledare måste du 
förmedla trygghet. Utan trygghet kan 
studenten inte få tillgång till alla sina 
resurser. Det kan du göra genom att 
ta reda på vem studenten är och vad 
studenten kan innan praktiken börjar. 
Ha ett enskilt samtal med denna där 
du lägger grunden för ert förhållande. 
Kom ihåg att alla studenter är olika och 
har olika grejer med sig i ryggsäcken. 

Egentligen är det lika enkelt att 
handleda en student som det är att 
handleda sina patienter. Det terapeu-
tiska förhållningssättet, att se var pa-
tienten befinner sig för sedan att läg-
ga sig på dennes nivå, kan man med 
stor fördel använda även när man har 
studenter. Varenda lilla sak de gör bra, 
förstora upp det. Även om de är långt 
från målet är de på väg. När du måste 
påpeka fel de gör, gör det varsamt för 
inte att förstöra tilliten och förtroendet. 
Man kan säga en sak på många olika 
sätt beroende på vilka ord man väljer 
att använda, vilket tonläge och kropps-
språk man använder. Det är ju det vi är 
tränade i att behärska. Använd det som 
du har lärt dig även i handledare/stu-
dent-förhållandet.

Du har som handledare övertaget 
i förhållandet. Det är ett asymmetrisk 
förhållande där studenten är uteläm-
nad till ditt godtyckande. Du har ett 
ansvar. Du kan få någon att växa eller 
att vittra. Var medveten om det.

Låt inte dina frustrationer drabba 
studenten. Mår du dåligt av olika an-
ledningar så säg ifrån. Det är inte rätt-
vist att studenten skall lida för det. I det 
fallet är det bättre att tacka nej till stu-
dent.

Även om kemin mellan dig och stu-
denten inte stämmer måste du låta din 
professionalitet ta över. Studenten har 
kommit till dig för att lära sig och vill 
inte dig något illa. Du måste agera pro-
fessionellt. Annars måste du säga ifrån 
på ett rakt, icke-förolämpande sätt.

Till alla studenter 
och deras handledare.
– Från en som har varit det igenom.
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Även om studenten gör dig besvi-
ken genom att inte kunna så mycket 
som du hade förväntat dig får du inte 
visa det. Ta reda på vem studenten är 
och vad studenten kan innan praktiken 
börjar genom att ha ett enskilt samtal 
med denna. Har du någonsin hört om 
en lärare som planerar en lektion inn-
an han vet vilken nivå han ska lägga 
sig på? Att vara handledare är ett stort 
ansvar.

Råd till utbildningsinstitutionerna:
Gör det möjligt för studenterna att 
diskutera sina praktikupplevelser. När 
någon kommer med klagomål är det 
minsta ni kan göra att lyssna på dem. 
Helst skulle jag vilja se att det fanns 
en oberoende “studentombudsman” 
inom de olika fakulteten dit studen-
terna skulle kunna vända sig till och 
bli hörda. Det känns inte speciellt be-
tryggande för studenten att diskutera 
praktikupplevelser med kursansvariga. 
Alldeles för många logopedstudenter 
är alldeles för tysta, för rädda för att 
säga ifrån. Vi har hört det förr, alldeles 
för många logopedstudenter är av 
0”duktiga flicka” typen, den som bara 
tackar och tar emot. Är det så vi vill 
ha det?

Vivi Soogrim, Lund

Kurskalendariet

Dysleximässa, utställning och föreläsningar

Scandic Star Hotel, Sollentuna 28 – 29 oktober 2005
För ytterligare information se www.fmls.nu

Östsväljardagen 2005 kommer att gå av stapeln 
i Linköping torsdagen den 1 december.

Information om programmet kommer i ett senare nummer 
av Logopednytt. Arbetsgruppen gm Christina Danbolt 

(christina.danbolt@lio.se)

Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 20 p

Kursen ges gemensamt av högskolorna i Karlstad, Umeå och Malmö 
och sker på distans och halvfart.  

Kommande kurs skall sökas före den 15/10 och startar i januari 2006. 
Ansökningsblankett finns på respektive högskolas hemsida.

För närmare information kontakta Marianne.Lundgren@kau.se

Det smög sig in ett fel i texten om Jackie Starcks föreläsning på Logopedstämman 
(nr 4, -05). Det hävdades att Jackie är nederländsk logoped vilket inte stämmer då 
Jackie är född i New York men sedan många år verkar i Wien. Vi ber om ursäkt och 
tackar våra uppmärksamma läsare!

Redaktionen

Rättelse!

Anslagstavlan

Logopedverksamheten i Jönköpings län har beslutat 
att anordna en konferens i logopedi nästa år den 
16-17 november 2006, i samarbete med represen-
tanter från universitetsinstitutionerna/enheterna för 
logopedi. 

Du/ni som har pågående eller avslutade 
arbeten, planera för att anmäla en presentation 
senast 15 maj 2006 till Anette Lohmander 
(anette.lohmander@logopedi.gu.se). 
Mer information kommer under hösten. 

Vid frågor kontakta 
Cheflogoped Birgitta.Henning@lj.se

Nationell konferens i logopedi
(Forskning och utveckling inom logopedin i Sverige)
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På de olika utbildningsorterna kan man 
räkna de manliga studenterna på ena 
handens fi ngrar. I Umeå är vi fem styck-
en fördelade på två klasser. Procentuellt 
blir det ca. 10% av studenterna. 

Vad kan det bero på? Är det så enkelt 
att vi kan säga att logoped är ett kvin-
noyrke? Vad är det så som karakterise-
rar ett kvinnoyrke? Kvinnodominans i 
yrkeskåren och lägre lönenivå? Men är 
det så enkelt? Jag beslöt att fråga några 
av mina studiekollegor på andra orter 
– och genast framträder en mer kom-
plicerad bild.

Ett av de första sakerna en logoped 
eller en logopedstudent måste göra i 
nya sociala sammanhang är att förkla-
ra vad en logoped är och vad en logo-
ped gör (om man inte innan dess mås-
te rätta någon som tror att man håller 
på med ben eller fötter). Detta visar 
att allmänhetens kunskap om logope-
di och yrket är bristande. I bästa fall 
kan den begränsa sig till ”talfröken”-
bilden. Därmed finns ingen självklar 
referens, och också den sociala/iden-
titetsbetonade markeringen av logo-
pedens yrke icke-existerande. Kanske 
söker män just denna tydliga identitet 
i sitt yrkesval. En galjonsfigur och en 
”kultur” runt yrket. Något som ännu 
inte existerar inom logopedyrket. Ing-
en Sigmund Freud, ingen Alexander 
Fleming, ingen Florence Nightingale. 
Logopedin är dynamisk och tvärveten-
skaplig, och detta kanske avskräcker 

manliga sökande, till viss grad, i kom-
bination med att kunskaperna om yr-
ket är begränsade hos stora delar av 
befolkningen. Detta kan förhoppnings-
vis ändras i och med att yrkeskåren ut-
ökas och arbetsfältet breddas. Också 
universiteten måste arbeta med det-
ta, genom att inrätta fler forskartjänster 
specifikt inriktade på logopediska äm-
nen. Logopeder som forskar får i nulä-
get ofta söka sig till andra institutioner 
för att forska. Även här saknas en tyd-
lig roll för logopeden.

Behöver män andra män på ut-
bildningen? Det verkar som det. När 
man hör att logopedin (och nästan 
alla andra vårdyrken) är kvinnodomi-
nerade, flyr männen fältet. Undanta-
gen är ”högstatusyrkena” inom vården, 
som t.ex. läkare. Det blir då en arbets-
marknadspolitisk och jämställdhetsfrå-
ga. Sverige är idag inget jämställt land 
när det kommer till löner. Kvinnor får i 
genomsnitt lägre löner än sina manliga 
kollegor; detta är allmängods. Vi ham-
nar i invanda mönster, där kvinnor sö-
ker sig till vårdyrken och finner sig i att 
få lägre lön, medan männen söker sta-
tusyrken i högre grad, och högre lön 
– om man får vara cynisk och kanske 
lite endimensionell. Så ska det vara – 
punkt slut. Vi hamnar i en ond cirkel, 
som är svår att bryta. Den konsolide-
ras tidigt, när föräldrar och barn kom-
mer till logopedmottagningen och träf-
far i de flesta fall – en kvinna. Ja, då vet 
vi – logoped är ett kvinnoyrke, trots att 

det inte finns någon som helst yttre an-
ledning till detta – som så många an-
dra yrken. Ska vi vara cyniska en gång 
till kan vi ponera att allmänheten hade 
kunnat mer om yrket om fler män hade 
varit yrkesverksamma. Så ser samhället 
idag tyvärr ut.

Vad ska vi då göra för att locka fler 
män till utbildningen? Att informera 
om yrket på alla plan – från Universitet 
till yrkesliv måste vara en prioritering. 
Hur man kan göra detta på ett effektivt 
sätt får man tänka på. Ska man nischa 
det mot män t.ex., såsom en del ut-
bildningar gjort genom intervjua man-
liga studerande i utbildningskataloger 
och liknande? Eller ska fokus läggas 
på utbildningen i sig och dess styrkor? 
En annan sak är att skapa en tydliga-
re yrkesroll. Detta kräver just informa-
tion, och en större och bredare yrkes-
kår. Logopedin är en ung yrkeskår, där 
studenter och yrkesverksamma fortfa-
rande kan forma sin egen ”kultur”, sina 
egna traditioner och sin egen yrkesroll. 
Detta är logopedins styrka, och den får 
vi använda för att göra yrket och yrkes-
kåren mer könsjämlik!!

Justin Parry, Logopedstudent, 
Kurs IV, Umeå

Tack till
Olof Sandgren, Lund
Patrik Nilsson, Lund

Fredrik Gustafsson, Linköping

Studentuellt

Den Manlige 
Logopedstudenten
– En Sällsynt Företeelse
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 Lediga platser
och kurser

Logopedmottagningen i Falun söker 

LOGOPED
Länslogopedin i Dalarna behöver förstärkning med en 
neurologoped. Du kommer att arbeta med patienter som 
drabbats av afasi, dysartri och dysfagi. Omhändertagande 
av dysfagipatienter kommer att utgöra en relativt stor del 
av arbetet varför det är bra om Du har erfarenhet av denna 
patientkategori.

I Dalarna finns tre mottagningar. en i Falun, där vi är 13 
logopeder och 2 sekreterare, en i Mora och en i Borlänge. 
Logopedenheten är en egen verksamhet med logoped som 
verksamhetschef. Du kommer att få goda möjligheter till 
fortbildning och kompetensutveckling. Flextid tillämpas.

Vi samarbetar med logopedutbildningen på UAS och 
kommer att tillhandahålla en del av handledningen av 
logopedstudenter.

Upplysningar: 
Verksamhetschef Per Testad, tel 023-49 27 29
Lönefrågor: 
Logoped Mikael Boström, tel 023-49 23 47
Facklig kontakt DIK: 
Logoped Åsa Rundström, tel 023-49 05 88.

Vi bekostar resa och uppehälle om du vill besöka oss. 
Välkommen med din ansökan!

Skicka ansökan till: Hälso- och sjukvården Dalarna, 
Personalenheten, 791 82 Falun eller
e-post: platsansokan.falu-lasarett@ltdalarna.se 

Sista ansökningsdag 2005-09-20. Märk din ansökan med 
referensnummer 181/05.

Inspirationsdag för kunskapsföretagare

DIK inbjuder tillsammans med SACO och ett antal andra 
SACO-förbund till en inspirationsdag för dig med egen verk-
samhet. Du som funderar på att starta eget är naturligtvis 
också välkommen. 

• Göteborg, torsdagen den 29 september

Du möter bl a Johan Stael von Holstein, serieentreprenören 
som är aktuell med flera nya projekt och Anders Andersson, 
förlagschef för Privata Affärer Förlag AB. 

Mer information om programmet hittar du i kalendariet på 
www.saco.se. Där gör du också din anmälan. Inspirationsdagen 
är gratis för dig som är medlem i DIK.

Stockholms läns sjukvårdsområde

   söker 
LOGOPED Till Hjärnskadecenter

Hjärnskadecenter är en del av Handikapp & Habiliterings 
länsövergripande verksamheter i Stockholm. 
Här arbetar ett team bestående av psykologer, kuratorer, 
arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kontorsassistent och 
specialpedagog.

Hjärnskadecenter tar emot personer som drabbats av förvär-
vad hjärnskada i vuxen ålder. Målgruppen är 16 - 65 år. 
Teamets uppgift är att i första hand ge råd och stöd till bru-
kare, anhöriga och nätverk, samt vissa behandlingsinsat-
ser.  Uppgiften innebär också att bidra med kunskap om 
konsekvenser av förvärvad hjärnskada till samarbetspartners 
inom och utom landstinget. I det logopediska arbetet ingår 
att delta i teamutredningar, ge råd & stöd kring bl.a. dysfagi 
och AKK, handledning till assistenter och daglig verksamhet 
samt hjälpa brukaren att hitta lämpliga behandlingsinsatser.

Vi söker dig som är logoped och ser gärna att du har erfaren-
het av rehabilitering och teamarbete. 

Arbetsplatsen är belägen på Rosenlunds sjukhus på 
Södermalm i Stockholm. 
Handikapp & Habilitering erbjuder f lexibel arbetstid, 
friskvård och ett introduktionsprogram för nyanställda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 
snarast.

Frågor besvaras av verksamhetschef Inga-Lill Kristiansson 
tel 08-690 60 21 eller enhetschef Ann-Mari Billing tel 
08-690 60 61. Facklig företrädare Christine Hyll, 
DIK tel 690 60 92.

Välkommen med din ansökan senast 19 september 2005 
märkt med ref nr Hab 29/05 till: Hjärnskadecenter, 
box 17903, 118 95 Stockholm.

Träna läs- och
skrivförståelsen på ett

roligt sätt!

En pedagogisk programvara med
övningar i språklig medvetenhet.
Innehåller tre olika sagovärldar
med spännande uppgifter.

Besök webbutiken: www.wendyochtim.se
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UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS, MALMÖ

Universitetssjukhuset MAS
Telefon 040-33 82 00 Fax 040-33 62 30 

Besöks/postadress Universitetssjukhuset MAS, Rekryteringsservice, ingång 32, 205 02 Malmö.
E-post rekryteringsservice.mas.malmo@skane.se Internet www.umas.se

Logopedmottagningen |
Verksamhetschef

Universitetssjukhuset MAS (UMAS) är ett av Sveriges största akut- och universitetssjukhus och ingår i
WHO´s nätverk av hälsofrämjande sjukhus. UMAS bärande verksamhetsidé är lärande och öppenhet med
fokus på innovationskraft. UMAS verksamhet rymmer allt från bred vardagssjukvård till avancerad hög-
specialiserad vård i kombination med forskning och utbildning. UMAS omsluter ca 4 miljarder kronor och
har idag ca 7000 anställda. UMAS ligger i den växande Öresundsregionen med Öresundsbron och närheten
till kontinenten, ultramodernt bostadsbyggande och den kommande Citytunneln. Malmö Högskolas många
studerande har bidragit till att skapa en växande akademisk atmosfär i staden. 

Vi söker Dig som är legitimerad logoped med vilja, förmåga och intresse av att leda och stödja
Dina medarbetare, leda förändrings- och förbättringsarbete samt att samverka med mottagningens
intressenter/kunder. Du är mål- och handlingsinriktad och har erfarenhet av chefs- och ledar-
skapsarbete.

Som verksamhetschef kommer du att ansvara för drift och utveckling av all verksamhet på mot-
tagningen vilket bl a innebär ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer att vara
direkt underställd en av sjukhusets områdeschefer och delta i områdets ledningsgruppsmöten.
Chefsuppdraget är kombinerat med klinisk verksamhet.

Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat, kombinerat med en tillsvidareanställning som
logoped.

Tillträdesdag snarast enligt överenskommelse.

Logopedmottagningen är en fristående verksamhet med 17 medarbetare. Vårt uppdrag innebär
omhändertagande av barn och vuxna med röst- tal- och språkstörning, samt dyslexi. Vi har region-
ansvar för LKG-omhändertaganden i nära samarbete med berörda kliniker. Malmös etniska
struktur innebär att hälften av barnpatienterna har flerspråkig bakgrund och utveckling av
omhändertagandet för denna grupp drivs inom en del av verksamheten kallat ”Språkens Hus”.
Språkavdelningar och språkförskola drivs i samarbete med Malmö stads stadsdelsförvaltningar.
Omhändertagandet omfattar inte neurologiskt betingade störningar såsom strokerehabilitering
och barnhabilitering.

Logopedmottagningen har under flera år arbetat med verksamhetsutveckling och är nu en enhet
som kännetecknas av öppenhet och innovationskraft. Samordningsansvariga logopeder finns för
varje diagnosgrupp. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och en välfungerande samverkansgrupp.

Vi ser framemot Din ansökan

För mer upplysningar kontakta:
■ Områdeschef Sven Montán, tfn 040-33 32 78
■ Facklig företrädare, Christina Hougaard, tfn 040-33 22 57

Välkommen med din ansökan online senast 2005-09-18.
VI VILL ATT DU SÖKER ONLINE VIA WWW.UMAS.SE!
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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
Tel: 036-32 17 40
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 *

(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 81 05
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: 0660-891 02
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.
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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
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

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, DELFÖRENINGSÄRENDEN:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

FÖRBUNDSDIREKTÖR:
Åke Lindström 08-466 24 38

INFORMATION:
Henrik Alfredsson webbredaktör / informatör 08-466 24 09
Sara Andersson informatör 08-466 24 10
Britt Marie Häggström senior advisor 08-466 24 02
Gunilla Johannesson arbetsmarknadsfrågor, delföreningar 08-466 24 03
Anders Regnell grafisk formgivare / informatör 08-466 24 23

HANDLÄGGARE:
Helena Leidebrant studenthandläggare 08-466 24 61
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:
Åke Lindström VD och förhandlingschef 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:)
Magnus Berg (vik) statlig sektor, hela landet

(endast kontaktmyndigheter)
08-466 24 17

Catharina Guthartz kommunal sektor M-län (utom
Malmö, Lund, Helsingborg) samt
N-län (Halmstad, Hylte, Laholm)

0431-873 55

Hans Kyrö privat, kommunal och landstingssektor
C, U och X-län samt kommunal i AB-län

08-466 24 35

Mira Lavikko privat, kommunal och landstingssektor 
AC- och Y-län samt privat AB-län 
(företag I-Ö)

08-466 24 16

Sara Luthander Hallström förbundsjurist 08-466 24 27

Judith Rosengren landstingssektor AB-län samt
privat sektor AB-län (företag A-H)

08-466 24 15

Anna Steen privat, kommunal, landsting G-, H-, K-
och M-län (Malmö, Lund, Helsingborg) 
samt statlig hela landet (ej kontaktmyn-
digheter)

08-466 24 30

Lennart Sandström privat, kommunal, landstingssektor O-län 08-466 24 21

Lars-Erik Svelander privat, kommunal, landstingssektor BD-, 
D-, E-, F-, I-, N-län (Falkenberg, Varberg, 
Kungsbacka) och S-,T-, W- och Z-län

08-466 24 67
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Marte Meo

På begäran kan vi nu erbjuda två 
dagars seminarium kring Marte Meo 
anpassat för logopeder.

Monica Hedenbro, utbildare och examinator i Marte 
Meo samt författare till böckerna ”Samspelets kraft” och 
”Att bygga en familj” ansvarar för seminariets teoretiska 
del. Kliniskt verksamma logopeder från såväl barn- som 
vuxenområdet bjuder på sina filmer och erfarenheter av 
metoden i det logopediska arbetet. Dagarna innefattar 
såväl teoretisk bakgrund samt konkreta exempel på 
tillämpning av metoden inom logopedi.

Vidare information gällande lokal samt detaljerat 
program kommer att finnas på www.logopedfobundet.se 
inom kort samt i kommande nummer av Logopednytt.

Har du frågor eller vill göra en intresseanmälan redan 
nu välkommen att kontakta kursansvarig Inger Gillholm; 
inger.gillholm@dik.se

1–2 december 2005

för logopeder




