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Mitt i en febertopp kommer det till 
mig: Herregud, det är jag som ska skri-
va nästa ledare i LN och det är bara två 
dagar kvar till manusstopp! Som om li-
vet inte var nog arbetsamt just nu. Vi 
vältrar oss i virus, alla är sjuka hela ti-
den. Om jag inte själv är sjuk och vaken 
på nätterna på grund av feber, snuva, 
hosta, illamående, ja alla symtom man 
kan tänka sig, så är det naturligtvis bar-
nen som väcker mig. Den ena vaknar 
var 20:e minut och den andra är va-
ken några timmar i taget under natten. 
Det är hosta och spyor, öronont och 
magont, alvedon och näsdroppar, vill 
inte ta pencillinet. Men ska det verkli-
gen vara såhär? När tar det slut? Enda 
försök till flykt från det sjuka hemmet 
den sista veckan slutade i motorstopp 
i en hästhage på Tjörn. Vi stannade för 
att ena barnet INTE skulle spy och det 
slutade med att bilen inte startade. En 
värdig avslutning på ett bedrövligt år.

Visst ja, det var en ledare jag skul-
le skriva, inte en krönika till tidningen 
Mama.

Du håller just det första numret av 
Logopednytt år 2006 i din hand och 
när jag skriver det här är det nya året 
bara några dagar gammalt. Fortfaran-
de löftesrikt och oskrivet. Oavsett vad 
man har haft för personliga erfarenhe-

ter av 2005 så är vi nog många som 
önskar oss ett lite lugnare år 2006.  

För mig blev 2005 ett år där djup 
sorg och stor lycka blandades om vart-
annat. Liv och död, sorg och glädje. Li-
vet tar ibland vägar som vi inte själva 
har valt och det är svårt att acceptera 
att vi har så lite att säga till om. Att så 
mycket i livet är utanför vår kontroll. 

Just nu känns det som en stor be-
frielse att få skriva 2006 istället, byta 
kalender, försöka öppna blicken framåt 
och tänka att livet måste gå vidare. Det 
är min största lärdom från förra året, 
att livet går vidare även när man nästan 
tror att det är omöjligt. År 2005 var jag 
mer mamma och dotter än logoped. 
Det har varit sparsamt med yrkeserfa-
renhet, men kontakten med kollegor 
och det normala liv som en arbetsplats 
representerar när det övriga livet är 
svårt att bära har varit ovärdelig. 

Jag hoppas att 2006 blir ett hälso-
samt år där jag och alla SLOFs med-
lemmar får vara friska och glada. Om 
vi ska kunna förbättra vår arbetssitua-
tion (där så behövs), höja våra löner, 
stressa mindre och dessutom ha tid för 
familj och fritid så behövs hälsa och ett 
gott humör!

Gott nytt år önskar Åsa Mogren
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Nytt från styrelsen

• Först och främst vill styrelsen ta det-
ta tillfälle i akt att önska alla med-
lemmar och läsare ett riktigt GOTT 
NYTT ÅR! Vi hoppas att 2006 ska 
bli ett spännande och kreativt år.

• En stor händelse detta år är den Eu-
ropeiska Logopeddagen som äger 
rum den 6/3 2006. På annan plats 
i detta nummer finns en artikel med 
förslag på aktiviteter som kan lämpa 
sig att genomföra för att uppmärk-
samma dagen lokalt. Såväl infor-
mation som material finns även att 
tillgå via hemsidan www.logoped-
forbundet.se.

• Svenska Logopedförbundet erbju-
der även detta år en kursdag i ju-
ridik för logopeder. Precis som vid 
föregående tillfälle är det profes-
sionsjurist Dina Jacobsson som fö-
reläser. Kursdagen äger denna gång 
rum i Hässleholm den 15 februari 
och är precis som vid förra tillfället 
kostnadsfri för medlemmar. Mer in-
formation finns i detta nummer av 
LN, på nätet och i din e-postlåda.

• Arbetet med ett nytt primärvårds-
förslag fortskrider. Arbetsgruppen 
träffades den 15/12 och ytterligare 
möten är inplanerade. Samarbetet 

med SACOs vårdförbund är fortsatt 
mycket positivt.

• Svenska Logopedförbundet har haft 
kontakt med såväl det Norska som 
det Isländska logopedförbunden. 
Dessa förbund söker kontakt då de 
önskar utveckla sina respektive pro-
fessionsförbund och i Islands fall 
även då förbundet arbetar för att 
få till stånd en nationell logopedut-
bildning. Styrelsen för Svenska Lo-
gopedförbundet är som alltid väl-
digt positiva till dessa kontakter då 
det finns potential att utveckla det 
nordiska samarbetet.

• Ett annat intressant nordiskt samar-
bete som Svenska Logopedförbun-
det är involverade i är förberedel-
serna inför och planeringen av IALP 
kongressen i Köpenhamn 2007. Ar-
betet är i full gång och goda kon-
takter med programkomittén och 
arrangörerna är etablerade.

• Svenska Logopedförbundet har 
deltagit som representant för ar-
betsmarknadsorganisationerna i en 
referensgrupp vid utbildningsdepar-
tementet där man f n gör en översyn 
av examensordningen för bl a logo-
pedutbildningarna.

• Tolv medlemmar har nu tilldelats 
varsin bok som tack för att de upp-
daterade sina e-post adresser innan 
årsskiftet. En lista på vilka som blivit 
stolta ägare till en bok finns i detta 
nummer av LN.

• Sedan föregående nummer av LN 
har styrelsen sammanträtt den 15/12 
samt den 19/1. Nästa ordinarie sty-
relsemöte äger rum den 3/3. 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Följande medlemmar 
har vunnit böcker:

Sofia Norrman, Norrtälje
Eva Sonered, Uppsala
Ann-Christine Wennerström, Ljungsbro
Karin Göransson, Värnamo
Anne Gullstrand, Köpingsvik
Emma Gotthardsson, Karlskrona
Annika Eng-Olofsson, Hjärup
Anna Christiansson, Halmstad
Helene Gustavsson, Torslanda 
Anna-Karin Andersen, Västerås
Jenny Sandberg, Gävle 
David Salomonsson, Piteå

Bokregn över e-postanvändare

Under hösten uppmanades alla medlemmar uppdatera sina 
e-postadresser före den 1/1 2006. Bland de medlemmar som 
hade en korrekt uppdaterad e-postadress till detta datum 
utlovades ett antal böcker.

Med hjälp av Maria Klingemo vid DIKs 
kansli har vi nu utsett 12 medlemmar 
som alla får varsin bok hemskickad.

Tack till alla som kontrollerat och, där 
så behövts, korrigerat sina kontakt-
uppgifter. Som ni förhoppningsvis har 
märkt har vi nu påbörjat våra elektro-
niska kommunikation genom ett antal 

informationsutskick till samtliga med-
lemmar som lämnat sin e-post adress. 
Har du inte fått något mail med infor-
mation från styrelsen och känner att du 
vill ha det är du välkommen att kon-
takta medlemsregistret för att kontrol-
lera och uppdatera dina uppgifter. Det 
går också bra att själv göra detta via 
webben.
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Som ni har kunnat läsa i tidigare nummer 
av LN äger den Europeiska Logopedda-
gen rum den 6/3 i år. Eftersom styrelsen 
för Svenska Logopedförbundet hoppas 
att så många som möjligt vill uppmärk-
samma denna dag vill vi här bjuda på 
lite tips och idéer kring aktiviteter som 
lämpar sig för dagen.

Bakgrund
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 ock-
så CPLOL skulle anordna en sådan 
dag, gemensam för alla medlemmar. 
Det totala antalet logopeder som nu-
mera 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 6 mars 2006 kommer därför 
alla Europas logopedförbund att sätta 
gemensamt fokus på barnspråk och lo-
gopeder!

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.

Den första Europadagen ägnas åt 
barnspråk, 0-3 år. Anledningen till det 
är att CPLOL redan producerat en hel 
del gemensamt material. Postern om 
språkutveckling finns numera tillgäng-
lig på inte mindre än 14 språk. De bro-
schyrer om språkutveckling som ock-
så producerats inom CPLOL finns på 
9 olika språk, med samma layout och 
design. Se www.cplol.org samt www.
logopedforbundet.se för den svenska 
versionen som logoped Monica Wes-
terlund så förtjänstfullt översatt. Stort 
tack för din hjälp med detta, Monica!

Idélista 
Så vad kan man då göra för att upp-
märksamma en dag som denna?

Projektgruppen i styrelsen har 
brainstormat och funderat och försökt 
hitta förslag på aktiviteter som kan läm-
pa sig att genomföra på de flesta orter 
och i de flesta verksamheter. De idéer 
vi vaskat fram finner ni här:

• sätta upp affischer på sta´n

• dela ut material (affischer och 
 broschyrer)

• sprida statistikuppgifter gällande 
barnspråk till samarbetspartners, 
beslutsfattare, allmänhet

• skriva artiklar för publicering i 
 dagspress, lokal press eller popu-

lär/veckopress t ex föräldratidningar 
och liknande

• kontakta lokala media (radio, TV, 
press)

• öppet hus (här kan man med fördel 
använda powerpointpresentation 
från Svenska Logopedförbundet)

• föreläsningar (här kan man med för-
del använda powerpointpresentation 
från Svenska Logopedförbundet)

• bjuda in BVC-personal

• uppsökande verksamhet BHV, 
barnkliniker, bibliotek, öppna för-
skolor, förskolor/barnomsorg

Detta är endast förslag på aktiviteter 
man kan genomföra lokalt. Givetvis 
finns det många andra aktiviteter som 
lämpar sig för att uppmärksamma den 
Europeiska Logopeddagen. Det viktiga 
är att man hittar den eller de aktivite-
ter som passar den egna verksamheten 
bäst.

Material 
I idélistan nämns olika material som 
affischer, broschyrer och powerpoint-
presentation som man kan använda sig 
av på olika sätt. För att ge en överblick 
över vilket material som finns och som 
framförallt lämpar sig för den 6/3 har vi 
sammanställt en materiallista. Det som 
finns att tillgå är: 

• CPLOLs officiella affisch för pro-
jektet ”Europeiska Logopeddagen” 
med slogan 

• CPLOLs så kallade ”preventions-
affisch” med information om hur 
man kan göra preventiva insatser 
kring tidig språkutveckling

• fyra broschyrer om barnspråksut-
veckling åldrarna 0 – 1 år, 1 – 2 år, 
2- 3 år samt 3 – 4 år

• powerpointpresentation om tidig 
barnspråksutveckling 

All information finns att ladda ner på 
www.logopedforbundet.se. Vill man 
använda någon affisch eller broschyr 
på något annat språk än svenska finns 
de att tillgå på www.cplol.org. Den 
svenska versionen av affischerna och 
broschyrerna kan även beställas från 
DIKs kansli.

Aktivitetsnivåer
Givetvis måste aktiviteterna i samband 
med den Europeiska Logopeddagen 
anpassas till den verksamhet man be-
finner sig i. Alla medlemmar och verk-
samheter har olika förutsättningar och 
intressen att delta i olika stor utsträck-
ning.

Från Svenska Logopedförbundets 
sida hoppas vi att så många som möj-
ligt i alla fall vill delta på något sätt. För 
att ge er en idé om hur mycket eller lite 
som krävs för att ha bidragit till firan-
det av dagen har vi satt ihop en lista 
med förslag på lite olika aktivitetsnivå-
er som man kan välja att lägga sig på. 
Detta är endast ett förslag och ett för-
sök att ge en bild av att även en till sy-
nes ganska liten insats också är ett sätt 
att vara delaktig.

• nivå 1 sätta upp EU-dagsaffischen i 
väntrummet

• nivå 2 dela ut preventionsaffischen 
och/eller brochyrer till de BVC, 
barnkliniker, bibliotek, öppna för-
skolor och förskolor som finns i 
närområdet

• nivå 3 öppet hus på mottagningen
 OCH/ELLER

• öppna populärvetenskapliga före-
läsningar kring tidig språkutveckling 
OCH/ELLER

• skriva och publicera debattartikel

Kontakt
Har du tankar, frågor, synpunkter eller 
av andra anledningar vill komma i kon-
takt med projektgruppen för Europeis-
ka Logopeddagen?

Välkommen att skicka ett mail till;
logopeddagen@dik.se

Hur ska ni uppmärksamma 
europeiska logopeddagen?
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I tidigare rapporter om akademikernas 
löne- och standardutveckling har aka-
demikerna halkat efter industriarbe-
taren. Denna gång har samtliga grup-
per fått reala bruttolöneökningar och 
i stort sett alla har fått större ökning, 
i procent räknat, än industriarbetaren. 
Det är 19 utbildningsgrupper inom oli-
ka arbetsmarknadssektorer som analy-
serats vad avser perioderna 1998-2001 
och 2001-2004. Rapporten tar upp hur 
ekonomin ser ut när det gått tre, sex 
och trettio år efter examen.

 Efter det att skatt, studieskuld och 
nödvändiga utgifter är betalda har 
samtliga utbildningsgrupper fått mer 
över 2004 jämfört med 1998. Bland 
dem som varit ute i arbetslivet kort tid 
är det fler grupper som haft större pro-
centuell förbättring jämfört med indu-
striarbetaren, än bland dem som varit 
ute i 30 år de olika åren. Efter 30 år 
är det bara sju grupper som haft större 
förbättring och de återfinns inom den 
kommunala sektorn. 

 

Några resultat ur 
rapporten:
Bruttolön
– Samtliga grupper fick ökad brutto-
lön i fast penningvärde sett över hela 
perioden, men framförallt var det de 
kommunalanställda som fick bland de 
största förbättringarna.

 – Högsta bruttolönerna hade privat-

anställda civilingenjörer, jurister, civile-
konomer, apotekare och samhällsvetare.
 – För de flesta var förändringar-
na störst tre och sex år efter examen 
med upp till drygt 20 procents real-
lönelyft. Vinnare var privatanställd 
arkitekt samt kommunalt anställd 
psykolog och naturvetare. Förlo-
rare var privatanställd samhällsve-
tare med tre procents förbättring.
 – Även de som år 2004 arbetat 30 
år efter examen hade realt högre lö-
ner jämfört med dem som arbetat lika 
länge 1998. Undantaget utgörs av den 
privatanställde juristen, som hamna-
de på plus minus noll. Kommunalan-
ställda, som arbetsterapeut, psyko-
log, sjukgymnast och socialsekreterare 
kom bäst ut 2004 jämfört med 1998.
 – De största förbättringarna kom 
under perioden 1998 - 2001. Under 
åren 2001 - 2004 var bilden mer splitt-
rad. Flera grupper, privat och statligt 
anställda, fick reallönesänkningar un-
der den perioden. Exempelvis fick pri-
vatanställd jurist, 30 år efter examen, 
minus 8 procent.

 De senaste åren finns det tecken 
på en bättre löneutveckling. Innebör-
den är att fler arbetsgivare låter erfa-
renhet och förvärvad skicklighet väga 
tyngre och att kommunerna behöver 
höja sektorns lönestatus. 

– I själva verket är denna löneut-
vecklingstendens starkare än vad dessa 
siffror förmår fånga, eftersom löneök-
ningar över “taket” för äldre medarbe-

tare normalt motsvaras av relativt stora 
avgifter för pensionsåtaganden, säger 
Gunnar Wetterberg på SACO. 

 
Skatt
– Andelen skatt som akademikerna 
och industriarbetaren betalat har sjun-
kit under hela perioden 1998 - 2004, 
runt fyra procentenheter. 

– 30 år efter examen fanns några 
grupper i högsta statliga skatteskiktet. 
En del grupper hade inte så höga lö-
ner att de kom upp i nedre gränsen för 
statlig skatt.

 
Kvar efter skatt, nödvändiga utgifter 
och återbetalning av studieskulden
Som ett mått på ekonomisk standard 
kan det belopp som man har kvar efter 
det att nödvändiga levnadsomkostna-
der, skatt och återbetalning av studie-
skulden användas. Här har vi räknat på 
en ensamstående man som bor i hyres-
lägenhet utan bil.

– 1998 hade nio akademikergrup-
per, bland dem som tog examen tre år 
tidigare, mindre kvar än industriarbeta-
ren. Bland dem som samma år varit ute 
i sex år efter examen var det fem grup-
per, samtliga kommunalanställda, som 
hade mindre kvar. 

– År 2001 och 2004 var det fär-
re grupper, men fortfarande fanns det 
inom kommunala sektorn de som hade 
mindre kvar än industriarbetaren, ar-
betsterapeut, sjukgymnast, socialse-
kreterare och bibliotekarie.
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Ekonomin för akademiker som varit ute i yrkeslivet ett tag har 
förbättrats, framförallt genom att bruttolönerna stigit. Även 
skattesänkningar och låg infl ation har medfört att man har mer 
över idag än för några år sedan. 
 – Framförallt under åren 1998 - 2001 skedde stora förbätt-
ringarna. Mellan åren 2001 och 2004 fanns det till och med 
grupper som fi ck försämringar, säger Ulla Samuel på Institutet 
för Privatekonomi, FöreningsSparbanken, som tillsammans med 
SACO sammanställt rapporten. De som kom bäst ut den senare 
perioden fanns bland de kommunalt anställda.

Ljusare bild av 
akademikernas ekonomi
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Grupp Kvar 1998  Kvar 2004 Ökning

Arbetsterapeuten 2 690 kr  4 940 kr   84%
Gymnasielärare  3 480 kr  5 900 kr  70%
Industriarbetare 4 030 kr  5 550 kr 38%

Exempel: Sex år efter examen. 
(I 2004 års penningvärde.) 

Arbetsterapeuten hade 2004 betalat 
studiemedelsavgift på 760 kronor per 
månad, gymnasieläraren 830 kronor. 

– När 30 år gått efter examen hade 
samtliga grupper alla tre åren (1998, 
2001 och 2004) passerat industriarbe-
taren.

– Ökningstakten i förbättringarna 
mellan åren var som störst för de yngre 
åldersgrupperna, medan det för dem 
som varit i yrkeslivet i 30 år oftast var 
på samma nivå som för industriarbeta-
ren, med 38 procent under hela peri-
oden 1998 - 2004. Där var det enbart 
kommunalanställda som hade högre 
ökningstakt, vilket visar att man satsa-
de på äldre arbetskraft.

 
Slutsatser
– Trenden verkar gå mot att akademi-
kernas ekonomiska standard närmar sig 
varandra i olika grupper och sektorer. 
Men fortfarande är det akademikerna 
inom kommunala sektorn som har de 
lägsta nivåerna, konstaterar Ylva Yng-
veson, chef för Institutet för Privateko-
nomi.

 Rapporten visar att akademiker-
nas standard förbättrats med åren. För 
många grupper har det dock tagit lång 
tid innan utbildningen har gett lön för 
mödan.

Rapporten finns på våra respektive 
hemsidor: www.fsb.se/privatekonomi, 
och www.saco.se

 
Ytterligare information:
FöreningsSparbanken Ylva Yngveson, 
telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45, 
Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38

 
SACO, Gunnar Wetterberg, tfn 08-613 
48 69, 070-68 911 22, Annakarin Berg-
ström, tfn 08-613 48 45, Evy Berglund, 
tfn 08-613 48 48.

En majoritet av dagens akademiker 
tycker att den egna arbetsinsatsen är 
en viktig faktor när lönen ska sättas. De 
anser också att lönen och lönestruktu-
ren motiverar till goda arbetsinsatser, 
något som konstruktörerna av dagens 
lokala och individuella avtal syftade 
till. Det visar SACO-ekonomerna Lena 
Granqvist och Håkan Regnér i rappor-
ten ”Lön och individuella drivkrafter”.

– Vi har gått till kärnan i de ramavtal 
som styr akademikernas lönebildning. 
Och de svar vi får visar att medlemmar-
na på det stora hela anser att drivkraf-
terna fungerar, säger Lena Granqvist.

En av grundbultarna är samban-
det mellan lön och prestation. Nära 60 
procent av akademikerna anser att ar-
betsinsatsen påverkar lönen i hög el-
ler viss utsträckning. Drygt 60 procent 
anger också att den egna arbetsmoti-
vationen skulle öka i någon (liten, viss 
och hög) utsträckning om lönesprid-
ningen blev större.

Men attityderna varierar med kön, 
ålder, befattning och arbetsmarknads-
sektor. Akademiker inom den privata 
sektorn anser i större utsträckning än 
offentliganställda att arbetsinsatsen på-
verkar lönen, lägst ligger stat och lands-
ting. Däremot finns inga säkra attityd-
skillnader mellan kvinnor och män, 
mellan personer i olika åldrar eller med 
olika årslön.

När det gäller frågan om dålig lön 
påverkar den egna arbetsprestationen 
negativt visar svaren att kvinnor i klart 
mindre utsträckning än män låter miss-
nöje påverka arbetsinsatsen. Detsam-
ma gäller chefer och deltidsanställda. 
Kvinnor anser också i mindre utsträck-
ning än män att större löneskillnader 
skulle öka arbetsmotivationen.

Många SACO-förbund har slutit av-
tal om lönesamtal på lokal nivå. Rap-
porten visar att 35 procent anser att lö-
nesamtalen påverkar deras arbetsinsats 
i liten utsträckning medan en tredjedel 

anser att samtalen har viss eller stor be-
tydelse.

Yngre akademiker tror att de lyck-
as bättre än sina äldre kollegor i löne-
förhandlingar direkt med chefen. Yngre 
jämför också den egna lönen med an-
dras i större utsträckning än äldre.

Rapporten visar att lönesamtalen är 
minst vanliga inom den statliga sektorn. 
Chansen att en deltidsarbetande aka-
demiker har lönesamtal är också signi-
fikant lägre än för en heltidsarbetande.

Sannolikheten att få förhandla själv 
är mer än dubbelt så hög för en pri-
vat- eller kommunalt anställd jämfört 
med den som arbetar inom den statli-
ga sektorn. Chansen att själv förhand-
la om lönen minskar med åldern. Det 
finns också en signifikant skillnad mel-
lan personer med mycket höga och de 
med mycket låga löner.

Göran Sten, SACO

Lön som drivkraft viktig för akademiker
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Anslagstavlan

Välkomna 
till nätverksträff 

– stamning!
I samband med stamningskursen 

(MPC) på Danderyds sjukhus 
förra året bildades ett nationellt 

nätverk för logopeder som arbetar 
med stamning. Nätverket är 

givetvis öppet även för dem som 
inte deltog i kursen. Syftet är att 
utbyta erfarenheter inom stam-
ningsområdet och att organisera 

gemensam fortbildning. 

Första träffen anordnas i 

Göteborg 23-24 mars 2006.

För program och övrig 
information kontakta 

harriet.stenkvist@vgregion.se 
tel 031- 342 28 72.
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Första föreläsningen avvek något från 
behandlingstemat, men var inte min-
dre intressant. Mats Bågesund, över-
tandläkare på US pratade om ”Salivens 
betydelse för sväljning och smak”. Han 
berättade bl a att salivproduktionen va-
rierar över dygnet och att om man inte 
tuggar så minskar salivsekretionen. Ju 
mindre saliv som finns i tuggan desto 
längre tid tar det att transportera den 
genom munnen. Saliven har många 
viktiga funktioner: att fukta och rengö-
ra, preparera tuggan, vara barriär mot 
skada, skydda mot uttorkning, kon-
trollera mikrofloran, buffra karies och 
magsaft, glid- och smörjfunktion, un-
derlätta och göra sväljningen säkrare. 

Nästa talare var Mary Hägg, över-
tandläkare vid Tal & Svälj Center, Hu-
diksvalls sjukhus. ”Effekter av motorisk 
och sensorisk stimulering hos stroke-
patienter med långvarig dysfagi” 1 var 
ämnet. I en pilotstudie fick 7 patien-
ter med kvarstående orofaryngeal dys-
fagi minst 6 månader efter stroke, del-
ta i 5 veckors behandling. De hade alla 
erhållit konventionell behandling un-
der minst 6 månader och åt per os, 
men måltid tog lång tid. Patienterna 
bedömdes före och efter terapi utef-
ter 7 parametrar. Behandlingen bestod 
av hemträning 2-3 ggr/dag före måltid 

(gomplatta, manuell orofacial stimule-
ring, blåsövning för velumstängning), 
behandling hos sjukgymnast 1 tim/v 
(kroppsterapi, orofacial regulationste-
rapi enligt Castillo Morales) samt be-
handling på Tal & Svälj Center 1 tim/
v enligt alla ovanstående behandlings-
metoder. Resultatet visade en tydlig 
förbättring för de flesta patienterna, t 
ex blev de två som hade besvär med 
läckage till näsan av med detta och 
besvär med dregling minskade. Vid ut-
värdering med videoradiografi kunde 
man se att retentionen i svalgets fickor 
minskade. Patienterna upplevde även 
subjektivt en förbättring. 

”Vital Stim – elektrisk stimulering 
av svalgmuskulaturen” var nästa punkt 
med logoped Liisa Strömer, Karolin-
ska Universitetssjukhuset, Solna. Vital 
Stim är namnet på en apparat utveck-
lad i USA som elektriskt stimulerar 
musklerna genom att elektroder place-
ras på halsen. Elektrisk stimulering av 
musklerna är inget nytt, men det nya 
med Vital Stim är att den är anpassad 
just för svalgmuskulaturen. Alla musk-
ler går dock tyvärr inte att komma åt 
direkt. Behandlingen varar en timme, 
exklusive för- och efterarbete med att 
bland annat placera elektroder och 
justera strömstyrkan så att den kom-

mer upp i ”arbetsstyrka”. Arbetsstyrkan 
innebär att patienten känner att det 
drar, men inte gör ont. Under stimu-
leringen ska patienten utföra sin vanli-
ga sväljträning. Man tränar minst 3 ggr/
v i omgångar på 10-12 behandlingar. 
Liisas erfarenhet är att det brukar be-
hövas minst två behandlingsomgångar 
för att ge resultat. Metoden är mycket 
populär i USA, men någon svensk be-
handlingsstudie finns ännu inte. Liisa 
presenterade dock ett fall med en pa-
tient som efter en svår stroke för ca 6 
år sedan ej kunde utlösa sväljning och 
aspirerade saliv. Denna patient kan ef-
ter behandling med ”Vital Stim” inta 
smakportioner. 

Sista föreläsningen före lunch stod 
logoped Margareta Gonzalez Lindh, lo-
goped i Gävle, för och titeln var ”Deep 
Pharyngeal Neuromuscular Stimulation 
(DPNS)”. Metoden är utvecklad i USA 
och har tidigare omnämnts i Logoped-
nytt. Margareta deltog i den kurs som 
hölls av grundaren Karlene Stefanakos 
på Huddinge sjukhus 2004. Karlene 
vill att man går kursen och blir certi-
fierad innan man använder metoden. 
En kurs kommer att hållas i Helsingfors 
i augusti 2006. Metoden bygger på 
att alla reflexer i svalget ger input till 
hjärnstammen och genom att stimule-

1 Hägg, M, Larsson, B. (2004) Effects of motor and sensory stimulation in stroke patients with long-lasting dysphagia. Dysphagia; 19(4): 219-30.

Detta årliga evenemang för dysfagi-intresserade anordnades 
denna gång i Linköping. En programgrupp vid Universitets-
sjukhuset (US), med chefslogoped Christina Danbolt i spetsen 
hade fått ihop ett digert och mycket intressant program som 
framför allt inriktade sig på nya behandlingsmetoder. 

Rapport från Östsväljardagen 
i Linköping 1 december
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ra nedsatta reflexer och muskler i sval-
get kan sväljningen förbättras. Stimule-
ringen sker genom att man bestryker 
tre reflexpunkter (tungans bakre del, 
mjuka gommen samt övre och mel-
lersta svalgkonstriktorerna) med ”top-
sar” som är genomfrysta och indränk-
ta i ngt surt (oftast citron, men även 
svartvinbärssmak förekommer). Det-
ta ska orsaka kväljning hos patienten 
och ske minst 3 ggr/v i 4-6 veckor ca 
1 timme varje gång. Innan behandling-
en startar ska sväljningen dokumen-
teras med terapeutisk sväljningsrönt-
gen. Margareta presenterade slutligen 
två egna patientfall där förbättring av 
sväljning uppnåddes efter behandling 
enligt DPNS 3 ggr/v i 5 veckor. 

Efter en stärkande lunch som vi alla 
svalde utan problem, var det dags för 
eftermiddagens punkter. Dessa inled-
des av logoped Anita McAllister, pro-
gramstudierektor på logopedutbild-
ningen i Linköping, som presenterade 
”NOT-S (Nordic Orofacial Test – Scre-
ening)”. Detta test är utarbetat av tre 
logopeder och två tandläkare från Sve-
rige, Norge och Danmark. Testet kom-
mer förhoppningsvis att ges ut under 
2006 och gruppen ska arbeta vidare 
med en mer omfattande klinisk del av 
testet. Testet ska kunna användas från 

3 år och uppåt vid misstänkta svårighe-
ter med tal, tuggning eller sväljning av 
logopeder, tandläkare och BVC-skö-
terskor efter utbildning. Det består av 
en strukturerad intervju och en klinisk 
bedömning av sex parametrar (ansik-
tet i vila, näsandning, mimik, tuggmus-
kel- och käkfunktion, intraoral motorik 
och tal). 

Mary Hägg hade sedan en föreläs-
ning med rubriken ”Läppkraftsmäta-
ren”. Mary har gjort en pilotstudie på 
29 personer med kvarstående dysfagi 
minst 3 månader efter stroke. Ingen av 
patienterna hade central facialispares. 
Syftet var att mäta skillnader i orofaci-
al muskelstyrka och sväljförmåga efter 
träning av läppslutning med munskärm 
samt att se om en apparat kallad ”läpp-
kraftsmätaren” kunde vara användbar 
för att objektivt mäta muskelstyrkan. 
Munskärmen var en prefabricerad av 
hårdplast av typen ”Oral Screen” och 
skulle användas 3 ggr per dag före mål-
tid. Alla patienter hade ännu inte av-
slutat behandlingen, men av de 15 där 
man mätt både före och efter 5 veck-
ors behandling, hade alla förbättrat 
sin läppstyrka (mätt med ovan nämn-
da läppkraftsmätare) och sväljförmå-
ga (mätt med ”Sväljkapacitetstest” som 
mäter ml vatten/sek). Läppkraftsmäta-

ren ansågs vara ett bra instrument för 
att objektivt mäta förbättrad läppslut-
ningsförmåga. 

Efter en kaffepaus, var det så dags 
för den avslutande paneldiskussionen 
om berörda behandlingsmetoder. I 
panelen satt Liisa Strömer, Margareta 
Gonzalez Lindh och Mary Hägg. Lii-
sa berättade bl a att man i USA påstår 
att det är lättare att svälja föda med 
”Vital Stim” påkopplad. Detta stäm-
mer inte överens med Liisas erfaren-
het som säger att det snarare är svåra-
re och hon brukar mest sväljträna med 
”Vital Stim” utan föda. 

Sammanfattningsvis var det en 
mycket intressant och givande dag och 
jag ser fram emot nästa års Östsväljar-
dag i Västerås. 

Maria Siverbo
Logoped

Linköping

Mats Bågesund talade entusiastiskt 
om salivens betydelse för sväljning 
och smak.

Mary Hägg berättade om sin forskning.
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TROG-2
I manualen till TROG-2 anges som 
anledning till den engelska bearbet-
ningen att normerna var mer än 20 år 
gamla och att det alltså var dags för en 
ny normering. Den nya versionen ang-
es vara lämplig för barn från 4 år ända 
upp till vuxna. Tabellerna för normer 
går upp till 14 -16 år och gäller även 
vuxna, eftersom de grupper av vuxna 
som testades inte skilde sig från 14- 
till 16-åringarna. I testet har en del av 
de lätta blocken tagits bort, och andra 
kommit till. Man tog bort de lätta första 
blocken med tanke på att andra språk-
förståelsetest för små barn redan exis-
terade, eftersom man behövde plats i 
testet för mer avancerade konstruktio-
ner och inte ville utöka längden och 
omfattningen av testet. Några block 
har ändrats och försvårats, andra har 
lagts till. Relativsatser t ex har byggts 
ut så att både relativsats med ändrat 
subjekt (lättare) och ändrat objekt (svå-
rare) ingår.

 Eftersom det vore mycket värde-
fullt för oss som svenska logopeder att 
få tillgång till ytterligare test, som dess-
utom går lite längre upp i åldrarna, har 
jag haft kontakter med såväl Special-
pedagogiska institutet som Psykologi-
förlaget. 

Specialpedagogiska institutet har 
ändrat inriktning från att själva till stor 
utsträckning producera läromedel för 
funktionshindrade, till att i stället upp-
mana kommersiella förlag att söka pro-
duktionsstöd för sådan produktion. Vi 
kan tyvärr alltså inte i fortsättningen 
förlita oss på samarbete med Special-
pedagogiska Institutet kring test.

Psykologiförlaget har rättigheter-
na till alla tre test som har koppling 
till Dorothy Bishop. Mina kontakter 
med dem skedde under hösten 2004, 
och gällde testen TROG-2, CCC-2 och 
ERRNI, samt Peabody Picture Vocabu-
lary test (PPVT-lll). Arbetet med att ta 
fram fullständiga normer för ett test är 
mycket kostsamt och Psykologiförlaget 

ansåg sig inte då för drygt ett år sedan 
kunna satsa på fler än ett språktest. 
Diskussionerna ledde då till ett beslut 
om att de skulle undersöka möjlighe-
terna att söka produktionsstöd för en 
auktoriserad översättning och norme-
ring av i första hand Peabody (PPVT-
lll) från Specialpedagogiska institutet. 
Produktionsstöd kunde tidigare (kan-
ske även nu) sökas bara vid ett tillfäl-
le, 1 oktober.

Nu, i november 2005, har jag emel-
lertid fått besked från Katarina Forssén, 
chef vid testutvecklingsavdelningen 
på Psykologiförlaget, att det inget blev 
av med utprovning och normering av 
Peabody-testet i deras regi. Anledning-
en till detta är främst att ”hela företaget 
- delvis på grund av förändringar i om-
världen gällande rättigheter till utländ-
ska test, delvis på grund av ekonomis-
ka hänsyn, just nu svänger kraftigt mot 
arbetspsykologi; testutveckling och 
konsulttjänster. Psykologiförlaget kom-
mer att under de närmaste åren syssla 

Flera kollegor har tagit kontakt med mig för att efterhöra hur det går med TROG-2 och 
om vi kan få tillgång till det i Sverige. Som jag tidigare har meddelat i LogopedNytt fi ck 
jag följande information från Dorothy Bishop (konstruktör av TROG) i samband med 
neuropsykologikongress i Åbo i augusti 2004: 
 Tillblivelsen av TROG-2 innebär inte att man bör sluta med att använda TROG i 
dess ursprungliga form. I hennes uppfattning håller TROG fortfarande. Hon påpekade 
också att vi vid introduktionen av TROG i Sverige (Holmberg – Lundälv), hade låtit 
logopedstudenter testa barn för att få fram normer, och att detta var unikt för Sverige. 
De övriga ca 20 länder som använder TROG saknar normer. Man brukar enligt Doro-
thy Bishop säga att normer bör förnyas ca vart 20:e år, så det betyder att vi lugnt kan 
använda TROG i ytterligare 15 år. 

Aktuellt om språktest 
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intensivt med detta över hela Norden, 
och tyvärr är inte språktesten priorite-
rade över huvud taget”. 

PPVT-lll
Jag hade själv hoppats mycket på dem 
för en lösning av problemet vi har haft 
under så många år, att olika översätt-
ningar florerar och svenska normer 
saknas. Vi har haft en liten grupp på 
västkusten som har sysslat med över-
sättning av PPVT-lll och ett antal logo-
pedstudenter i Göteborg, Stockholm 
och Umeå har i sina magisteruppsatser 
testat en blankett hos mindre grupper 
av barn och tonåringar. Nu står vi efter 
Psykologiförlagets besked utan riktning 
igen, och får fundera på vad vi som lo-
gopeder kan göra för att få ett funge-
rande svenskt ordförrådstest. 

CCC-2
Beträffande CCC-2 och ERRNI så ”till-
hör” de också det engelska förlaget 
och den som intresserar sig för CCC-2 

kan ta del av en utvärdering som pu-
blicerats i artikeln ”Using a parental 
checklist to identify diagnostic groups 
in children with communication im-
pairment; a validation of the Children ś 
Communication Checklist - 2” (Norbu-
ry, Nash, Baird & Bishop, Int. J. Lang. 
Comm. Dis., 2004). Enligt muntligt be-
sked från D Bishop skiljer sig CCC-2 
från den ursprungliga versionen främst 
genom att den är mer logiskt uppbyggd, 
så att man vid analys på ett enklare sätt 
ser avvikande svar. Enligt artikeln, som 
kan laddas ner från D Bishops hemsida 
under publikationer, har lärare en ten-
dens att överskatta barnens kommuni-
kativa förmåga, medan föräldrar har en 
strängare, kanske mer realistisk syn. 

ERRNI
Återberättandetestet ERRNI, (Expres-
sion, Reception and Recall of Narra-
tive Instrument), som har väckt stort 
intresse eftersom det vänder sig till 
högre åldrar än t ex Bussagan, har en 

mycket bra uppbyggnad med två se-
parata berättelser som ska genereras 
via bilder. Man ger alltså inte mening-
arna i förväg, utan barnet står för hela 
språkproduktionen. Vissa invändning-
ar kan dock resas mot utformningen av 
bilderna, som upplevs som små, utan 
konturer, med risk för att man missar 
för berättelsen viktiga element. I dags-
läget känner jag inte till några ansatser 
för att ge ut ERRNI på svenska. 

Detta bara som en kort information 
om att jag och flera andra svenska lo-
gopeder kontinuerligt har intresserat 
oss för hur man ska få till stånd en håll-
bar utveckling av språkliga, kliniskt an-
vändbara test. 

Eva Lundälv, 
privatpraktiserande logoped, Göteborg 

Hemsida www.meloton.com

Dorothy Bishop’s hemsida 
www.psych.ox.ac.uk/oscci/dbhtml/
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Stamning för vuxna är en bok som ut-
går från författaren själv. Mest som 
stammande person men också som 
stamningsterapeut. Boken vänder sig 
emellertid på ett självklart och kam-
ratligt sätt främst till den (unga) vuxna 
som själv stammar. Själv har jag slutat 
utöva logopedyrket, men jag har haft 
mängder med stammande patienter i 
min korta logopedkarriär och en del av 
de stammande vuxna eller stammande 
ungdomarnas föräldrar hade jag gärna 
satt denna bok i händerna på. För det 
här är en bok där en vuxen stammande 
man samtalar med sin läsare och de-
lar med sig av sitt eget på ett person-
ligt vis. Massor med kapitel som alla 
resonerar om stamning ur ett ganska 
vardagligt perspektiv. Inte egentligen 
något nytt eller häpnadsväckande. An-
ders Lundberg strävar inte efter att ska-
la av texten, att ”killa sina darlingar” 
eller att framstå som en statlig infor-
mationsfolder. Sådant finns det andra 
böcker för och dem hänvisar han ge-
neröst till i notapparaten. 

Detta gör inte boken mindre intres-
sant för en professionell stamningsar-

betare att läsa. Vad som fångar mig, 
och som jag vet att det finns ett sug ef-
ter, är historier ur verkliga livet. Anders 
Lundberg har inrättat ett alldeles eget 
museum längst bak i boken. Jag håller 
med Anders Lundberg när han så pe-
dagogiskt riktigt påpekar att de enskilda 
händelserna ur hans eget liv inte är in-
formation om stamning. Men är det ett 
skäl att gömma de egna upplevelser-
na? Museet består av små anekdoter i 
form av tacktal eller sedelärande histo-
rier. Till exempel hur en studiekamrats 
mamma, till skillnad från en i övrigt un-
danslinkande omgivning, valde att lyf-
ta fram stamningen på det mest bru-
tala av sätt när hon spände ögonen i 
författaren och skrek: ”Anders! Du kan 
bara inte fortsätta och låta på det här 
viset!” Något som resulterade i att An-
ders Lundberg tog kontakt med Sahl-
grenska och Björn Fritzell och fick veta 
att stamningen aldrig går över. Vilket i 
sin tur resulterade i att Anders Lund-
berg började kämpa med sin stamning 
istället för emot den.

Vad som är så attraktivt med bo-
ken är Anders Lundbergs attityd till 

sin egen stamning (som jag tolkar den) 
”Jag stammar, det går inte över, men 
kan hanteras med träget arbete, jag 
har andra negativa och positiva egen-
skaper ungefär som de flesta män och 
kvinnor, det funkar rätt så bra ändå”. 
Den inställningen speglar väl det mål 
jag som logopeder önskade att mina 
vuxna patienter kunde nå.

Det som kan vara lite ansträngan-
de med boken är vi-tilltalet och am-
bitionen att lära ut svåra begrepp och 
förklara dem i fotnoter. Och så alla or-
den. Men som Anders Lundberg själv 
beskriver det blev det tidigare i hans 
liv inte mycket sagt eftersom stamning-
en hindrade honom. ”… orken tröt och 
lusten att tala begränsades mycket. Det 
blir fler ord nu, kanske för många tyck-
er en del.” Ja, sådan är han, Anders 
Lundberg, och sådan är hans bok, sä-
kert retar den/han någon!

Sara Gunnarsdotter, leg logoped, journalist
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

Anders Lundberg

Stamning för vuxna, 98 sidor

Lianen konsult, Göteborg

ISBN 91-631-6923-1

Pladdrig och lite omständlig men informativ och framförallt in-
kännande. Ungefär som Anders Lundberg själv är boken Stamning 
för vuxna. I slutet av boken har Anders Lundberg gömt några 
karameller.

Till mina patienter 
om jag hade några
En bok att känna igen sig i och reta upp sig på

”För vuxna” står det på omslaget. Det får 
mig att associera till kapris, porrnoveller 
och club soda. Anders Lundbergs bok är 
också spännande men kanske inte helt 
lättsmält. Foto: Sara Gunnarsdotter
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TACK till Röntgendiagnostiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS Malmö och Mar-
gareta Bülow, Leg logoped, Med dr., för att utifrån terapeutisk sväljningsröntgenun-
dersökning ha valt ut de dysfagipatienter som var i behov av konsistensanpassad 
måltid.

Katarina Möller, MSc. Food and Nutrition, Findus Special Foods

Hur upplevde personer med dysfagi 
konsistensanpassade portionsrätter? 
Enkätundersökning

Oförmåga att äta och dricka på ett 
normalt sätt, dysfagi, kan vara ett fram-
trädande symtom vid ett flertal sjuk-
domar. Problemen är vanligt förekom-
mande vid neurologiska sjukdomar, 
främst stroke1. Att drabbas av svälj-
ningssvårigheter kan innebära att livet 
förändras drastiskt och anpassning till 
ett nytt sätt att äta och dricka kan vara 
svårt att acceptera2. 

Möjligheten att kunna få en anpas-
sad kost som ser aptitlig ut, är nutritio-
nellt balanserad och dessutom är lätt 
att svälja är ett berättigat och angelä-
get krav3. Findus Special Foods arbetar 
med ett matkoncept där kostens kon-
sistens och näringsinnehåll är anpas-
sad till sväljningshandikappade.

Material och metod:
Personer som kom till Röntgendiagnos-
tiska kliniken i Malmö för att genomgå 
Terapeutisk sväljningsröntgenunder-
sökning och där resultatet från under-
sökningen visade att vederbörande var 
i behov av konsistensanpassad kost, 
blev erbjudna att prova Findus konsis-
tensanpassade portionsrätter. 

50 personer (27 kvinnor och 23 
män, medelålder 65,1 år) accepterade 
att testa produkterna i sina hem. Delta-
garna kunde välja två av tre olika rätt-
ter; 1) järptimbal med grönsakstimbal, 
potatismos och vinsås, 2) kycklingtim-
bal med morotstimbal, potatismos och 

pepparsås eller 3) torsktimbal med ärt-
timbal, potatismos och dillsås. Samtli-
ga rätter var djupfrysta och avsedda att 
tillagas i mikrovågsugn under 6-7 mi-
nuter. De vägde 380 gram/måltid, var 
nutritionellt balanserade, hade jämför-
bar konsistens och innehöll rikligt med 
sås. 

Måltiderna var främst differentie-
rade genom olika råvaror och smaker. 
Deltagarna blev ombedda att efter att 
ha smakat de olika rätterna fylla i en 
enkät med olika frågor om måltiden. 
De hade möjlighet att svara med an-
tingen en eller två enkäter, beroende 
på om de valde att fylla i en genom-
snittlig enkät för båda rätterna eller en 
enkät för varje rätt. Totalt inkom 56 en-
käter från deltagarna.

Resultat:
42 av 56 (75%) tyckte att maten såg god 
eller mycket god ut. 9 av 56 (16,1%) 
tyckte att maten såg ganska god ut och 
4 av 56 (7,1%) tyckte att måltiden såg 
varken god eller illa ut. 1 av 56 tyckte 
att maten såg ganska oaptitlig ut. 53 av 
55 (96,4%) tyckte att maten var enkel 
eller mycket enkel att tillaga. 

2 av 55 (3,6 %) tyckte att maten var 
ganska enkel att tillaga. Ingen av del-
tagarna ansåg att måltiden var svår att 
tillaga. 42 av 55 (76,4%) svarade att 
maten smakade bra eller mycket bra 
och 7 av 55 (12,7%) menade att maten 

smakade ganska bra. 
6 av 55 (10,9%) tyckte att den sma-

kade varken bra eller illa. Ingen av del-
tagarna tyckte att måltiden smakade 
illa. 49 av 55 (89,1%) tyckte att mål-
tiden var lätt eller mycket lätt att äta 
och svälja och 6 av 55 (10,9 %) tyck-
te att maten var ganska lätt att äta och 
svälja. Ingen av måltiderna upplevdes 
som svår att äta och svälja av någon 
deltagare.

Diskussion:
Resultaten från denna enkätundersök-
ning visade att acceptansen för mål-
tid av detta slag är hög bland personer 
drabbade av dysfagi. 

Majoriteten av personerna upplev-
de att måltiderna såg goda ut, smaka-
de bra och var lätta att äta och svälja. 
Upplevelsen av utseendet som positivt 
kan bero på att måltiderna är kompo-
nerade utifrån färg och form. Orsaken 
till att ingen av måltiderna upplevdes 
som svåra att äta och svälja kan bero 
på den rikliga mängden sås i kombina-
tion med timbalkonsistensen. 

Eventuellt kan även uppvärmnings-
metoden positivt påverka konsisten-
sen. Slutsatsen utifrån denna under-
sökning är att upplevelsen av att äta en 
konsistensanpassad portionsrätt enligt 
Findus Special Foods matkoncept ge-
nerellt sett är positiv.

1 Hansi M, Nilsson-Kivimäki J, Weightson L, Varihainen L, Persson C, Sevä-Messer D, Stöckel-
Falk A, Fessé A, Björkman A, Dysfagigruppen Rehabavdelningen, Kiruna sjukvårdsförvaltning, 
Kiruna 2000

2 Wilkinson TJ, Thomas K, MacGregor S, Tillard G, Wyles C, Sanisbury R. Tolerance of early diet 
textures as indicators of recovery from dysphagia after stroke. Dysphagia 2002; 17(3):227-232

3 Andrén M, Blabolil V, Persson M. Äldrekost i Malmö. Geriatriskt utvecklingscentrum, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö, 2000; Andersen Merethe (redaktör). Mat och näring för sjuka inom 
vård och omsorg. EES gruppen. Livsmedelsverket 2003

Slutsats
 

Acceptansen för den 
provade produkten var 
hög. Men detta var endast 
en begränsad enkätunder-
sökning och den första i 
sitt slag. Ytterligare forsk-
ning krävs för att analysera 
effekten av konsistens-
anpassad kost.
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looen er 16 cm lang og vejer 30 gram. 
Toobalooen produceres i 11 forskellige 
farver/farvekombinationer, enten ens- 
eller tofarvet. (Se billeder ovenfor). To-
obalooen kan skoldes efter brug.

Navnet Toobaloo
Den første indskydelse var, at Tooba-
loo måtte stå for en kompliceret sam-
menstilling af forskellige sproglige fag-
termer. Producentens familie stammer 
oprindeligt fra Norge og et norsk ud-
tryk blevet videreført i familien. ”På 
gensyn” siges som ”Too da loo”.  
Den amerikanske lærers datter opleve-
de lyd sammensætningen som ”Too-
baloo” – og deraf navnet!

Hvad bruges Toobaloo til 
– og af hvem?
Som nævnt tidligere, var lærerens mål 
at hjælpe børn i skolealderen med sel-
vtillid og højtlæsning.
Det har dog siden hen vist sig, at To-
obalooen har fundet adskillige anven-
delsesmuligheder.

• Talepædagogisk regi – fonologi og 
distinkthed.

 Den umiddelbare feedback på det 
talte forstærker barnets lydopfat-
telse, lydskelneevne og produk-
tion af lyd. Lyden bliver forstærket 
gennem røret og barnet hører sin 
stemme tydeligt, selv ved meget 
lav stemmestyrke.

• Toobalooen bliver benyttet i for-
bindelse med tale/sprogundervis-
ning inden for autismespektret.

 Selv en smule direkte lydelig feed-
back, kan være medvirkende årsag 

til og give en øget lyst til, at benytte 
lyd/ord som kommunikation. 

• Benyttes inden for specialundervis-
ning.

 Øget sikkerhed, barnet kan øve 
tale uden andre lytter med.

• Stavning, lydering.
 Barnets lydskelne evne forbe-

dres og de enkelte fonemer tyde-
liggøres.

• Benyttes til undervisning af ind-
vandrere/fremmedsprog – øve ud-
tale.

 Eleven kan høre egen udtale og 
øve hjemme. At øve et fremmeds-
prog foran en klasse/gruppe kan 
være noget af en overvindelse. 

• Sang undervisning.
 Lytte efter den rigtige tone 
 – og ramme den!

Erfaring
Der er så vidt vides ikke det store er-
faringsgrundlag med hensyn til brug af 
Tobalooen i Danmark og Norden som 
helhed.

I USA benyttes Toobalooen af ta-
lepædagoger, specialundervisere og 
lærere. Der findes en hjemmeside 
oprettet af producenten, hvorfra bil-
lederne her på denne side også stam-
mer fra. www.toobaloo.com. På siden 
er der referencer til utallige stater og 
undervisningsmateriale firmaer, hvor-
fra Toobaloo forhandles.

I Europa har Toobaloo i en kort 
overgang været forhandlet af et dansk 
legetøjsfirma og sælges derud over 

Hvad i alverden er nu det? Et plasticrør til børn, som hedder en 
Toobaloo, der benyttes som en telefon?!! Hvad skal vi hører om 
det for – hvor er det faglige indput? Men jo, det kommer til den 
tålmodige læser.

Idegrundlag.
I 2002 udviklede en amerikansk 
skolelærer et produkt, som hun gen-
nem sit arbejde som lærer havde en 
ide om, ville være effektivt i forbindel-
se med udtale og højtlæsning. Hendes 
erfaring var, at mange børn, ikke brød 
sig om at skulle læse højt i klassen. 
Manglende distinkthed bl.a. grundet 
generthed eller fonologiske vanskelig-
heder, gjorde det svært for mange at 
læse højt.

Lærerens ide gik ud på, at give 
det enkelte barn mulighed for, at høre 
sin egen stemme og derigennem ska-
be tryghed og mulighed for at arbejde 
med såvel selvtillid, udtale, tryk på sta-
velser, prosodi, pausering m.m. 

Produktbeskrivelse
Produktet blev derfor en form for et 
”hørerør” fremstillet af slagfast plast. 
Røret er formet som en ”krum banan” 
eller et gammeldags telefonrør. Røret 
ender i begge ender i en tragt. Tooba-

TOOBALOO????
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kun i Frankrig.
2 stk. Toobaloo blev indkøbt til vores PPR kontor i Dan-

mark, efteråret 2005. PPR står for Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning som indbefatter det kommunale tilbud inden for 
talepædagogisk bistand og psykologhjælp i danske kommu-
ner. 

Konsekvensen af indkøbet blev, at vi som talepædago-
ger gerne ville have flere Toobalooer på kontoret. Legetøjs-
firmaet som vi havde købt igennem ønskede dog ikke længe-
re at forhandle produktet. Egen import blev derfor en realitet, 
for flere måtte vi jo hà  og andre kunne måske også få lyst til 
at prøve!

Egen erfaring med Toobaloo er meget kort, men der er 
ingen tvivl om, at den er et godt redskab for barnet til, at få 
det orale output ”analyseret” gennem den umiddelbare audi-
tive feedback. 

Et af de børn jeg har benyttet Toobalooen til, har 
store fonologisk vanskeligheder. En af mange udeladelser er 
S. Drengen kan godt producere S, men lyden forsvinder i 
spontantalen. Han hørte S lyden i Toobalooen og magen til 
ansigtsudtryk skal man lede længe efter! Han tog røret fra 
øret, kiggede ned i røret og smilede derefter fra øre til øre! 
S lyden blev lige pludselig ”synlig” og derfor meget sjovere 
at arbejde med.

Vi arbejder i vores kommune samtidig ud fra et princip 
om, at forældrene skal involveres mest muligt i det daglige 
arbejde med børnenes sprog. Vi har derfor et ønske om, at 
kunne låne forældrene en Toobaloo med hjem til de dagli-
ge legeøvelser, som forældrene bliver instrueret i hos talepæ-
dagogen.

Langt de fleste børn elsker at høre sig selv tale – at benyt-
te Toobaloo som ”egen forstærker” er med til, at give barnet 
selvtillid og mulighed for at udtrykke sig klart og lære nyt. Ek-
sempelvis vil enhver pige med hang til grandprix sange og 
optræden foran spejlet, elske at høre sig selv klart og tyde-
ligt!

Al henvendelse og ønske om yderligere information, bedes 
rettet til: danlid@ofir.dk

Lone Cordes Felby
Tale-hørepædagog, Danmark

Kurskalendariet

23-24/3 2006. Göteborg. 
Fortbildningsdagar. Nationellt nätverk 

för logopeder 
som arbetar med stamning. 

För program och övrig information kontakta 
harriet.stenkvist@vgregion.se tel 031-342 28 72 

eller christina.lindhe@vgregion.se tel 0322-22 61 21. 
Välkomna!

Inbjudan till kurs i röst- och 
rörelsepedagogik på Öland: 

mål och praktik i logopedisk röstbehandling, 

fredag 9 juni - söndag 11 juni 2006.
För information och kursanmälan: 

kontakta ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

Kurser vid DART 
januari-mars: 25 januari 

Läs och skriv med stöd av bilder och ljud 
i Widgit symbolskrift – grundkurs 

27 januari 

Omega-is – interaktiv språklek 

7 februari 

InPrint 

9 februari 

Läsa och berätta med stöd av bilder och ljud
– kursen riktar sig till föräldrar 

27 februari 

Kom igång med skrivmilöer i 
Widgit symbolskrift! Halvdag. 

1 mars och 2 mars 

Clicker 4 – grundkurs 

15 mars 

AKK – Alternativ och 
kompletterande kommunikation 
– kursen riktar sig till assistenter, 

vårdpersonal etc 

17 mars

Kommunikationspass – grundkurs halvdag 

För mer information resp kursanmälan
www.dart-gbg.org / 031-739 80 81.
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Första dagen började med en föreläs-
ning med Pia Strand leg.logoped från 
Lund. Ämnet var Kommunikation och 
professionalism. Pia visade med en 
strålande teaterprestation hur man i sin 
profession på olika sätt kan förmedla 
sitt budskap till en mängd åhörare. Vi 
fick med all önskvärd tydlighet (och en 
stor portion humor) lära oss att vissa 
strategier fungerar mer effektivt än an-
dra. I samband med det goda förmid-
dagsfikat genomförde vi en övning som 
syftade till att tydliggöra rollfördelning-
en i en grupp. I och med detta var vi 
redo att inta en delikat lunch integre-
rade över studieortsgränserna.

Efter lunchen hade turen kommit 
till ämnet Logopedens roll vid behand-
ling av tumörer i munhåla och svalg. 
Earl Earlandsson och Inga Thorman, 
medlemmar i Laryngförbundet berät-
tade om sina egna erfarenheter inom 
ämnet. Med inlevelse och humor fick 
vi insikt i deras upplevelse, både med-
icinskt och mentalt, av att ha genom-

gått behandling för tumör i munhåla 
och svalg. Christina Danbolt, leg.lo-
goped från Linköping, exemplifiera-
de därefter hur man ur ett logopediskt 
perspektiv kan tänka vid behandling 
av patientgruppen. 

Kvällen ägnades åt en superb mid-
dag med sedvanligt studentsånghäfte. 
Stämningen var på topp och det gavs 
många tillfällen att prata med nya be-
kantskaper. Till middagen bjöds vi på 
varierande underhållning av spexiga 
logopeder från de olika studieorter-
na. Jättekul att se att skaparlusten är 
på topp hos blivande logopeder över 
hela landet och att så många engage-
rade sig i underhållningen! Sedan dan-
sades det natten lång till gamla go’a 
schlagerlåtar.

Dagen efter höll SLOSS sitt årsmö-
te, där ny styrelse valdes och den gam-
la tackade för det gångna verksamhets-
året. De avgående ledamöterna önskar 
den nya styrelsen lycka till i det fortsat-
ta engagemanget kring frågor som rör 

utbildningarnas samverkan över orts-
gränserna. Detta för att SLOSS ska fort-
sätta verka som ett forum för gemen-
samma frågor. Styrelsen tyckte att det 
var roligt att få avsluta året med dessa 
trivsamma Logopedstudentdagar som 
drog det största deltagarantalet hittills. 
Hela 70 personer! 

SLOSS vill tacka:

Laryngfonden

Pia Strand

Christina Danbolt

Earl Earlandsson och Inga Thorman

Consensus-studentkåren 

Logopedprogrammet i Linköping

Alla hjälpsamma logopedstudenter 

i Linköping

Lina Kobli och Pernilla Östlund, 
Logopedprogrammet i Linköping

En gång om året har alla logopedstudenter i landet chans att 
träffas för att gå på föreläsningar, utbyta studieerfarenheter, äta 
och dricka gott och bara trivas tillsammans. Det är SLOSS 
(Svenska LOgopedförbundets StudentSektion) som anordnar 
dessa dagar och hösten 2005 var det Linköping som stod som 
värd för arrangemanget. 

Studentuellt

Logopedstudentdagarna 2005

Två stämläppar från GöteborgOralspex från Linköping
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Datum: Onsdagen den 15 februari

Tid: 9.30 - 16.00  
Registrering 9.00 – 9.30
Föreläsning 9.30 – 16.00 ca med paus för lunch och eftermiddagskaffe

Plats: Barn- och utbildningsförvaltningen, Stobyvägen 6, Hässleholm

Dagens innehåll i stort:

• vilka lagar styr logopeders arbete som legitimerade?
• vad innebär det personliga yrkesansvaret?
• vad händer vid anmälan till HSAN eller Socialstyrelsen?
• vad innebär dokumentationskravet inom olika verksamheter?
• vad innebär sekretessen inom olika verksamheter?

Föreläsning varvas med grupparbeten och diskussioner.

Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Logopedförbundet. Kaffe 
och te med tilltugg samt vatten. Det finns möjlighet att äta lunch till självkost-
nadspris på olika restauranger i närheten. 

Icke- medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dagen i mån av plats till en 
kostnad om 1100:- exkl moms.

Antalet platser är begränsat och först till kvarn principen gäller. För att kunna 
hantera alla anmälningar på samma sätt kan anmälan ENDAST göras via mail på 
nedanstående adress;

inger.gillholm@dik.se

Anmälan är bindande och ska ha inkommit senast den 9/2.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

VÄLKOMNA!

Vägbeskrivning
Om du anländer med tåg: gå Första Avenyen upp till Östergatan. Följ den. 
Efter ett tag byter den namn till Stobygatan och sedan till Stobyvägen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ligger på Stobyvägen 6.
Om du anländer med bil söderifrån: 
Om du anländer med bil norrifrån:

Juridikdag för logopeder
med Dina Jacobsson, jurist
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Länskliniken Öron/Käk
söker

Logoped till Gällivare
Vikariat: 1 april – 31 dec 2006

Sista ansökningsdag: 13 februari 2006

Vill du veta mer, se www.nll.se/jobb

Specialpedagogiska institutet, resurscenter tal 
och språk samt lunds universitet inbjuder till en 

utbildningsdag

en översikt av aktuella teorier
Och demonstration av svenska

Children ś communication checklist

24 Mars 2006

Föreläsare:  Ulrika Nettelbladt, professor, leg  
  logoped, pernille holck, forskarstud, 
 leg logoped
Plats: Specialpedagogiska institutet,   
 Resurscenter tal och språk, sigtuna
Kostnad:  Ingen avgift. Lunch till självkostnad
Anmälan:  senast 1 mars på www.sit.se.
Upplysningar: ylva.segnestam@sit.se

Pragmatiska problem hos barn

 Lediga platser
och kurser

Logoped
Taltjänst

Taltjänst är en länsövergripande specialistverksamhet
och erbjuder tolkning och hjälpmedel till personer
med tal, röst-och språkskador.
 
Välkommen att söka en tjänst som logoped med
tillträde 1 maj
 
Läs mer på www.lul.se/hoh. Du kan även ringa
logoped Inga Svanfeldt tel 018-611 67 22

Habilitering och Hjälpmedel

Villavägen 2 | Box 26074 | 750 26 Uppsala | Tel 018-611 67

40 | Fax 018-50 79 45 | hoh@lul.se | www.lul.se/hoh

Akademiska sjukhuset  |  Primärvården  |  Folktandvården  |  Lasarettet i Enköping

Habilitering och Hjälpmedel  |  Landstingsservice  |  Kultur i länet  |  Varuförsörjningen

Landstingsdirektörens stab  |  Hälso- och sjukvårdsstaben

Mitt i Sverige!
Logopedmottagningen 

vid Sundsvalls sjukhus söker 

2 LOGOPEDER, heltid

Logopedmottagningen i Sundsvall tar emot alla 

patientgrupper inom öppen- och slutenvården. 

Just nu behöver vi logopeder med inriktning mot 

neurologopedi.

Upplysningar genom cheflogoped Astrid Frylmark, 

Sundsvalls sjukhus. Tfn 060-18 12 57, e-post astrid.

frylmark@lvn.se. Facklig företrädare: Hilda Ellborg, 

060-182114, e-post hilda.ellborg@lvn.se .

Välkommen med Din ansökan med angivande 

av ref. Ö26-27 samt löneanspråk senast tisdag 

28 februari 2006 till Länssjukhuset Sundsvall-

Härnösand, Personalavdelningen, 851 86 Sundsvall.
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 Lediga platser
och kurser
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Länslogopedin i Dalarna behöver förstärkas med 

TVÅ LOGOPEDER

Två logopeder 
till Röst- och 
talvårdsenheten
Läs mer på www.orebroll.se/jobb eller 
kontakta cheflogoped Eva Hillerbrand,
tfn 019-602 14 57 
eva.hillerbrand@orebroll.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Universitetssjukhuset Örebro

www.orebroll.se

Logopedenheten i Dalarna är en egen verksamhet med 
logoped som verksamhetschef. 
Du kommer att få goda möjligheter till fortbildning och 
kompetensutveckling. Flextid tillämpas. Vi samarbetar med 
logopedutbildningen på UAS och kommer att tillhandahålla 
en del av handledningen av logopedstudenter.

Logopedmottagningen i Falun söker en logoped på heltid 
tillsvidare för att arbeta inom neuro. Du kommer att arbeta med 
patienter som drabbats av afasi, dysartri och dysfagi. 
Viss konsultverksamhet på länsdelssjukhus ingår i tjänsten varför 
körkortsinnehav är önskvärt.
På logopedmottagningen vid Länssjukhuset i Falun arbetar 14 
logopeder och 2 sekreterare. 

Falun är centralort i Dalarna och naturskönt beläget invid sjön 
Runn. Kommunen erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och 
möjligheter för den som uppskattar att vara ute i naturen för 
rekreation eller motion. 
Riksbekanta är Lugnets idrottsanläggning och Gruvan. Gruvan 
är, liksom flera av stadens stadsdelar, sedan några år tillbaka 
världsarvsklassade. Falun har också ett livaktigt kulturliv med 
Stadsteater och välbesökt folkmusikfestival som ett par exempel.
Falun ligger 22 mil från Stockholm med goda tåg- och 
bussförbindelser.

Logopedmottagningen i Mora behöver förstärkning med 
ytterligare en logoped på heltid tillsvidare. Du kommer i 
första hand att arbeta mot medicinkliniken med inneliggande 
strokedrabbade patienter. Du kommer att ingå i arbetslag på 
medicinkliniken men kommer också att ha Dina arbetskamrater 
på Logopedmottagningen i samma hus. Vi vill framgent 
utveckla arbetet inom vuxenneurologopedin med fokus på 
mer hemrehabilitering. Vårt upptagningsområde innefattar 
sju kommuner i Dalarna vilket gör att vi har behov av nya 
arbetsformer för att nå ut till hela befolkningen. 

Mora är den befolkningsmässigt största kommunen runt 
Siljan med 20 000 invånare. Andra kommuner i vårt 
upptagningsområde är Leksand, Rättvik, Orsa, Vansbro, 
Malung och Älvdalen som alla är välkända inom idrotts och 
kultursammanhang. Här erbjuds också rika naturupplevelser, bra 
skolor och mycket goda uppväxtförhållanden för barn. 

Upplysningar: Verksamhetschef Per Testad, tel 023-49 27 29 
eller cheflogoped i Mora Gertrud Enqvist, tel 0250-49 31 54. 
Lönefrågor: Logoped Mikael Boström, tel 023-49 23 47
Facklig kontakt DIK: Logoped Åsa Rundström, tel 023-49 05 88.

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

Sista ansökningsdag 2006-02-27. 

Märk din ansökan med ref nr 009/06.

Landstinget i Östergötland söker

Öronkliniken består av en vårdavdelning med 13
vårdplatser, öronmottagning, hörselvårdsavdelning
och talvårdsavdelning. Vi bedriver högspecialiserad
vård på patienter från sydöstra sjukvårdsregionen
samt länssjukvård från västra och centrala
Östergötland.

Två logopeder
Talvården, Öronkliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping

Den ena tjänsten omfattar arbete med
LKG-patienter till minst 50% därutöver har du
andra patientgrupper enligt överenskommelse.
Den andra tjänsten omfattar arbete med språkstörda
barn minst 50%, därutöver har du andra
patientgrupper enligt överenskommelse.
 
Vi söker dig som har logopedutbildning.
Tjänsterna är nyinrättade och har tillträde i juni
2006 eller enligt överenskommelse.
 
Upplysningar lämnas av cheflogoped
Christina Danbolt, telefon 013-22 26 32.
E-post: christina.danbolt. För SACO Albert de
Haan, telefon 013-22 75 33. E-post:
albert.de.haan@lio.se
 
Välkommen med din ansökan senast den 17 februari
2006 till Runa Granell, Hand- och plastik kliniken,
Plan 19, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping.

www.lio.se
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 Lediga platser
och kurser

Arbetar du med patienter som stammar? Har det hänt att 

stamningsbehandlingen kört fast? Du vet väl att det finns 

ett komplement till behandlingen när du och patienten 

inte tycker att tillfredsställande behandlingsresultat 

uppnås trots att resurserna är uttömda?

 
Intensiv Stamningsterapi erbjuder möjligheter för både 
barn som stammar - tillsammans med föräldrar - och 
vuxna som stammar att i internatform träffa andra och 
se likheter och olikheter i stamningen och hur man 
tacklar sin stamning. På Intensiven arbetar man med 
stamning från morgon till kväll i olika former. Terapin 
leds av en arbetsgrupp bestående av logopeder och 
dramapedagog, för barnintensiven även fritidsledare och 
föräldraterapeuter.
 
Intensiv Stamningsterapi är Sveriges enda logopediska 
rikssjukvårdsspecialitet. Logopeder från hela landet 
ges därmed möjlighet att remittera patienter i behov 
av fördjupad eller kompletterande behandling. För år 
2006 är Intensiv Stamningsterapi för barn med föräldrar 
(barn mellan 9 och 13 år, ca 9 platser) och Intensiv 
Stamningsterapi för vuxna (fr.o.m. 18 år, ca 15 platser) 
inbokade. Broschyrer om Intensiv Stamningsterapi med 
tillhörande anmälningsblankett har i november 2005 
skickats ut till landets logopedmottagningar och skall 
således finnas tillgänglig för alla stamninglogopeder. 
Har du inte fått broschyr ber vi dig kontakta oss så att vi 
genast kan ordna detta!
 
Har du frågor, funderingar eller behöver veta mer om 
rutiner vid remittering, kontakta verksamhetsansvariga:
 
Ineke Samson, tel. 073-660 18 40
e-post: ineke.samson@vgregion.se

Chris Ramberg, tel. 031-342 19 77
e-post: christina.ramberg@vgregion.se
 
Om du själv har minst två års erfarenhet av 
stamningsterapi och tycker att det verkar spännande att 
arbeta med stamningsbehandling i ett annat sammanhang 
än det traditionellt kliniska, kan du anmäla intresse att 
ingå i personalpoolen för Intensiv Stamningsterapi. 
Kontakta ovanstående så tar vi emot din intresseanmälan!

Intensiv Stamningsterapi  2006

Landstinget Sörmland söker

 

Logoped
till Öron-, Näs- och Halskliniken Sörmland, med
placering vid Kullbergska sjukhuset i
Katrineholm
 
Sedan ett år tillbaka är all ÖNH-sjukvård i Sörmland
samlad i en länsövergripande klinik med verksamhet i
Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Större delen av
landstingets logopedi ingår som en samlad del i denna
klinik med verksamhet på alla tre sjukhusen.
 
Vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm behöver vi nu
förstärka med en logoped och vi söker dig som är
intresserad av allmänlogopedi. Särskilt behov finns för
närvarande inom röstområdet.
 
Kullbergska sjukhuset är ett litet och trivsamt
akutsjukhus beläget centralt i Katrineholm.
Logopedmottagningen är för närvarande bemannad
med en logoped och har fräscha och
ändamålsenliga lokaler med mycket kvalificerad
utrustning.
 
Logopedmottagningen på Kullbergska sjukhuset
arbetar med allmänlogopedisk diagnostik och
behandling. Arbetet kan organiseras efter önskemål om
specialisering och ger stora möjligheter till eget initiativ
och ansvar. Det finns goda möjligheter att få ett flexibelt
arbetsschema. För den som är intresserad av
undervisning finns det efterfrågan på handledare från
flera av logopedutbildningarna.
 
Upplysningar lämnas av: Länscheflogoped Ulrika
Ahlbäck, tfn 016-10 32 69. Facklig kontaktperson är
Magdalena Öhrling, tfn 0155-24 51 32.
 
Välkommen med din ansökan inkl meritförteckning
senast 2006-02-13, till Mälarsjukhuset,
Personalutvecklingsenheten plan 13, 631 88 Eskilstuna.
rekrytering.mse@dll.se
Märk kuvert/ansökan med ref nr KSK 1001/06.
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Postadress: Box 760, 131 24 Nacka    |    Besöksadress: Planiavägen 13, Nacka    |    Epost: kansli@dik.se   |   www.dik.se

Telefon växel: 08-466 24 00    |    Fax: 08-466 24 13    |    E-post till anställda på kansliet: fornamn.efternamn@dik.se

DIKs förbundsstyrelse: TEL (ARB:)
Karin Åström Iko ordförande 08-466 24 04
Karin Linder vice ordförande 08-570 356 56
Martin Andrén 046-35 04 54
Maj Eriksson 063-14 30 48
Ingrid Höglind 0300-83 42 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Camilla Lundberg 0418-47 05 24
Inga Maj Lundmark 031-342 28 45
Ylva Rosell 08-553 281 86
Kristin Rosenberg 040-34 67 12
Hanna Strömberg 070-799 84 93

Delföreningsordförande:
DIK Arkivariefacket Leif Knutsson 042-10 74 62
DIK Bibliotekarieförbundet Johannes Rudberg 08-463 44 34
DIK Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
DIK Kommunikation Margareta Söderström 08-783 27 50
Svenska Logopedförbundet Ingrid Kongslöv 040-683 07 15
DIK Museimannaförbundet Karin Linder 08-570 356 56

Medlemsärenden:
Britt-Marie Berggren 08-466 24 08
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg tjänstledig
Britta Westin 08-466 24 90

Annonser, delföreningsärenden:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

Information:
Henrik Alfredsson webbredaktör / informatör 08-466 24 09
Sara Andersson informatör 08-466 24 10
Elisabet Blomberg chefredaktör 08-466 24 06
Gunilla Johannesson arbetsmarknadsfrågor, delföreningar 08-466 24 03
Anders Regnell grafisk formgivare / informatör 08-466 24 23

Handläggare:
Helena Leidebrant studenthandläggare 08-466 24 61
Linnéa Lilja studenter/projektledare 08-466 24 39
Bo Westas utredning 08-466 24 05

Förbundsdirektör:
Åke Lindström 08-466 24 38

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

Ombudsmän:
Magnus Berg (vik) statlig sektor, hela landet

(endast kontaktmyndigheter)
08-466 24 17

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

0431-873 55

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

08-466 24 35

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

08-466 24 16

Sara Luthander Hallström förbundsjurist 08-466 24 27
Judith Rosengren landstingssektor AB-län samt

privat sektor AB-län (företag A-H)
08-466 24 15

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

08-466 24 30

Lennart Sandström privat, kommunal, landstingssektor O-län 08-466 24 21
Lars-Erik Svelander privat, kommunal, landstingssektor BD-, 

D-, E-, F-, I-, N-län (Falkenberg, Varberg, 
Kungsbacka) och S-,T-, W- och Z-län

08-466 24 67

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

Åke Lindström VD och förhandlingschef 08-466 24 38
Maria Klingemo sekreterare 08-466 24 37

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

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



POSTTIDNING

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Dessa fyra broschyrer om barnspråks-
utveckling har tagits fram av CPLOL. 
De fi nns nu att ladda ner på fl era olika 
språk via www.cplol.org samt även via 
www.logopedforbundet.se. Logoped 
Monica Westerlund har varit behjälp-
lig med den svenska översättningen.


