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Många är de som gör anspråk på att 
jobba med just kommunikation. Inte 
bara logopeder utan även informatörer, 
arbetsterapeuter, televerket, posten, 
Ericsson med flera, alla utger sig för att 
arbeta med kommunikation. Innebör-
den i ordet varierar utifrån vems per-
spektiv man väljer och vilken roll man 
befinner sig i. Logopedförbundet ger ut 
en broschyr om ”Rätten att kommuni-
cera” som utgår från individens rätt till 
kommunikation medan andra pratar 
om överföringstid, kilobit, WAP och 
informationsflöde. 

I rollen som logoped träffar jag an-
höriga till personer med afasi, och jag 
betonar då kommunikationen som 
samspel, interaktion och delat ansvar 
mellan samtalsparterna. I rollen som 
mor upplever jag däremot ofta en mer 
enkelriktad kommunikation. Dvs. jag 
söker verbal kontakt med barnet utan 
någon uppenbar tecken på kommuni-
kativ interaktion från dennes håll. Jag 
har då flera alternativ/verktyg till mitt 
förfogande för att uppnå den önskade 
delaktigheten. 

Alternativ 1: Innebär oftast att jag 
höjer min stämma och ropar: – Kom, 
kära barn! Kanske inte alltid med det 
blida ordvalet och sällan med önskad 
effekt. 

Alternativ 2: Jag trampar upp alla 16 
trappsteg till övervåningen och framför 
mitt budskap via direkt kontakt. Då of-
tast med något bättre resultat även om 
utfallet inte alltid blir det jag önskat. 

För närvarande utprovas ett tredje 
alternativ i hemmet som har visat sig 
ha god effekt för familjens kommuni-
kation. Datatelefoni! Vilket lyft!! Hur 
har jag klarat mig utan detta kommu-
nikationssätt tidigare? Familjen är ut-
rustad med flera datorer där framförallt 
sonen ofta befinner sig framför en av 

dessa. En annan dator, min egen lilla 
bärbara, finns mestadels i min närhet.

Alternativ 3 går till på följande sätt: 
Jag ringer upp min son, via datorn, 
snabbt och enkelt. Han kan inte mot-
stå att svara. Kontakt är etablerad, in-
formationen överförs, respons uteblir 
sällan. Nöjdhetsgraden varierar dock 
hos parterna. 

Jag har helt förlorat mig i detta kom-
munikationssätt. Familjens kostnad för 
telefonräkning har glädjande nog da-
lat tack vare gratis datatelefoni. Nära 
och kära som jag tidigare, av kostnads-
skäl, sällan ringde har jag idag kontakt 
med flera gånger per vecka och ibland 
även flera personer samtidigt. Jag äls-
kar helt enkelt denna nya teknik. Och 
jag ser flera möjligheter att implemen-
tera denna nya teknik i min vardag, 
inte bara privat utan även i arbetet i 
SLOFs styrelse. Ett enkelt, snabbt och 
effektivt sätt för att upprätta kommuni-
kation mellan ledamöter. 

När det gäller kommunikationen 
mellan styrelsen och medlemmarna så 
kommer fortsättningsvis gammal och 
beprövad teknik användas. Vid för-
bundsmötet i Göteborg togs beslut om 
riktlinjer för webbaserad information 
till medlemmarna. Styrelsen har där-
med optimerat möjligheten för varje 
enskild medlem att direkt ta del av in-
formation om t.ex. kurser, konferenser, 
styrelsebeslut. En fantastisk möjlighet 
till delaktighet! Och enkelt! Genom att 
helt enkelt registrera din mailadress på 
DIK:s hemsida får du tillgång till det-
ta kommunikationsalternativ. Passa på 
och var registrerad redan vid starten 
den 1 januari 2006. 

Ett motto kunde vara: 
Kommunicera mera med flera.

Sanna Wennerfeldt

Kommunikation.
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Nytt från styrelsen

•  Först och främst vill styrelsen ta det-
ta tillfälle i akt att påminna er alla 
att fylla i löneenkäten på webben. 
Om du inte redan har gjort det så är 
det hög tid!! Vi är mycket angelägna 
om att så många som möjligt fyller 
i enkäten för att få ett så tillförlitligt 
underlag som möjligt för vår löne-
statistik. Gå in på; www.dik.se/en-
kat och följ instruktionerna. Det går 
både snabbt och lätt!

•  CPLOL- delegaterna från de olika 
europeiska länderna träffades i Paris 
i oktober. Detta var det första mötet 
efter den omorganisation man fat-
tade beslut om i våras. Stort fokus 
lades  på îEuropean Day for Speech 
and Language Therapyî som ska äga 
rum för första gången i världshisto-
rien den 6/3 2006. Mer information 
om dagen och förslag på hur man 
kan uppmärksamma den kan du hit-
ta såväl i LN som på hemsidan.

 
•  Kursdagen kring juridik för logope-

der av professionsjurist Dina Jacob-

son blev snabbt fulltecknad. Med-
lemmar som inte hade möjlighet att 
delta den 2/11 har hört av sig och 
önskat att vi snart kan arrangera en 
liknande kurs igen.

•  Samarbetet med de övriga vårdför-
bunden inom SACO fortsätter. Ar-
betsgruppen kring förslaget till en ny 
utformning av primärvården träffa-
des den 5/10.

•  I slutet av oktober hölls en s k îOk-
toberiadî på DIKs kansli för samtliga 
delföreningsstyrelser, förbundssty-
relsen samt kanslipersonal. Temat 
var kunskapspolitik och dagarna 
bjöd på många intressanta föreläs-
ningar samt rika tillfällen till diskus-
sion och utbyte.

•  Styrelsen senaste ordinarie möte 
ägde rum den 28/10 i Nacka. 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Besök www.logopedforbundet.se

Kommunanställd 
logoped?

Du har väl inte glömt 
temanumret om kommun-
anställda logopeder?

Nu är det hög tid att skicka in Din artikel med svar på 
någon eller några av frågorna:
Vad gör en sådan? Vilka arbetsuppgifter? Hur är det 
att jobba inom skolan eller på en språkförskola? 
Hur arbetar man med stroke, hjärnskador och andra 
diagnoser inom kommunen? Behövs det logopeder 
i kommunen? Hur ser det ut på den ort där du är 
verksam? 

Manusstopp är 10/11-05 – välkomna med era artiklar! 
Ps: Även korta bidrag är välkomna!
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Europadagen för logopedi 
– den 6 mars 2006

Den 6 mars 2006 kommer alla Europas 
logopedförbund att sätta gemensamt 
fokus på barnspråk och logopeder!

Många olika förbund och intresseför-
eningar har egna dagar för att upp-
märksamma sina idéer i hela Europa 
eller t o m i hela världen. Tänk bara på 
Internationella Stamningsdagen som 
infaller den 22 oktober varje år.

För några år sedan kom ett förslag 
till CPLOLs generalförsamling att också 
CPLOL skulle anordna en sådan dag, 
gemensam för alla medlemmar. Kan-
ske minns någon av er den 14 novem-
ber 1996, då CPLOL enligt fransk mo-
dell faktiskt firade en liknande dag.

Intentionen med ett gemensamt fo-
kus på en av våra patientgrupper är na-
turligtvis att sprida kunskap om VAD vi 
logopeder gör och VILKA grupper som 
kan behöva vår hjälp.

Just den 6 mars är CPLOLs födel-
sedag. Då bildades CPLOL (Comite 
Permanent de Liaison des Orthopho-
nistes/ Logopedes de l’Union Europe-
enne) genom att de första 9 medlems-
länderna enades om och skrev under 
stadgan. Året var 1988. Redan 1989 
tillkom ytterligare tre medlemsför-
bund, vilket innebar att alla de första 
12 EU-medlemmarna ingick. När EU 
utvidgades 1995 kom Sverige, Finland 
och Österrike med. I samband med 
den senaste EU-utvidgningen välkom-

nades Tjeckien, Estland och Cypern 
och i våras valdes Slovenien in. Flera 
av de nya EU-länderna har ansökt om 
medlemskap och står på tur att väljas 
in. Sammanlagt finns nu förbund ifrån 
19 olika EU-länder med samt två ob-
servatörsmedlemmar, nämligen Norge 
och Schweiz (som ju inte är med i EU). 
Det totala antalet logopeder som där-
med ingår i CPLOL är ca 50 000 runt 
om i Europa. Om alla dessa skulle en-
gagera sig i Europadagen för logope-
di borde det sannerligen ge återverk-
ningar…

Den första Europadagen ägnas åt 
barnspråk, 0-3 år. Anledningen till det 
är att vi inom CPLOL redan produ-
cerat en hel del gemensamt material. 
Postern om språkutveckling finns nu-
mera tillgänglig på inte mindre än 14 
språk. De broschyrer om språkutveck-
ling som jag har rapporterat om tidiga-
re finns på 9 olika språk, med samma 
layout och design. Se www.cplol.org

CPLOL har naturligtvis inget man-
dat att kräva att alla skall delta på sam-
ma sätt. Däremot är det önskvärt att 
varje land deltar efter sin förmåga och 
gör vad de kan i just sitt land. Situa-
tionen är olika i alla länder. I Frankri-
ke har man sedan länge en liknande 
kampanjdag med en hel massa aktivi-
teter. Cypern har årligen en hel vecka 
där de uppmärksammar olika patient-
grupper, bjuder in till öppet hus, med-
verkar i debattprogram i både TV, ra-

dio och tidningar. I Storbritannien finns 
”Speak-week”.

Många kliniker och logopediska 
arbetsplatser brukar arrangera öppet 
hus, bjuda in politiker vid olika arrang-
emang. Varför inte försöka styra dessa 
aktiviteter till just den 6 mars nästa år? 
Kanske en tidingsartikel? 

Fokus på en av våra patientgrupper 
ger automatiskt uppmärksamhet åt vår 
yrkeskår som på många håll fortfaran-
de är okänd.

En gemensam affisch är under 
framtagning, likaså en gemensam slo-
gan. Den lyder på franska respektive 
engelska:

Communiquer: Parlons en!

Learning to communicate – is part of 
growing up

De olika aktiviteterna kommer att ut-
värderas i maj, då det också kommer 
att beslutas om och när nästa Europa-
dag för logopedi kommer att äga rum.

Notera den 6 mars 2006 i alma-
nackan! Försök uppmärksamma da-
gen på bästa sätt! På sikt gagnar detta 
våra patientgrupper som förtjänar att få 
den hjälp/behandling som de faktiskt 
har rätt till.

Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande CPLOL
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– Var arbetar du?
Jag utexaminerades som logoped vid 
Karolinska institutet i Stockholm i ja-
nuari 1993. Sedan dess har jag arbe-
tat kortvarigt som allmänlogoped och 
inom habiliteringen samt bedrivit fort-
sättningsstudier inom audiologi, all-
män språkvetenskap och fonetik. De 
senaste tio åren har jag varit geriatrik-
logoped i ett tvärprofessionellt team 
som utreder personer med misstänkt 
demenssjukdom, främst yngre och 
komplicerade fall. Min tjänst ingår nu i 
den nya Logopedkliniken vid Karolin-
ska universitetssjukhuset, Stockholm. 
Samtidigt är jag verksam som fors-
karstuderande vid Sektionen för kli-
nisk geriatrik, Institutionen Neurotec, 
vid Karolinska institutet med professor 
Lars-Olof Wahlund som huvudhand-
ledare. Min forskning rör språkstör-
ningar vid neurodegenerativ sjukdom, 
i synnerhet hur tidiga s.k. limbis-
ka skeden av demenssjukdom påver-
kar den språkliga förmågan och i syn-
nerhet om vissa språkliga test i någon 
mån kan användas för att diagnosti-
sera sådana förändringar. Jag medver-
kar också i klinisk-patologiska korrela-
tionsstudier av demenssjukdomar som 
ger markanta språkstörningar.

– Hur kommer det sig 
att du är fackligt engagerad? 
Min erfarenhet av professionsfackligt 
arbete är obefintlig, men någon gång 
ska vara den första. Jag har varit med-
lem i SLOF i dryga tredjedelen av mitt 
liv och börjar få ett visst perspektiv på 
logopedyrket, inte minst genom mina 
erfarenheter av att arbeta i tvärpro-
fessionella team kring patientkatego-
rier med särskilda behov och likaledes 
genom tvärdisciplinärt upplagd forsk-
ning. Just logopedens roll i tvärpro-
fessionell samverkan intresserar mig 
särskilt. Kanske är det just i sådana 
sammanhang som logopedyrket av-
tecknar sig skarpast.

– Vad har du för ansvarsområde 
i styrelsen?
Som vice ordförande i SLOF:s styrel-
se är det min uppgift att ersätta ordfö-
randen i hennes frånvaro samt att av-
lasta och stå ordföranden bi i olika 
ärenden. Tillsammans med de andra i 
styrelsen ansvarar jag också för att för-
bundsmötets beslut och intentioner 
följs upp och genomförs.

– Var arbetar du?
Studerade i Göteborg kurs XI, utexa-
minerad 2000 och arbetar sedan dess 
på Universitetssjukhuset i Örebro. Ar-
betar i huvudsak mot neurokliniken 
men träffar även barn och vuxna som 
stammar. Mina tidigare arbetserfaren-
heter har varit i högsta grad skiftande: 
städare, vårdbiträde, dekoratör, kock, 
egen företagare m.m. Mest roliga er-
farenhet är nog utställningen i Berlin 
1993 av mina vävarbeten. (fick till och 
med saker sålda).
 

– Ansvarsområde inom SLOF? 
Jag är inne på min andra mandatperi-
od som kassör i styrelsen.  

– Är det någon speciell facklig 
”fråga” du brinner för?
”Brinner” sällan men bli engagerad av 
olika frågor ex. Opinionsbildning, fler 
logopedtjänster på sjukhusen och i 
kommunen.

Namn:  Sanna Wennerfeldt
Bor:  Örebro
Familj: finns!

Namn: Per Östberg
Bor:  Stockholmstrakten, men 
 stammar från Dalarna

Fortsatta presentationer 
av styrelse 
samt redaktion!

I förra numret av Logopednytt presenterades fem av SLOF:s styrel-
semedlemmar. Här får ni lite bakgrundsinformation om ytterligare 
tre medlemmar samt  Logopednytts två redaktörer.
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– Var arbetar du? 
Jag blev nybakad logoped i Göteborg 
år 2000. Orsaken till att mitt yrkesval 
blev logoped var väl en intressant be-
skrivning i kurskatalogen, och jag har 
inte ångrat att jag valde detta framför 
läkarlinjen. För närvarande är jag för-
äldraledig men arbetar annars inom 
enheten för neurologopedi på SU.

– Hur kommer det sig att du blev 
fackligt engagerad? 
Jag blev helt enkelt tillfrågad och tack-
ade ja och har nu varit redaktör för 
Logopednytt sedan våren 2003. Jag 
visste väl inte riktigt vad jag gav mig 
in på då, men jag sitter ju fortfarande 

kvar. Jag har inga andra erfarenheter 
av fackligt arbete men en sak som jag 
har insett i och med jobbet som re-
daktör är att det finns mycket man kan 
påverka om man bara vill och orkar.

– Var arbetar du?
Jag arbetar inom neurologopedi på SU 
sedan -99, gjorde före det en snabb-
vända inom habilitering och allmänlo-
gopedi (tog examen ñ98 i Göteborg). 
Mitt mål med logopedutbildningen 
var egentligen att jag skulle få en fan-
tastiskt klangfull röst och välmodule-
rad stämma, helst skulle jag också bli 
genomgående välformulerad ñ i stället 
provade jag mig igenom nästan var-
enda logopedisk diagnos som nämn-
des under utbildningen. Belöningen 
för utståndna mödor blev i alla fall ett 
jobb som det nästan alltid är spännan-
de att gå till!

– Hur kommer det sig att du blev 
fackligt engagerad?
Mitt svar här närmast identiskt med 
Camillas. Fast jag är först ås ny sedan 
nr 4 -05.

Namn:  Camilla Björnram
Bor:  Med sambo och två söner 
 i hus i Älvängen utanför 
 Göteborg. Är dock upp-
 vuxen på Närkeslätten.
Intressen: Umgås med familj och 
 vänner, läsa, äta och 
 dricka gott.

Namn:  Malin Sixt Börjesson
Bor:  med man och tre barn 
 (6, 4, och 1½ år) i hus 
 i Hindås utanför Göteborg.
Intressen:  Jag är en hängiven sf-läsare
 och fascinerad vedstaplare.

– Var arbetar du?
Är fortfarande delvis föräldraledig 
men har alldeles nyligen börjat jobba 
deltid på ett vikariat på Mun-H-cen-
ter, orofacialt kunskapscenter i Gö-
teborg. Gick logopedutbildningen i 
Stockholm, tog examen -01 och har 
sedan dess främst jobbat inom barn-
habiliteringen.

Ansvarsområde i SLOF: 
Är suppleant i styrelsen men ansvarig 
för kontakten med Logopednytts re-
daktörer.

– Hur kommer det sig 
att du är fackligt engagerad?  
Blev tillfrågad om jag ville vara med i 
SLOFs styrelse 2003. Då hade jag en 
ganska oklar bild av vad SLOF egentli-
gen gjorde men det visade sig vara så 
roligt, och inspirerande att jag gärna 

vill fortsätta ett tag till. Jag tycker att 
det är viktigt att vi som yrkesförbund 
arbetar med att utveckla och förbätt-
ra förutsättningarna för oss logope-
der och genom det också för våra pa-
tientgrupper. Det kan gälla allt från 
lönefrågor, utbildningar, forskning och 
mer yrkesspecifika frågor som t ex hur 
man egentligen ska använda vårt di-
agnossystem inom habiliteringen. Vi 
är ju fortfarande en ganska liten yrkes-
grupp och då är det extra viktigt att 
det finns en samlande instans som kan 
fånga upp frågor. SLOF är alla logope-
der som är medlemmar och vad vi ar-
betar med i SLOFs styrelse styrs ju av 
vad medlemmarna tycker är viktigt

Namn:  Åsa Mogren
Bor:  i Göteborg
Familj:  man och 2 små barn
Intressen: Att få vardagen att fungera 
 med småbarnsliv, arbete,
 socialt liv och att någon 
 gång per dygn få sova.
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Årets löneenkät skickas nu ut till samt-
liga yrkesverksamma DIK-medlemmar 
som har lämnat sin e-postadress. Lö-
nestatistiken är av central betydelse 
för DIKs möjligheter  att ge medlem-
mar råd och stöd i lönefrågor. Därför är 
det ytterst angeläget att så många som 
möjligt fyller i sin löneenkät. Uppma-
na medlemmarna på din arbetsplats att 
fylla i enkäten. 

Oumbärligt verktyg
För DIKs ombudsmän är lönestatistiken 
är ett oumbärligt verktyg. Hans Kyrö, 
ombudsman på DIK, pekar på två fall 
då det är extra viktigt att ha tillgång till 
väl underbyggd statistik. Det gäller å 
ena sidan små yrkesgrupper som  till 
exempel teckenspråkstolkar och hem-
slöjdskonsulenter där statistiken är ex-
tra känslig för svarsbortfall. Det gäller å 
andra sidan de fall då man har behov 
av att bryta ned kollektivets samlade 
enkätsvar efter olika variabler som kön, 

arbetsmarknadssektor, examensår, yr-
kesinriktning och befattning. 

– Ju fler variabler man vill analyse-
ra desto mindre blir urvalet. Det be-
tyder att även för yrkesgrupper där vi 
har flera tusen enkätsvar, som till ex-
empel bibliotekarier och informatörer, 
kan det bli svårt att dra slutsatser om 
vi inte har en så heltäckande svarsfrek-
vens som möjligt.

– En bra lönestatistik kan gynna lö-
neutvecklingen för hela yrkeskåren. En 
tillförlitlig lönestatistik gör det svårare 
för arbetsgivarna att dumpa lönerna, 
säger Hans Kyrö och fortsätter.

– Om du som medlem svarar på 
enkäten bidrar det till att dina framti-
da kollegor, de nyexaminerade studen-
terna, inte kommer in i yrket med för 
låga löner. Det bidrar också till att de 
av dina kollegor som halkat efter i lö-
neutvecklingen får en signal om det-
ta och ett underlag att konfrontera 
sin chef med i nästa lönesamtal. I det 

långa loppet är det är positivt för hela 
yrkeskårens löneutveckling om inga lö-
ner släpar efter och om ingångslönerna 
pressas uppåt

Slå hål på myter
DIKs lönestatistik används också i 
kommunikationen med arbetsgivare, 
politiker och beslutsfattare.

–Med hjälp av statistiken kan vi visa 
dem hur det verkligen ser ut. Vi kan peka 
på orättvisor och ställa dem till svars för 
hur de tänker agera för att komma till 
rätta med dem. Vi kan slå hål på myter 
och bemöta felaktiga påståenden från 
arbetsgivarnas sida. Lönestatistiken 
ger oss tyngd i våra argument och den 
stärker DIKs trovärdighet som motpart 
i förhandlingar. 

Även du som inte är klar med lö-
neförhandlingen för 2005 kan svara på 
enkäten.

Därför ska du 
fylla i löneenkäten

”En bra lönestatistik kan 
gynna löneutvecklingen 
för hela yrkeskåren”

Gör så här:
• Gå till www.dik.se/enkat
• Logga in som medlem. Ditt användarnamn är ditt medlemsnummer
 Medlemsnummret hittar du uppe i högra hörnet på denna sida
• Ditt lösenord är ditt personnummer, 10 siffror utan skiljetecken (ååmmddxxxx)
 
Om du fyller i din enkät senast den 8 november 2005 deltar du i utlottningen av en 
Ipod Shuffl e MP3-spelare.

Hans Kyrö,  DIK

Fyll i din löneenkät på webben
– vinn en MP3-spelare
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NAIM, Nasal Airfl ow-Inducing Maneu-
ver, är tekniken som ger laryngekto-
merade möjlighet att känna lukt igen. 
Metoden lärdes ut  på en kurs i Göteborg 
den 15 – 16 september 2005 där 13 logo-
peder från Sverige och 2 sjuksköterskor 
från Norge deltog.

Att känna dofter betyder mycket för 
livskvaliteten. Dofter framkallar star-
ka minnen. Vi behöver också luktför-
mågan för att upptäcka faror som t ex 
skämd mat och brandrök.

NAIM-tekniken har utvecklats vid 
Nederländska Cancerinstitutet i Am-
sterdam och bygger på lukttekniker 
som laryngektomerade patienter spon-
tant använt sig av. De av oss, som va-
rit med ett tag i branschen, känner nog 
igen den ”artiga gäspningen” (dvs gäs-
pa med stängd mun) från utbildningen, 
men sättet att arbeta med den, har här 
systematiserats på ett tilltalande sätt. 

Metoden har tagits till Sverige av 
Caterina Finizia, docent och öronläka-
re i Göteborg. Den har prövats, inom 
ramen av ett projekt, av sex logopeder 

i Västra Götalandsregionen och befun-
nits vara effektiv. För att fastställa pa-
tienternas luktförmåga före och efter 
träning, används ett tröskelvärdestest, 
Butanol och ett luktidentifieringstest, 
SOIT (Scandinavian Odor Identifica-
tion Test). Av 14 laryngektomerade, 
som inte alls kunde känna lukt, blev 10 
luktare efter att ha tränat NAIM-tekni-
ken. Av dem som hade nedsatt lukt-
funktion hade 72 % förbättrats efter 
träningen. Resultaten är under publi-
cering. 

Under kursen presenterades många 
intressanta fakta om luktsinnet. Bl a 
fick vi lära oss att upp till 30 årsåldern 
är vi som bäst på att känna och identi-
fiera lukter. Sedan går det utför och vid 
80 år har vi bara 25 % av luktförmågan 
kvar. Vi fick också veta att kvinnor väl-
jer en partner som luktmässigt påmin-
ner om hennes far!

NAIM-teknikens nytta för laryngek-
tomerade patienter är otvetydig. Några 
av de deltagande logopederna anser 
att metoden kan vara tillämplig även 
inom andra patientgrupper. Den som 

vill höra mer om det kan vända sig till 
Brita Johansson, Rehabcentrum Öster-
sund (brita.johansson@jll.se), Åsa Fyr-
berg, Regionala barn- och ungdoms-
hab Göteborg (asa.fyrberg@vgregion.
se) eller Gunnar Erlandsson, Sunder-
byns sjukhus (gunnar.erlandsson@nll.
se). 

Slutligen vill jag tacka kursledning-
en Caterina Finizia, Birgit Risberg-Ber-
lin, Ulla-Britt Tengstrand, Claes Öster-
lind, Inga Eliasson, Kerstin Hofling och 
Ann-Christin Ohlsson för välorganise-
rade, inspirerande och roliga dagar. En 
särskild eloge till Claes som utvecklat 
den fiffiga manometer som används 
för visuell feed back vid träningen.

Kursen stöddes av Laryngfonden 
och Atos Medical vilket gjorde delta-
garavgiften överkomlig och kursmate-
rialet gratis. Tack för det!

Christina Danbolt, Öronkliniken- Talvård, 
Universitetssjukhuset i Linköping christina.

danbolt@lio.se

Rehabilitering av luktförmåga 
– inte bara för larylogopeder!?

Träning av luktfunktionen 
ger gott resultat.
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The Illinois International Genetics of Stuttering 
Project – en första preliminär rapport

Studien är ett samarbete mellan

Nancy Cox, Cheryl Roe, 
Rathi Suresh and Edwin Cook 
University of Chicago School 
of Medicine 

Nicoline Ambrose and 
Ehud Yairi
University of Illinois at 
Urbana-Champaign

Cecilia Lundström och 
Marie Garsten
Helsingborg Hospital, Helsingborg, 
Sweden

Ruth Ezrati
Tel Aviv University School 
of Medicine

Marie Garsten och Cecilia Lundström, Logopedmottagningen, 
Helsingborgs lasarett

Bakgrund
Att stamning är vanligare i vissa famil-
jer är ett faktum som länge varit känt. 
I en översikt över 20 publicerade stu-
dier visade Yairi att 68 % av personer-
na som stammade hade stamning i fa-
miljen eller släkten. På 60 och 70talet 
gjorde Andrews & Harris och Kidd m 
fl familjestudier som tydde på att över-
föring av stamning har mönster som 
stämmer överens med olika genetiska 
modeller. I dessa modeller tänker man 
sig en genetisk överföring i samverkan 
med omgivningsfaktorer. Stamningens 
ärftlighet är inte enkel, som t ex ärft-
lighet av ögonfärg, utan man tror att 
stamning överförs på ett betydligt mer 
komplicerat sätt, jämförbart med t ex 
diabetes eller astma. I sådana kom-
plexa fenomen kan det vara svårt att 
identifiera det som en eller flera gener 
bidrar med och skilja ut detta från det 
som orsakas av faktorer i omgivningen. 
Det finns en mängd tänkbara möjlig-
heter. En eller flera gener kan vara or-
sak till en underliggande ärftlighet för 
stamning men dessa gener kan också 
ha en bredare effekt och orsaka ärft-
lighet även till annat än stamning. De 
kan också samverka med andra gener 
och på så sätt orsaka en mängd olika 
effekter. Faktorer som ibland samexis-
terar med stamning som t ex svårighe-
ter att uttala språkljud kan förklaras på 
detta sätt. Dessutom kan generna in-
teragera med faktorer i omgivningen. 

Dessa omgivningsfaktorer kan delas av 
medlemmarna i en familj (livsstil, diet 
etc.) eller vara unika för individen (ord-
ningsföljd i syskonskaran, sjukdom, 
trauma). Det är också möjligt att det 
finns en kritisk tidsfaktor för när man 
utsätts för faktorer i sin omgivning.  Ef-
tersom vi, när det gäller stamning, har 
en så komplex interaktion mellan arv 
och miljö kan vi alltså inte veta att en 
person kommer att stamma bara för att 
det finns en ärftlighet för stamning.

Presentation av forskningsstudien
I den nu avslutade forskningsstudien 
hade man som målsättning att lokalise-
ra gener med betydelse för överföring 
av stamning. Forskarna vill pröva om 
den väl kända förekomsten av en stör-
re koncentration av stamning i vissa fa-
miljer åtminstone delvis orsakas av ett 
antal gener som skulle kunna lokalise-
ras genom genetiska studier.

Om man i genetiska studier använ-
der sig av flera grupper med sinsemel-
lan olika genetisk homogenitet ökar 
möjligheten att kunna lokalisera och 
identifiera gener. För att möjliggöra in-
samling av data dels från en genetiskt 
heterogen amerikansk grupp men även 
från genetiskt mer homogena grupper 
valde man att i studien ha ett samarbe-
te med Tel Aviv University i Israel och 
Helsingborgs Lasarett i Sverige. Dess-
utom ingick i studien en population 

Logopedmottagning i Helsingborg har deltagit i en internatio-
nell forskningsstudie om stamning och genetik. Huvudansva-
rig för studien är dr Nancy Cox, forskare i genetik vid Uni-
versity of Chicago och det är genom våra kontakter med dr 
Ehud Yairi och dr Nicoline Ambrose vid University of Illinois 
som vi har blivit delaktiga i studien. 
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från US Hutterites, en religiös grupp 
som på 1800 talet immigrerade till 
USA från Tyrolen och som sedan dess 
levt avskilt från samhället i övrigt. Den-
na grupp människor har sitt ursprung i 
68 grundare som levde på 1700 talet 
och är extremt genetiskt homogen. In-
aveln, samt den kunskap man har om 
släktträden i en sådan grupp, underlät-
tar kartläggning och identifikation av 
gener. 

För att en familj skulle bli aktu-
ell för studien måste minst två syskon 
stamma eller ha stammat och blod-
prov lämnas från dessa syskon, deras 
föräldrar samt eventuellt fler stamman-
de släktingar. Det amerikanska materi-
alet var störst med 105 familjer medan 
antalet familjer från Sverige och Israel 
var 19 respektive 14.

Vårt deltagande i studien bestod i 
att identifiera familjer, utarbeta rutiner 
kring det praktiska förfarandet kring 
blodprovstagning och översändning 
av blod till USA samt att ta upp bak-
grundsinformation och överföra denna 
information till forskarna i Illinois. Ef-
tersom det var en studie med männis-
kor som försökspersoner och där det 
dessutom ingick barn krävdes det ock-
så mycket arbete med ansökningar om 
tillstånd och framställande av informa-
tionsmaterial för att få ett godkännan-
de från etiska nämnden vid Lunds Uni-
versitet.

Alla svenska familjer som deltog i 
studien hade, eller hade haft, kontakt 

med logoped som diagnostiserat stam-
ningen. Familjerna träffade nu en logo-
ped som tog upp noggrann anamnes 
med information av intresse för studien 
samt ritade upp ett familjeträd med in-
formation om stamning hos alla famil-
jemedlemmar i minst tre generationer. 
De fick sedan lämna ett blodprov på 
lasarettets provtagningscentral. Blod-
proverna kodades, paketerades och 
sändes med expressfirma till Univer-
sity of Chicago där DNA extraherades 
och den genetiska analysen gjordes ut-
ifrån flera analysmodeller.

Resultat
Vid Oxford Dysfluency Conference 
denna sommar lämnade Ehud Yairi en 
första preliminär rapport från under-
sökningen.

Resultaten är mycket intressanta. 
Man har funnit markeringar på olika 
regioner på flera kromosomer och en 
del av dessa markeringar stämmer väl 
med resultat från tidigare rapporterade 
studier. De mest framträdande fynden 
vid en analys av hela materialet var på 
kromosom 9 för den grupp som hade 
”stammat någon gång” och kromosom 
13 för den grupp som ”stammar fort-
farande”. Analyser av familjer där en-
dast kvinnor har stammat visade en 
stark markering för en plats på kromo-
som 21. Analyser av familjer där endast 
män har stammat visade en stark mar-
kering för en plats på kromosom 7. 

Flera av de områden på kromosomer 
som har uppmärksammats vid denna 
analys är av speciellt intresse då de 
också har identifierats vid studier av 
språk- och andra störningar. 

Fynden stöder den kunskapen vi har 
om könsskillnader när det gäller stam-
ning. 

Fynden stöder antagandet att det finns 
undergrupper av stamning.

Resultatet av detta forskningsprojekt 
har ökat vår kunskap om stamning. 
Vi vet lite mer om vilka gener som 
kan vara intressanta för överföring av 
stamning, men vi vet inte, på detta 
stadium, vad det är som överförs. Vi 
vet inte om det handlar om biokemi, 
motorik, språk, personlighet eller kan-
ske en kombination av alla dessa. För-
hoppningen är dock att den nya kun-
skap vi har fått kan ligga till grund för 
vidare forskning och kanske också så 
småningom öppna nya möjligheter när 
det gäller identifiering av undergrup-
per, föräldrarådgivning och behandling 
av stamning.

Dr Ehud Yairi, Cecilia Lundström, Dr Nicoline Ambrose och dr Edvin Cook.
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Vi är 33 vuxna och 21 barn som job-
bar tillsammans på Habiliteket på var-
dagarna. Ytterligare barn och personal 
träffas på helgernas kortis. Förutom oss 
två logopeder finns här sjukgymnas-
ter, arbetsterapeuter, barnskötare, fri-
tidspedagog, specialpedagoger, lärare, 
förskollärare, 

kokerska och chefer. Det som är 
härligt är att vi alla får vara med i bar-
nens vardag – hela tiden!    

Barnen på Habiliteket är, just nu, i 
åldrarna två till tolv år. De får börja här 
när de är ett år gamla och kan gå kvar 
t o m årskurs 6.

Barngrupperna består av tre-fyra 
barn. Endast två barn har personlig as-
sistent dagtid och då pga medicinska 
skäl. Habiliteket vänder sig främst till 
barn med flerfunktionshinder som är 
i dagligt behov av kontakt med sjuk-
gymnast, arbetsterapeut och logoped 
oberoende av begåvningsnivå.

Natalie har gått på Habiliteket se-
dan hon var liten. Nu har hon nyss fyllt 
11. Idag möter jag henne i hallen när 
hon kom från taxin tillsammans med 
sin pappa. Pappa berättar kort om hur 
natten och morgonen har varit för Na-
talie. Jag vidarebefordrar det senare till 
alla som ska jobba med Natalie under 

dagen. Natalie lyssnar på pappa, och 
ler sedan stort när han (äntligen!) has-
tar iväg till sitt jobb. 

Jag och Natalie går in i klassrum-
met och tar lyften till dagbädden. Vi 
börjar med att leka apor och göra ram-
san ”Fem små apor hoppade i säng-
en”. Jag hoppar så mycket jag kan, så 
att Natalie studsar där hon ligger. Hon 
skrattar, och vaknar till ordentligt! Den 
reaktionen visar för mig att Natalie mår 
bra idag. Sedan tas handortoser, fotor-
toser och korsett på, innan det är dags 
att komma upp i ståskalet. Jag kollar 

extra noga på Natalies reaktioner 
när jag drar åt remmarna, för Natalie 
har ont ibland.

Natalie har haft svårt att äta sedan 
hon var liten. Det går mycket lång-
samt. Men i våras hittade vi äntligen 
en ”skedmugg” på Mun-H-Center som 
fungerar jättebra, och Natalie sätter 
inte lika mycket i halsen längre. Vi hin-
ner i alla fall få i oss lite dricka innan 
dagens aktiviteter börjar på allvar.

När alla klasskompisar, tre andra 
flickor, har kommit börjar samling-
en. Det är flickornas lärare som hål-
ler i den, så jag kan smita ut. Samling-

en har vi planerat tillsammans i teamet. 
Bland annat berättar flickorna vad de 
har gjort hemma med enkla kommuni-
kationsapparater. Natalie har en Step-
by-step.

Eftersom det är torsdag idag går Na-
talie direkt från samlingen till ”Kompis-
gruppen”. Det är en kommunikations-
grupp som vi båda logopeder håller i 
tillsammans. Förutom Natalie, så går 
där tre andra flickor. Barnen är i va-
rierande åldrar, men ligger på ungefär 
samma utvecklingsnivå. Allihop behö-
ver mycket hjälp för att uppfatta om-
världen. 

Det här året bakar vi peppar-
kaksmuffins i ”Kompisgruppen”. Po-
ängen är, förutom att lära sig om om-
världen genom att lukta, smaka, känna 
och lyssna, att uppmärksamma sina 
kompisar och vad de håller på med. 
Hittills är elvispen tjejernas favorit. Att, 
med lite hjälp, prassla med muffins-
papper är också roligt. Däremot kni-
per Petronella ihop munnen när hon 
känner skeden med muffinssmet när-
ma sig. Alla får med sig muffins hem, 
så de kan berätta vad de gjort i skolan, 
och bjuda hela familjen!

En annan kommunikationsgrupp vi 
har tillsammans är ”Tjejgruppen”. Flick-

” Kompisarna 
 är roligast!”

Mirja och Elvira jobbar tillsammans på Habiliteket i Täby 
utanför Stockholm. Habiliteket är ett privat företag som 
driver träningsskola, RH-klass, förskola och kortis för 
barn med fl erfunktionshinder. Här berättar logopeder 
och barn om ”Habbet”.

Tjejgruppens jättefina dockor.
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orna i denna grupp är mer utåtriktade, 
och försöker spontant att kommuni-
cera med varandra trots att de saknar 
tal. Här jobbar vi med bildkommuni-
kation. Johanna har en liten handda-
tor med kommunikationsprogram och 
talsyntes. Madeleine, Frida och Agnes 
kommunicerar med hjälp av olika bild-
kartor, oftast med fyra bilder, anpas-
sade efter aktiviteten. Förra terminen 
hade ”Tjejgruppen” gemensamt 

bestämt sig för ”Projekt: Skogen”. 
De var ute i en skogsdunge och häm-
tade material och fotograferade. Ma-
terialet använde de sedan för att göra 
en jättestor tavla. Denna termin har vi 
köpt två fina dockor med kläder och 
småsaker till. Flickorna bestämmer vad 
dockorna ska ha för kläder, och vad de 
ska göra. Det blir allt från att ha jacka 
utan tröja under, till att de ska ringa sin 
mormor. Förra veckan åkte dockorna 
till Gröna Lund med tåg.

Vi frågar Frida och Madeleine i 
kompisgruppen om vi får intervjua 
dem för Logopednytts räkning. Det 
går bra. Vi börjar med att fråga vad de 
tycker om Habiliteket. Frida tycker att 
skolan är bra.

Elvira: Vad är roligast i skolan?

Frida: Spela dator, få TS (taktil stimu-
lans, en slags lätt massage) och gå på 
promenad.

Elvira: Vad är tråkigast då?

Frida (som tänker länge medan vi 
bläddrar åt henne i kommunikations-
pärmen): Läsa tidningar.

Mirja: Brukar du göra det?

Frida: Nej.

Madeleine säger först att hon inte 
tycker om skolan, ”blä!”. Men sedan 
ler hon, och ändrar sig till att hon fak-
tiskt tycker om skolan.

Elvira: Vad är roligast?

Madeleine: Pyssla, måla och bada.

Elvira: Och tråkigast då?

Madeleine (tittar på Frida): Läsa tid-
ningar.

Sedan tittar båda tjejerna demonstrativt 
på dockorna, och intervjun är över. 

Gemensamt för alla kommunikations-
grupper är att vi försöker ha så lite per-
sonal med som möjligt. För det mesta 

räcker det med oss två logopeder. Att 
det inte är så många vuxna tycker vi 
underlättar samspelet mellan barnen. 

Johanna går också i en annan kom-
munikationsgrupp tillsammans med 
Robin och Lina. De tre är de enda 
grundskoleeleverna på Habiliteket och 
går i RH-klass. Johanna har en muskel-
sjukdom som gör att hennes rörelseför-
måga är mycket begränsad. Hon har li-
ten räckvidd vad gäller handmotoriken 
därför passar handdatorn så bra stor-
leksmässigt. Robin och Lina har mer 

ordinära blisskartor att prata med. 
Deras grupp kallar vi för ”Berätta-
gruppen” och målet är helt enkelt att 
barnen ska prata med varandra och vi 
vuxna ska säga så lite som möjligt. Det 
är inte så lätt alla gånger! 

Eftersom vi vuxna biter oss i läppar-
na och försöker att inte styra samtals-
ämnen, växer nya spännande ämnen 
fram. Robin kom på ”Vädertävlingen” 
förra terminen. Gruppen är på en mån-
dag, och tävlingen går ut på att gissa 
vädret vid lunchtid nästa dag. Det har 
blivit ett uppskattat och stående inslag 
i ”Berätta-gruppen”. Ett annat återkom-
mande ämne är att retas.

– Du är dum! säger Robin till Lina.

Madeleine och Frida 
i Tjejgruppen. 

Emil spelar dator.

Robin pratar med Bettan 
och Johanna.
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– Du är liten! svarar Lina 
– Du är jämt arg. Och skriker!
– Du är liten. Och tråkig!

Vi frågar Robin vad han tycker om 
Habiliteket. 

Robin:  Bra skola. Glad.

Mirja: Vad är roligast?

Robin: Kompisarna. 

Mirja: Om du måste välja ett ämne, 
vilket är roligast?

Robin: Räkna.

Mirja: Vad är tråkigast då?

Robin: Äta.

Förutom att ha individuella behand-
lingar och kommunikationsgrupper, så 
är man också med i arbetslaget runt 
barnet, vilket ger många möjligheter 
till att vara modell för all annan perso-
nal. Så att hela dagen blir anpassad ef-
ter barnen och deras kommunikations-
förmåga. Och precis på samma sätt lär 
man sig jättemycket av att se hur andra 
jobbar med 

barnen, varesig de är sjukgymnas-
ter, barnskötare eller specialpedago-
ger. 

Det är lätt att bli förvånad över hur 
mycket tid som går till omvårdnad när 
man som logoped börjar på Habili-
teket. Det är av- och påklädning, or-
tospåtagningar, toabesök och blöj-
byten. Inom Habiliteringen, där jag 
arbetat tidigare, var jag frustrerad över 
att tillbringa så mycket tid på möten, 
här var det frustrerande att tillbringa så 
mycket tid på toaletter. 

Man vänjer sig så småningom, och 
lär sig utnyttja tiden. Det är faktiskt 
lättare att utnyttja tiden på en toalett 
än det är på månget möte. Jag brukar 
t ex jollerträna med ett barn. När han 
inte vill sitta ifred förstås.

Riktlinjen på Habiliteket är att det 
ska gå 10 barn per terapeut. Och det är 
ju lyx som logoped! Men man märker 
snart att man ändå inte hinner göra allt 
det där man vill. Prioriteringar kommer 
man liksom inte ifrån, men det är ändå 
på en helt annan nivå än jag upplevt 
som logoped på andra arbetsplatser. 
Tycker man att något är viktigt så hin-
ner man 

absolut pröva det. I ett år om det 
skulle vara nödvändigt! Eller mer! 

Vi hoppas verkligen att detta ar-
betssätt kommer att bli vanligare och 
vanligare för oss logopeder. Det är gi-

vande både för oss, och framförallt för 
barnen! Och vi kan inte låta bli att bli 
lite irriterade på skolor och förskolor 
som har sjukgymnast och arbetstera-
peut knutna till sig, men ingen logo-
ped! Hur viktigt är det inte med kom-
munikation!?!

Till slut vill vi bara tipsa om att Ha-
biliteket har lediga platser till våren, 
både på förskolan och skolan, och vi 
ser fram emot att träffa nya små stjär-
nor! Känner ni barn i Stockholmstrak-
ten som ni tror skulle må bra av att gå 
på Habiliteket, tipsa gärna föräldrarna 
om att komma hit och titta!

Elvira Berg
Mirja Schill

”Kompisarna är roligast!”

Johanna leker affär. 

Agnes i Kompisgruppen 
vispar koncentrerat.

Natalie.
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Nätverk är viktiga för oss logopeder 
som arbetar inom en särskild diagnos, 
speciellt för mig som arbetar långt från 
kolleger. Sydostgruppen har en öppen 
och nyfi ken attityd och man delar gärna 
med sig av erfarenheter och tips. Jag är 
glad att jag har möjlighet att delta någon 
gång, för jag har alltid något nytt med 
mig tillbaka. 

Sist så skedde var den 13 oktober då 
dimman låg som ett fuktigt duntäcke 
över landskapet. Jag körde från Kristi-
anstad och skulle hämta studenter på 
från Lund Växjö station. För en gångs 
skull kom jag lite för tidigt till statio-
nen, så jag hann ta en promenad på 
perrongen. Morgontrötta smålänningar 
stod och väntade på tåget mot Alvesta 
när Linda Bauhn och Marie Lindskog, 
mina pigga lundastudenter, ropade till 
mig från andra sidan spåren. De hade 
åkt buss sista biten och varit ängsliga 
för att inte komma av på rätt ställe. 

Vi (jag) körde alldeles vilse när 
vi sedan skulle till Rehabkliniken på 
Sankt Sigfridområdet. Sammanträdes-
rummet var fullt när vi kom. Våra kol-
leger hade just börjat dricka rykande 
varmt kaffe och te. 

Eva-Lotta Eklund och Evy Ankar-

ljung hälsade oss välkomna. Vi var 14 
personer som samlats för att diskutera 
patientfall, dataprogram, logoped till 
kommuner och en hel del annat.  Det 
var logopeder från Karlskrona, Karls-
hamn, Ljungby, Kalmar, Kristianstad, 
studenter från Lund och jag från Kris-
tianstad.

På förmiddagen kom Lott Mueller, 
arbetsterapeut. Hon berättade om ett 
projekt som man skulle starta 2006. 
”Arbetsrehab” är en samverkan mellan 
landsting, kommun, länsarbetsnämnd 
och Försäkringskassan. Man kommer 
att vända sig till patienter med kogni-
tiva svårigheter som är medicinskt fär-
digbehandlade, men där arbetsträning 
på den vanliga arbetsplatsen ännu är 
ett för stort steg. Verksamheten skall 
bedrivas i en 5-rumslägenhet i centrala 
Växjö och träningen ska ske i ett bage-
ri, samt med administration och data. 

Evy och Eva-Lotta berättade att Re-
habkliniken i Växjö har fått ett sparbe-
ting på 5,4 miljoner. Åtta tjänster och 
nio vårdplatser ska försvinna. 

Evy berättade om dataprogrammet 
Widget som hon tyckte var lätthanter-
ligt och användbart för personer med 
afasi. Man kan dels göra  kommunika-
tionskartor, men faktiskt också använ-

da programmet som träning. 
Vi åt lunch tillsammans i matsalen. 

Efter det hade dimman äntligen lättat 
och vi kunde ta en tur i träningsträd-
gården och lukta på örterna. 

Det var ju den 13 oktober, så vi 
kunde inte starta eftermiddagens möte 
förrän vi hade namnet på Nobelprista-
garen i litteratur. 

Från Ljungby rapporterades att 
Ljungby kommun skall profilera sig 
som “språkkommun”, men man har 
varken språkförskola eller språkklass 
och har naturligtvis inte heller någon 
logoped i kommunal tjänst. Det ska bli 
spännande att se och höra mer om vad 
man tänkt sig i Ljungby kommun – de 
kanske kan börja med att definiera vad 
språk är. 

Kerstin Edvardsson från Karlshamn 
visade Vuxenskolans stora bok i ring-
pärm – Talstöd, som är tänkt att an-
vändas som just detta, även om den 
är i största laget att bära med sig. Den 
innehåller stora tydliga bilder från var-
dagliga situationer.

Tack ska ni ha för den här gången!

Inger Gillholm

Nätverksträff i Sydostgruppen

Logopeder på bro i träningsträdgården, från vänster: Maria Kring och Beatrice Ohlsson, 
Karlskrona, Evy Ankarljung och Eva-Lotta Eklund från Växjö, Petra Westrin, Cecilia Carlsson, 
Marianne Tove och Kerstin Edvardsson från Karlshamn.

Studenten Linda Bauhn och Kerstin 
Edvardsson väntar på att få höra vem som 
får litteraturpriset

Maria Kring, Beatrice Ohlsson, Eva-Lotta Ek-
lund och Petra Westrin luktar på kryddväxter
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Index över artiklar 
införda i Logopednytt 2004
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Till minne av Gunnel Thunell 7 4

Öppet brev till Svenska 

Logopedförbundets styrelse 17 5



18 LOGOPEDNYTT 7/05

Tre år i en skyddad verkstad. Ett sista år 
på logopedprogrammet i Göteborg har 
precis börjat... och snart ska man ut i 
verkligheten.

Under tre år har vi haft många ten-
tor och lärt oss mycket. Anatomi, fy-
siologi, patologi, audiologi, lingvistik, 
språkutveckling, kommunikationsana-
lys, utvecklingspsykologi, personlig-
hetspsykologi… Självklart också alla 
logopedikurser som talblock vuxen 
och språkblock barn. Och inte att för-
glömma vår kliniska dialog! Många 
små hjärnceller har sprungit runt och 
jobbat febrilt för att få plats med all ny 
kunskap!

Den 7:e terminen började med fyra 
veckors extern praktik där vi själva fick 
välja var vi ville vara. Jag hamnade på 
logopedavdelningen på Länssjukhuset 
i Halmstad. Efter tre månaders ”som-
marlov” och ett sommarjobb på en fa-
brik trodde jag att all min kunskap flu-
git iväg till obestämd ort… Men efter 
en trevande första vecka kändes det 

mycket bättre. Bara känslan av att få 
bestämma i princip allt själv gjorde ju 
att man växte ett par centimeter!

Efter praktiken var det bara att sät-
ta tänderna i magisteruppsatsen. Be-
stämma ”skrivpartner”, ämne, handle-
dare, få till en bra frågeställning och 
allt annat som ska bli klart innan man 
kan börja ”på riktigt”. Så då står jag 
här med en kommande magisterupp-
sats framför mig. Nu verkar allt falla 
på plats. Bara att börja leta efter per-
soner som vill bli utsatta för mig och 
min kompanjon Petra. Tror dock inte 
att varken vi eller vår magisteruppsats 
är så skräckinjagande…

Nu har precis logopedstudentda-
garna ägt rum i Linköping, en rolig upp-
levelse där det knöts många nya kon-
takter. Som styrelseledamot i SLOSS 
kändes det konstigt att befinna sig på 
andra sidan av landet och inte kunna 
hjälpa till med alla förberedelser. Men 
spex skulle fixas och en ny represen-
tant från Götet skulle utses. Lättare 

sagt än gjort, det var ett idogt sökan-
de in i det sista! Men summan av kar-
demumman blev ett par jättebra dagar 
i Linköping!

Som student har man i alla fall ald-
rig en händelsefattig dag… Alltid nåt 
på G!

När man nu står inför ett sista år 
fyllt av en magisteruppsats, några sista 
kurser och till slut en underbar dag när 
man står med examensbeviset i han-
den, så är man rätt sugen på att kom-
ma ut och jobba. MEN alla vänner, alla 
luncher, allt tentaplugg, alla logoped-
fester… Det kommer jag att sakna!

Tryggheten i skolbänken kan kän-
nas skön att ha ibland men så mycket 
mer spännande det kommer bli att få 
komma ut och provflyga sina alldeles 
egna logopedvingar!

Av: Josefi n Seimark, 
logopedkurs XV Göteborg

Studentuellt

En annorlunda afasibroschyr – ”An-
norlunda samtal”– har sett dagens ljus i 
Värmland. Logoped Lisbeth Åkerman är 
både författare och illustratör till denna 
både lågmälda och fi nstämda produkt 
som logopedenheten i Värmlands läns 
landsting ger ut. Broschyren vänder sig 
till anhöriga, vårdpersonal, vänner och 
servicepersonal men även i hög grad till 
oss logopeder.

”Annorlunda samtal” är inte en struk-
turerad trycksak med de gängse pek-
pinnarna och listorna över vad man 
bör och inte bör göra i umgänget med 
afatiker. Den är snarare diskuterande, 
funderande och på det stora taget en 
mycket ömsint trycksak. Den inne-
håller många exempel på annorlunda 
samtal – dvs samtal där afasin har för-
ändrat förutsättningarna för samspråk 
enligt tidigare kända mönster. Ömsint-
heten finns i den respekt för afatikern 
som samtalspartner som genomsyrar 

hela broschyren. Lisbeth har länge haft 
pragmatiken i fokus i sitt arbete och 
pragmatiken löper som en röd tråd 
från pärm till pärm. ”Annorlunda sam-
tal” handlar om hur alla som deltar i 
ett samtal påverkar samtalets framgång 
och om hur samtalspartnern utan afasi 
kan underlätta. Konkreta råd ges fortlö-
pande om hur man kan stödja genom 
skrift, bilder, almanacka och gester, 
men även hur man rent samtalstekniskt 
kan skapa gynnsammare förutsättning-
ar för en ömsesidig förståelse. Lisbeths 
skira och lätta akvareller ökar lusten att 
läsa texten och bidrar till broschyrens 
aptitlighet. 

Min egen lust att försöka öka min 
kompetens som samtalspartner får ett 
uppsving genom ”Annorlunda samtal” 
och jag hoppas att flera vill göra det 
försöket!

Nea Hedefalk
Logoped i Värmland

Annorlunda samtal
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Vid förbundsmötet i mars i år beslu-
tades att den allra största delen av 
Svenska Logopedförbundets kommu-
nikation ska ske elektroniskt. 

På detta sätt hjälps vi åt att vara 
rädda om vår miljö samtidigt som vi 
drastiskt kapar kostnader för såväl 
papper och kuvert som porto.

Den allra största fördelen med 
elektronisk kommunikation är dock att 
den är snabb och gör det möjligt att 
nå många samtidigt. 

Vår önskan är att vi genom e-post 
ska kunna nå så många medlemmar 
som möjligt för att effektivt kunna in-
formera om pågående projekt, kom-
mande kurser mm. För att detta ska 
bli möjligt krävs dock att vi har ett 
uppdaterat register med aktuella e-
postadresser till er alla.

Försäkra dig om att inte gå mis-
te om information från Svenska Logo-
pedförbundet – uppdatera din e-post 
adress idag!

Uppdatera 
din e-post 
adress!!!!!

Så här gör du;
• Gå in på www.dik.se

• I den övre listen klickar du på ”Medlem”

• Välj ”logga in” i menyn 

• Du loggar in genom att ange ditt med-
 lemsnummer och lösenord

• En ny sida öppnar sig. Här hittar du en
 liten ruta till höger med rubriken ”Ändra 
 uppgifter”. Klicka på rutan.

• Ytterligare en ny sida öppnar sig. I över-
 kanten ser du tre flikar. Klicka på mitt-
 fliken ”Dina uppgifter”.

• Du kan nu se vilka uppgifter som är 
 registrerade för dig. Saknas det uppgift  
 om din e-post adress här eller om den är 
 felaktig klickar du på ”Ändra”.

• Du kommer nu till ett formulär där du 
 kan korrigera uppgifterna så att allt 
 stämmer

• Efter att du gjort dina ändringar klickar 
 du på ”Spara” nere till vänster.

Du kommer därefter tillbaka till sidan med 
dina uppgifter. Nu uppdaterad med de änd-
ringar du gjort. KLART!
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Språket förändras. Med nya genera-
tioner och nya sätt att använda språ-
ket följer ofta diskussioner om vad som 
är ”rätt” och vad som är ”fel”, särskilt 
i skrift. Senaste halvseklet har vi haft 
bland annat Erik Wellanders Riktig 
svenska och Åke Åkermalms Modern 
svenska som rättesnören. Tillsammans 
med en rad ordböcker, grammati-
kor och skrivregler, utgivna främst 
av Svenska Akademien och Svenska 
språknämnden. Nu har språknämnden 
kommit ut med en ny bok – Språkrik-
tighetsboken – den första i sitt slag på 
30 år. Boken koncentrerar sig på frågor 
som man inte kan få svar på i ordböck-
er eller samlingar av skrivregler.

Sanktioner från högre ort
Språkriktigt begränsas i boken inte till 
rätt och fel, utan där anges främst vad 
som är lämpligt respektive olämpligt 
för att kommunikationen ska fungera 
på det sätt som avses. Sammanhang-
et avgör ofta nog. Meningen är inte att 
sätta en definitiv standard. Visserligen 
måste det finnas standardiseringar att 
tillgå, men språket, även det skrivna, 
måste ha variationsmöjligheter. ”Ge-
nom att välja bland likartade uttrycks-
sätt har vi därför ofta möjlighet till en 
finare nyansering av innehållet.”

En och annan så kallad språkpolis 
kanske värjer sig mot att några, visser-
ligen etablerade men omdiskuterade, 
språkbruk nu sanktioneras från högre 

ort. Så är till exempel att före kommer 
numera frivilligt, de som lika rätt som 
dem som och det går lika bra att skriva 
att något ska ske innan semestern som 
före semestern. Det är också numera 
accepterat med objektsform efter än. 
I bokens rekommendation står att det 
inte finns fog ”för att döma ut längre än 
mig som felaktigt i skriftspråk”.

Särskrivningar är dock ett bruk som 
boken vill hjälpa till att stävja: ”I sam-
mansättningar ska förledet och efter-
ledet skrivs ihop, normalt utan binde-
streck. Om man är osäker på om ett 
uttryck är en sammansättning eller 
inte, bör man i första hand ta hjälp av 
uttalet…”

Få pekpinnar
I många fall ligger Språkriktighetsboken 
steget före den allmänna språkuppfatt-
ningen. Det mest flagranta exemplet 
är användandet av ordet den som ett 
könsneutralt pronomen. Till exempel: 
”Om någon vill röka får den göra det 
på balkongen.” Onekligen enklare än 
att krångla till det med han eller hon 
eller vederbörande.

Det finns en bra språkordlista och 
registret gör det lätt att slå upp i boken 
när man vill studera en särskild språk-
fråga. Det är inte en helt lättillgänglig 
bok, men den bör vara minst sagt an-
vändbar för skrivande och språkintres-
serade personer. Det fina med den är 
att den efter att ha definierat problem, 

diskuterar och resonerar sig fram. Pek-
pinnarna är få och kapitlen avslutas 
med rekommendationer. Den som lä-
ser med eftertanke får säkert ut mycket 
mer än enbart konkreta skrivråd – kan-
ske en insikt i hur språket fungerar och 
hur det förändras.

Karin Nørby

Ny språkriktighetsbok 
– inget för språkpoliser

Språkriktighetsboken är utarbetad av Svens-
ka språknämnden och utgiven av Norstedts 
Akademiska Förlag 2005. 


