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”Felet sitter inte i munnen”
Så ville en bemärkt person inom sitt
fack förklara varför logopeder inte
hade något att tillföra den patientkategori hon var expert på. Citatet är inte
färskt. Ändå säger det något om hur
mycket vår egen yrkesbeskrivning kan
skilja sig från andras uppfattning om
vad en logoped bör syssla med.
Logopeden med sin mun är en stereotyp, och det borde vara lätt att visa
att logopedernas verksamhetsfält är vidare än så. Men även mindre diskrepanser i beskrivningen av ett yrke kan
vålla huvudbry. Inom hälso- och sjukvården fäster man som bekant avseende vid vem som gör vad, och frågan
uppstår följaktligen hur logopedens
roll ska avgränsas t.ex. i ett tvärprofessionellt team.
I tvärprofessionella team samverkar olika professioner på ett sätt som
ska komma särskilda patientkategorier
till godo. Logopeden bidrar som regel
med sin expertis inom språkliga kommunikationsstörningar (i vid mening)
och dysfagi. Tvärprofessionell samverkan innebär ett givande och tagande,
och få problemområden kan läggas
under ensamrätt av någon profession.

Man kan undra om givandet och
tagandet inom vården ibland utfaller
till nackdel för logopederna. Logopeder är den akademiska profession som
har språkliga kommunikationsstörningar och sväljstörningar som sitt primära verksamhetsfält. Är det då rimligt att
logopeder i team blir betrodda att välja vilka patienter som bör vara föremål
för deras insatser? Vad går verksamheter och patienter miste om när logopedtjänster står obesatta i teamen och
primärt logopediska aspekter av patienternas problematik täcks av andra
yrkeskategorier?
Frågorna har kanske inga entydiga svar. Men med utvecklingen mot
icke-hierarkiska och samverkansfrämjande organisationsformer i vård och
omsorg – som den teambaserade primärvårdsmodell som just nu diskuteras
bland SACO:s vårdförbund – kommer
enskilda logopeder troligen att behöva ställa sig dem oftare än förr. Och
även framgent kan logopeder få möta
beskrivningar av den egna yrkesrollen
som långtifrån motsvarar bredden i logopedprofessionen.
Per Östberg

Tillägg för begärd placering: 15%
Tillägg för färg: 4000 kr
Omslagsbild Magnus Alkmar
Prenumerationspris: 530:-/år
Temanummer:
50:-
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Nytt från styrelsen
• Först och främst vill styrelsen ta detta tillfälle i akt att påminna er att
uppdatera era e-post adresser om ni
inte redan vet med er att det finns
en aktuell e-postadress till er i medlemsregistret. Hur man går tillväga
kan du läsa på annan plats i detta
nummer. Har du redan uppdaterat
din adress eller om du gör det innan
årets slut kan du vinna en bok !
• Styrelsen har bildat en projektgrupp
som arbetar intensivt med förberedelserna inför Europeiska Logopeddagen den 6/3 2006. Här nedan
finns en artikel med information om
arrangemanget men det kan också
vara bra att känna till att projektgruppen finns om man önskar stöd
i hur man kan genomföra dagen lokalt.
• Kursdagen kring juridik för logopeder av professionsjurist Dina Jacobsen blev en succé! Styrelsen har fått
mycket positiv återkoppling från de
som deltog. Sannolikt kommer vi att
kunna erbjuda en liknande kursdag
på annan plats i landet under våren.

Håll utkik på nätet och i din e-postlåda.
• Samarbetet mellan SACOs vårdförbund för att ta fram ett förslag till ny
primärvård pågår för fullt. Arbetsgruppen träffades den 9/11 samt arrangerade en workshop för de inblandade förbunden den 24/11. Mer
ingående rapport från arbetet samt
information om förslaget kan du läsa
i kommande nummer av LN.
• Det amerikanska logopedförbundet, ASHA (som f ö har ca 100 000
medlemmar!), har haft sin årliga
kongress. Glädjande nog fick ett antal ledamöter ur styrelsen möjlighet
att delta vid kongressen tack vare bidrag från Laryngfonden. Temat för
kongressen var evidensbaserat arbete och styrelseledamöterna åkte till
USA i syfte att hitta spännande föreläsare att bjuda in till Sverige.
• Inspirationsseminariet kring Marte
Meo för logopeder blev tyvärr inställt p g a för få anmälningar. Trots
ett stort förhandsintresse blev delta-

Vinn en bok och håll dig uppdaterad!!
I förra numret av LN uppmanade vi er
alla att uppdatera era e-post adresser.
Bakgrunden till detta är att det vid förbundsmötet i mars i år beslutades att
den allra största delen av Svenska Logopedförbundets kommunikation ska
ske elektroniskt.
Från och med den första januari nästa år, dvs 1/1 2006, träder denna nyordning v g utskick och information i
kraft. För att du inte ska gå miste om
viktig information och för att vi ska nå
så många som möjligt av er är vi oerhört angelägna om att ha så uppdaterade e-postlistor som möjligt.
Styrelsen för Svenska Logopedförbundet ser många fördelar med elektronisk
kommunikation och vi vet från andra
vårdförbund i SACO att detta är en
möjlig lösning. En fördel är att kommunikationen är snabb och gör det möjligt att nå många samtidigt.
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Vidare hjälps vi åt att vara rädda
om vår miljö samtidigt som vi drastiskt
kapar kostnader för såväl papper och
kuvert som porto.
Det vi vill uppnå är att genom epost nå så många medlemmar som
möjligt för att informera om pågående
projekt, kommande kurser mm.
För att detta ska bli möjligt krävs
dock att vi har ett uppdaterat register med aktuella e-postadresser till er
alla.
Så här inför julen känner vi oss extra
generösa och passar därför på att lotta
ut ett antal böcker bland er som uppdaterar er e-post adress innan årets
slut. Om du uppdaterar din e-postadress innan nyårsafton, eller redan har
gjort det, deltar du i bokutlottningen.
Ta alltså chansen att få en försenad
julklapp från SLOF och uppdatera din
e-post adress idag!

garantalet för magert i slutändan för
att vi skulle kunna genomföra dagarna som planerat. Förhoppningsvis kommer vi att göra ett nytt försök
att erbjuda denna fortbildning under
våren. Håll utkik!
• Styrelsen senaste ordinarie möte
ägde rum den 21/11 i samband med
ASHA Convention.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

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
medlemsnummer 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
överkanten ser du tre flikar. Klicka
på mittfliken ”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 ändringar du gjort.
KLART!
LOGOPEDNYTT 8/05

CPLOL möte i ParisRapport från ”Professional practice” -gruppen
Som har rapporterats tidigare i LN har
organisationen inom CPLOL förändrats. I oktober var det dags att för första gången arbeta enligt den nya strukturen. Sverige representerades som
tidigare av Birgitta Rosén Gustafsson,
Ulrika Guldstrand samt undertecknad.
Trots att varje land enligt de nya stadgarna endast är berättigat att skicka
två delegater representeras Sverige av
tre personer. Anledningen till detta är
att Birgitta som bekant innehar posten
som ordförande.
Fokus på Europeiska Logopeddagen

I ”Prevention”-gruppen ska man nu
försöka jämka samman det arbete som
hittills gjorts inom Prevention gruppen
med det arbete som pågått i Research
”Research Congress Documentation”
-gruppen.
Vid det senaste mötet i Paris började vi dock med ett helt annat och gemensamt fokus, nämligen Europeiska
Logopeddagen. Som ni förhoppningsvis har läst i tidigare nummer av LN är
det tänkt att samtliga logopedförbund i
Europa på olika sätt ska uppmärksamma logopeder och logopedi den sjätte

HJÄLP!
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mars nästa år. Vid mötet i Paris arbetade vi mycket konkret med planeringen
av denna dag och dess genomförande.
Ni kan läsa mer detaljerat om detta på
annat ställe i detta nummer. Sammanfattningsvis kan bara sägas att vi alla
aktiva inom CPLOL verkligen tror och
hoppas att denna dag ska bli lyckad
och något som kan bli en årlig tradition
för att opinionsbilda kring vårt yrke.
Berlinkongress 2006

En annan spännande uppgift som det
arbetades med under helgen var givetvis CPLOL-kongressen som äger rum i
Berlin nästa år. Arbetet kring kongressen har nu gått in i en mer aktiv fas
än tidigare och man arbetar nu med
granskning av abstracts samt detaljplanering av programmet. Temat för kongressen är ”A multilingual and multicultural Europe – A challenge for speech
and language therapists”.
Utifrån de bidrag som kommit in
vågar jag påstå att kongressen kommer
att bli mycket intressant och jag hoppas verkligen att så många som möjligt
tar tillfället i akt att såväl få förkovra sig
inom detta spännande och angelägna

Afasiförbundet bedriver under ett år
ett pilotprojekt för yngre människor
med afasi med medel från Allmänna
arvsfonden.
Vi har tagit fram en enkät som vi
gärna vill ha er hjälp med att sprida
till så många yngre människor med
afasi som möjligt.

ämne som att träffa kollegor från Europa för givande och roliga diskussioner!
Allt om kongressen hittar ni på;
www.cplol.org
Kvalitetsriktlinjer

Givetvis fortsatte det påbörjade arbetet med kvalitetsriktlinjer för professionen. Vid föregående möte identifierades ett antal områden som kommer att
utgöra stommen i riktlinjerna. Dessa
områden diskuterades vidare och vi
kunde vid Parismötet ytterligare bryta ner dem i hanterbara konkreta beståndsdelar. Det beslutades att ett antal dokument på en ganska detaljerad
nivå ska presenteras vid nästa möte i
Aten i maj 2006 och om dessa dokument håller måttet och antas av Generalförsamlingen så får vi då våra första
kvalitetsriktlinjer som är gemensamma
för samtliga logopedförbund i Europa.
Gissa om jag inväntar Aten mötet med
spänning?!
Ingrid Kongslöv

Enkäten finns att ladda ner som
pdf-fil från vår hemsida www.afasi.se
under rubriken aktuellt.
Eventuella frågor besvaras av Bo
Månsson tel 08-54 56 63 63
Vi tackar på förhand för er medverkan!
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TEMA: KOMMUNLOGOPED
Inför temanumret skickade vi på Logopednytt ut en enkät till Sveriges kommuner
för att få reda på ungefär hur det ser ut på
logopedsidan.
Vi ställde följande tre frågor:
Vi fick 184 svar (på 290 förfrågningar)
där bara 21 kommuner svarade att de
har tillgång till ”kommunlogoped”. I
de flesta av ”ja”-kommunerna arbetar
logopeden ensam, men i några kommuner finns det fler, ända upp till fyra
kommunalt anställda logopeder vardera i ett par kommuner.
Det stora flertalet av dem som svarat på enkäten har dock ingen logoped
anställd. Några av dessa har täckt behovet genom att köpa in tjänsten, antingen på förekommen anledning eller
löpande. Andra har talpedagoger och
specialpedagoger med tal- och språkinriktning. Flera kommuner passade också på att framföra att frågan om
huruvida kommunerna alls ska tillhandahålla logoped inte är självklar, utan

1. Har Ni logoped/logopeder anställda inom kommunen?
Hur många?
2. Om Ni har logopeder anställda inom kommunen, vilka är
deras huvudsakliga arbetsuppgifter? (Arbetar de inom
skolverksamheten, med hemrehabilitering,
på vårdcentral, etc?)
3. Upplever Ni att det finns behov av fler logopeder som är
anställda inom Er kommun?

menar att detta är, eller borde vara,
landstingets ansvar.
Så vad gör då en kommunlogoped? Jo, svaret på fråga två blev i de
allra flesta fall att logopederna arbetar
mot skolor, förskolor och särskolor. Två
kommuner uppger att de har logopeder som arbetar med personer med stroke och förvärvade hjärnskador.
På fråga tre varierade svaren, alltifrån att man tycker att behovet uppfylls alldeles utmärkt till att man absolut känner behov av ökad tillgång till
logoped inom kommunen. Förmodligen kommer en del förändringar ske i
takt med att talpedagogtjänsterna försvinner, de måste ju på sikt ersättas på
något vis. Och det är flera som har påpekat att deras specialpedagoger efter-

frågar logoped, så dessa kanske ser hur
logopeder kan bli ett värdefullt komplement efter talpedagogerna? Noterbart är att så få anser att det finns behov
av logopedresurser inom rehabiliteringsområdet, men även här diskuteras
frågan om vems ansvaret är; kommunens eller landstingets. Om kommunerna började ta mer rehabansvar och
om de även började se oss som rehabpersonal och bra för andra grupper än
skolbarn, skulle det kunna innebära en
betydligt utökad arbetsmarknad för oss
logopeder och även en stor vinst för
alla personer med förvärvade hjärnskador som inte hinner bli färdigrehabiliterade på våra sjukhus.

Logoped inom kommunen för personer med språkoch kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem?
Vi är väl flera kollegor som dagligen
vittnar om behovet av utbildning och
handledning för personal inom kommunen vad gäller afasi, dysfagi och
dysartri samt kommunikationsstörningar hos personer med neglekt.
I Uppsala har vi i flera år uppvaktat tjänstemän och politiker inom kommun och landsting för att påvisa behovet av logopedtjänst inom kommunal
vård och omsorg. Vi har också fört statistik över hur många patientbesök och
telefonsamtal för rådgivning till kommunal personal vi gett och haft med
det som underlag. Detta arbete fortsätter!
Ett resultat av idéer om kommuntjänst blev att vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan startade en
studiecirkel för afatiker vid ett kommunalt sjukhemsboende. Lokalen valdes
med omsorg och i samarbete med arbetsterapeuter inom kommunen. Rummet vi fick var inrett i gammal stil med
möbler och interiör från 10-, 20- och
30-talets Sverige. Att personer med
svår afasi bereddes möjlighet att träffa andra i samma situation och under
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ledning stimulerades till kommunikation uppskattades både av afatiker och
anhöriga. Att lokalen låg nära de olika
kommunala rehabavdelningarna och
inte inne i City gjorde att flera personer
med svåra motoriska handikapp också kunde delta då lokalerna låg nära
och var mer anpassade än Vuxenskolans lokaler i city.
En annan insats för att hjälpa denna
patientgrupp är undervisning.
Vi turas om att föreläsa för kommunpersonal, men känner väl alla att
det blir för glest mellan gångerna. Att
kalla patienter till öppenvårdsbesök
och skriva i kallelsen att personal från
boendet bör följa med och/eller anhörig har inneburit att besöken känts
effektiva och det har uppskattats. Att
dessutom lämna skriftliga råd och anvisningar innebära att man kan hänvisa till detta när någon hävdar att ”vi har
inte fått information”.
I Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård 2005 kommer det att under rubriken ”Fortsatta åtgärder i det
långa perspektivet” nämnas vad patientansvarig läkare har för ansvar ef-

ter utskrivning från sjukhuset, att olika kommuner har olika resurser och
att rehabiliteringsansvaret i den uppföljande primärvården bygger på att
samordnare och patient och närstående har fortlöpande kontakt vad gäller
vårdplan. De studier som nämns i denna del av riktlinjerna visar att studier
finns som visar på behandlingseffekt.
Med detta vill jag säga att vi inte
ger upp utan fortsätter jobba för kommuntjänst! Ni som är i samma situation
kanske härmed har fått lite inspiration.
Två D-uppsatser i logopedi kan ge ytterligare fakta i detta ärende:
”Tysta handikapp bland vårdtagare inom kommunal vård och omsorg” av Katarina Eklund-Weitoft, magisteruppsats vid KS, Stockholm 2004
samt ”Dysfagi bland boende på sjukhem” av Eva Sandin, magisteruppsats vid KS, Stockholm 2005. Båda
kan beställas från Huddinge: clair.
johansson@klinvet.ki.se
Eva Sonered, leg. logoped vid
Geriatriken, Akademiska sjukhuset
i Uppsala tel: 018 – 611 71 83
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Å ena sidan – å andra sidan
– att vara logoped i Sölvesborgs kommun
Hej, alla kollegor ute i landet!
Jag heter Cecilia Carlson och har arbetat drygt tre år i Sölvesborgs kommun
i Blekinge. Om jag kommer ihåg rätt
anställde kommunen sin första logoped 1998 och jag är den tredje i raden. Mitt arbete är riktat mot skolbarn
(elever från förskoleklass till och med
årskurs 9) fördelade på tio skolor i denna lilla kommun, med ett invånarantal
på knappt 17 000. Jag har funderat lite
fram och tillbaka kring vad arbetet som
kommunanställd logoped innebär och
här följer en del av mina tankar:
Å ena sidan träffar och samarbetar jag med en mängd olika människor
och yrkesgrupper i kommunen. Det är
elever och lärare, föräldrar, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, rektorer och ibland till och med skolbespisningspersonal. Och så får jag ju inte
glömma min chef som är ”Samordnare
för barn i behov av särskilt stöd”. Jag ingår också i ett team bestående av speciallärare, logoped och psykolog, som
utreder elever med läs- och skrivsvårigheter. Det innebär intressant arbete
och utvecklande diskussioner. Här har
jag också min bas och min tillhörighet
i det annars så kringflackande dagliga
arbetet.
Å andra sidan kan arbetet i kommunen kännas ensamt ibland. Att inte
ha tillgång till en kollega för logopediska resonemang kan ibland bli ordentligt frustrerande. Härmed skänkes en
mycket varm tanke till logopedkollegorna i landstinget Blekinge som jag
ofta har kontakt med, och en lika varm
tanke till nätverket för kommunlogopeder i Skåne/Blekinge som regelbundet
träffas för diskussioner i ett öppet och
kreativt klimat. Utan er hade det inte
fungerat så här väl att arbeta som ensam logoped.
Å ena sidan är arbetet i kommunen
mycket fritt och innebär därför också
stort eget ansvar, vilket oftast är oerhört stimulerande. Det kan handla om
hur själva inriktningen på arbetet skall
förändras, eller att försöka lösa problem som uppstår t.ex. med
LOGOPEDNYTT 8/05

växande väntelistor mm.
Å andra sidan kan insikten om vad
logopediska insatser kan göra för olika
elever, bidra till att det blir svårt att begränsa sig och ibland faktiskt säga: –
Nej, det här kan jag inte åta mig inom
ramen för det uppdrag jag har. Avgränsningarna i arbetet måste finnas
inom mig, när det inte finns tydligt formulerat i en arbetsbeskrivning.
Å ena sidan har jag som logoped
möjlighet att påverka sådant som jag
anser vara viktigt för
kommunens
språkstörda barn eller för barn med
läs- och skrivsvårigheter. Exempelvis
har det tagits beslut om att använda
ett gemensamt screeningmaterial för
språklig medvetenhet i hela kommunen och det har arbetats med att öka
kunskapen om kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter mm. Det är relativt korta vägar till både ledningsgrupp och
barn- och utbildningschef, varför jag
kan arbeta på flera olika nivåer i organisationen.
Å andra sidan mal beslutsprocessen långsamt i kommunen. Goda idéer
kan ta lång tid att förverkliga när man
är ensam ”påtryckare”.
Jag upplever att det fortfarande finns
en stor osäkerhet bland skolpersonal
inför vad en logoped kan tillföra och
när man lämpligen kallar in henne eller
honom. Detta innebär att jag som logoped måste ha ”stora öron” och själv
vara beredd att tala om när jag kan bidra med viktiga infallsvinklar. I praktiken gäller det att glatt – och med stor
självklarhet - bjuda in sig själv till möten om t.ex. åtgärdsprogram, kanske
med ett: – Då kommer jag också, eftersom den eleven har stora språkliga
svårigheter!
Att logopedisk kompetens är användbar i skolan och till gagn för barn
med språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, stamning mm. är egentligen
en självklarhet. Lika självklart borde
det således vara med logopeder som
arbetar i skolan. Det är bara det, att
normen för vilka yrkeskategorier som

arbetar inom skolan ännu inte innefattar logopeder. Följden blir att kommunen har lättare att motivera anställning
av en talpedagog/specialpedagog, som
är en inarbetad yrkesgrupp, än en logoped. Bedömning och behandling av
bl.a. kommunikationsstörningar och
språkstörningar är logopedens specialområde. Det analytiska förhållningssättet och det neurolingvistiska perspektivet är en förutsättning för både
bedömning, behandling och förslag
till andra åtgärder. Talpedagoger och
specialpedagoger gör ofta ett utomordentligt arbete, men har inte den fördjupade kunskap inom ovanstående
områden som den logopediska kompetensen innebär. Denna fördjupade
kunskap behövs för att man i skolan
skall kunna skapa en så god inlärningssituation som möjligt för varje enskild
elev med t.ex. språkstörning.
Det behövs fler kommunanställda
logopeder!
Några ord på vägen till dig som funderar på att söka en tjänst i kommunen:
• Du kan vara helt säker på att du behövs.
• Var noga med att resonera med arbetsgivaren om vilket uppdrag du
har – annars är risken stor att du
drunknar i arbete.
• Prioritera kontakt med logopeder i
din geografiska närhet för logopedisk överlevnad. Regelbundna, inplanerade träffar rekommenderas i
kombination med korta kontakter
vid akut behov av ett ”andningshål”.
Under de senaste månaderna har jag
vikarierat på logopedmottagningen i
Karlshamn. Det ger mig nyttiga, nya
erfarenheter som jag bär med mig när
jag åter är på plats i Sölvesborg vid årsskiftet.
Reflektioner en kväll i mörkaste
november 2005
Cecilia Carlson, Leg logoped
cecilia.carlson@solvesborg.se
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Skollogoped – självklart! I alla fall i Tjörns kommun.
I Tjörns kommun på västkusten finns
inom förskola/skola sedan ett 10-tal år
tillbaka ett Resurscentrum bestående
av all elevvårdspersonal dvs kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger,
talpedagoger, logoped och psykolog. Sedan några år är vi två logopeder som arbetar inom Resurscentrum
– en av oss enbart med skolbarn (50%)
och den andra med såväl förskolebarn
(50%) som skolbarn (30%).
Som skollogoped i vår kommun arbetar man med utredning av grundskoleelever med någon typ av tal-, språkoch/eller
kommunikationsproblem
– ofta läs- och skrivproblem och med
konsultation och handledning till såväl
grundskolans personal som särskolans
personal. I undantagsfall finns möjlighet till behandlingsinsatser.
Remissgången för ett skolärende är
att personal i skolan i samarbete med

föräldrar remitterar till Centrala elevhälsan, som består av skolläkare, skolpsykolog, skollogoped och samordnande specialpedagog. Innan remiss
skrivs skall skolan ha tömt alla sina
egna resurser, vilket innebär att man
i ett första skede har satt in stödåtgärder av olika slag. Om utvärdering visar att detta ändå inte räcker kan man
remittera för logoped- och/eller psykologbedömning. Efter utredning och redovisning av resultat lämnas ansvaret
till respektive specialpedagog och åtgärdsprogram revideras. Logopedisk
uppföljning av elevens utveckling kan
ske på initiativ från föräldrar/skola.
Arbetet som skollogoped är mycket utvecklande och intressant – inte
minst p g a samarbetet med övriga aktörer inom skolan och Resurscentrum.
En stor fördel är att vi är två logopeder
och att vi kan följa barn genom försko-

I sanning ensamjobb!
I Stockholms kommun vill man ha en
säker äldreomsorg. Vårdinsatserna ska
inte utsätta äldre för risk eller fara. För
mig som dagligen ser de äldres svårigheter undrar jag hur äldreomsorgen
kan leva upp till detta mål när det inte
finns professioner som kan observera
och lindra äldres ofta stora sväljproblem.
Stockholms politiker vill att de personer som får insatser via äldreomsorg
ska vara delaktiga. Hur ska personer
med svårigheter att tala och förstå kunna bli delaktiga när strategier för att
stötta samtal, samtala annorlunda och
återfå en mer jämlik form i samtal inte
är kända?
Efter Ädelreformen 1992 då kommunerna fick ansvar för kommunens
boendeformer och öppna stödinsatser försvann logopederna från det som
var långvårdssjukhus, föregångarna till
sjukhemmen. Logopederna gick tillbaka till landstingens sjukvård. Efter de
tretton år som förflutit sedan reformen
har personer som bor på kommunernas sjukhem, eller service- och omsorgsboende som det heter idag, samma tunga vårdbehov som personerna
hade på 1990- talets geriatriska kliniker. Andelen multisjuka ökar på sjukhem och fler bor och vårdas i det egna
hemmet. Insatserna från hemtjänst
ökar. Inom kommunal verksamhet får
man inte traditionell rehabilitering. Det
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anses vara landstingets ansvar. I kommunen ges dock stödinsatser för att
kvarhålla förmåga, att hålla emot försämring och skapa lindring i vardagen.
Vad menas med det? Palliativa insatser
– ja, men även viss rehabilitering. Vad
ska annars insatser för att hålla kvar
funktioner kallas? Upprätthållande träning? De äldres multisjuka tillstånd
innebär att kvalificerade insatser från
olika professioner behövs för att ge de
äldre kvalitet och säkerhet i sin vardag.
Som logoped kan man definitivt stötta, lindra, handleda, hjälpa och utbilda för att emotse stadens övergripande
mål. Trots detta är min anställning politiskt inkorrekt i många läger.
I Stockholms kommun vet man att
inom äldreomsorgen, i en av stadsdelarna, arbetar en logoped. Jag tycker
mig se ett växande intresse för det arbete logopeder kan göra. Att jag driver ett stort dysfagiprojekt med medel från stadens Kompetensfond är ett
medvetet val, då nutrition är en nationell hjärtefråga samtidigt som det visar
hur viktig logopedens specialkompetens är. Men hur ser logopedbehovet
ut? För ett par dagar sedan fick jag ett
mail från centrala staden. Det visade
sig vara mailet från Logopednytt, ställt
till stadens tjänstemän. Frågorna gällde
logopedbehov. Det känns onekligen
lite dubbelt att få mailet. Det finns ingen annan som kan svara. Men det finns

la och grundskola. I en liten kommun
är beslutsvägarna korta och det är lätt
att skapa nätverk med andra professioner.
Att det finns skollogoped i vår kommun uppfattas som mycket positivt såväl inom som utom vår egen kommun.
För oss är det en självklarhet att logopeder behövs inom skolan såväl för utredningar/bedömningar som för samarbete med specialpedagoger och annan
skolpersonal.
Annette Bubach
Chris Ramberg

Interiör från köket på Vårbergs sjukhem

inga nyckeltal för logopedi och äldreomsorgen är hela tiden stadd i förändring. Om stadens sjukhem har samma
grupp multisjuka som på min arbetsplats kan cirka 250 boende på sjukhem
vara ett rimligt personunderlag för en
logopedtjänst.
Under mina sju år i kommunen har
jag insett att de logopediska frågorna
ser helt annorlunda ut än gängse inom
landstingsvården. När jag kom hit 1998
kastades jag brutalt ut i en mängd personers vardag och liv. Distansen till patienten som man kan ha på sjukhus var
helt borta. Här finns inga läkare som
remitterar. Här finns inga ronder. Här
finns inga laboratorier eller röntgenavdelningar. Här i kommundelen bor
gamla Kalle och Karin och deras årskamrater. Någon bor hemma i ordinärt
boende (= i sitt privata egna boende i
lägenhet eller radhus/villa), någon på
servicehus och ytterligare någon på
ett boende med heldygnsomsorg. Vissa kommer till vår dagverksamhet. Jag
möter makar som är på besök på sjukhemmet. De stoppar mig i korridoren
med frågor om varför deras livskamrater inte pratar eller varför de hostar. De
gråter. Jag försöker förstå hur den anhöriges undringar och oro ser ut. Vad
är det som felas i samtalet med maken
Kalle? En stunds samtal kan kanske
lindra makans ledsnad. Ibland gör jag
en observation eller mindre bedömLOGOPEDNYTT 8/05

Logopedagoger och Pedaloger eller
Vad gör logopeder i skolan?
Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder
är som bekant inte helt okomplicerat.
När jag som logoped, med 10 års
erfarenhet av ”landstingslogopedi”, tog
steget in i skolans värld med kommunen som arbetsgivare blev jag snabbt
varse innebörden av detta.
Begrepp som LUS, tiokamrater,
EVK, förtroendetid och Lpo fanns inte
i min vokabulär och jag hade ingen
aning om skillnaden mellan läroplan
och kursplan.
Min tjänst var nyinrättad och jag
fick i uppdrag att arbeta i den språkklass för år F-6 (man säger inte årskurs,
åk, längre…) som fanns i kommunen
sedan ett antal år tillbaka.
Under de år som förflutit har jag
sakta men säkert funnit mig till rätta
och hittat en form för hur mina kunskaper och resurser som logoped kan
användas på bästa sätt.
Med lite påbyggnad när det gäller
specialpedagogik, läs- och skrivinlärning/-svårigheter samt åtskilliga besök

på skolverkets hemsida tycker jag mig
kunna tala ”skolspråket” relativt flytande. Och jag upplever även att mina pedagog-kollegor börjar ta sig fram ganska bra på ”logopediska”!
För det har handlat mycket om
kommunikation. Att hitta ett gemensamt språk och synsätt och att se hur vi
kan komplettera varandra utan prestige
och konkurrens. Och även om man ibland vacklat i sin identitet som logoped
och känt att gränserna gentemot pedagogiken (som jag från utbildningen inte
har en poäng i ”på pappret”) stundtals
känts oklara, har detta ”vackel” enbart
varit utvecklande. Det känns verkligen
att jag jobbar mitt i verkligheten - elevernas verklighet och lärarnas verklighet. Och det är ju dem jag ska stötta,
så – ju närmare, desto bättre!
Känner man sig inte ensam som
logoped bland en massa pedagoger?
undrar kanske någon.
Jag är så lyckligt lottad att jag arbetar i en kommun där jag har tre (3!)

kommunanställda logopedkollegor; en
på vår språkförskola, en i språkklassens
7-9:a och en i kommunens centrala
elevstödsenhet. Och som ankare i vår
kedja har vi även en landstingslogoped
stationerad på BVC. Vi (1+3+1=5) träffas regelbundet och har ständig telefon- och mejlkontakt. Jag kan inte nog
högt värdera detta upplägg!
Förhoppningsvis är tiden nu förbi när man kunde kalla sig för ”pionjär” bara för att man arbetade som logoped i skolan. Är man intresserad av
utmaningar och utveckling är skolan
verkligen en arbetsplats där man som
logoped, med eller utan pedagogikpoäng, kan finna sig en meningsfull tillvaro! Man lär så länge man lever, eller
som vi säger på ”skolspråket”; Man lär
så länge man (har e)lever!

ning för att förstå problemen bättre.
Jag söker upp personal för att visa
hur de ska bereda Karins frukost. Tillsammans med dem plockar jag fram
det som behövs till en lättäten smörgås och en lättsvald gröt. Jag går vidare
till Pelle som har Parkinsons sjukdom
och är här på avlastningsvård och träffar samtidigt hans maka. Hustrun hör
inte vad Pelle säger. Hon börjar anklaga Pelle för att inte tala ordentligt. Vi
pratar om en röstförstärkare. Jag har en
för utprovning. Pelle undersöker alla
delar. Han har tidigare varit tekniker.
Hustrun skiner upp när vi sätter igång
maskineriet. ”Nu hör jag dig Pelle.” På
en annan enhet ligger Anna och är jättedålig. Personalen tror inte att hon har
så långt kvar. Kan de ge Anna något
att smaka på? Hon verkar vilja ha vatten. Jag tar ett sugrör och gör den till en
vattenpipett genom att sänka den i ett
glas med lite vatten. Jag sätter ena fingret för röret och lyfter upp en kort stapel vatten som Anna kan få i sig. I en
mindre boendegrupp sitter Arne som
tidigare inte ville äta med de andra för
hans ena munvinkel var svag och vatten, kaffe och saliv rann ut. Med muskelträning med munskärm gick besvären tillbaka. Nu äter han med de andra.
Sara har ALS och kom till sjukhemmet
för att bo sin sista tid här. Hon klarade
sig inte hemma själv. Tillsammans går
vi igenom olika sätt att underlätta sam-

tal. Via pektavlor, tankar kring ögonmus och dator faller valet på en ögonpekningsskärm. Det tar otroligt lång tid
för personalen att börja känna det som
självklart att kommunicera via bilderna
på skärmen. Att ge olika klädesalternativ så att Sara kunde välja var viktigt
för henne – att stanna upp och ställa frågan, ge valmöjligheten. Tore har
kommit till sjukhemmet efter en stroke, hans tredje. Han har PEG och är
helt anartrisk. Han förstår. Vi bygger
upp en bildtolk – en samtalsmöjlighet
i förändring. Bilder läggs till och enstaka faller bort. Sedan flera år har vi en
afasigrupp med samtalsstöd. Vi erbjöd
plats i gruppen till några som ofta satt
tysta och utanför boendeenheternas
samtalsbrus. Vi väljer aktiviteter där vi
kan umgås och språka mer kravlöst. Vi
har varit i sjukhemmets lägenhet med
möbler och föremål från 30-talet. För
en tid sedan stod två av gruppens damer med global afasi där och tittade på
rummens linnesamling, ivrigt språkandes. Det var uppenbart att de båda var
oerhört intresserade av virkad spets.
Jag tycker det är viktigt med jämlika samtal, om de nu finns. Jag gillar
att slänga käft och skoja. Roliga samtal, ett kort möte, några ord i korridoren känns viktiga.
I min mycket ensamma logopedtillvaron i Stockholms kommun ser
jag från min dysfagihorisont att beho-

ven att göra sig hörd, bli sedd, bli tillfrågad, bli pratad med är enorma. Vem
ska definiera dessa problem? Vem ska
beskriva hur stöden till de annorlunda
samtalen kan se ut? Vem stöttar personalen att våga möta dem med bristande språk? Vem stöttar de närstående
när förmågan till samtal bryts ner? Vem
hjälper de som sätter i halsen på andra
ställen? Vi behöver bli många fler. Jag
behöver kollegor. Innan dess behövs
politiska beslut som stödjer det.
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Ingela Johansson
Leg. Logoped
ingela.johansson@skolor.vallentuna.se

(Alla personbeskrivningar är rapsodiskt samlade och mixade från min arbetsvardag. Namnen är påhittade)
Eva Sandin
Vårbergs sjukhem
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun

Läs mer om dysfagi inom
äldreomsorg:
Emma sätter i halsen – igen.
Nedladdningsbar PDF-fil från www.
kompetenscentrum.org (dec-05)
Interaktiv utbildningsskiva
Svårt att äta – länkar till en
ökad kunskap

(prel. klar våren 2006)
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Skåne – en region med många logopeder
i kommunal tjänst.
Landskapet Skåne är uppdelat på 32
kommuner av varierande storlek och
befolkningstäthet. I ca hälften av dessa
kommuner finns det idag logopeder
anställda.

Tjänster genom lobbyarbete
– historik
Redan mot slutet av 1970-talet fanns
enstaka logopeder att återfinna i kommunal tjänst i Regionen, men de flesta
tjänsterna har kommit till från mitten
av 1990-talet och framåt.
Många av de kommunala tjänsterna har kommit till genom lobbyarbete
från de Regionanställda logopederna.
På många ställen i Skåne har kommuner hyrt in logopeder från landstinget
till sina språkförskolor/avdelningar och
för behandlingsarbete med enskilda
elever ute på skolorna. Efterhand har
man upptäckt att logopeder besitter
en kompetens som man har behov av i
barnomsorg och skolor. I många kommuner har också funnits ett missnöje
med långa köer till läs- och skrivutredningar och andra språkliga bedömningar för skolbarn inom Region Skåne.
Detta har sammantaget lett fram till att
kommunerna insett behovet av att själva anställa logopeder. Ofta har tjänsten börjat med en deltidstjänst, men så
småningom vuxit till en, och i bland t o
m ett par, heltidstjänster.
Varierande organisation
Vilka arbetsuppgifter som ingår i de
enskilda logopedtjänsterna, samt var
i organisationen man befinner sig va-

rierar mycket. Det är dock vanligast att
logopeden i kommunen arbetar inom
barnomsorg och skola. Ofta har man
kommunövergripande ansvar för bedömning av läs- och skrivsvårigheter
och språkstörningar hos skolbarn, visst
behandlingsansvar för de drabbade
eleverna, samt tjänstgöring på kommunens språkförskola/avdelning. En del av
logopederna är anställda på en eller ett
par enheter, med en enskild rektor som
chef. Andra finns med i olika typer av
resursteam med en mer kommunövergripande uppgift, förmodligen också
med en mer centralt placerad chef.
Nätverksträffar för
logopediskt utbyte
Sedan några år tillbaka samlas de i
dagsläget ca 20 logopederna i Skåne
för nätverksträffar två gånger varje termin. Vid träffarna finns även Blekinge
representerat genom en logoped. Vid
träffarna diskuteras allt från arbetssituation, sekretess och journalföring till
olika bedömningsmaterial, behandlingsformer och patient/elevärenden.
För många är det också enda chansen att träffa kollegor med den egna
kompetensen, eftersom man troligen
är den enda logopeden i kommunen.
Utmanande arbetsuppgifter
Arbetet inom kommunen kan ofta vara
utmanande, men man får också arbeta hårt för att berättiga sin existens i
verksamheten och för att framhålla det
unika i logopedkompetensen. Ofta vet
personal ute på skolorna inte vad en

logoped kan, eller vad som t ex skiljer en logoped från en talpedagog. Det
finns förväntningar på vad logopeden
ska göra, som inte alltid överensstämmer med logopedens uppfattning om
vad som bör göras för den enskilda
eleven. Det finns ibland en övertro på
att logopeden ska kunna ”ta bort/trolla
bort” grava språkliga problem och/eller läs- och skrivsvårigheter hos eleven
–gärna med lite artikulatorisk träning!
Arbetet går ofta ut på att försöka
övertyga pedagogerna om att förändringar måste ske i elevernas vardag och
i upplägget på undervisning och provsituationer, vilket inte alltid är lätt att
lyckas med.
Utvidgning av verksamhetsområden i framtiden
Även inom andra verksamheter i kommunerna finns behov av den logopediska kompetensen.
Framförallt finns stora expansionsmöjligheter inom vuxensektorn, t ex
inom kommunal vård och omsorg.
Bland strokepatienter på kommunala
vårdhem, vuxna habiliteringspatienter
i daglig verksamhet o s v skulle logopeder kunna göra en stor insats. Kommunerna måste bara bli uppmärksammade på behovet. Inom kommunal tjänst
finns en av logopedernas framtida stora arbetsmarknader.
Ulrika Guldstrand
Ingrid Kongslöv

Kärnhuset ett resurscentrum

Birthe Holmqvist, Lena Nyrell och
Barbro Laurén
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Kärnhuset heter vår arbetsplats och det
är ett resurscentrum i Halmstads kommun för personal och föräldrar som
arbetar med eller har barn/ungdomar
mellan 1 och 16 år i behov av särskilt
stöd. Parollen är ”Forum för kunskap
och lärande” och det sker genom direkta insatser (utredning, träning, undervisning), konsultation/handledning
och service med t ex läromedel, fortbildning och teknisk service.
Otaliga är de yrkesgrupper som arbetar på Kärnhuset. Vi är fyra logopeder (snart fem) och en talpedagog i
vårt arbetslag. Vi samarbetar mest med
psykologerna (fyra till antalet), men

skolläkare, specialidrottslärare, modersmålslärare, hörselpedagoger, ITpedagog, lärare i olika undervisningsgrupper samt pedagogiska handledare
finns också som samarbetspartners vid
behov.
Mål för vår verksamhet utgår från
vår vision att ”förbättra och underlätta
barnens kommunikativa förmåga samt
förebygga och utreda läs- och skrivsvårigheter”.
Medel är att besöka barn med
språk-, tal- och röstproblem ute på skolorna för att göra bedömningar, handleda personal samt att utföra träning vid
behov. Vi träffar även de barn som inte
LOGOPEDNYTT 8/05

Kommunlogoped, som att åka
berg- och dalbana utan att vara fastspänd
I tre år har jag arbetat som logoped i
en relativt liten kommun i Skåne. Det
har varit en tid av både väldigt utvecklande, stimulerande och roligt arbete
och ett väldigt tröttsamt och ensamt
slit. Jag arbetar i huvudsak med läsoch skrivsvårigheter, språkstörningar
och datorbaserad kompensation för
elever från förskola till gymnasiet. Förutom utredningar gör jag utprovningar
av vilka hjälpmedel eleven har behov
av, ordinerar dem, introducerar arbetet med hjälpmedlen både i skolan och
i hemmet. Jag samarbetar också med
en bibliotekarie när det gäller alternativ litteratur, DAISY, e-böcker, talböcker mm. Det arbetet innebär främst att
vi håller oss ajour med och informerar
om vad som händer på marknaden på
den fronten.
Just nu arbetar jag 50 %, med elever från kommunens alla skolor. Sedan
några månader tillhör jag Elevhälsan,
men har tidigare organisatoriskt tillhört
ett skolområde. Därför har jag mitt arbetsrum på en skola, i nära anslutning
till psykolog, kurator och skolsköterska. Inom Elevhälsan, som består av
kuratorer, psykologer, skolsköterskor,
talpedagoger, logoped och specialpedagog är det bara logopeden och specialpedagogen som har hela kommunen som upptagningsområde. Övriga
yrkeskategorier är knutna direkt till olika skolor.
Mitt arbete har varit ett pionjärarbete i kommunen, vilket har inneburit
att mycket tid har gått åt till att bygga upp en fungerande organisation för
det logopediska arbetet. Det som var
tänkt från början från kommunens sida
har tagit helt andra vändningar. Orsa-

ken till det är i huvudsak okunskapen
kring vad en logoped har för kompetens, men också att min största ambition har varit att införa tekniska hjälpmedel i skolan. Det i sin tur har lett till
mycket lobbying, utbildning och handledning av pedagoger, elever och föräldrar.
Att arbeta i skolan har både sina föroch nackdelar. Den största fördelen är
att jag finns nära eleven, har nära kontakt med pedagogerna och har möjlighet att arbeta med eleven direkt i undervisningssituationen. En annan fördel
är att arbetet är fritt och ger möjligheter att utveckla det efter sin egen kommuns behov. De största nackdelarna
är just desamma som fördelarna, arbetet nära innebär också fler arbetsuppgifter hela tiden. Friheten och utvecklingsmöjligheten gör att det ställs stora
krav på flexibilitet, prioriteringsförmåga, organisationsförmåga och gränssättningar för att inte bli överhopad
med arbete. Andra nackdelar är olika
syn och kunskap om språkliga svårigheter och dess konsekvenser mellan
de yrkesverksamma kring eleven, samt
de otaliga diskussioner och samtal detta medför. Även om många har stora
kunskaper kring läs- och skrivsvårigheter, finns det fortfarande brister och
stor okunskap kring pedagogik, metodik, åtgärder och konsekvenser för
elever med grava svårigheter. Speciellt stor är okunskapen kring språkstörningar. Därför behövs logopeder ute i
kommunerna. Den logopediska kunskap som behövs för att kunna analysera och differentialdiagnostisera mellan olika typer av svårigheter för att
kunna ge rätt hjälp är det ingen annan

yrkeskategori inom skolan som har.
Att vara anställd i min kommun har
varit turbulent – anställningsmässigt,
arbetsmiljömässigt och samarbetsmässigt med många olika skolor, pedagoger
och elevvårdspersonal. Min sysselsättningsgrad, mina arbetsuppgifter, mina
samarbetspartners och min arbetsmiljö har ständigt skiftat och det tar tid att
arbeta in logoped som yrke i den kommunala organisationen. Men direktarbetet med elever, föräldrar, kunniga
pedagoger, elevhälsopersonal, bibliotekarier m fl är ett mycket stimulerande arbetssätt som logoped, trots allt.

klarar det kommunövergripande screeningtestet i språklig medvetenhet för
träning under åk 1. Vi arrangerar och
ger fortbildning inom områdena språk,
läs- och skrivinlärning mm.
Utredning av elever med läs- och
skrivsvårigheter sker alltid i samarbete
med psykolog. Kontakten sker på skolans initiativ och inleds alltid med en
konsultation på skolan, då förutom logoped och psykolog, även berörd skolpersonal, föräldrar och eventuellt också eleven är med. Beslut om utredning
fattas vid konsultationstillfället. Vid utredning kommer eleven 1-2 gånger till
psykologen och 2-3 gånger till logope-

den på Kärnhuset. Gemensam avrapportering sker ute på skolan med samma personer som vid konsultationen.
Denna genomgång med förslag på åtgärder tjänar också som en informell
fortbildning för det berörda arbetslaget. Teamarbetet med psykologerna
är mycket värdefullt och ger en fyllig
bild av elevens inlärningsförutsättningar. Eleven kan erbjudas utprovning av
kompenserande hjälpmedel i vårt nya
Skoldatatek.
Nog behövs logopeder i skolans
värld alltid! Eftersom vi är ute i verksamheten, blir vi ett ”naturligt inslag”
i skolmiljön. Lärare och skolledare lär

sig vad vi kan hjälpa till med och vi får
de uppdrag vi önskar.
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Jag tycker att det finns några viktiga saker att tänka på om man söker en tjänst
som kommunlogoped:
• Var noggrann med att ta reda på hur
uppdraget är definierat.
• Var beredd på att du måste vara tydlig vad du som logoped kan erbjuda
i förhållande till erbjuden tjänstgöringsgrad.
• Ta reda hur du är placeras organisatoriskt, både arbetsmässigt och lönemässigt.
• Kan de erbjuda de grundförutsättningar som behövs för att utföra arbetet?
• Var beredd på att du själv kanske
måste veta vad som gäller angående journalföring, samarbetspartners,
behov mm, och också själv arbeta
fram det.
• Var beredd på att det kan bli ett väldigt ensamt arbete.
Helén Sämfors, kommunlogoped i Svedala

Hälsningar från oss i Halmstad!
Birthe Holmqvist
Karolina Larsson
(vik för Johanna Kristensson)
Barbro Laurén, Lena Nyrell
www.utb.halmstad.se/karnhuset
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Att arbeta som kommunlogoped
i Vänersborg
Jag har arbetat som logoped sedan
1985 med främst barnhabilitering.
Genom barnhabiliteringen medverkade jag i ett samarbetsteam (basteam) med BUP och kommunen. Det
visade sig att kommunen hade många
önskemål om konsultationsremisser
till logoped och i samband med andra omständigheter skapades en logopedtjänst i kommunen som jag tillträdde 2002.
Som habiliteringslogoped hade jag
många visioner om hur vardagsarbetet med barnen skulle kunna se ut men
hade inte tillgång till verksamheten, så
nu befann jag mej alltså där.
Så vad gör jag nu?
Jag arbetar på stödenheten, en övergripande resursenhet där vi arbetar i fyra
tvärprofessionella team med geografisk uppdelning (målgrupp barn 1-16
år). Som ensam logoped har jag övergripande ansvar med särskild tillhörighet till två av teamet.
Visionen för stödenheten är att ge
möjligheter för alla barn att utvecklas där de befinner sig. I vår kommun
finns därför inga språkavdelningar eller
språkklasser. Arbetsmetoden är främst
konsultativ med inriktning på problemlösning och hjälp till självhjälp.
Jag jobbar på uppdrag av verksamheten dvs rektor. Personalen kan via
rektor konsultera mej i frågor kring
barns språkutveckling. På förskolan
sker detta genom så kallade EVG (elevvårdsgrupper) detta är ett forum som
finns kontinuerligt med specialpedagoger och rektor och där jag blir särskilt
inbjuden. Detta ingår i vårt förebyggande arbete där tillgängligheten till
stödpersoner ska ge personalen verktyg att lösa problem och utveckla idéer.
Ärendegång med screening och utredning av barn sker via primärvården
och remiss till logopedmottagningen
på länssjukhuset NÄL. Mina logopedkolleger vidarebefordrar sina utredningar och mitt uppdrag är att sedan
översätta utredningar till personal och
föräldrar samt upprätta handlingsplan.
Vi arbetar med olika språkobservationsmetoder på förskolorna som
vardagsverktyg för att möta barnen i
grupperna. Dessa observationer fungerar också som komplement till scre-
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eningarna på BVC som bifogas remisser till logopedmottagningen.
I samarbete med rektorer och specialpedagog har jag sedan 2002 riktat
särskilt arbete kring flerspråkiga barns
språkutveckling i ett av våra områden där barngrupperna består av upp
till 70% flerspråkiga barn och med ett
15-tal språk representerade. Vi har nu
ett nätverk med 17 avdelningar (ca 240
barn) som följs upp med observationer
och bandinspelningar regelbundet av
förskolepersonalen.
Observationsmodellen är inspirerad av Södertälje kommun och analyserna är baserade på performansanalysmetod. Detta arbete inleddes med
fortbildning till varje enhet om normal
språkutveckling samt flerspråkighetsutveckling. Vi har också arbetat med metodutveckling i språkarbetet på förskolorna som har resulterat i tydliga och
tilltalande språkliga miljöer, förbättrat
samarbete med föräldrar och modersmålslärare samt språkligt kunnig och
medveten personal. I detta språkliga
sammanhang ser vi positiva resultat i
de enskilda barnens språkutveckling.
Vi samarbetar inom språkuppbyggnadsarbetet med BVC, barnboksbibliotekarie och modersmålslärare. Förskolorna erbjuder modersmålsgrupper
till de större språkgrupperna.
Jag har också nära samarbete med
habiliteringslogoped. Även här är översättning av information till vardagsarbete mitt uppdrag.
Både i förskolan och skolan har jag
nära samarbete med specialpedagoger,
och det är guld värt. Samtliga specialpedagoger hos oss har påbyggnadsutbildning tal och språk. Vår gemensamma kunskapsbas har ökat, så vi har alla
kunnat flytta fram positionerna.
Gentemot skolan är mitt uppdrag
mer utredande i alla slags språkliga frågor i relation till de krav skolan ställer
på barnen dvs läsning, skrivning samt
inlärning. På skolnivå samarbetar vi i
geografiska tvärprofessionella team.
Även i skolan finns EVG med möjlighet
till konsultation och vägledning.
Varför kommunlogoped?
Det som gör arbetet så roligt och meningsfullt är möjligheten att kunna vara
med att bygga upp en språkmiljö och
språkkunskap med långsiktigt perspek-

Ulli Kjellby-Westerlund: en spindel i
språknätet!

tiv och inte bara som enstaka punktinsatser.
Arbetet är mycket varierande och
flexibelt, ett kontinuerligt problemlösande.
Att vara nära verksamheten och
lära känna den ger möjlighet att se
möjligheter och skapa relationer till
många arbetspartners.
Att logopeder i olika verksamheter samarbetar kring enskilda barn är
oerhört stimulerande och underlättar
mycket för barn och familjer.
Att vara kommunlogoped är mycket som att vara spindel i ett stort språknät.
Hälsar
Ulrika (Ulli) Kjellby-Westerlund
Kommunlogoped Vänersborg
ulli.westerlund@edu.vanersborg.se

Beskrivning av stödenheten finns på
www.vanersborg.se
Information om språkobservationer
finns på www.sodertalje.se
”Att observera och bedöma flerspråkiga barns svenska i förskolan”
av Susanne Benkert ur Tvåspråkiga
barn och skolframgång – mångfalden
som resurs, Redaktör Monika Axelsson (Rinkeby språkforskningsinstitut).
”Flerspråkiga barn i förskolan – hur
gör man” av Susanne Benkert ur Att
undervisa elever med svenska som
andraspråk – ett referensmaterial.
Skolverket 1998.
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Att arbeta som konsultlogoped
inom kommuner
Det är nu nästan 10 år sedan – 1996 –
jag tog steget fullt ut och slutade inom
landstinget för att på heltid bli konsult.
De första åren hade jag flest uppdrag
inom landstinget. Under de senaste
fem åren har uppdragen inom de olika
kommunerna i länet ökat markant och
utgör nu åtminstone 70 % av min arbetstid.
Mina uppdrag är mycket varierande och varje dag ser olika ut. Uppgifterna består av allt ifrån utredning och
diagnosticering av barn med språkliga svårigheter och/eller dyslexi/läsoch skrivsvårigheter, direkt arbete med
elever, anpassning av skolmiljö, handledning av lärare och annan personal, deltagande i elevvårdskonferenser,
möten med skolledning och skolhälsovårdspersonal mm.
Vissa gånger gäller mina uppdrag
elever som gått på Språksam (specialenhet inom kommunen för barn med
språkstörningar). Barnen kan ha gått
ett antal år på Språksam men nu blivit så pass förbättrade att det inte längre är befogat att de går kvar. Barnets
hemskola uppmanas då att ta hjälp av
en logoped för att barnet ska få fortsatt
terapi och för att anpassa barnets skolsituation. Det är där jag kommer in i
bilden. Ofta har dessa uppdrag gene-

rerat mera arbete, då personalen efter
en – längre eller kortare – tid upptäcker vad en logoped kan tillföra i skolan.
De initiala förväntningarna stämmer
inte alltid med verkligheten. I början
tror många att det kommer en ”taltant”
som ska träna barn som ”pratar otydligt”. Att logopeder arbetar med språkförståelse, grammatik, fonologisk medvetenhet, dyslexi mm är fortfarande en
överraskning för många. Min erfarenhet är dock att detta enbart upplevs
positivt och samarbetet går oftast bra.
Lärare/speciallärare och logoped kan
tillsammans förbättra situationen för
eleven och komplettera varandra.
Det jag kan konstatera efter ganska
många år inom skolans värld är att den
pedagogiska miljön skiljer sig mycket
ifrån den medicinska, vilken vi logopeder är vana vid. För oss är det vardag
med tester och utlåtanden, vilka helst
ska innehålla information om vilka svårigheter barnet har, ev diagnos, tänkbar orsak och råd om hur svårigheterna kan övervinnas/behandlas. Skolan
är inte särskilt bortskämd med detta,
varför man oftast får stort och positivt
gensvar när utlåtanden med förklaringar lämnas ut. Oftast väcker det en nyfikenhet hos personalen och många är
de tillfällen då jag på personalens ini-

tiativ medverkat på personalmöten på
kvällstid för att ge ytterligare information runt språk och språkutveckling.
Den språkliga utvecklingen är av
avgörande betydelse för inlärningen
i skolan. Jag måste säga att detta blivit riktigt tydligt för mig först de senaste åren. Arbetet på en logopedmottagningen sker ofta långt ifrån
förskola/skola och barnets vardag blir
inte synlig. Ibland kan jag uppleva att
vi testar, behandlar och bedömer på
logopedmottagningen men pga uppdelningen landsting-kommun saknas
kopplingen till barnets vardag. Konsekvenserna av en språkstörning blir betydligt mer uppenbara och tydliga i
skolan.
Samarbetet landsting och kommuner skulle behöva bli betydligt bättre
för att barnet ska få sin hjälp i det dagliga livet. Logopeder skulle också behövas på BVC för att barn och föräldrar
skulle kunna fångas upp tidigt. Och –
förstås – en logoped per skola är en vision att ha för ögonen. Det finns verkligen mycket vi kan tillföra i skolan!

Birgitta Rosén-Gustafsson
LogopedAllians AB
Linköping

Kommunlogoped behövs även till
våra vuxna med neurologiska skador!
”Jag har rapporterat över till min kollega”, hör vi ofta våra paramedicinska
kollegor – arbetsterapeuter och sjukgymnaster – säga, vid en patients utskrivning från strokeenhet, rehabavdelning eller dagrehabilitering. De menar
sina kollegor ute i kommun eller primärvård.
Men hur går denna överrapportering till från logopedens sida? Jo, den
går inte till – i alla fall inte i Blekinge.
Kommunanställda logopeder med inriktning på patientgruppen med neurologiska skador hos vuxna – stroke,
traumatiska hjärnskador eller andra
förvärvade skador (Parkinsons sjukdom, MS) lyser med sin frånvaro!!
Visst, ibland har vi utrymme för att
LOGOPEDNYTT 8/05

träffa patienter polikliniskt även efter
utskrivningen, men det är snarare undantag än regel då tiden är knapp.
I Blekinge har vi möjligheter att
överföra patienter till s.k. ”Prova-påRum” som ofta är i Vuxenskolans/Afasiföreningens regi. De fokuserar ofta
på datorprogram – även om man också betonar det sociala. Dessa PPR är
guldkorn – men ändå, det skulle kännas professionellt bra att ha en logopedkollega att rapportera över till! En
specialistutbildad person som kan värna om vår tysta patientgrupp! Med logoped ”ute på fältet” skulle patienten
kunna följas upp smidigare i hemmet,
på dagcentralen (på de ställen de fortfarande existerar!), på arbetsplatsen,

osv. En stor variation på och utformning av ”träningstillfällen” skulle kunna
erbjudas under en längre tid. Kommunikation sker under alla dygnets vakna
timmar – och vägen tillbaka till språket är i de flesta fall en livslång process!
Vi saknar – och EFTERLYSER en
kommunkollega med inriktning på vuxna med neurologiska skador! Vi skulle
varmt stötta kommunpolitiker som visade förståelse för denna röstlösa, men
ropande patientgrupp!
Hur ser det ut i din kommun?!
Kerstin Edvardsson och Marianne Tove
Logopeder vid Rehabiliteringen,
Blekingesjukhuset i Karlshamn
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Finns det någon logoped inom kommunen?
Den frågan får jag ofta i mitt arbete som
logoped inom Landstinget Västmanland. En av mina arbetsplatser består
av två avdelningar med 48 vårdplatser
för geriatriska patienter. Avdelningarna,
Bryggan och Bojen är ett samarbete
mellan kommun och landsting i Västerås med delat ekonomiskt ansvar. Jag
själv, läkare och psykolog är landstingsanställda och övrig personal är anställd
av kommunen.
Frågan i rubriken får jag som sagt
ofta, antingen från personen själv eller närstående. På de rehab-avdelningar där jag jobbar så träffar jag personer som har förvärvade funktionshinder
som påverkar kommunikation och sväljning. På avdelningen finns även andra
yrkesgrupper som läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, psykolog, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. När det
är dags för utskrivning och personen är
som det kallas rehabiliteringsfärdig så
samlas närstående, biståndshandläggare och avdelningens teammedlemmar
kring personen som fått insatser av oss
under rehabiliteringsperioden. Funktionshinderna är ibland så stora så att
man behöver byta boende och flytta till
ett särskilt boende inom kommunen.
Vad händer då när man behöver fortsatta insatser efter utskrivning?
Om man behöver insatser när det
gäller aktivitetsförmåga, rörlighet och
förflyttning samt hjälpmedel för detta
så finns det arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom kommunen.
Om man har svårigheter som påverkar hur man kan kommunicera, äta

och svälja så hänvisas personen till de
landstingsanställda logopederna. Inom
kommunen finns det inte logopeder
och inte heller kurator, dietist eller psykolog. I alla dessa fall hänvisas till landstinget. Hur kommer det sig att man skiljer på dessa behov?
På Västerås stads hemsida beskrivs
stadens handikappolitiska program
(med utgångspunkt i FN:s standardregler). Bland annat beskrivs det att alla
människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter som andra
till full delaktighet och jämlikhet.
2003 skrev jag brev till Äldre- och
handikappnämnden i Västerås kommun angående behovet av logoped för
personer bosatta i kommunens särskilda boenden. Här följer en del av svaret: ”... Det är också så att många som
bor i särskilt boende har behov av logopedens insatser men de behoven skall
tillgodoses av landstinget, inte av kommunen. Det är inte rimligt att finansiera
landstingets insatser med kommunala
medel. Enligt den nya socialtjänstlagen
innebär kommunens yttersta ansvar inte
några inskränkningar i det ansvar som
andra huvudmän har. Lagstiftaren markerar att kommunens yttersta ansvar för
att ”de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp som de behöver inte
skall infatta insatser som åvilar annan
huvudman”. Kommunen hänvisar till
Ädeluppgörelsen då logoped kom att
ligga inom landstingets ansvarsområde
bla beroende på att logopedinsatser betraktas som specialistrehabilitering”.
Jag vet inte hur man ska tolka det-

ta. Är det så att kunna röra sig, förflytta
sig och använda sin aktivitetsförmåga är
viktigare men ändå mindre specialiserat
än att kunna kommunicera och äta? Att
kunna samtala är visserligen en ”högre
funktion” i våra hjärnor men ”grundläggande” i våra liv. Att kunna äta har väl
alltid varit ett grundläggande behov!
Ädelreformen skrevs 1992. Mycket har hänt i samhället sedan dess men
att logopeden är en specialistresurs som
ska bekostas av landstinget verkar vara
skrivet i sten. Förra året gjorde Socialdepartementet en äldrevårdsutredning
men man tog inte upp personers rätt till
kontinuerliga insatser vad gäller kommunikation och ätande.
Visst är vi specialiserade men en
specialistresurs uppfattar jag vara en
person som man träffar vid ett fåtal tillfällen, får en rekommendation och sedan avslutas. Kommunikation och sväljning kräver kontinuerliga insatser över
lång tid för att ge effekt i det dagliga livet.
Min förhoppning är att det kommer
att skapas tjänster inom kommunen
med logopeder som arbetar med konsultativa insatser över lång tid vad gäller kommunikation, samtalsstöd, ät- och
sväljförmåga samt utbildningsinsatser.
Vad kan vi göra för att påverka utvecklingen? Jag är tacksam för alla tips och
råd jag kan få från kollegor ute i landet.
Skriv gärna till mig.
Ann-Marie Forsberg, Logoped
Landstinget Västmanland
ann-marie.forsberg@ltv.se

Tack till alla som skickat in
bidrag till detta temanummer.
Hade Du också tänkt att skicka
in något, eller har Du tankar
och funderingar som väckts nu?
Skriv ner och skicka in, så kan
de publiceras i ett senare
nummer!
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EURO PEISK A LO GO PEDDAGEN

6 mars 2006
Den sjätte mars smäller det. Då ska hela Europa få veta
att logopeder finns och att logopeder behövs!
Förarbete inom CPLOL

I förra numret av LN presenterades
bakgrunden till den Europeiska logopeddagen. Idén om en Europadag för
logopedi föddes som bekant vid ett
CPLOL-möte för några år sedan och nu
äntligen börjar vi närma oss dagen för
genomförandet.
Som ni kan läsa på annan plats i
detta nummer av LN togs ganska stor
tid i anspråk vid det senaste CPLOLmötet för att diskutera och planera
den Europeiska logopeddagen. Temat
för dagen är tidig språkutveckling, 0–
3 år, och vid mötet i Paris i oktober
delade samtliga länder med sig av de
idéer man har inför dagen och de projekt som planeras. Sammanfattningsvis
kan sägas att entusiasmen är stor och
att alla CPLOLs medlemsländer har för
avsikt att genomföra aktiviteter i någon
form den sjätte mars nästa år.
Såväl ambitionen som förutsättningarna för genomförandet skiljer sig
åt en del mellan länderna men det faktum att samtliga länder sluter upp ger
goda förutsättningar för att projektet
ska bli lyckat.
För att veta om detta är ett projekt
som är värt att fortsätta med framöver
kommer genomförandet av dagen att
utvärderas ganska detaljerat såväl internationellt som nationellt.

att tillgå via såväl CPLOLs som Svenska Logopedförbundets hemsida. Vidare har delegaterna i CPLOL även fått ta
del av en idélista med förslag på aktiviteter som lämpar sig att genomföra på
nationell, regional och lokal nivå.
Arbetet inom Svenska
Logopedförbundet

Givetvis vill styrelsen för Svenska Logopedförbundet att även Sverige deltar i firandet av den Europeiska logopeddagen. Vi har funderat, diskuterat
och konkret arbetat med hur detta
ska bli möjligt att genomföra. En särskild projektgrupp har bildats inom
styrelsen för detta ändamål. Till denna
grupp har även Birgitta Rosén Gustafsson, CPLOLs ordförande, adjungerats.
Gruppen ansvarar för den övergripande planeringen samt vissa delar av genomförandet av aktiviteter inför och
under dagen. Vidare har gruppen också uppdraget att fungera som stödfunktion för de lokala aktiviteter man vill
genomföra.
För att nå optimal spridning behövs
aktivitet på lokal nivå och det är styrelsens förhoppning att så många medlemmar och arbetsplatser som möjligt
vill vara med och bidra till dagen uppmärksammas.

Material att tillgå från CPLOL

Material och resurser att tillgå från
Svenska Logopedförbundet

Det CPLOL bidrar med är att man tagit fram en slogan som kommer att
användas i samtliga länder, självfallet
översatt till landets språk. Den svenska
översättningen är ännu inte klar men
kommer att publiceras i LN i kommande nummer. Vidare har man även tagit
fram en affisch som är tänkt att användas i samtliga länder.
I den arbetsgrupp som tidigare arbetade med preventionsfrågor har man
färdigställt informationsmaterial med
inriktning mot tidig språkutveckling.
Detta material består i dels en färgglad
affisch som beskriver den tidiga språkutvecklingen, dels ett antal foldrar där
språkutveckling för olika åldersgrupper fokuseras. Allt detta material finns

Inför den sjätte mars kommer styrelsen att tillhandahålla material för lokalt
och regionalt användande och spridning. Allt material kommer att vara tillgängligt via webben och visst material
även i tryckt form. Detta material kan
beställas från kansliet.
I kommande nummer av LN samt
på webben kommer det också att finnas förslag på aktiviteter som lämpar
sig att genomföra regionalt och lokalt.
Givetvis är det upp till varje medlem
och arbetsplats att uppmärksamma dagen på det sätt som man själv finner
lämpligt men styrelsen vill erbjuda en
lista med förslag och idéer för inspiration.
Avslutningsvis står också projekt-
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gruppen till alla medlemmars och arbetsplatsers förfogande med möjlighet
att besvara frågor, bolla idéer mm.
Lokala aktiviteter
– var ska man lägga ribban?

Frågan är då hur mycket kan, vill och
orkar just du och din arbetsplats att
delta? Styrelsens filosofi är att det är
bättre att delta lite än inte alls. Vi tänker oss att aktiviteterna på det lokala
planet kan bestå i allt från att sätta upp
en affisch i väntrummet till att bjuda in
allmänheten till öppet hus med föreläsningar för allmänheten på temat ”Tidig
språkutveckling”.
I kommande nummer av LN kommer vi att presentera ett förslag till olika aktivitets- och ambitionsnivåer. Ta
en rejäl titt på förslaget och fundera över vilken nivå som lämpar sig för
din/er verksamhet. Som sagt så är det
bra om man i alla fall kan göra något!
Vad händer härnäst?

I skrivande stund arbetar projektgruppen för fullt med de praktiska förberedelserna av material, idélistor, nivåförslag mm. I nästa nummer av LN
kommer de listor och förslag som
nämnts i texten att presenteras liksom
den svenska översättningen av den slogan som ska användas.
Det vi önskar att NI gör just nu är att
ni börjar fundera och diskutera på era
arbetsplatser OM ni ska vara delaktiga
samt HUR denna delaktighet kan se ut.
Det kan också vara en idé att bilda en
liten grupp (om man arbetar på en arbetsplats med flera kollegor) alternativt
utse en person som ”håller i” förberedelserna inför dagen så att goda tankar
och initiativ inte slarvas bort.
Viktigast av allt är att ni redan nu
sätter ett stort L i er almanacka den 6/3
- L som i ”LOGOPEDDAGEN”!
Här hittar du mer information
och material!

www.cplol.org
www.logopedforbundet.se
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Program
Congress Languages
The official congress
languages will be English, French and German.
Simultaneous translation
will be provided into all
three languages.

Eva-Kristina Salameh:
”Linguistic and cultural
factors affecting assessment and intervention for
bilingual children with
language impairment”

Hotel Accomodation
The congress secretariat
will provide information
about accomodation to
fit a range of prices.

Une Europe
multilingue et
multiculturelle

Rosemarie Tracy:
”Multilingualism in early
childhood (and beyond):
myths, facts, challenges”

Free papers and posters
More than 60 papers and
posters have been accepted for presentation.
Congress Venue
The congress will take
place at the Berliner Congress Center,
Alexanderplatz,in the
centre of Berlin.

Congress Fees
The congress fee for ordinary participants:
195 Euros. Students:
100 Euros. After 30thJune
the fee will be 225 Euros.
And after 15thAugust 240
Euros.The congress fee
covers congress materials,
proceedings (CD), coffee
breaks,and lunches.

A multilingual
and multicultural
Europe
A challenge for
speech and language
therapists

Registration
Registration will open in
February. Further information will be avaiable
onww.cplol.org/eng/congres2006.htm.

1st announcement

Un défi pour les
orthophonistes

1ère annonce

Keynote speakers
Michel Paradis:
”The implications for
language therapy of increasing multilingualism and
multiculturalism in
Europe”

www.cplol.org/eng/congres2006.htm

Utvärdering av Lidcombeprogrammet i sverige
Kommer barnen uppnå flytande tal?? Hur
lång tid tar det?? Påverkas barnens kommunikation?? Vad tycker föräldrarna om
behandlingen??

I Logopednytt 1/04 skrev vi om Lidcombeprogrammet, en behandlingsmetod
för förskolebarn som stammar. Mycket
har hänt sedan sist, vi är nu certifierade
att behandla enligt Lidcombeprogrammet och har under ett och ett halvt års
tid använt metoden i vårt kliniska arbete. Vårt arbete att utvärdera metoden i
Sverige har också tagit fart på allvar. Vid
årsskiftet 04/05 fick vi vår pilotstudie finansierad och vi planerar att ha den färdigställd hösten -06.
Syftet med pilotstudien är att få vägledning om hur vi på lämpligt sätt kan
utföra utvärderingen och att anpassa
Lidcombeprogrammet till svenska förhållanden inför huvudstudien.
Lidcombeprogrammet har kritiserats från olika håll. En anledning till
att metoden ännu inte blivit etablerad
i Sverige är en rädsla för att den uppLOGOPEDNYTT 8/05

märksamhet som ägnas talet kan leda
till framtida talrädsla och kommunikationshämning hos barnet. Detta är något som tidigare utvärderingar inte har
fokuserat på. Fokus har istället lagts på
om barnen uppnår flytande tal eller ej.
Vi kommer också att undersöka om
barnen uppnår flytande tal men vår viktigaste frågeställning är; Hur påverkas
barnens kommunikation?
Huvudstudien kommer att bedrivas som en multicenterstudie där flera logopeder från olika delar av landet
ingår. För att få en bild av hur barnens
kommunikation påverkas kommer vi
att jämföra undersökningsgruppen med
två matchade kontrollgrupper.

Kontrollgrupp 2: normaltalande barn.

lyseras sedan utifrån bl a Initiativ-Respons-analys och MLU. Föräldrarnas
upplevelse av barnets stamning och av
behandlingen kommer att undersökas
via enkäter för undersökningsgruppen
och kontrollgrupp 1. Om barnet vistas
på förskola får en ansvarig pedagog fylla i en enkät hur den upplever barnens
tal.
En förutsättning för att huvudstudien ska kunna genomföras är att de logopeder som är kopplade till studien
utbildas. Vi har därför bjudit in Mary
Kingston och Rose-Marie Hayhow från
England för att ge en Lidcombeutbildning i Sverige (se bifogad annons). Utbildningen vänder sig främst till de logopeder som ingår i vår multicenterstudie.
Utöver dessa reserverade platser finns
det ca 10 platser för kollegor med god
erfarenhet av att arbeta med stamning
som vill förkovra sig inom området.

Barnen kommer att spelas in med
en matchad kamrat vid tre tillfällen på
respektive förskola. Inspelningarna ana-

Lovisa Femrell
Leg logoped
Danderyds sjukhus AB

Kontrollgrupp 1: barn som erhållit
behandling utifrån icke-undvikandeterapi.

Marita Åvall
Leg logoped
Alingsås Lasarett
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1:a Nationella Konferensen i Logopedi
Kära kolleger!
Logopedmottagningen i Jönköping i
samarbete med Avdelningen för logopedi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Enheten för logopedi & foniatri vid Karolinska Institutet
och Svenska Logopedförbundet är
mycket glada att kunna annonsera
den 1:a Nationella konferensen i logopedi som avhålls i Jönköping den 9-10
november 2006 – OBSERVERA ÄNDRAT DATUM!
Idén till denna konferens väcktes i samband med Logopedstämman
2005 i Göteborg där många intressanta logopediska föredrag presenterades
och gav verklig mersmak att få höra
mer och ge möjlighet för fler att presentera! Nu finns alltså ett nytt tillfälle
för alla att presentera pågående forskning, examensarbeten, utvecklingsarbeten, behandlingsmodeller, test-

instrument, andra idéer mm mm vid
landets sjukvårdsinrättningar/ motsvarande och institutioner/universitet. Utöver huvudföredrag med inbjudna talare kommer det att finnas utrymme
för korta föredrag, workshops/ demonstrationer och posters.
Förhoppningen är att Logopedstämman ska återkomma som tidigare vartannat år (nästa gång 2009) och
att en Nationell Konferens i Logopedi
kanske kunde utvecklas till en Nordisk
Konferens i Logopedi?
Nedan följer information om medverkan med bidrag (sammanfattning
(abstract) Informationen kommer också att finnas på hemsidan för Avdelningen för logopedi/GU www.logopedi.se
Inbjudan med anmälan om deltagande i konferensen, uppgift om kost-

nad, logi mm kommer att finnas i februari 2006. Vi vill redan nu meddela
att kostnaden för själva konferensen
inte kommer att överstiga 1000kr.
Välkomna med bidrag!
Hälsningar!
Birgitta Henning
Logopedmottagningen
Jönköping
Anette Lohmander
Avdelningen för logopedi
Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet
Maria Södersten
Enheten för logopedi & foniatri
Karolinska Institutet

Datum
Konferensdatum:
9 – 10 november 2006
Deadline för inskickat abstract:
15 maj 2006
Deadline för anmälan om deltagande: 1 september 2006

Programutkast
TORS 9 nov
09.00-10.00
10.00-10.50

11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.15
14.20-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
FRE 10 nov
09.00-9.50
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
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Innehåll
Registrering & Kaffe
Välkommen,
Inledning
Huvudföredrag 1
Fria föredrag
Lunch
Huvudföredrag 2
Demonstrationer
workshops
Kaffe
Fria föredrag

Huvudföredrag 3
Workshops
Demonstrationer
Lunch-fika
Fria föredrag
Huvudföredrag 4
Avslutning

Kommentar
Inledning om kvalitetsutveckling
Göran Henriks
Korta parallella föredrag
Medverkande från SBU
Parallella

Korta parallella föredrag

ICF & kommunikation
Parallella

Korta parallella föredrag
Gästtalare
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Instruktioner för Abstract (se även mall nedan)

Anmälan

Sammanfattningen/abstractet ska vara oss tillhanda senast den 15 maj 2006 och
skickas med e-post till: anette.lohmander@logopedi.gu.se

Anmälan av medverkan med presentation ska göras senast den 15 maj
2006 enligt instruktionerna nedan.
Anmälan om deltagande i konferensen ska göras senast den 1 sept 2006
på särskild blankett som kommer att
finnas i LN och på hemsidan enligt
ovan.

Antal ord:
Typsnitt:
Radavstånd:
Marginaler:

250 (exklusive titel och författare)
12 pkt, Times New roman
Enkelt
2,5 cm

Title: 1

2 pkt, centrerad, versaler, fet stil
Blank linje
Författare:
12 pkt, centrerad, fet stil
Institution/motsvarande: 12 pkt, centrerad, kursiv
Blank linje
Text:
12 pkt
Önskad presentation:

muntligt kortföredrag (15 min),
workshop/demonstration (45 min), poster

Kontakt:

(namn, adress, e-post)

Mall
TITLE
Författare
Institution/motsvarande

Önskad presentation:
(muntligt kortföredrag (15 min),
workshop/demonstration (45 min),
poster)
Kontakt:
(namn)
(Institution/motsvarande)
(Adress)
(E-post)
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Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Bodyt. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body
text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
Body text. Body text. Body text. Body text. Body text.
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Studentuellt

Internationell sommarkurs för logopedstudenter
– Jamen det blir väl spännande å få åka
till norra Finland, ja menar det hade
man ju inte gjort frivilligt utan vidare
sådär!
Uppmuntrande ord från en välmenande vän som innan resan kom med
käcka tillrop.
– De har en massa mygg däruppe,
stora som helikoptrar. Glöm inte myggmedel!
Socrates intensivprogram,”Buildin
g Bridges between Research, Assessment and Therapy in European SLT
Educational programmes” samlade för
elfte gången ihop logopedstudenter
från sjutton europeiska universitet. I år
hade turen kommit till finska Uleåborg.
Denna Finlands sjätte största stad med
127 000 invånare visade sig vara en
underskön kustpärla vid den nordöstra delen av Bottenviken. Vackra broar
och ett välutbyggt system av cykelbanor länkade ihop de olika stadsdelarna, som till stor del bestod av öar i varierande storlek.
Vi sex studenter från Stockholm och
Göteborg fick under tio intensiva dagar
vara med på föreläsningar och seminarier. Under första dagen presenterade
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varje universitet sitt program genom en
posterutställning, där man hade möjlighet att lära sig om övriga länders utbildningar. Ämnen som ”Desensibilisering i stamningsterapi”, ”Språk är rytm”
och ”Nya utmaningar i barnriktat tal till
döva barn efter neonatalt hörselprov
och tidiga cochleaimplantat” avhandlades under föreläsningarna och seminarierna. Vi försökte under oavbrutna
två och en halvtimmes långa föreläsningar att med slokande öron och sega
hjärnor hänga med i svängarna. Engelska ord och termer hamnade huller
om buller och blev varken rätt semantiskt eller syntaktiskt innan avbrottet
för lunch.
Undertecknad skickar en tacksamhetens tanke till det svenska skolsystemet som även låter oss med yrkesverksamma år bakom oss, få en möjlighet
att som äldre åter sätta sig i skolbänken. Vi höjde sommarkursens snittålder på studenterna med ett antal år!
Vi studenter bodde på universitetets campusområde och delade på studentlägenheter som under sommaren
fanns tillgängliga.
Utflykter till en stenåldersby vack-

ert belägen mitt i en av många bärrika skogar och båttur under några timmar, gav oss möjlighet att se mer av
omgivningarna runt Uleåborg. Hyrda
cyklar användes flitigt och tog oss på
finska äventyr som karaoke, bad, VM i
luftgitarr och pilates till tysk hårdrock.
Hade vi varit lika unga och outtröttliga som de belgiska studenterna, kunde
vi den sista kvällen hamnat på uttagningen till ”Tangoqueen 2005”. Luften
gick dock ur oss efter vårt röstövningsoch sånguppträdande som framfördes
under avslutningsmiddagen. ”S-tutan”
och /vom:/ verkar inte ha slagit igenom
hos röstlogopeder i andra delar av Europa. Vi har nu gett dem ett smakprov
av den svenska varianten.
Det var tolv roliga och lärorika dagar som gav oss mycket att ta med i
fortsatta studier och arbete. Vårt största dilemma är nu hur vi ska övertyga
våra kursare att låta oss åka till nästa
års sommarkurs i Strasbourg!
Hälsningar från
Madelene Georgsson, Maria Carlson
och Sofia Östberg, logopedkurs 26,
KI Stockholm
LOGOPEDNYTT 8/05

Lediga platser
och kurser

Utbildning i Lidcombeprogrammet
4-6 april och 5 oktober 2006

Teckna sjukförsäkring
när du är frisk.

Speech therapist Mary Kingston, Norwich,
och Speech therapist RoseMarie Hayhow, Bristol, är kursledare
för utbildningen. Lidcombeprogrammet är en behandlingsmetod
för förskolebarn som stammar.

Och känn ekonomisk trygghet
när du är sjukskriven.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Plats

Hotell Mörby, Danderyds Sjukhus, Stockholm
Kostnad

6000:- Inklusive moms, lunch och kaffe
Sista anmälningsdag 1 februari 2006

Max antal platser: 20 (inkl reserverade platser)
Platser erbjuds i första hand logopeder med
god klinisk erfarenhet av stamning.
Kontakt för anmälan

Lovisa Femrell
Talkliniken
Danderyds sjukhus AB
Tel: 08/655 57 34

Marita Åvall
Logopedmottagningen
Alingsås Lasarett
Tel: 0322/22 61 26

Logoped
Barn- och ungdomshabiliteringen i Värnamo
Barn- och ungdomshabiliteringen är en samlad resurs för
barn och ungdomar med funktionshinder i form av
rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.
Vi arbetar i välfungerande, tvärvetenskapligt sammansatta
team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social
kompetens i avsikt att få en helhetssyn på våra brukares
situation och habiliteringsbehov.
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö.
• Ett öppet tillåtande klimat och möjligheter att själv
utforma tjänstgöringen.
• Stöd av erfarna kollegor och regelbundna yrkesträffar.
• Goda fortbildnings- och utbildningsmöjligheter.
• Möjlighet till friskvård på betald arbetstid.
Din kompetens
Du ska vara leg logoped och inneha B-körkort. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

En förutsättning för att förbundet ska kunna erbjuda
medlemmarna en god service är att vårt
medlemsregister innehåller aktuella uppgifter.
Det är därför mycket viktigt att du anmäler när
du byter jobb, flyttar, börjar studera osv.
Gå in på vår webbplats

– www.dik.se –

Frågor och ansökan
Upplysningar lämnas av enhetschef Yvonne Nilsson, tel
0370-69 79 19 och logoped Carina Grahn, tel 070-496 01
07. Facklig företrädare är Åse Ronold-Söderlund, tel
036-32 43 45.
Välkommen med din ansökan till Ref nr J154/05,
Länssjukhuset Ryhov F6, 551 85 Jönköping senast den 19
december 2005.
Läs mer på www.lj.se/jobb

eller kontakta vårt medlemsregister,
tel 08-466 24 00, fax 08-466 24 13, e-post kansli@dik.se.
LOGOPEDNYTT 8/05
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Lediga platser
och kurser
Universitetssjukhuset

Grundkurs Dysfagi
utredning och behandling av vuxna patienter
Multidisciplinär Teamsamverkan

27 februari – 1 mars 2006
Röntgenavdelningen Universitetssjukh

Logoped
till länslogopedin i Uppsala län
Inom länslogopedin i Uppsala län är vi 27 logopeder
som arbetar med olika diagnosgrupper inom
allmänlogopedi. Vi befinner oss fortfarande i ett
expansivt skede och deltar i den nya logopedutbildningen som startade i januari 2005. Vi behöver
ytterligare förstärkning med fler logopeder.
Vikariat med tillträde 1 januari till och med juni
2006 med eventuell förlängning.
Detta vikariat är inriktas främst mot dyslexiutredningar och kan kombineras med någon/några andra
diagnoser.
Idag arbetar fyra logopeder i olika omfattning med
dyslexiutredningar. Vi är öppna för olika lösningar
och du har därför möjlighet att komma med egna
önskemål om inriktning och tjänstgöringsgrad i din
ansökan.
Mer information och upplysningar lämnas av
Verksamhetschef länslogopedin Marianne Christensen,
018-611 53 26,
marianne.christensen@akademiska.se
Leg logoped Cecilia von Mentzer, 018-611 53 20,
cecilia.von.mentzer@akademiska.se
Välkommen med din ansökan
med ref nr 1305-40, styrkt meritförteckning och
betyg till Akademiska sjukhuset,
Karin Eriksson, Neurodivisionens adm.,
751 85 Uppsala eller via e-post till
karin.b.eriksson@akademiska.se, senast den
19 december.

Kursen anordnas av Avdelningen för diagnostisk radiologi, Lunds
universitet, UMAS, Malmö.
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet
Information: Logoped Margareta Bülow,
Röntgenavd, UMAS, 205 02 Malmö.
Tel 040-338866, e-mail: margareta.bulow@med.lu.se.
Anmälan senast den 10 februari 2006 till Eva Prahl, Avd f diagnostisk
radiologi, UMAS, 205 02 Malmö. Tel 040-338860, fax 040-338798,
e-mail: eva.prahl@med.lu.se.

Vi är en länsenhet med verksamhet i Hälsingland och Gästrikland. Till enheten hör samtliga länets logopeder, inkl habiliteringens. Organisatoriskt tillhör
vi Gävle sjukhus, där vi ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabiliteringsmedicin. Vår verksamhetschef
är logoped.
Vi är idag 17 logopeder och sex administratörer. Vi har delat in oss i områdessektioner – Afasi, Barn, Röst/stamning, Administration. Via möten i sektionerna utvecklar vi oss yrkesmässigt och skapar länsövergripande rutiner för
verksamheten. I länet finns även KOM-X, med specialinriktning på AKK. Två
av våra logopeder arbetar i det teamet. Vi arbetar också i viss utsträckning
med telemedicin, främst med afasi. Just nu förkovrar vi oss som handledare
och har nyligen haft glädjen att ta emot våra sex studenter från Logopedutbildningen i Uppsala.

Logopedverksamheten Gävleborg
önskar förstärkning och söker nu

Logopeder habilitering,
rehabilitering
Vi behöver förstärkning på kliniken för länsrehabilitering i Sandviken, logopedmottagningarna i Bollnäs och Hudiksvall, samt barnoch ungdomshabiliteringar och vuxenhabiliteringar i länet.
Anställningsformer: Tillsvidareanställning och vikariat
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen att hälsa på oss och besöka de olika verksamheterna.
Ring gärna cheflogoped Rose-Marie Svensson, tel 026 – 15 47 11
så får du veta mer.
Facklig företrädare är Karin Langesten, tel 026 – 15 47 80.
E-postadresser : rose-marie.svensson@lg.se samt
karin.langesten@lg.se
Välkommen med din ansökan senast 051230 till:
Rose-Marie Svensson, Logopedverksamheten Gävleborg,
Gävle Sjukhuset, 801 87 Gävle.

www.akademiska.se
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DIKs förbundsstyrelse:
Karin Åström Iko
Karin Linder
Martin Andrén
Maj Eriksson
Ingrid Höglind
Ola Kellgren
Camilla Lundberg
Inga Maj Lundmark
Ylva Rosell
Kristin Rosenberg
Hanna Strömberg

TEL (ARB:)

ordförande
vice ordförande

08-466 24 04
08-570 356 56
046-35 04 54
063-14 30 48
0300-83 42 86
090-17 18 02
0418-47 05 24
031-342 28 45
08-553 281 86
040-34 67 12
070-799 84 93

Delföreningsordförande:
DIK Arkivariefacket
DIK Bibliotekarieförbundet
DIK Kulturfacket
DIK Kommunikation
Svenska Logopedförbundet
DIK Museimannaförbundet

Medlemsärenden:
Britt-Marie Berggren
Susanna Leijthoff
Lena Tiberg
Britta Westin

Leif Knutsson
Johannes Rudberg
Anna Sjöberg
Margareta Söderström
Ingrid Kongslöv
Karin Linder

042-10 74 62
08-463 44 34
070-175 75 40
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Vid presentationen av sammanfattningarna ur examensuppsatserna från
GU var det tyvärr en som föll bort.
Vi ber författaren och läsarna om
ursäkt och presenterar nu äntligen:

När barnet inte vill äta
– granskning av ett problemområde
inom habilitering
Sammanfattning

Matlaget, ett arbetslag sammansatt av
flera yrkesgrupper, bildades på regionhabiliteringen Folke Bernadottehemmet (FBH) 1991. Teamet utreder och
behandlar barn med ätproblem. Under
flera år dominerade barnen med ätmotoriska problem men de senaste 6 – 7
åren har allt fler barn remitterats därför att de inte vill äta trots en god oralmotorisk funktion. I denna studie bearbetades data ur journaler för 56 barn,
som utretts på FBH under en 3-årsperiod för ätproblem. Syftet var att särskilja
ätproblem som berodde på bristande
oralmotorisk förmåga och avvikande
ätbeteende.
Ett observationsschema, Ätobservation, med 28 variabler konstruera-

Författare

Handledare

Logoped Ingalill Ek

Margareta Dahl
Birgitta Sidenwall
Ewa Söderpalm

des på grundval av uppgifter i logopedjournaler. Ätobservationen gjorde
det möjligt att belysa både oralmotorik
och ätbeteende.
Även medicinska journaler granskades med avseende på faktorer av betydelse för utveckling av avvikande ätbeteende (21 variabler). För bearbetning
av data skapades en databas i vilken
variablerna fördes in och graderades.
När avvikelsepoängen för variablerna i
Ätobservationen summerades, blev det
möjligt att avgränsa problemområden
och formulera ätdiagnoser inom ätmotorik, ätbeteende samt missbildningar. Barnen med avvikande ätbeteende
visade sig vara oralt taktilt över- eller
underkänsliga, en sensorisk känslighet
som i flera fall visat sig som bristande

ätintresse redan under den tidiga uppfödningen. Barnen med ätmotoriska
svårigheter hade i något större utsträckning haft svår syrebrist eller komplikationer under nyföddhetsperioden. Det
behövs ett mycket större barnunderlag,
noggrannare bakgrundsdata och bättre
anpassade bedömningsvariabler för att
ringa in varför vissa barn utvecklar ett
avvikande ätbeteende medan andra
får övervägande ätmotoriska problem.
Det behövs dessutom en gemensamt
överenskommen terminologi, baserad
på klinisk erfarenhet, som betecknar
den mångfald av ätproblem som barn
inom barnhabilitering uppvisar.
Det är av stor vikt att en sådan terminologi också innefattar barnens sensoriska upplevelser av ätande.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Tack för gott samarbete under det gångna året och vi hoppas
att få presentera många intressanta artiklar även nästa år.
Nästa manusstopp är den 9/1-06!
/Mvh, Logopednytts Redaktion

