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Idag har jag genomlevt måndagarnas 
värsta måndag! 

Jag har inte sovit, utan stressat upp 
mig över de trehundratusen saker jag 
vill vara färdig med i  nnan min vikarie 
tillträder i maj (jag ska gå på föräldrale-
dighet). Naturligtvis somnade jag fram-
åt småtimmarna och hörde inte när 
väckarklockan ringde, sen fick jag göra 
allting springande. 

Gick ut till bilen och var tvungen 
att skrapa rutorna, vilket just nu är för-
knippat med reell fysisk fara eftersom 
jag är så rund att jag bokstavligen mås-
te lägga mig på motorhuven för att nå 
till mitten av framrutan. Dessutom bor-
de här – läs Skåne – vara 10 grader 
varmt och fågelkvitter, inte midvinter-
kyla! 

Arbetsdagen kom igång med en 
rad föräldrasamtal som banne mig alli-
hop slutade i tårar. En mamma som var 
förtvivlad redan innan sonens dyslex-
iutredning. Två mammor som grät ef-
ter avslutad utredning eftersom deras 
barn är dyslektiska. En mamma som 
grät eftersom hennes pojke troligen är 
autistisk. Sen kom äntligen ett samtal 
där mamman inte grät! Då kände nog 
båda psykologen och jag att VI hade 
lust att lipa en stund, eftersom det var 
tydligt att den här föräldern absolut 
inte ville inse hur stora problem hen-
nes barn egentligen har!

När jag öppnade min e-post in-
såg jag att manusstopp för logopednytt 
inte är på fredag, utan idag! Så nu sit-
ter jag här på kvällen, när jag borde ha 
varit av med hela denna skräckupple-
velse till dag, och inser att jag förvän-
tas kläcka ur mig någonting av intres-
se för kåren!

Som ni säkert räknat ut vid det här 
laget är detta inte den mest idealiska 
dagen att prestera något skrivet alster 
överhuvudtaget! 

Sen kom jag att tänka på hur min 
arbetsdag slutade …

Fram emot tretiden kom jag åkan-

de till en av våra högstadieskolor för 
att träffa en ung herre som jag känt se-
dan han gick i andra klass – nu går han 
i sjuan. Han har grav dyslexi, skrattan-
de ögon och skruttigt minne! Alltså sit-
ter jag varje måndag och väntar utan-
för hans klassrum, så att han inte ska 
glömma mig och åka iväg med skol-
bussen. 

Medan jag satt där och väntade rå-
kade jag höra två flickor i nian prata 
med varandra. De pratade om gym-
nasieval och framtidsplaner. De ville 
båda arbeta med människor. Den ena 
ville jobba med barn – för det är ju så 
underbart och de är ju så söta. Den an-
dra ville helst av allt bli sjuksköterska 
eller kanske läkare – eftersom det skul-
le vara så fantastiskt att få hjälpa an-
dra. Hela mitt inre reste sig i protest. 
Jag var nästan på vippen att tåga bort 
till dem och ta ur dem alla romantiska 
griller och istället ge dem en föreläs-
ning om stressiga, underbetalda kvin-
nojobb med allt för mycket egenansvar 
och få belöningar. Hur ruttet det kan 
kännas att behöva ge föräldrar dåliga 
besked, att det inte alltid är så att det 
man har att meddela leder till så fan-
tastiskt stor skillnad, osv osv. En riktigt 
bitter kärring med andra ord!

Sen kom min kille med de skrattan-
de ögonen …

”Tjena, är du här!” Sade han med 
ett brett leende. ”Va kul!  Vad ska vi 
jobba med idag? Har du med dig hög-
läsningsboken? Hur är det med bebis-
en? Sparkar den mycket?”

Ja, vad ska jag säga, det behövdes 
egentligen inte mer för att jag skulle 
känna att det är rätt hyfsat jobb jag har 
ändå och en viss skillnad gör jag nog 
– inte för hela mänskligheten eller ens 
för alla jag träffar – men för några. Och 
belöningarna måste inte alltid vara så 
stora för att mina egna ”hjälpa-andra-
drömmar” ska komma igång!

Ulrika Guldstrand
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Arbetsmarknadens parter i Sverige är 
nu överens om en gemensam översätt-
ning av ett ramprogram för jämställd-
het som tidigare antagits av parterna 
på EU-nivå. Programmet har fyra prio-
riterade frågor: uppmärksamma köns-
roller, främja kvinnor till samt stödja 
kvinnor i beslutsfattande ställning, ska-
pa balans mellan arbetsliv och privat-
liv och hantera löneskillnader mellan 
kvinnor och män. 

Enligt ramprogrammet ska med-
lemsorganisationerna ”på lämpligt sätt, 
genom gemensamma och egna åtgär-
der, främja och sprida ramverket med 
hänsyn tagen till nationell praxis”. I en 
årlig rapport skall man sen rapportera 
tillbaka om vilka åtgärder som vidtagits 
i medlemsstaterna i dessa fyra priorite-
rade frågor.

SACO

Nytt från styrelsen

• Styrelsen har påbörjat planeringen 
av nästa förbundsmöte. Även om 
det kan tyckas tidigt att lyfta denna 
fråga redan vill vi passa på att redan 
nu meddela att nästa förbundsmöte 
kommer att hållas i Stockholm i ja-
nuari 2007. Det kan därför vara en 
god idé att redan under våren fun-
dera över motioner, förslag till styrel-
seledamöter mm.

• Inspirationsseminariet kring Marte 
Meo för logopeder kommer att ar-
rangeras på nytt i vår. Efter önskemål 
från medlemmar gör vi nu ett nytt 
försök att genomföra seminariet den 
22 – 23 maj. Mer information finns 
på hemsidan, www.logopedforbun-
det.se

• Det gemensamma arbetet inom SACO 
gällande ett förslag till ny primärvård 
fortskrider. Arbetsgruppen träffades 
den 21/3.

• SACOs vårdförbund sammanträdde 
den 27/3. Veterinärförbundet stod 
som värd för mötet.

• Styrelsen sammanträder i Göteborg 
den 24/4. 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Riksdagen har beslutat att en rätt till 
legitimation införs för yrkesgrupperna 
audionomer, biomedicinska analytiker, 
dietister och ortopedingenjörer. Samti-
digt inför skyddad yrkestitel för legiti-
mationsyrkena optiker, kiropraktor och 
naprapat.

Det här är en framgång för flera 
SACO-förbund som drivit frågan för 
sina medlemmar. Till exempel Agri-
fack, Naturvetareförbundet, Ingenjörs-
förbundet och SRAT.

– Vår uppfattning är att legitima-
tionen tydliggör audionomernas själv-
ständighet som yrkesgrupp inom hör-
selvården, säger Anitha Wijkström, 
förbundsordförande i SRAT, det SACO-
förbund som organiserar Audionomer-
na. 

Också dietisterna är nöjda. 
– Det handlar om kvalitet i vår-

den och kostbehandlingen. Legitima-
tionen är ett genombrott för landets 
900 dietister och innebär också ett er-
kännande för matens betydelse i sjuk- 
och hälsovården. Det säger Ulf Bergi-
us, förbundsdirektör vid Agrifack, som 
gläds över dietisternas framgång. 

Riksdagen vill också att regeringen 
snabbt utreder frågan om legitimation 
för cytodiagnostiker. Inom Naturveta-
reförbundet gläds man åt det beskedet. 
Cirka 300 cytodiagnostiker är verksam-
ma vid landets cytolog- och patologla-
boratorier, samt på privata laboratorier 
som bedriver denna typ av verksam-
het. Yrkesgruppen tillkom i samband 
med att den gynekologiska cellprov-
skontrollen startade under början av 
1960-talet.

SACO

Flera ”SACO-yrken” får legitimation 
eller skyddad yrkestitel

Parterna överens om 
gemensamt jämställd-
hetsprogram

Besök www.logopedforbundet.se
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I september i år äger CPLOL:s  sjätte 
europeiska logopedkongress rum. Te-
mat i år är flerspråkighet eller mera 
precist: ”A multilingual and multicul-
tural Europe. A challenge for speech 
and language therapists”. Särskilt ro-
ligt är det att en av huvudtalarna är vår 
svenska kollega Eva-Kristina Salameh 
från Språkens hus i Malmö.

CPLOL bildades för 18 år sedan, 
år 1988. Allt sedan dess har en viktig 
uppgift varit att anordna kongress, vart 
tredje år. Det görs i samarbete med det 
nationella logopedförbundet. I år är 
det det tyska logopedförbundet, DBL- 
Deutscher Bundesverband für Logopä-
die – som är medarrangör.

Staden Berlin, med sin speciella 
historia, är platsen för årets kongress. 
Under knappa 30 år (1961-1989) var 
staden delad av muren.  En skarp skil-
jelinje mellan öst och väst, mitt i Euro-
pa. Att denna, historiskt sett, korta tid 
skulle få sådana enorma konsekvenser 
för Berlins invånare, undrar jag om nå-
gon kan föreställa sig. 

Berlin är i sanning både en multi-
kulturell och flerspråkig stad. Att fler-
språkighet är berikande behöver väl 
knappast nämnas för logopeder. Temat 
för kongressen är valt utifrån ett Euro-
pa som växer allt mera samman. Oli-
ka kulturer och språkgrupper kommer 
närmare varandra och blandas. Hur 
påverkar detta oss i vårt arbete som lo-
gopeder? 

De senaste kongresserna har haft 
kvalitet, effektivitet och evidensbase-
rad terapi som teman. I år har vi valt 

att i samma anda fokusera på ett Euro-
pa i utveckling, med föreläsningar om 
flerspråkighet och mångkulturalism. Vi 
kommer denna gång att ha tre parallel-
la föreläsningar under kongressdagar-
na så utbudet blir stort.

Arbetet med en kongress startar 
vanligen ungefär 3 år före kongressens 
genomförande. De olika länderna/lo-
gopedförbunden får anmäla sitt intres-
se, lämna in ett förslag med en prelimi-
när budget som sedan röstas igenom på  
CPLOLs generalförsamling. Det land 
som vinner startar arbetet i stort sett 
omgående efter att en kongress just har 
avslutats. Ca 800-1000 deltagare bru-
kar kongresserna ha, så att det kräver 
mycket arbete är inte svårt att förestäl-
la sig. En av arbetsgrupperna i CPLOL, 
den nuvarande ”scientific committee”, 
genomför tillsammans med det natio-
nella förbundet den grundläggande 
planeringen. Call for papers, insamlan-
det av abstracts, granskning och rang-
ordning av dem är olika arbetsuppgif-
ter. Ytterst är det CPLOLs styrelse som 
är ansvarig och ju närmare kongres-
sen kommer desto mer ökar både sty-
relsens och det nationella förbundets 
(DBL) arbete. 

Tidigare kongresser anordnande av 
CPLOL är:

1992 Antverpen
1994 Aten
1997 Lissabon
2000 Paris
2003 Edinburgh

Årets kongress äger rum i det allde-
les nybyggda BCC (Berliner Congress 
Center) vid Alexanderplatz i f d Öst-
berlin. I det sociala programmet ingår 
denna gång ingen formell kongres-
smiddag, utan en tillställning på ”Was-
serwerk”, vilket är ett f d vattenverk, 
ombyggt till restaurang. Det ligger på 
den västra sidan i stadsdelen Charlot-
tenburg.

För er som inte har besökt Berlin 
rekommenderar jag särskilt att anmäla 
er till kongressen. Berlin är värt ett be-
sök!  Det finns hur mycket som helst 
att upptäcka och beskåda i denna fan-
tastiska stad! 

Jag hoppas få se många svenska 
kollegor i Berlin i september. Välkom-
na!

Programmet hittar ni på 
www.cplol.org 

Birgitta Rosén-Gustafsson

CPLOLs kongress i Berlin 
15-17 september 2006
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Marte Meo för logopeder 
– inspirationsseminarium
Datum: 22 -23 maj 2006

Tid: Dag 1  10.00 – 16.00
 Dag 2  9.30 – 15.00 

Plats: Birkeaulan, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Stock-
holm

Seminariets upplägg;

Dag 1
 Monica Hedenbro, utbildare och examinator i Marte Meo, ger 

en teoretisk bakgrund och förankring kring metoden.
Dag 2
 Logopederna Helene Ahnlund och Åsa Sjöberg med erfarenhet 

av Marte Meo metoden bjuder på exempel från sin kliniska 
 vardag. Utrymme för diskussion kring hur metoden kan tilläm-

pas inom barnlogopedi samt i kontakten med vuxna personer 
med autism, utvecklingsstörning och förvärvade hjärnskador.

Kostnad 
 1500:- för medlemmar i Svenska Logopedförbundet. 
 Kaffe och lunch ingår.
 Icke medlemmar har möjlighet att anmäla sig till seminariet i 

mån av plats till en kostnad om 3000:-.
 

 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 24/4. 
Var vänlig skriv ditt namn, din arbetsplats, ditt medlemsnummer 
(om du är medlem), samt fakturaadress. Ange också om 

 Du har behov av speciell kost. 

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

VÄLKOMNA !
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Logopeder har i allt större utsträck-
ning blivit efterfrågade som konsulter 
och medarbetare i skolan. För att barn 
och ungdomar med språkstörning ska 
få fullgod habilitering och utbildning 
måste de ha tillgång till logopeder med 
speciell inriktning mot utredande och 
habiliterande åtgärder inom skolans 
ram. Samordning och samverkan mel-
lan behandlande och undervisande 
personal är önskvärt. Det är viktigt att 
logopeder kan sätta sig in i skolans ar-
bete, att de kan förklara utredningsre-
sultat och bidra till att dessa omsätts i 

praktiskt-pedagogiskt arbete. 
För att öka logopeders kunskap 

och förståelse för specialpedagogiska 
dilemman har hittills två 5p-kurser i 
”Logopedi och specialpedagogik” hål-
lits vid Karolinska institutet. Kursdelta-
garna har breddat och fördjupat sina 
kunskaper inom området skolbarn och 
språkstörning och föreläsarna har i dis-
kussioner med logopederna fått stör-
re insikt i språkbaserade lärandesvårig-
heter. Kursen har bidragit till att skapa 
en gemensam värdegrund för teamet 
kring elever med språkstörning. 

I RILFHUS-rapporten 3/05 ingår 
ett urval av de arbeten som deltagar-
na i de två kurserna skrivit. Rappor-
ten kan rekvireras till självkostnads-
pris från universitetssekreterare Claire 
Johansson: clare.johansson@ki.se vid 
Karolinska institutet, Enheten för logo-
pedi och foniatri, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge. 

Ylva Segnestam och Ulla Föhrer

1 Rapport från Karolinska Institutet, Institutionen för Logopedi och Foniatri, Huddinge Sjukhus

Logopedi och 
specialpedagogik 
– ny RILFHUS1-rapport

Logoped Anna Strömberg förevisar den nya rapporten
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Vi logopeder jobbar inom en mängd 
olika verksamheter. Några av dessa 
verksamheter har beskrivits i Logo-
pednytt. Nu har turen kommit till den 
doktorerande logopeden. I den här 
artikeln försöker vi ge svar på frågor 
som ni som är intresserade av forsk-
ning skulle kunna tänkas ställa er. Vi 
har valt att beskriva hela forsknings-
processen fram till disputation då det 
är mycket svårt att ge en beskrivning 
av en doktorands arbetsdag som kan 
sägas vara representativ för hela dess 
doktorandtid. 

Förutsättningarna för doktorander 
skiljer sig åt mycket mellan olika uni-
versitet, fakulteter och forskningsmil-
jöer, men till viss mån regleras de av 
Högskoleförordningen. Vår förhopp-
ning är att vi ska kunna ge er en någor-
lunda rättvisande bild av doktoreran-
det oavsett var i landet ni befinner er.

Motiv
Varför forskar man? Det finns olika orsa-
ker till att man väljer att forska, istället 
för att fortsätta som klinisk logoped el-
ler hoppa på andra utmaningar. Ambi-
tion och karriärutveckling, nyfikenhet 
och lust att fördjupa sig eller kanske en 
önskan att förbättra situationen för nå-
gon av ens patientgrupper. Motiven är 
individuella och varierade.

Ansökan.
Hur ansöker man för att få forska? Det 
finns flera olika sätt att få möjlighet att 
forska. 
1. Traditionellt har forskarstudenter 
ofta rekryterats på inofficiella vägar, 
t.ex. genom att man under grundut-

bildningen varit involverad i något 
forskningsprojekt på sin institution ge-
nom sitt examensarbete. Detta är fort-
farande en vanlig inkörsport eftersom 
de forskningsprojekt som pågår på en 
institution redan har viss finansiering. 
Men det finns många andra vägar för 
att få forska. 
2. Det blir allt vanligare att institutioner 
utannonserar forskarutbildningsplatser 
för att få större konkurrens och bätt-
re urval. De forskarutbildningsplatser 
som utannonseras kan vara olika till sin 
karaktär, ibland är forskningsprojektet 
redan planerat och man söker någon 
som kan tänkas vilja utföra projektet, 
ibland är det upp till den som söker att 
skicka in förslag på forskningsprojekt. 
3. Man kan också göra egna forsknings-
projektsansökningar. Via FOU-enhe-
ten (forskning och utveckling) i ens 
landsting kan man få hjälp att skriva 
en ansökan för att finansiera ett forsk-
ningsprojekt. Man kan också kontak-
ta någon professor som tycks intresse-
rad av samma områden som man själv 
och diskutera en eventuell gemensam 
forskningsansökan. Ofta är det bra om 
man också kan ha någon patientorga-
nisation som är intresserad av projek-
tet som man kan ansöka tillsammans 
med. Med en professor och en patient-
organisation i ryggen kan det vara lätt-
tare att få forskningsfinansiering. 

Finansiering.
Vad behöver pengarna för forskningen räcka 
till? Det är väldigt individuellt vad 
pengarna i det forskningsprojekt du 
blir knuten till ska räcka till. Tänkbara 
utgifter är: doktorandens lön, handle-

dare och bihandledares lön, eventuell 
arvodering till försökspersoner, expert-
arvoden till sådant som programme-
rare, statistiker och externa bedömare, 
teknisk utrustning såsom datorer, speci-
ell programvara eller annan utrustning 
specifik för projektet, litteratur och 
avgifter för kopiering, administrativa 
kostnader, resekostnader, konferensav-
gifter, hotellövernattningar etc. Sådant 
som inte ansökts om i forskningsfinan-
sieringsansökan måste betalas från an-
nat håll, ibland finns vissa resurser från 
universitetet centralt, annat måste man 
göra särskilda bidragsansökningar för. 
Bidragsansökningar är en väldigt vanlig 
aktivitet inom forskningsvärlden.

Tjänst.
Vad har man för tjänst när man fors-
kar? Tjänstebenämningar och omfatt-
ningar för personer som forskar varie-
rar mycket i landet. En del har kvar sin 
grundtjänst men går ner i procent som 
finansieras av forskningsprojektet och 
ägnas åt forskningen. Om man får sin 
tjänst vid universitetet är det vanligast 
att man får en så kallad doktorand-
tjänst med viss assistenttjänstgöring. 
Assistenttjänstgöring innebär att man 
kan förlänga sin doktorandtid genom 
att på viss procent arbeta åt universi-
tetet med annat än forskning, t.ex fö-
reläsningar, utredningsarbete, renskriv-
ning, översättning, etc.

Forskaren knyts ofta till någon s.k. 
forskningsmiljö. Forskningmiljön är 
vanligen en institution, men ibland är 
det en fristående forskarskola, ett nät-
verk eller ett tvärvetenskapligt institut. 
Inom forskarmiljön finns andra dokto-

Lagerblad eller hatt? 
– om den doktorerande logopeden.
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rander och disputerade som är viktiga 
samtalspartners i forskningsprocessen. 

Lön.
Vad får man för lön när man forskar? 
Lönen för den som forskar beror givet-
vis på hur forskningen finansieras. För 
den som forskar inom sin grundtjänst 
kan den ordinarie lönen oftast behål-
las. Vid andra typer av anställningar är 
lönen beroende av efterfrågan och reg-
lementen vid det enskilda universite-
tet. Många universitet har lönetrappor 
för vad doktorander skall ha för lön un-
der olika faser av sin forskarutbildning. 
Ofta är det vanligt att doktoranden får 
något som kallas ”utbildningsbidrag” 
den första tiden under forskarutbild-
ningen, detta bidrag är väldigt lågt (för 
närvarande 14.400 kr). Vid teknisk fa-
kultet ligger doktorandernas lön ofta 
högre än vid filosofisk fakultet. Dok-
toranders lönenivå ligger generellt be-
tydligt lägre än logopedens. 

Ämne. 
Vilket ämne kan man forska i? För logo-
peden kan det kännas självklart att den 
forskning man gör skall vara inom äm-
net logopedi. Det är dock viktigt att 
påpeka att vi logopeder har ett gynn-
samt utgångsläge genom vår tvärveten-
skapliga utbildning. Det gör att vi har 
möjlighet att forska och söka dokto-
randtjänster inom en mängd olika äm-
nen. Våra examensämnen kommer då 
att vara olika, trots att våra avhandling-
ar har logopediska perspektiv. Logo-
pedi, lingvistik, psykologi, handikapp-
vetenskap, kommunikationsvetenskap, 
kognitionsvetenskap och svenska och 
är exempel på examensämnen där lo-
gopeders kunskaper kan göra det möj-
ligt för oss att bli antagna som dokto-
rander. 

Examenssämnet skall inte blandas 
ihop med avhandlingsämnet, vilket av-
ser det specifika område man sedan 
väljer att beforska. Avhandlingsämnen 
kan variera från exempelvis ”cellstor-
lek i stämbandsknutor hos operasång-
are i medelåldern” till ”mänsklig kom-
munikation i ett livsperspektiv”.

Forskning.
Vad gör man när man forskar? Forskning 
ser i mångt och mycket ut som arbe-
tet vi alla utfört till vårt examensarbete. 
Man ska ställa tydliga och väl avgrän-

sade forskningsfrågor. Man ska hitta 
lämpliga mått som mäter det man öns-
kar eller metoder som fångar det man 
vill se. Man ska betänka etiska aspek-
ter och i vissa fall skriva en etikansökan 
för att få projektet godkänt. Man ska 
göra lämpliga urval och hitta försöks-
personer. Man ska planera och utföra 
studier. Man ska söka och hitta rele-
vant och aktuell litteratur och läsa ar-
tiklar, böcker och rapporter. Man ska 
bearbeta och tolka resultat och man 
ska skriva om sitt arbete på ett struktu-
rerat, vetenskapligt och stringent sätt. 

En del doktorander gör flera olika 
studier inom ramen för sin avhandling, 
andra gör en stor studie. Vissa avhand-
lingar är t.o.m. helt teoridrivna, d.v.s. 
bygger endast på litteratur och utveck-
lar en modell, diskuterar definitioner 
eller dylikt. 

Kurser.
Läser man kurser på universitetet när man 
forskar? Ja, för att bli disputerad doktor 
när man skrivit sin doktorsavhandling 
måste man också ha gått ett visst antal 
forskarutbildningskurser. 

Hur många kurspoäng man mås-
te ta är olika vid olika fakulteter och 
delvis också mellan olika ämnesinrikt-
ningar. Det är vanligt att forskarutbild-
ningskurserna inkluderar:

1. någon metodkurs inom kvalitativ 
och/eller kvantitativ metod, 

2. någon ämneskurs kopplat till 
forskningsämnet och/eller avhand-
lingsämnet,

3. någon läskurs där man tillsam-
mans med sin handledare eller profes-

sor sätter upp en viss mängd eller vissa 
specifika artiklar/böcker som skall lä-
sas och redovisas. 

Därutöver har man ofta stor indi-
viduell frihet, i samråd med sin hand-
ledare, att välja kurser som man an-
ser lämpliga för sitt avhandlingsarbete. 
Det kan exempelvis vara:

kurser vid andra universitet på plats 
eller på distans, nationell/internatio-
nellt, sommarskolor, etikkurser, peda-
gogikkurser, statistikkurser, informa-
tionssökarkurser, etc. Det finns ingen 
särskild katalog för forskarutbildnings-
kurser utan dem får man kontakta var-
je aktuell institution för att få informa-
tion om. Man kan även få kurspoäng 
för andra aktiviteter, t.ex. posterpre-
sentationer eller muntliga presentatio-
ner vid internationella konferenser.

Handledning.
Vad får man för handledning när man fors-
kar? Under sin forskarutbildning har 
man rätt till handledning. Huvudhand-
ledaren är ofta professor, eller åtmins-
tone en disputerad forskare med lång 
erfarenhet. Du får ofta en huvudhand-
ledare tilldelat dig, men önskemål kan 
framföras. Om ditt avhandlingsämne 
ligger långt ifrån din huvudhandleda-
res kompetensområde så kan huvud-
handledaren användas till metodhand-
ledning, tidsstruktur och textkritik. För 
att få feedback på sitt avhandlingsäm-
ne kan man få tilldelat sig, eller välja 
en bihandledare. Dessa är disputera-
de men har ofta mindre erfarenhet av 
forskning men större erfarenhet av ditt 
avhandlingsämne. 

Författaren forskar. Foto: Olga Keselman
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Doktorsavhandling.
Hur ska en doktorsavhandling se ut? Tidi-
gare kunde doktorsavhandlingen vara 
en forskares livsverk men sedan fors-
karutbildningen omarbetats är doktors-
avhandlingen slutprodukten av fors-
karutbildningen. Det kan likväl vara en 
produkt av blod, svett och tårar, men 
avhandlingen skrivs numera under be-
tydligt mer avgränsad tid, vanligen 5-
8 år. 

I avhandlingen skriver doktoranden 
om den forskning denne varit involve-
rad i under sin utbildning. Generellt 
finns två typer av doktorsavhandling-
ar: 1. monografin eller 2. sammanlägg-
ningsavhandlingen. 

1. Monografin är att likna vid en 
bok och är en sammanhängande text 
om den forskning som gjorts. Mono-
grafin vid svenska universitet skrivs 
ofta på svenska, men engelska före-
kommer. En del monografier är tämli-
gen litterära verk som är fullt läsbara 
som en bok om det ämne som dokto-
randen forskat om. 

2. Sammanläggningsavhandling-
en består av 3-5 vetenskapliga artiklar 
som skickats till vetenskapliga tidskrif-
ter. För att binda ihop dessa artiklar 
skriver doktoranden en ”kappa” runt 
artiklarna som ska binda ihop dem, 
dess syften och resultat och diskutera 
dess betydelse och relevans. Samman-
läggningsavhandlingarna är nästan all-
tid skrivna på engelska och är ofta lite 
tyngre att läsa. Artiklarna är dock mer 
avgränsade och i dess abstract (sam-
manfattning) kan man snabbt få reda 
på vad författaren kommit fram till i sin 

forskning. 
Det finns olika traditioner inom oli-

ka fakulteter och olika ämnen vad gäl-
ler om doktoranden skall skriva en 
monografi eller en sammanläggnings-
avhandling. Det kan också bero på 
vilket avhandlingsämne doktoranden 
valt. Generellt är sammanläggnings-
avhandlingar vanligare vid teknisk och 
medicinsk fakultet medan monografin 
är vanligare vid filosofisk fakultet. Det 
kan också vara vanligare att forskning 
med kvantitativ metod presenteras i 
en sammanläggningsavhandling med-
an forskning med kvalitativ metod pre-
senteras i en monografi. 

Disputation och promovering.
Vad är disputation och promovering? Dis-
putationen är tillfället då doktoranden 
skall försvara sin avhandling. Vid dis-
putationen närvarar doktoranden, en 
opponent som är expert på det ämne 
man disputerar i eller närliggande 
ämne, handledare/bihandledare, en 
betygsnämnd och intresserade åhöra-
re. Disputationen liknar oppositions-
tillfället när man skrivit ett examensar-
bete. Opponenten presenterar arbetet 
för åskådarna, förhoppningsvis på ett 
underhållande och pedagogiskt sätt 
och doktoranden har möjlighet att ge 
förtydliganden och avisera ändringar. 
Därefter ska opponenten ge doktoran-
den relevant kritik på dennes arbete 
och doktoranden kan förhoppningsvis 
ge relevanta svar på denna kritik. Vid 
en bra disputation får opponenten och 
doktoranden till en givande diskussion 
kring området som kan leda till klar-

göranden och ge uppslag för vidare 
forskning. En betygsnämnd bestående 
av prominenta forskare har möjlighet 
att ställa frågor till doktoranden och 
även åskådarna får ställa frågor. Däref-
ter drar sig betygsnämnden tillbaka för 
överläggning medan det är brukligt att 
doktoranden och dess närmaste erbju-
der lättare vickning och mingel till in-
tresserade åskådare, familj, vänner och 
kollegor. Champagnen hålls på kylning 
i väntan på betygsnämndens utlåtande. 
Efter väntan kommer betygsnämnden 
och meddelar sitt beslut. Sällan under-
känns doktoranden när disputationen 
väl ägt rum. Finns tvivel om forskning-
ens kvalitet är brukligt att opponent el-
ler betygsnämnd flaggar för detta re-
dan innan så möjlighet finns att ställa 
in disputationen. Vid godkänt arbete 
skålar de närvarande för doktoranden. 
Ofta har doktoranden en disputations-
fest planerad redan samma kväll då 
man äter gott, skålar frekvent och får 
höra glada, trevliga och stundvis lång-
randiga tal. 

Doktor blir doktoranden först när 
disputationen godkänts samt samtliga 
forskarutbildningskurser avklarats. Vid 
en årlig promovering samlar universi-
tetet de nydisputerade forskare som så 
önskar för en högtidlig ceremoni där 
de nya doktorerna föräras en symbo-
lisk huvudbonad för sin flit. Symbolen 
för doktorsgraden är inte alltid en dok-
torshatt utan är beroende på vilken fa-
kultet man blivit doktor vid. Doktors-
hatten är traditionellt en medicinsk 
symbol medan lagerbladskransen är 
en symbol för filosofisk fakultet. 

En samling avhandlingar. 
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Epilog
Och sen då? Vad sker efter att man dok-
torerat, hur ser karriärmöjligheterna ut 
efter disputation? En disputerad logo-
ped har möjlighet till högre lön oav-
sett tjänst. Det är även större möjlig-
heter att få chefslogopedtjänster eller 
att själv få påverka sin tjänsts innehåll. 
Många disputerade fortsätter dock gär-
na sin karriär inom det akademiska fäl-
tet och har möjlighet att bli docent eller 
professor vid universitetet och fortsätta 
forska och undervisa inom ramen för 
sin universitetstjänst. Handledning av 
nya doktorander blir då en möjlig ut-
maning.

Om du vill veta mer om forskarut-
bildningen kan du hitta mer informa-
tion bland litteraturtipsen.       

Författat av:
Janna Ferreira, 
leg. logoped/doktorand 
i handikappvetenskap,
Epost: janfe@ibv.liu.se med god hjälp av:

Katja Laakso, 
leg. logoped/doktorand i logopedi
Epost: katja.laakso@logopedi.gu.se

Referenser

www.doktorandhandbok.nu

Strannegård, Lars. AVHANDLINGEN - 
Om Att formas till forskare. Studentlit-
teratur 2003

Högskoleförordningen, Högskolever-
ket. www.hsv.se/lag/lagar/hogskolefo-
rordningen

Gustafsson B, Hermerén G och Petter-
son B.”Vad är god forskningssed? Synpunk-
ter, riktlinjer och exempel”.Vetenskaps-
rådets rapportserie. ISSN 1651-7350. 
Rapport 2005,1.

www.akademiskahogtider.se

Namn: Katja Laakso.

Forskar vid: Sektionen för arbetstera-
pi, audiologi, fysioterapi och logope-
di, Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi, Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet.

Examensämne: Medicin.
Avhandlingsämne: Att analysera kom-
munikationsprocessen kring och med 
personer som ventilatorvårdas.

Motiv: Spännande att lära sig mera 
om en för logopeder ganska okänd 
patientgrupp

Ansökan: Sökte till forskarskolan 
på Vårdalinstitutet och fick efter an-
tagning där min doktorandtjänst vid 
”hemmainstitutionen” (GU).

Finansiering: 50/50 av Vårdalinstitutet 
och Göteborgs universitet.

Tjänst: Doktorandtjänst 100%.

Forskning: Håller på med datainsam-
ling.

Kurser: 20/20 poäng. Bland annat häl-
soekonomi, kvalitativa metoder inom 
vård- och omsorgsforskning, forsk-
ningsstrategier och designproblem, 
medicinsk statistik och forskningsetik.

Handledning: Huvudhandledare som 
är docent i logopedi och bihandledare 
som är etnolog.

Doktorsavhandling: Sammanlägg-
ningsavhandling.

Disputation: Förväntad disputation 
2009.

Foto: Sabina Laakso

Namn: Janna Ferreira.

Forskar vid: Institutet för Handikapp-
vetenskap (IHV), Linköpings univer-
sitet.

Examensämne: Handikappvetenskap.
Avhandlingsämne: Läs- och skrivför-
måga hos barn med kombinerat tal-
handikapp och motoriskt funktions-
hinder.

Motiv: Ville fördjupa mig och enga-
gera mig extra i gruppen CP-skadade 
och liknande diagnoser. Jag är också 
intresserad av undervisning.

Ansökan: Sökte min doktorandtjänst 
efter en annons. 

Finansiering: Min tjänst är finansierad 
av VINNOVA Verket för innovations-
system.

Tjänst: Utbildningsbidrag de första 2 
åren, nu doktorandtjänst 80% med 
assistenttjänst 20%

Forskning: Jag har gjort mina datain-
samlingar och håller nu på att skriva 
artiklar.

Kurser: 60/60 poäng. Exempelvis 
handikappvetenskap, kvantitativ me-
tod, vetenskapsteori, internationell 
distanskurs i alternativ kommunika-
tion, universitetspedagogik. 

Handledning: En huvudhandledare 
som är professor i psykologi. Två bi-
handledare.

Doktorsavhandling: Sammanlägg-
ningsavhandling. 

Disputation: Förväntad disputation 
våren 2007. 

Foto: Janna Ferreira
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Boel Heister Trygg vid SÖK – Södra re-
gionens Kommunikationscentrum, har 
skrivit böckerna TAKK och GAKK. Be-
hovet av litteratur som behandlar des-
sa områden har länge saknats. Böck-
erna kan användas både av personer 
som helt saknar kunskaper på området 
och av de som är väl insatta.

TAKK, Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation är en 
bok på mindre än hundra sidor, nästan 
ett häfte. Författarinnan skriver inled-
ningsvis: ”det finns böcker och dator-
program som lär ut hur tecken ska utfö-
ras, men däremot nästan inget om hur 
dessa tecken ska användas för kommu-
nikation människor emellan”. 

Boken fokuserar främst på barn, 
men har också ett avsnitt som belyser 
TAKK för vuxna. 

Den består av tre delar. Den för-
sta, teoretiska delen redogör för defi-
nitioner av kommunikation och språk, 
kommunikativa behov och funktioner. 
Boel Heister Trygg beskriver olika ty-

per av AKK och de bakomliggande be-
hoven.  

Tecken som AKK är inte tecken-
språk, utan tecknen har lånats från STS 
– det svenska teckenspråket. Gramma-
tiken är helt annorlunda, men i första 
hand är det målgrupperna som skiljer 
dessa kommunikationssätt åt. STS an-
vänds av döva i en tyst miljö, medan 
TAKK används av hörande i en talan-
de och hörande miljö. TAKK-använ-
daren kanske använder TAKK under 
en del av sitt liv, medan den som an-
vänder STS, troligen gör det hela livet. 
TAKK används av personer med grava 
tal- och språksvårigheter, som behö-
ver stöd i sin kommunikation och sin 
språkutveckling.

Den andra delen av boken är en 
genomgång av metoden vid TAKK-pro-
cessen. Författaren ger en tydlig hand-
ledning i hur man bör gå tillväga, vilka 
som ska vara inblandade och även var 
ansvaret för olika delar av processen 
ligger. Hon betonar hur viktigt det är 

att skapa en kommunikativ miljö. I me-
toddelen finns också förslag på tecken 
som kan vara lämpliga att börja med, 
men även tecken för vuxna använda-
re. 

Del tre består av diskussion och 
framtidsfrågor. Hinder för god AKK/
TAKK handlar ofta om brist på kunska-
per på alla nivåer. Författaren pekar på 
behovet av en nationell grundutbild-
ning som skulle kunna ges till både för-
äldrar, andra närstående och personal. 
Föräldrar behöver också få chansen att 
utbyta erfarenheter och hitta goda fö-
rebilder.

GAKK, grafisk AKK med under-
rubriken ”Om saker, bilder och sym-
boler som Alternativ och Komplette-
rande Kommunikation”, gavs ut förra 
året. Avsikten med boken är att sam-
la teori och metodik kring grafisk AKK 
– GAKK. Författaren vill också föror-
da det nya begreppet GAKK för att ge 
användaren en tydligare identitet som 
AKK-användare, men också för att bli 

TAKK och GAKK

TAKK 
GAKKoch
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en identifierbar grupp gentemot kom-
mun, stat och landsting.

Boken börjar med en redogörel-
se för hur språkutveckling går till i ett 
GAKK-perspektiv. Boel Heister Trygg 
påpekar att det finns två grundläggan-
de påståenden när det gäller kommu-
nikations- och språkutveckling hos 
personer som behöver AKK: 1) den är 
väldigt olik andra barns utveckling 2) 
den liknar eller bör likna (andra) barns 
tidiga utveckling, vilket ju låter som en 
paradox. Boken diskuterar vad AKK 
är i allmänhet och vad GAKK är, vilka 
målgrupper och faktorer som styr va-
let av GAKK. 

Författaren ger en överblick över 
de symbolsystem och bildsamling-
ar som finns, samt förklarar skillnader 
mellan bilder och symboler. Hon be-
skriver hur man praktiskt ska gå tillvä-
ga, hur man väljer vokabulär samt hur 
man organiserar bilderna.

Det finns kapitel i boken som be-
handlar hur kommunikativt samspel 

går till med GAKK, hur man börjar 
med GAKK samt hur man utvecklas vi-
dare. Avslutningsvis diskuterar författa-
ren hinder för god GAKK och uttrycker 
förhoppningar om att man ska kunna 
öka kunskaperna om GAKK på alla ni-
våer. 

Boel Heister Trygg har lyckats med 
sin intention att böckerna ska kunna 
läsas av såväl personer med som utan 
kunskaper om AKK. Hennes språk är 
rakt och hon undviker skickligt att låta 
akademisk utan att för den skull missa 
viktiga nyanser. I båda böckerna finns 
trots det rikligt med referenser och i 
GAKK-boken finns dessutom färgade 
”Gör-så-här”-rutor. Bland referenserna 
längst bak i böckerna finns även prak-
tiska webadresser till patientorganisa-
tioner, inköpsställen samt kommunika-
tionscentra. 

Böckerna är oerhört koncentrerat 
skrivna och det är både på gott och 
ont. Det är en fördel att finna så mycket 
samlad kunskap på så liten plats, sam-

tidigt som några delar skulle bli tydli-
gare med åskådliggörande exempel. 
Böckerna kan med fördel användas 
som kursmaterial i habiliteringsteam, 
i kommunala omsorgsverksamheter, 
förskolor och skolor. 

En strategisk synpunkt – det vore 
synd på så bra böcker om de är så tun-
na att de försvinner i bokhyllan!

Baksidestexten berättar att ”Boel 
Heister Trygg är logoped, arbetar som 
studierektor vid Institutionen för logo-
pedi, foniatri och audiologi vid Lunds 
universitet och är också enhetschef för 
Södra regionens Kommunikationscen-
trum” – hur i hela friden hinner män-
niskan?

Inger Gillholm  
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Språksnabben är – så som det framgår 
av presentation på baksidan – ett lättad-
ministrerat screeningmaterial som ger 
en översikt av förskolebarnets förmåga 
vad gäller språkets olika  komponenter. 
Med hjälp av fotografier och föremål 
(lådor, penna, knapp och kloss) samt i 
huvudsak mycket tydliga instruktioner 
bedöms således språkförståelse (ord 
och sats), samtal och samspel, ordför-
råd, grammatik och ljudsystem. Manu-
alen innehåller också en fyllig teoretisk 
bakgrund och en bra sammanfattning 
av barns språkutveckling och forsk-
ningen inom området, samt inte minst 
en omfattande referenslista. På plus-
sidan ska också nämnas att konstruk-
törerna poängterar att materialet, som 
inte är normerat och därför inte är att 
betrakta som ett formellt test, endast 
kan ge riktlinjer för vad barn mellan 
3:0 och 5:11 år bör klara. 

Mer tveksam är jag till att man, för-
utom till logopeder, också rekommen-
derar materialet för användning på 
BVC och förskolor. Om jag minns rätt, 
så presenterade författarna föregånga-
ren till Språksnabben som ett sekun-
därscreenigmaterial avsett att använ-
das vid första besöket hos logoped, 
dvs när misstanke om försening eller 
avvikelse redan föreligger. Och, under 

förutsättning att man även på förskolor 
och BVC använder materialet på det-
ta sätt kan jag möjligen köpa att viss 
del av ’logopedarbetet’ läggs på des-
sa professioner – om förskollärare och 
BVC-sjuksköterskor bedömer att också 
detta ska vara en del av deras uppdrag, 
MEN som allmän screening bör Språk-
snabben absolut inte användas och det 
är väl heller knappast troligt att man på 
BVC skulle kunna ta sig den tiden även 
om genomförandet uppskattas till en-
dast 15-20 minuter.

Instruktionerna för genomföran-
de är som sagt tydliga, men nog är det 
lite konstigt att fråga ”Var är ledsen?”/ 
”Var är på?” eller ”Var är på stolen?” 
som är de två sista av fem instruktioner 
som ges under momentet Ordförståel-
se, där en av fyra bilder är den rätta. 
”Vem är ledsen?”/ ”Vem är på stolen?” 
vore både naturligare och mer korrekt. 
Jag efterlyser också vad författarna av-
ser med att man ska använda ”neu-
tralt tonfall” när man ger instruktioner-
na till momentet Satsförståelse. Detta 
med hur man ska presentera uppgifter-
na eller ge en modellmening, som bar-
net ska omsätta i en liknande mening 
med andra ord, är ett krux i många ’lo-
gopedtest’. Det gäller också när vi ska 
bedöma språkförmågan hos ett barn 

vars språk inte är svenska, dvs när vi 
måste lita till en tolköversättning. Det 
mest korrekta vore förstås att alla barn 
fick exakt samma instruktion, dvs fick 
lyssna på en inspelad uppmaning eller 
fråga. Att bedöma barns aktiva gram-
matiska kompetens är alltid svårt. Här 
poängterar författarna att även om bar-
nets svar inte är det förväntade, men 
innehåller den efterfrågade grammatis-
ka konstruktionen, så ska svaret god-
kännas. Det känns rätt och bra.         

    Sedan skulle man förstås önska 
att Språksnabben var validerad och att 
dess prediktiva egenskaper var kända. 
Men, också när det gäller den utvär-
dering som har gjorts och som redo-
visas saknar jag en uppgift om hur de 
60 barnen, som screeningen har prö-
vats på, fördelade sig på åldersinterval-
len, samt en redovisning av deras re-
sultat på varje enskild fråga under de 
olika delmomenten. Dessa reservatio-
ner till trots välkomnar jag Språksnab-
ben och hoppas på en förnuftig an-
vändning och en fortsatt utveckling av 
metoden, för visst fyller Språksnabben 
ett länge känt behov!

Monica Westerlund  
Logoped, Uppsala 

För information vänd dig till 
företaget Kunskapsutveckling 
i Lund (ulf@kunskapsutveck-
ling.se tfn 046/ 2118510 eller 
0708/828610)

SPRÅKSNABBEN
av logopederna Barbro Bruce, Ann Lavesson och Eva Wigforss

SPRÅKSNABBEN
av logopederna Barbro Bruce, Ann Lavesson och Eva Wigforss
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Une Europe multilingue et multiculturelle. Un défi  pour les 
orthophonistes A multilingual and multicultural Europe. 
A challenge for speech and langauge therapists

Note: There will be simultaneous translation in the CPLOL languages of French & 
English and to and from German, for all plenary sessions and parallel papers, and 
interpreting support throughout the conference.

 Friday 15 Septembre 
8.00 Registration and coffee

9.30 Opening session

10.00 Keynote speaker 
 Michel Paradis (Montreal, Canada): The implications for langauge therapy of increasing multilingualism 
 and multiculturalism in Europe.

11.00 Break for refreshments (included in the delegate fee) and poster viewing

Session 1  – Acquired speech-langu-
age disorders

1. José Centero (Queens, New York, 
USA)
Language rehabilitation of aphasic 
persons in multilingual societies: theo-
retical bases, clinical procedures and 
international perspectives.

2. Wencke Veenstra, Mark Huisman 
(Groningen, The Netherlands), Nick 
Miller (Newcastle, UK)
Age of acquisition effects on naming 
in Frisian-Dutch bilingual speakers 
with Alzheimer disease.

Session 2 – Language developmental 
disorders

3. Sinikka Hannus, Kaisa Launonen 
(Vantaa and Helsinki, Finland)
Increasing SLI: international myth or 
a fact?

4. Jan de Jong, Antje Orgassa, Anne 
Baker, Fred Weerman (Amsterdam, 
The Netherlands)
Specific language impairment in a 
bilingual context.

Session 3 – Profession and education

5. Julie Marshall, Juliet Goldbart 
(Manchester, UK)
Culturally competent students and 
professionals in speech and language 
therapy – working in a culturally di-
verse Europe.

6. Nita Madhani (London, UK)
Widening diversity in speech and 
language therapy education/profes-
sion.

Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-logopedes 
de L’union Europeenne Standing Liaison Committee of Eu Speech 
and Language Therapists and Logopedists

11.30 – 12.30 PARALLEL SESSIONS

12.30    Lunch (included in the delegate fee) and poster viewing

14.00    Keynote speaker 
 Rosemarie Tracy (Mannheim, Germany): Multilingualism in early childhood (and beyond): myths, facts, challenges.

15.00 Break for refreshments (included in the delegate fee) and poster viewing
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15.30 – 17.00    PARALLEL SESSIONS

Session 7- Child language - therapy 

15. Anna Palojärvi, Kaisa Launonen 
(Helsinki, Finland)
The progress of Finnish language in 
multilingual children in a multicultural 
day-care group.

16. Christine Lachmann (Munich, Ger-
many)
Childhood language disorders: Prac-
tice of speech and langauge therapy 
with multilingual clients  - comparison 
of the service provision in Germany 
and the UK.

17. Karin Schakib-Ekbatan (Heidel-
berg, Germany)
EVAS – Evaluation of preschool langu-
age programmes with children from 
immigrant backgrounds.

Session 8 – Voice 

18. Sabine Hofmann (Terni, Italy)
Successful treatment of vocal fold 
palsy in a language different from the 
patients and therapists mother tongue.

19. Wiebke Scharff-Rethfeld (Bremen, 
Germany), Nicolas Miller (Newcastle 
upon Tyne, UK).
Speaking fundamental frequency dif-
ferences in German/English bilinguals.

20. Lynette Goldberg, Sheila Gordon, 
Nancy Dion, Cheryl Hellman (Spring-
field, Missouri, USA)
Strengthening learning through inter-
disciplinary collaboration.

Session 9 – SLT in multicultural or 
intercultural setting

21. Christian Calbour (Nantes, France)
Une orthophonie pluri-ethnique.

22. Francine Rosenbaum (Neuchâtel, 
Switzerland)
Langage et migration, mediation inter-
culturelle et logopédie.

23. Elisabeth Manteau, Sylvia Topouzkha-
nian (Saxi-Bourbon and Villeurbanne, 
France)
Regards croisés sur des expériences 
translinguistiques et transculturelles 
lors de missions orthophoniques ‘hu-
manitaires’.

Session 4  – Acquired speech-langu-
age disorders

7. Martin Lauterbach (Lisbon, Portugal)
Influence of educational level in ap-
hasia testing: experiences from stan-
dardizing the Portugese version of the 
AAT.

8. Nicole Theiner, Nicolas Miller, David 
Howard (Newcastle upon Tyne, UK)
Are clang and bank as easy to say 
for English  speakers with apraxia of 
speech as German speakers saying 
Klang and Bank?

9. Julia Funk (Köln, Germany)
PC-assisted therapy for apraxia of 
speech with the programm ‘Speech 
trainer’.

Session 5  – Language developmental 
disorders

10. Jenta Sluijmers, Robert Lindeboom, 
Frans Pijpers, Anneke Kesler (Amsterdam, 
The Netherlands)
Explanation of differences regarding 
the acquisition of the Dutch language 
comprehension between Turkish and 
Maroccan Toddlers.

10. Edith Menke, Clara Loureiro, Beatriz 
Dias, Martin  Lauterbach (Lisbon, Por-
tugal)
The acquisition of writing in a biling-
ual setting: mutual interferences of 
Portugese and German.

11. Annette Fox, S. Vogt (Idstein, Ger-
many)
Language competence in successive 
bilingual children living in Germany.

Session 6  – Profession and educa-
tion

12. Hilde Chantrain (Antwerp, Bel-
gium),  Hetty Ebben (Eindhoven, The 
Netherlands).
Cross-border domain-specific accredi-
tation standards in SLT.

13. Dominoka Sokolowska (Tralee, 
Ireland,)
Validating the bilingual therapist.

14. Emmanuelle Lederlé (Nancy, 
France)
What is meant by ‘re-educate’? Intro-
ductory essay to the speech and lang-
uage therapy profession in Europe.

17.00 Poster viewing with authors

Optional: Social evening with buffet and dj 

12.30  Lunch (included in the delegate fee)

 Saturday 16 Septembre
09.30 KEYNOTE SPEAKER 
Eva Kristina Salameh (Malmö, Sweden): Linguistic and cultural factors affecting assessment and intervention for bilingual 
children with langauge impairment.
 
10.30 Break for refreshments (included in the delegate fee) and poster viewing

11.00 -  12.30 PARALLEL SESSIONS
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Session 11 – Child langauge - assess-
ment

24. Yvonne Wren, Sue Roulstone 
(Bristol, UK)
The responses of bilingual children in 
a phonology screening instrument.

25. Maria Vlassopoulous, Dimitris 
Anagnostopoulous (Athens, Greece)
Selective mutism associated with 
language disorder in the bilingual 
child: issues concerning differential 
diagnosis.

26. Carola Schnitzler, Gerheid Sche-
erer-Neumann (Potsdam, Germany)
Do reading speed tests really measu-
re reading?

27. Mirjam Blumenthal (The Hague, 
The Netherlands)
Interpreters as assistant in multilingual 
speech-language diagnostics.

Session 12  – Therapy - Health Care 
Services

28. Julie Marshall, Julie Philips, Juliet 
Goldbart (Manchester, UK)
Professional and parental cultures: 
their influence on service provision in 
speech and language therapy.

29. Aoife Hayden (Dublin, Ireland)
Speech and language therapy services 
for multilingual clients: the impact of 
official language construction and im-
plementation.

30. Marion Fredman (Zichron Yaacov, 
Israel), José Centeno (Queens, New 
York, USA)
Recommendations for working with 
bilingual children.

31. Anette Walz, Jörn Puttkammer 
(Halstenbek, Germany) 
Speech therapy in a multicultural con-
text. Teaching children from working 
class and migrant families.

Session 13 – Child and parents

32. Shyamani Hettiarachchi (London, 
UK)
The parent-child interaction.

33. Mia Morris, Annu-Maija Korpijaak-
ko-Huuhka (Helsinki, Finland)
Bilingual parents’ language use in 
child-directed speech: four case stu-
dies of English-Finnish bilingual pa-
rents.

34. Julie Philips, Juliet Goldbart, Julie 
Marshall (Manchester, UK)
Cross-cultural similarities and differen-
ces in parents’ and speech and langu-
age therapists’ play: the influence on 
intervention for children with commu-
nication disorders.

35. Nicole Denni-Krichel (Stasbourg, 
France) 
Bilinguism at an early age: is it an ad-
vantage or a handicap?

Session 15 – Divers

10. Ann French (Manchester, UK)
Measuring phonological skills in adol-
escence.

11. Patricia Sandrieser, Peter Schneider 
(Koblenz and Aachen, Germany)
KIDS – a direct approach in stuttering 
intervention for children and teena-
gers aged 2 to 17 years

Session 16 – Divers

12. Brigitte Marcotte (Paris, France)
Maladie d’Alzheimer: groupes de pa-
role et de communication

13. Julia Friedrich (Düsseldorf, Ger-
many)
Quality of life in cochlear-implanted 
children.

Session 17 – Divers

14. Hanneke Kalf 
(Nijmegen, The Netherlands) 
The evidence base for the assessment 
and management of speech and lang-
uage disorders, related to bilingualism 
of multilingualism.

15. Jean-Marc Kremer 
(Thionville, France)
The Europe of Babel: linguistic diver-
sity as world heritage

14.00 Poster viewing with authors

14.30 Refreshments (included in the delegate fee) 

15.00 – 17.00      PARALLEL SESSIONS

 Sunday 17 septembre
9.30 – 10.30 PARALLEL SESSIONS

10.30 Break for refreshments (included in the delegate fee) and poster viewing

11.00 PLENARY SESSION

Round table discussion with the keynote speakers:
Michel Paradis (Montreal, Canada)
Rosemarie Tracy (Mannheim, Germany)
Eva Kristina Salameh (Malmö, Sweden)

12.00 Closing Session

12.15   End
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Studentuellt

Under sin studietid är det lätt att man 
känner sig tveksam till vad alla nya 
kunskaper kan leda till. Därför var en 
av höjdpunkterna hittills under utbild-
ningen när vi fick förmånen att resa till 
Göteborg på konferensen FONETIK 
2005 i maj förra året för att presen-
tera vår B-uppsats i  fonetik. Arbetet 
hade rubriken ”/r/-realiseringar hos 
svenska tvååringar: preliminära ob-
servationer” och vi gjorde detta som 
avslutning på fonetikstudierna på In-
stitutionen för lingvistik, Stockholms 
universitet under våren -05.  Resan lät 
kanske inte så rolig från början, men oj 
vad vi bedrog oss.

Som alla studenter vet, tar ju alla 
specialarbeten betydligt mer tid i an-
språk än vad man kan föreställa sig. 
Vi tillbringade således största delen av 
våren i källaren på universitetet lyss-
nandes på inspelningar med 2-åringar. 
Arbetet var oerhört roligt och uppoff-
ringen var kanske inte så stor som vi 
ibland ville göra gällande när vi sökte 
medlidande hos familj och kurskamra-
ter. Många gånger var vi kvar till Secu-
ritasvakterna kom och körde ut oss vid 
stängningsdags. Vi lyckades få arbetet 
klart sista kvällen på inlämningsdagen. 

Det vi hade suttit och lyssnat ef-
ter var hur tvååringar realiserade /r/. Ef-
ter att ha analyserat nästan 1300 /r/-
ljud kom vi fram till att /r/ ofta ersätts 
med /j/. Däremot var inte realisationen 
/l/ så vanlig som vi hade förväntat oss. 

I själva verket var detta mycket ovan-
ligt i vårt material. I övrigt fanns alla ar-
tikulationssätt och artikulationsställen 
representerade. Det var även myck-
et vanligt att /r/ realiserades vokaliskt. 
Vi fann dessutom att ju större barnets 
ordförråd var, desto mer vuxenlikt lät /
r/-ljudet. 

 Att sedan få presentera vår stu-
die för så många namnkunniga fone-
tiker på deras konferens var förknippat 
med både stolthet och rädsla. Stolthet 
över att vårt arbete ansågs vara värt att 
presentera och rädsla över att vårt ”stu-
dentarbete” kanske inte skulle passa in 
bland alla professionella studier, räds-
la för att vi inte skulle kunna svara på 
frågor som kunde tänkas dyka upp el-
ler ännu värre, att inte förstå vad de 
frågade om. Dessutom är det ju all-
tid förknippat med ett visst obehag att 
tala inför en stor skara människor. Trots 
40 poäng i fonetik kände vi oss i bör-
jan inte som jämbördiga med de andra 
deltagarna då vi ju var mitt i våra stu-
dier. Till vår stora glädje och förvåning 
upptäckte vi dock att vi faktiskt kunde 
hänga med under alla föredrag. Fone-
tikerna uppskattade att vi logopedstu-
denter deltog i fonetikmässan, och de 
uttryckte även att de gärna skulle vil-
ja samarbeta mer med logopeder. Fak-
tum är att vi var de enda med logope-
disk anknytning bland deltagarna. Efter 
tre dagars samvaro med fonetikerna, 
innehållande givande föreläsningar, 

bankett, fika, dans och kan vi i alla fall 
konstatera att fonetikerna är ett trevligt 
släkte och att vi gärna vill samarbeta 
mer med dem i våra framtida yrkesliv. 

Deltagandet i FONETIK 2005 gav 
mersmak och vi kan definitivt konsta-
tera att logopedstudenter platsar i det-
ta sammanhang.

Forskande fl ickor 
fi ck fonetiska framgångar

Faktaruta
Uppsatsen som artikeln bygger på 
är skriven av Petra Eklund, Kerstin 
Gustafsson, Katja Ivachova and 
Åsa Karlsson, logopedkurs 26, 
Karolinska institutet och finns även 
publicerad i engelsk version i 
konferensvolymen Proceedings 
from FONETIK 2005 The XVIIIth 
Swedish Phoethics Conference. 
Handledare var professor i fonetik 
Olle Engstrand. Du kan hitta 
uppsatsen ”/r/ realizations by 
Swedish two-year-olds: 
preliminary observations” på nätet 
under följande adress: 
http://www.ling.gu.se/konferen-
ser/fonetik2005/papers/Eklund_
etal.pdfa

Mikaela Staaf blir ny studenthandläg-
gare på SACO från 1 mars. Hon tar 
över jobbet från Gerd Larsson som un-
der det närmaste året ska arbeta som 
projektledare inom ramen för SACO:s 
kommunikationsenhet.  

Mikaela har ett förflutet som ak-
tiv inom Uppsala studenkår och SFS. 
Närmast kommer hon från Enheten för 
kvalitet och utvärdering vid Uppsala 
universitet, där hon arbetat som pro-
jektledare.

Ny studenthandläggare. 



19LOGOPEDNYTT 3/06

Sverige ska vara en ledande kun-
skapsnation, menar politikerna. Den 
högre utbildningen växer också så det 
knakar. Men vilket stöd får studenterna 
inför utbildningsvalen, under studieti-
den och i den viktiga övergången till 
arbetslivet?

– Ett övergripande intryck är att de-
lar av det arbetslivsinriktade stödet ofta 
bedrivs under knappa och organisato-
riskt knepiga förhållanden. Dessutom 
tvingas man ofta konkurrera med an-
dra studiestödjande verksamheter ute 
på högskolorna. 

Det säger Johanna Diehl, utredare 
på SACO, som undersökt hur ett antal 
universitet och högskolor arbetar med 
att underlätta studenternas val av ut-
bildning och lärosäte samt övergången 
från studier till arbete.

De stödformer som granskats är 
bland andra studievägledning, uppfölj-
ningsstudier efter examen och annan 
studiestödjande verksamhet. När det 
gäller övergången till arbetslivet under-
söks förekomsten av och förutsättning-
arna för Arbetslivscenter/Career Cen-
ter, arbetsmarknadsdagar och praktik i 
utbildningen.

Johanna Diehl konstaterar att de 
olika verksamheterna ofta finns men 
under knappa och organisatoriskt kne-
piga förhållanden till exempel när det 
gäller finansiering och arrangemang. 
Förutsättningarna för aktiviteter och 
verksamheter är därmed inte alltid de 
bästa, skriver hon.

Det vanliga när det gäller uppfölj-
ning av studenter efter examen är att 
de görs av respektive institution, ut-
bildningsprogram och att de sker på 
enskilda initiativ snarare än på regul-
jär basis. Åsikterna om vem som bör 

ansvara för att uppföljningsstudier ge-
nomförs är ofta oklara. Flera av de till-
frågade uppger att det helt enkelt ”kos-
tar för mycket”. 

Men det finns goda exempel. Ett så-
dant är Handelshögskolan i Stockholm, 
som både följer upp de studenter som 
inte fullgör sina studier och de som tar 
examen. Informationen från dem som 
tagit examen används till att marknads-
föra utbildningen och till att förbättra 
utbildningens innehåll och relevans. 
Uppföljningarna, som omfattar samtli-
ga studenter, görs återkommande och 
på reguljär basis och det är Handels-
högskolan ensam om bland de18 läro-
säten som ingår i undersökningen.

Samtidigt ser de flesta uppföljnings-
studier som relevanta och bra verktyg 
för att få god information om utbild-
ningens kvalitet och innehåll.

Annan studiestödjande verksamhet 
som ofta förekommer är ”Språkverk-
städer” och andra verksamheter som 
ska hjälpa studenterna till bättre språk-
behandling samt olika typer av stöd till 
rörelsehindrade.

Arbetslivscenter/Career Center ex-
isterar idag vid 11 av de 18 granska-
de lärosätena. De som finns arbetar 
med relativt små resurser och en stor 
målgrupp studenter med olika utbild-
ningsbakgrund. Verksamheten blir där-
för ofta bred och övergripande service 
till ett större antal studenter snarare än 
fördjupad service till en mindre grupp. 
Nästan alla lärosäten uppger att stu-
denterna använder sig av Arbetslivs-
centrets tjänster först vid slutet av sin 
utbildning. Nästan bara Handelshög-
skolan gör riktade insatser för att tidigt 
locka studenterna att reflektera över 
arbetslivsanknytning och den arbets-

marknad som väntar efter studierna.
Arbetsmarknadsdagar är ofta väl 

etablerade verksamheter och förekom-
mer på samtliga 18 lärosäten. Gemen-
samt är också att de drivs av studenter-
na själva, vanligtvis med studentkåren 
som arrangör. Två undantag finns: uni-
versiteten i Karlstad och Örebro. Tan-
kar som kommer upp i diskussioner-
na kring arbetsmarknadsdagarna är att 
det kan finnas en poäng i att lärosä-
tet tar mer ansvar för och del i arrang-
emangen. 

Praktik i utbildningen är ytterligare 
en väg till mera arbetslivsanknytning. 
Idag förekommer praktik framför allt 
inom professionsutbildningar, mindre 
vanligt inom de breda teoretiska ut-
bildningarna och sällsynt när det gäller 
fristående kurser. 

En övergripande reflexion är att här 
finns oklarheter i ansvars- och rollför-
delning mellan lärosäten och tillsyns-
myndighet, till exempel när det gäl-
ler ansvaret för alumniundersökningar 
kring studenternas arbetsmarknadsan-
knytning. Det kan också röra sig om 
frågor i gränsområdet mellan arbets-
marknads- och utbildningspolitik, till 
exempel förmedling av arbete och 
matchningsinsatser mellan student och 
arbetsgivare.

– Det är viktigt att de här frågor-
na diskuteras, absolut för studenterna 
men också för högskolan, säger Johan-
na Diehl. En bra koll på hur studenter-
na klarar sig på arbetsmarknaden ef-
ter examen borde vara en självklarhet 
i högskolornas marknadsföring i kon-
kurrensen om kunderna/studenterna. 

Göran Sten

Bättre stöd för studenterna
i övergången till arbetslivet
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Efternamn Förnamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

Westrin Petra petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting 
Kärvhag Barbro barbro.karvhag@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting 
Zimmermann Anne anne.zimmermann@eslov.se Eslövs Kommun 
Gustavsson Maria maria.gustavsson@lg.se Gävleborgs Läns Landsting 
Johansson Kerstin kerstin.johansson@lthalland.se Hallands Läns Landsting 
Holmqvist Birthe birthe.holmqvist@utb.halmstad.se Halmstads Kommun 
Arvidsson Eva eva.arvidsson@jll.se Jämtlands Läns Landsting 
Falck Ann ann.falck@lj.se Jönköpings Läns Landsting 
Rundström Åsa asa.rundstrom@ltdalarna.se Landstinget Dalarna 
Gustafsson Pernilla pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se Landstinget Kronoberg 
Dynesius Anna-Lena anna-lena.dynesius@nll.se Norrbottens Läns Landsting 
Hougaard Christina christina.hougaard@skane.se Region Skåne 
Löfgren Margaretha margaretha.lofgren@skane.se Region Skåne 
Sporre Maria maria.sporre@skane.se Region Skåne 
Scholtz Ann ann.scholtz@skane.se Region Skåne, Habilitering och Hjälpmedel  
Lundström Cecilia cecilia.lundstrom@helsingborgslasarett.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett AB
Dahl Katrin katrin.dahl@helsingborgslasarett.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett AB
Alenbratt Eva eva.alenbratt@skane.se Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, Lund
Jogby Agneta agneta.e.jogby@skane.se Region Skåne, Kristianstad 
Askman Christina christina.e.askman@skane.se Region Skåne, Lund 
Ahnlund Helene helene.m.ahnlund@skane.se Region Skåne, Vuxenhabiliteringen 
Holm Hedvig hedvig.holm@vgregion.se Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen
Östberg Per per.l.ostberg@karolinska.se Stockholms Läns landsting, Huddinge Universitetssjukhus AB
Sjöhagen Karin karin.sjohagen@sll.se Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Ivarsson Ann-Christine a-c.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting
Hällgren Inger inger.a.hallgren@vll.se Västerbottens Läns Landsting
Westerbring Susanne susanne.westerbring@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting
Barkensjö Mona mona.barkensjo@ltv.se Västmanlands Läns Landsting
Åkerberg Anneli anneli.akerberg@vgregion.se Västra Götalandsregionen
Rensfeldt Anna annarensfeldt@hotmail.com Västra Götalandsregionen
Djurberg Anna anna.djurberg@orebroll.se Örebro Läns Landsting

Kurskalendariet

Anslagstavlan
Datum:  20060505
Tid:  10.15
Plats:  Göteborgs universitet, 
 Humanisten, Stora hörsalen

Symposium: Storytelling som läkande kraft 10-16/7 2006
För information se: 
http://www.kulturhuset.nu/kurser/2006v/20060710.php

Enstaka kurser i logopedi på 
Linköpings universitet, Ht 2006
Samtalsanalys i logopedisk praktik, helfart
Kontaktpersoner: Christina Samuelsson, 013-22 25 29, 
chrsa@inr.liu.se; 
Charlotta Plejert, 013-28 28 12, chapl@isk.liu.se
Nasalitets- och artikulationstestning, halvfart
Kontaktperson: 
Inger Lundeborg, 013-22 12 87, inglu@inr.liu.se
Anmälan senast 060415, för övrig information se 
http://www.liu.se/utbildning/kurser/

Ansökan öppen till två fristående kurser 
under ht 06 i Karolinska Institutets regi:
”Fiberskopi i logopedisk praktik 5p”:
http://www.ki.se/utbildningskatalog/2006/t00688_se.html
samt ”Vetenskaplig metodik och magisteruppsats 20p”:
http://www.ki.se/utbildningskatalog/2006/t00669_se.html
I utbildningskatalogen finns all information hur man söker etc.

Nasalitets- och artikulationstestning, SVenskt Artikulations 
och Nasalitets TEst (SVANTE) 5 poäng. 25-29/9 samt två 
uppföljningsdagar i slutet av år 2006, Linköping. 
Anmäles via Linköpings Universitet, 
http://www.liu.se/utbildning/kurser/ senast 15 april 2006. 
För information kontakta inger.lundeborg@inr.liu.se, 
tel. 013-22 12 87. Välkomna med ansökan!

Logoped Ulrika Ferm disputerar 
i lingvistik med avhandlingen

Using Language in Social Activities 
at Home
A Study of Interaction between 
Caregivers and Children with and 
without Disabilities 
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Enstaka kurser i logopedi på 
Linköpings universitet, Ht 2006

Titel: Samtalsanalys i logopedisk praktik
Kursstart: 060925
Studieform: helfart
Ort: Linköping
Anm.kod: Log705
Urval: 20/Lottning 5 akademiska poäng
Kursansvarig institution: INR/logopedi
Kontaktpersoner: 
Christina Samuelsson, 013-22 25 29, 
chrsa@inr.liu.se; 
Charlotta Plejert, 013-28 28 12, 
chapl@isk.liu.se

Titel: Nasalitets- och artikulationstestning
Kursstart: 060925
Studieform: halvfart
Ort: Linköping
Anm. Kod: Vme211
Urval: 30/lottning 5 akademiska poäng
Kursansvarig institution: INR/logopedi
Kontaktperson: 
Inger Lundeborg, 013-22 12 87, 
inglu@inr.liu.se

Anmälan senast 060415, 
för övrig information se 
http://www.liu.se/utbildning/kurser/

 Lediga platser
och kurser

Logopedprogrammet

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Symposiet anordnas av Institutionen för kliniska veten-
skaper/Medicinsk radiologi, Lunds universitet, Malmö.
Kursledare: Professor Olle Ekberg, Logoped Margareta 
Bülow, Docent Rolf Olsson

Symposiet omfattar fyra dagar. De två första dagarna är på 
svenska medan de två sista dagarna är på engelska och sker 
i samarbete med European Study Group for Dysphagia and 
Globus (EGDG). Till symposiet har vi bjudit in Professor 
Bonnie Martin-Harris från MUSC Evelyn Trammell Institute 
for Voice and Swallowing, Charleston, USA. Hon kommer 
att presentera state-of-the-art föreläsningar varje dag. 
Dessutom kommer fl era av Europas ledande dysfagiforskare 
att medverka under EGDG-delen av symposiet: 
Anita Wuttge-Hannig, Christian Hannig, Peter Pokieser, Ingo 
Herrmann, Elisabetta Genovese, Doris-Maria Denk, Mario 
Prosiegel, Oskar Schindler, Antonio Schindler, Hans Mahieu. 
Dessutom Professor Michael Crary, Gainsville, Florida, USA 
och Dr Gisella Carmaly-Mann.

Symposiet vänder sig till alla inom vården som utreder, 
behandlar och vårdar patienter med ät- och sväljnings-
svårigheter. Symposiet kommer att ge en allsidig belysning 
av symptomet dysfagi och de dysfunktioner som orsakar 
symptomen. Speciellt uppmärksammas dysfagi hos vuxna 
med neurologisk sjukdom, etiska problem och olika under-
sökningsmetoder. Tore Nilstun, professor i medicinsk etik, 
kommer att ge sina synpunkter på de oftast svåra kliniska 
övervägandena som vården av dessa patienter orsakar. 

Information 
Logoped Margareta Bülow, med dr, Röntgenavdelningen, 
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö. Tel 040-33 88 66, 
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se
Professor Olle Ekberg, Röntgenavdelningen, 
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö.
Tel 040-33 88 61, e-mail: olle.ekberg@med.lu.se

Anmälan senast 6 sept 2006 till Eva Prahl, Diagnostisk 
radiologi, Universitetssjukhuset MAS, 205 02  Malmö, 
e-mail: eva.prahl@med.lu.se

www.rontgen.mas.lu.se/kurser

DYSFAGISYMPOSIUM och
EGDG Annual Meeting

11-14 oktober 2006
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E T T R I K A R E L I V

Länsverksamhet Hälsa, Habilitering och Rehabilitering

Logoped
Till Vuxenhabiliteringens kommunikationsteam
som �r ett internt nystartat projekt och som just nu
best�r av 0,5 arbetsterapeut och 0,5 logoped.

Genom direkt klientarbete till personer med
kommunikationssv�righeter vill vi prova olika ide¤ er
och metoder t.ex. Marte Meo-inspirerad utredning,
direkta insatser i form avAKK-insatser av l�g- och
h˛gteknologisk art, indirekta insatser som informa-
tion/utbildning till resurspersoner och gruppverksam-
het.

Vill du veta mer kontakta Maritha Sundberg,
tfn 054-61 43 37 eller logoped Gunnel Karlsson,
tfn 054-2115 13.

Sista ans˛kningsdag 24 april 2006.

Ange dnr CSK/060224

Läs mer på vår hemsida www.liv.se/
vuxenhabilitering

V�rmlands st˛rsta kunskapsorganisation

Division K

Vi söker Logoped
till logopedmottagningen, 
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Information om tjänsten hittar du på 
www.vgregion.se/skas

Kontaktperson: Chefslogoped Sara Engström, 
tfn 0500-43 16 97.

Läs mer på
www.ltkalmar.se/ledigajobb

Upplysningar, tel 0480-840 83, mimmih@ltkalmar.se
  1:a linjechef Mimmi Hogland Blomkvist.

Ansökan senast den 24 april
Ref nr 06-28. Skickas till Länssjukhuset,

Personalenheten, 391 85 Kalmar.

Habilitering Söder, Kalmar

Logoped

www.vgregion.se

2 logopeder
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Skövde och/eller Falköping

Tillsvidare. Deltid/heltid.

För mer information se vår hemsida 
www.vgregion.se/hfv

Du kan även kontakta: 
Habiliteringschef Kaj Kaufeldt, 
tfn 0500-49 98 80, habiliteringschef 
Monica Tengmer, tfn 0515-871 30 eller yrkes-
utvecklare Eva Holmberg, tfn 0501-624 26.
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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:
Ida Alfsdotter-Thoor studenthandläggare 08-466 24 61
Linnéa Lilja projektledare/studenter 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
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Logopednytts redaktion har fått en hel säck med böcker och nu ska de(t) 
recenseras! Skicka in ditt namn och din adress till logopednytt@dik.se och 
ange vilket av nedanstående ämnen som intresserar dig mest, så är du med 
i en utlottning av böckerna. De som vinner får en bok i brevlådan, och fram 
till nummer 6 (med manusstopp 14/8) på sig att skicka in sina recensioner. 

• Stamning
• Terapihandledning – barn
• Fonetik
• Transkription
• Aspergerbehandling
• Talets och hörselns anatomi och fysiologi

Boken får man förstås behålla! 
En lista på vilka som fått recensionsexemplaren 

publiceras i nummer 4 av Logopednytt.

Våga skriva 
– vinn en bok! 

Vad hände på 
Europeiska 
logopeddagen?
Hade Du några planer för dagen? 
Blev det som Du hade tänkt dig? 
Fick Du den uppmärksamhet Du förtjänar? 
Skriv till oss och dela med dig av Dina 
förhoppningar och erfarenheter av dagen, 
vi är nyfi kna!

/Redaktionen Logopednytt@dik.se


