
Nummer 7 oktober 2006

Medlemstidning för 

fyller
Logopedförbundet

Svenska

år



2 LogopedNytt 7/06

Innehåll 7-06
Ordinarie 

styrelseledamöter

Ingrid Kongslöv
ordförande
Mob: 0733-42 99 47
ingrid.kongslov@dik.se

Per Östberg
Vice ordförande
per.ostberg@dik.se
tel: 08 - 585 855 21

Inger Gillholm
Kursansvarig
inger.gillholm@dik.se
tel 044-12 93 99

Ulrika Guldstrand
Sekreterare
ulrika.guldstrand@dik.se
tel 046-25 13 43

Maria Törnhage
Kontaktpersonansvarig
maria.tornhage@dik.se
tel: 08-655 58 14

Sanna Wennerfeldt
Kassör
susanna.wennerfeldt@dik.se
tel 019-602 14 63

 4 Nytt FRÅN StyReLSeN

  LogopedFÖRBUNdet VÄXeR!
	 	 Lite	statistik…

 5 LFF
	 	 Vad	innebär	det?

 7 SVeNSKa LogopedFÖRBUNdet
	 	 Nuvarande	och	tidigare	ordförande

 10 40 ÅR Med SVeNSKa LogopedFÖRBUNdet
	 	 	En	återblick…

 13  MaRte Meo
	 	 Inspirationsseminarium	22–23	maj

 16 KÅSeRI
	 	 Växelspakar

  ReCeNSIoN
	 	 Phonetics:	Principles	and	Practices

 17 tIdIg INteNSIVtRÄNINg 	
	 	 Vad	säger	forskarna?

 18 MINNeSteXt 	
	 	 Monica	Bergel

 22 KURSKaLeNdaRIet

	 24 1966
	 	 Viktiga	milstolpar



3LogopedNytt 7/06

LedarenSLOF
Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se
www.logopedforbundet.se

ANSVARIG UTGIVARE
Ingrid Kongslöv
Mobil: 0733-42 99 47
ingrid.kongslov@dik.se

TRYCK
trydells tryckeri

ARTIKLAR SÄNDES 
TILL REDAKTÖRERNA:
logopednytt@dik.se
Camilla Björnram
tel.mobil 0739-82 89 87
Malin Sixt Börjesson
tel.arb. 031-342 55 84
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
enheten för Neurologopedi 
SU/Högsbo, Byggnad 1 
400 43 göteborg
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
språkligt ändra och förkorta bidrag. 

ANNONSER SÄNDES TILL:
Caroline Kejnemar
dIK
Box 760, 131 24 Nacka
tel: 08-466 24 11
Fax: 08-466 24 13
caroline.kejnemar@dik.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nr  Manus/annons  Läsaren 
 stopp  tillhanda
8 6/11 4/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)
annons  plats-/kurs- och   
storlek produktannons
1/1-sida  8 230:- 
2/3 -sida  7 250:- 
1/2-sida  5 680:-
1/3-sida  4 980:-
1/4-sida  4 030:-
1/8-sida  3 220:-

tillägg för begärd placering: 15%
tillägg för färg: 4000 kr

Prenumerationspris:  530:-/år
Temanummer: 50:-

omslagsbild Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hösten 1966 bildades vår fackliga orga-
nisation i samband med att den första 
kullen logopeder nyligen hade gått ut. 
då hade de nybakade logopederna 
Britta Hammarberg och Ingrid Wester-
lund uppvaktat SaCo och man höll sitt 
första konstituerande sammanträde på 
Foniatriska avdelningen, Sabbatsbergs 
sjukhus. I den första styrelsen var  
Ingrid Westerlund ordförande, Brita 
Hammarberg sekreterare och Monica 
Westerlund kassör. en av de viktigaste 
uppgifterna var att göra logopedens  
arbete känt.

en hel del har hänt sedan dess. För 
10 år sedan gavs ett jubileumsnummer 
av LN ut som sammanfattade förbun-
dets 30 första år. Numret bjöd på en 
hel del spännande historiska tillbaka-
blickar från förbundets bildande hösten 
1966 fram till utgivningen av LN num-
mer 8/1996. Jag har inte för avsikt att 
här och nu sammanfatta Svenska Logo-
pedförbundets första 30 år men det 
finns en sak som förtjänar att upprepas 
framför alla andra. 1985 fick logope-
derna genom ihärdigt arbete av aktiva 
kollegor legitimation. I detta samman-
hang kan nämnas att arbetsterapeuterna 
inte fick legitimation förrän 1999 och 
för dietisterna dröjde det så länge som 
till den första april i år, 2006!

de senaste tio åren har Logoped-
förbundets styrelse fortsatt att framföra 
den logopediska kompetensen både 
på nationell nivå och på internationell 
nivå. För att underlätta opinionsbildning 
och synas tydligare tog Logopedförbun-
det fram en ny logotyp 1999. på upp-
drag av förbundsmötet 2001 skapades 
ett enhetligt informationsmaterial kring 
ett antal logopediska diagnos- och  
patientgrupper. genom medlemskapet 
i vårt europeiska samarbetsorgan CpLoL 
kan vi numera även tillhandahålla en-
hetligt informationsmaterial på åtskilliga 
språk. Under föregående mandatperiod 
har vår kära tidning Logopednytt 
fräschats upp och kommer sedan 2004 
ut i fyrfärg. Som en medlemsservice 
har det satsats på kurser och fortbild-
ning av såväl facklig som professions-
inriktad karaktär.

antalet logopedutbildningar har 
dubblerats de senaste 10 åren och likaså 
ökar andelen disputerade logopeder.

Uppenbarligen har saker förändrats 
sedan 1966 men tyvärr inte allt. en sak 
som inte har förändrats nämnvärt är att 

alltför många logopeder som jag möter 
fortfarande beklagar att ”vi är så få och 
okända”.

Detta trots att vi på bara 10 år nästan 
fördubblat kåren!  
Självbilden av oss som en liten okänd 
yrkesgrupp riskerar bli en självuppfyl-
lande profetia.  Med dagens utbildnings-
takt och numera sex logopedutbild-
ningar i landet kommer ökningen fram- 
över att gå än snabbare så det börjar 
absolut bli dags att lyfta blicken och se 
att vi inte är SÅ himla få. I skrivande 
stund har Svenska Logopedförbundet 
en bra bit över 1 300 medlemmar, i 
början av 1996 hade vi 780 medlem-
mar. Vid förra årsskiftet fanns det 1180 
logopeder med legitimation registrera-
de hos Socialstyrelsen, att jämföras 
med drygt 700 tio år tidigare. 

Vår yrkesroll har utvecklats och våra 
arbetsfält har vidgats. Många arbetar 
inom habilitering och hjälpmedel. en 
ökande andel logopeder är kommunalt 
anställda och återfinns i såväl förskolor 
och skolor som inom hemrehab. en 
hel del kolleger är privatpraktiserande 
och har ibland fler anbud än de kan 
åta sig. När vi nu snabbt kommer att bli 
fler har vi en strålande möjlighet att ta 
plats i fler sektorer, hos fler arbetsgivare 
och inrätta fler logopedverksamheter i 
egen regi. Utbildningssatsningarna hjäl-
per oss att bli fler, men det är vårt an-
svar att visa på vikten och värdet av vår 
närvaro både här och där.

att vi fortfarande är okända, oM vi 
är det, beror bland annat på vårt eget 
agerande. Logopeder är duktiga på att 
nätverka men nätverkar gärna och 
mycket med sina ”egna”. Visst är det 
tillfredsställande med konsensusdiskus-
sioner men hur ska andra grupper förstå 
att de behöver oss om vi bara pratar 
med varandra om hur tokigt det är att 
ingen fattar att de behöver logopeder?

det är mer än dags att kavla upp 
ärmarna och ta plats där vi tycker att vi 
bör finnas. det är vårt gemensamma 
ansvar att se till att förutsättningarna 
för logopedi vid vårt kommande femtio-
årsjubileum är så gynnsamma som de 
kan bli. Vill vi förvalta eller vill vi flytta 
fram våra positioner? Valet är vårt! 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundet 40 år!
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen vill ta även detta tillfälle i akt 
att uppmärksamma förbundets 40års 
jubileum. Varmt och innerligt tack till 
alla medlemmar som gjort det möjligt 
att driva ett professionsförbund i alla 
dessa år!

•  Förberedelserna för förbundsmötet 
som äger rum den 12/1 2007 fortsät-
ter. Inom kort kommer kallelse att gå 
ut till de personer som anmälts som 
delegater till förbundsmötet. Vet ni 
med er att ni ännu inte anmält någon 
delegat från er region/ert län är vi 
tacksamma om ni kontaktar oss  
snarast på följande mailadress; 
caroline.kejnemar@dik.se

•  den 5/9 träffades ett antal lokalfack-
liga förtroendepersoner på vårt kansli 
i Nacka. dagen innehöll erfarenhets-
utbyte, facklig information och utbild-
ning av ombudsman Judith Rosengren 
samt Maria törnhage och Ingrid 
Kongslöv från Svenska Logopedför-
bundets styrelse. tack till alla LFFare 
för aktivt deltagande och intressanta 
bidrag till diskussionerna!

•  Vid CpLoLkongressen i Berlin 15–17/9 
representerades Svenska Logopedför-
bundet av såväl en posterutställning 
som personer ur styrelsen. det var 
också mycket glädjande att se att 
Sverige var välrepresenterat dels  
genom logoped eva Kristina Salameh 
som en av tre ”key-note speakers” 
dels genom ett stort antal kongress-
deltagare från olika delar av vårt land.

•  Svenska Logopedförbundet represen-
terades genom dIK på Bok- och Bib-
lioteksmässan i göteborg den 21–
24/9. Mässan var mycket välbesökt.

•  Styrelsen har besvarat två remisser. 
en gällande ”Huvudman för hemsjuk-
vård”, en gällande ”teckenspråkets 
ställning”. Båda remissvaren finns att 
läsa på hemsidan; www.logopedfor-
bundet.se

•  den 2–3/10 ägde det årliga utbild-
ningsmötet rum i göteborg. Mötet är 
ett tillfälle för företrädare för samtliga 
logopedutbildningar i Sverige att dis-
kutera gemensamma, aktuella frågor 

som rör logopedutbildningen på såväl 
grund- som forskningsnivå. Repre-
sentanter för Svenska Logopedförbun-
det deltog i mötet som företrädare 
för professionsförbundet.

•  Styrelsen hade ett telefonmöte den 
12/10 och sammanträder nästa gång 
den 17/11 i Nacka.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Svenska Logopedförbundet bildades 
1966. Under ledning av Ingrid Wester-
lund samlades 16 logopeder till ett  
gemensamt förbund. Sedan dess har 
förbundet vuxit. Se nedanstående dia-
gram som visar utvecklingen sedan 
1972 då Svenska Logopedförbundet 
blev en delförening inom dIK. om 10 
år när Svenska Logopedförbundet blir 
50 år kan förbundet ha över 2.000 
medlemmar om ökningstakten håller i 
sig.

Lönerna har stigit mer än KPI
När den första lönesättningen för en 
logoped blev aktuell 1965 placerades 
logopeder i en lönegrad som då be-
nämndes Ka 23. I reda pengar var det 
2.679 kr per månad. Från 1986 omfat-
tas logopeder liksom andra akademi-
ker på den kommunala sektorn av indi-
viduell och differentierad lönesättning. 
Lönegraderna avskaffades i slutet av 

80-talet och numera har man krontals-
löner. 

Medellönen för en landstingsanställd 
logoped var 2005 26.090 kr. Jämför 
man logopedlönernas ökning med hur 
konsumentprisindex (KpI) förändrats 

under 40 år får man följande jämförelse-
tal: KpI har ökat med 741 %, logoped-
lönerna med 874 %. Hade lönerna 
följt KpI skulle medellönen ligga på 
22.530 kr.

Ulrika Larsson, DIK

Logopedförbundet växer!
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Forts. sida 6

LFF – Vad innebär det?
LFF är förkortning av LokalFackligt Förtroendevald, tidigare kallades de som innehade denna  
funktion inom facket helt enkelt för Kontaktpersoner. det är tänkt att dessa personer ska fungera  
som en mellanhand mellan oss ”vanliga” medlemmar och Svenska Logopedförbundets styrelse,  
och för närvarande har vi 35 förtroendevalda utspridda över landet. Vi tog tillfället i akt och  
mejlade ut några korta frågor till dessa för att få veta vad de egentligen gör och varför de ställt  
upp på detta uppdrag. då vi var lite sena med utskicket var det inte så många som kunde svara,  
men fyra tappra personer har i alla fall besvarat våra frågor.

De frågor vi ställde var följande:
1  Varför har du valt att ställa upp som lokalfackligt förtroendevald?  
2  Vad innebär det att vara en ”LFF”?  
3  Har du varit fackligt aktiv tidigare?  
4  Hade du varit i kontakt med facket på något sätt innan du blev förtroendevald?  
5   Skulle du rekommendera andra att också ställa upp? (Är det ett betungande uppdrag?  

Finns det några ”fringisar”, som bra kurser eller liknande?)  

Hedvig Holm

Anställd på Enheten för Barnlogopedi, 
Drottning  Silvias  Barn  och  Ungdoms-
sjukhus i Göteborg och LFF för logope-
derna inom SU. 

Jag har ställt upp för jag tycker att 
det är viktigt, intressant och även roligt 
med fackligt arbete. Även om det inte 
alltid blir som vi arbetstagare vill (t ex 
vid löneförhandlingar) så känns det bra 
att vara med och försöka påverka de 
beslut som tas. 

Nyligen så träffades några av oss 
”LFF-are” på en kursdag i Stockholm 
då framgick det av våra uppdrag kan se 
ganska olika ut. För min del innebär 
det att jag suttit med som bisittare vid 
löneförhandlingar, svarat på frågor om 
lön som medlemmarna haft i olika 
sammanhang. Vidare så ingår det i mitt 
uppdrag att förmedla information mel-
lan de medlemmar jag representerar, 
Svenska Logopedförbundets styrelse och 
dIK-förbundet. det fackliga arbetet blir 
också delvis vad man gör det till. Inom 
SU där jag arbetar har jag och några 
kollegor tillsammans med våra närmsta 
chefer och representant från logoped-
utbildningen arbetat för att utveckla en 
gemensam kompetensstege för samtli-
ga logopeder inom SU. Vid två tillfäl-
len har jag varit delegat vid Svenska 
Logopedförbundets förbundsmöte och 
kommer även att för första gången vara 
delegat vid dIK-förbundets förbunds-
möte i november i år. 

Jag har tidigare varit facklig företrä-
dare för dIK en kort period när jag ar-
betade på alingsås lasarett. då var jag 
bl a med om att arbeta för att ge biblio-
tekarierna ett förhållandevis bra lönelyft. 

Innan jag blev fackligt aktiv och 
var medlem i ett annat fackförbund  
någon gång på åttiotalet så kontaktade 
jag och några arbetskamrater vårt fack-
förbund ang missförhållanden på vår 
arbetsplats. Resultatet blev att en gan-
ska olämplig chef fick sluta.

det fackliga arbetet behöver inte 
bli betungande om man ser till att ta 
den tid som man som förtroende-
vald enligt lag är berättigad till att ägna 
åt dylikt arbete. Sedan så måste man 
begränsa sig. det finns många frågor 
som ryms inom det fackliga området 
och är vi fler som engagerar oss så kan 
vi göra mer och då blir det dessutom 
mycket roligare. Inom SU så har vi bil-
dat en liten lönedelegation med en lo-
gopedrepresentant från varje enhet. I 
den här gruppen avhandlar vi även frå-
gor som inte enbart handlar om lön. 

Mona Barkensjö

LFF i Västmanland läns landsting.

Jag visste inte så mycket om hur 
facket fungerade och var nyfiken på att 
få lära mig mer.

För mig innebär det framförallt att 
jag sitter med i samrådet där jag repre-
senterar och bevakar frågor som berör 
dIK-medlemmarna på min arbetsplats. 
personligen upplever jag att det är väl-
digt intressant och lärorikt att delta i 
samråden.

Nej.

Mycket lite.

Ja, om man är lite intresserad av 
fackliga frågor och samverkan så bör 
man absolut prova på.

Anna-Lena Dynesius

Är LFF gällande arbetsmiljö för DIK:are 
inom verksamhetsområde ÖNH, Norr-
bottens läns landsting (NLL). För övriga 
logopeder i NLL, är hon mer kontakt-
person mellan logopeder och Svenska 
Logopedförbundet. Är även  engagerad 
i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Halkade in på detta på ett banan-
skal. Började med att jag var den enda 
dIK-representanten på sjukhuset och 
då blev det jag som satt med i SaCo-
rådet. Sen blev det skyddsombud för 
dIK på min arbetsplats (det var ju bara 
jag – så jag representerade mig själv). 
Fick bli kontaktperson för Svenska Logo-
pedförbundet i Norrbotten, tror det var 
under mitt andra yrkesår. Har sen dess 
blivit kvar. Idag som LFF för dIK:are 
inom verksamhetsområde ÖNH.

att man finns till hands för sina kol-
legor/fackmedlemmar. Kan svara på 
frågor eller hänvisa dom vidare. Man 
är ett stöd/hjälp vid förhandling gente-
mot arbetsgivaren. Kan gälla olika frå-
gor – arbetsmiljö, lön etc.

Har gått någon fackutbildning inn-
an jag blev dIK-medlem, men kommer 
inte ihåg vad den handlade om.

Som sagt – halkade in på ett banan-
skal. Men hade kontakt med dIK när 
jag sökte jobb som logoped.

Ja. Är man fler behöver uppdraget 
inte bli betungande. Man stöttar varan-
dra. går man grundkurs på nätet och 
sedan deltar i dIKs kurser, så har man 
mycket kunskap i sin ryggsäck.
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Anna Djurberg

LFF i Örebro läns landsting. Är just nu 
barnledig  men  har  tillsvidare  kvar  
rollen som lokalfacklig förtroendevald.

Under en period i början av 90-talet 
satt jag med i Svenska Logopedförbun-
dets styrelse, och sedan blev det lik-
som naturligt att fortsätta som kontakt-
person för Svenska Logopedförbundet, 
och nu som lokalfackligt förtroende-
vald. 

Mycket fokus har under åren lagts 

på de årliga lönerevisionerna där jag 
och en kollega har deltagit tillsammans 
med olika ombudsmän från dIK. I Örebro 
har vi fram till förra året haft traditio-
nell förhandling, men har nu gått över 
till individuella förhandlingar, vilket kom-
mer att innebära nya arbetsuppgifter. 
Rollen som kontaktperson/lokalfackligt 
förtroendevald har varit en positiv erfa-
renhet. Jag har försökt att vara en länk 
mellan Svenska Logopedförbundet och 
kollegorna, att informera och lyssna på 
funderingar som kommit upp, samt ordna 
infoträffar med vår ombudsman från dIK. 

arbetsuppgifterna har inte varit sär-
skilt betungande, men de är ju beroen-
de av hur mkt arbete man är beredd att 
lägga ner, samt gensvaret från andra 
logopeder. definitivt har arbetet möj-
liggjort en mer personlig kontakt med 
kollegorna i länet. Via träffar och kur-
ser som anordnats av Svenska Logo-
pedförbundet, har jag även mött många 
trevliga kollegor, och därmed bl a fått 
en inblick hur logopedvardagen kan se 
ut i andra delar av landet.

Forts. från sida 5
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Forts. sida 8

Birgitta Johnsen
Kurs 1, Stockholm
ordförande
 
– Varför valde du att ställa upp som 
ordförande? 
Jag blev tillfrågad av valberedning/sty-
relse och det fanns ju inte så många att 
välja på då. dessutom var jag fackligt 
aktiv på hemmaplan så ett intresse för 
fackliga frågor fanns definitivt och ett 
alltjämt brinnande intresse för att föra 
logopeder och logopedi framåt. anled-
ningen till det fackliga engagemanget 
var en kombination av eget intresse 
och omgivningens behov.
 
–  Vilka  frågor  var  viktiga/arbetade  ni 
mycket  med  i  styrelsen  under  din/-a 
mandatperiod/-er? 
Fort- och vidareutbildning var en viktig 
fråga. Vi var ett litet gäng som var flitiga 
kursanordnare. Vi hade upptäckt att 
man kunde förlägga kurser till folkhög-
skolor sommartid och utnyttja deras 
statsbidrag till lärarkrafter etc. Vi hade 
veckokurser i sånt som då var aktuellt: 
Röst och rörelse, Skapande drama, 
Barnbehandling, m m.

en annan viktig fråga var att försöka 
få till stånd chefstjänster. I kåren fanns 
starka motkrafter. Vi hade ett minnes-
värt årsmöte på Sabbatsberg där den 
här frågan var uppe. Några stod upp 
och skrek och grät och hävdade att vi 
inte skulle skapa statusskillnader och 
inte ha några löneskillnader.

Jag tycker det var bra att vi fick dom 
första cheftjänsterna. Vi fick också en 
lönehöjning som kan tyckas blygsam 
idag. Men man måste tänka på att vi 
var helt nya på arbetsmarknaden och 
arbetsgivarna hade svårt att hitta några 
att jämföra oss med. till slut lyckades 
vi bli jämförda med en grupp som inte 
finns längre, nämligen biträdande psy-

kologer. de hade en 3-årig grundut-
bildning plus 6 månaders praktik och 
det stämde ju ganska bra med oss. Vi 
hade då en 3-rig grundutbildning.

Vi började ge ut ett lite blad, em-
bryot till LogopedNytt.
 
– Vilka logopediska frågor tycker du är 
viktiga nu? 
att vi blir så många så att vi blir en 
stark grupp att räkna med. Så länge vi 
inte alls kan bemanna utanför storstä-
derna med ett anständigt antal logope-
der så kommer vi att leva lite i skymun-
dan av andra terapeutgrupper. det är 
tankeväckande att arbetsterapeuterna 
fick sin utbildning ungefär samtidigt 
som vi och de är ca 10 ggr flera. och 
de är en grupp som är alldeles självklar 
idag inom kommun och landsting.
 
– Skulle du rekommendera andra att ta 
chansen som ordförande ifall den dyker 
upp? 
Ja, definitivt om man känner att man 
vill! Hur det är med förmåner numera 
vet jag inte. Vi hade inga alls. Men vi 
tyckte det var en förmån att få jobba 
med utvecklingsarbetet och så hade 
väldigt trevliga personer i styrelsen. 
Mötena var många gånger effektiva 
skrattfester.
 
Anette Lohmander
Kurs XII, Stockholm
ordförande: 1988–1991

–  Varför  valde  du  att  ställa  upp  som 
ordförande? 
Började som kassör, och det var inte 
särskilt lätt (då heller) att rekrytera ord-
förande!

anledningen till det fackliga enga-
gemanget  var en förhoppning om att 
kunna bidra till utvecklingen av yrket/
verksamheten.

–  Vilka  frågor  var  viktiga/arbetade  ni 
mycket  med  i  styrelsen  under  din/-a 
mandatperiod/-er?
det viktigaste som gjordes under dessa 
år var att vi ändrade Svenska Logoped-
förbundets system för representation 
dvs införde systemet med elektorer för 
medlemmarna vid årsmöte. tidigare 
hade de som deltog i mötet en röst, vil-
ket blev alltmer odemokratiskt. den 
andra saken som upptog vår tid var en 
nationell pR-kampanj och förändringen 
av Logopednytt från kopierat med-
lemsblad till riktig tidning!

– Vilka logopediska frågor tycker du är 
viktiga nu? 
Utbildnings- och lönefrågor.
 
– Skulle du rekommendera andra att ta 
chansen  som  ordförande  ifall  den  
dyker upp? 
Redan då, för länge sedan, diskutera-
des behovet av meritering för dylika 
uppdrag för att få ett starkare fackligt 
förbund. Jag vet inte hur länge Svenska 
Logopedförbundet är för litet för att 
kunna klara detta, men trots idogt ar-
bete är mycket fortfarande ideellt och 
utförs av personer utan eller med ringa 
facklig tradition och utbildning. Så var 
det då och mycket verkar vara på un-
gefär samma sätt. det bör inte vara en 
fråga om att ”ta chansen” eller ett upp-
drag som ”dyker upp” utan ett seriöst 
val och satsning som leder fram till den 
posten.

Ann Falck
Kurs XIII, Stockholm
ordförande:  1992–1996

–  Varför  valde  du  att  ställa  upp  som 
ordförande? 
1992, i samband med Svenska Logo

Tidigare ordföranden:  

Ingrid Westerlund
Elisabeth Michelsen 
Eva Feuer 
Birgitta Johnsen 
Kjerstin Becker 
Eva Lundälv 
Christina Danbolt 
Harriet Goliath 
Anette Lohmander
Marianne Lundgren 
Ann Falck 
Birgitta Rosén Gustafsson
Ingrid Kongslöv

Vilka har tagit på sig den stora äran att vara ordförande för vårt 
fackliga förbund? Vad drev dem och vad drev de igenom  
tillsammans med sina kollegor i styrelsen? Vi vet ju att styrelsen 
består av fler personer än den som råkar vara ordförande för 
tillfället, men det är ju ändå hon (ja, än så länge är det ingen man 
som åtagit sig detta ädla uppdrag!) som är styrelsens ansikte utåt.
Vi har försökt få kontakt med alla 13, men inte lyckats fullt ut av 
olika anledningar. de vi haft kontakt med har vi även bett svara 
på några frågor och här får ni veta vad de arbetade för och vad  
de verkligen lyckades genomföra i styrelsen under deras mandat-
perioder.

Svenska Logopedförbundets ordföranden under 40 år!
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pedförbundets studiedagar i Jönköping, 
blev jag tillfrågad om jag ville vara mö-
tesordförande vid Förbundsmötet. Utan 
att egentligen veta vad jag gav mig in 
på antog jag utmaningen. det visade 
sig att det varit en del turbulens i styrel-
sen den sista perioden och mötet slu-
tade med att det beslutades om ett ex-
tra förbundsmöte i maj -93. Jag gick in 
i styrelsearbetet som adjungerad fram 
till det extra mötet. därefter blev jag 
ordförande och var det fram till 1996. 
Inte helt planerat från min sida, men så 
blev det. Jag hade länge varit intresse-
rad och engagerad i fackliga frågor. att 
verka fackligt är ett sätt att få tillgång 
till information och omvärldsanalys 
och att vara med och påverka i frågor 
som känns viktiga. 

–  Vilka  frågor  var  viktiga/arbetade  ni 
mycket  med  i  styrelsen  under  din/-a 
mandatperiod/-er?
Under min period i styrelsen förbered-
de vi för Sveriges inträde i eU. Jag var 
med i den första styrelsen att delta i 
CpLoL. ”Min” styrelse arbetade med 
många typer av frågor, inte minst att 
skapa ordning och reda i själva styrel-
searbetet. Jag är glad och stolt över att 
ha varit med om att skapa och sjösätta 
Logopedstämman. tyvärr har man 
skjutit upp den en mandatperiod, just 
som den etablerat sig som begrepp 
och företeelse. Vi i Jönköping är stolta 
över att i höst kunna presentera en Na-
tionell Konferens i logopedi som vär-
dig ersättning för Stämman.

Birgitta Rosén Gustafsson
Kurs XIII, Stockholm
ordförande: 1996–2003
 
–  Varför  valde  du  att  ställa  upp  som 
ordförande?
det råkade bli så att jag var den enda 
som blev kvar i styrelsen vid förbunds-
mötet 1996. Jag hade då bestämt mig 
att jag absolut inte skulle bli ordförande. 
antagligen berodde min tveksamhet 
på en osäkerhet inför vad det egentligen 
skulle innebära att bli ordförande. Rent 
personligen var också mina barn gan-
ska små vid den här tiden, vilket gjorde 
att jag tvekade. Ingen ordförande val-
des alltså under förbundsmötet, men 
under den nya styrelsens första möte 
insåg vi att arbetet inte gick att genom-
föra utan ledare. efter en (mycket kort!) 
betänketid lät jag mig övertalas, då jag 
var den enda med erfarenhet av styrelse-
arbete inom Svenska Logopedförbundet. 
Jag har aldrig ångrat mitt beslut!! tvärt-
om är jag idag glad och tacksam att jag 
accepterade. arbetet varoerhört stimu-
lerande, givande och roligt, även om 

det också förbrukade massor av energi 
och tid. att jag skulle stanna i sju år 
hade jag nog inte trott då i början. Mitt 
främsta motiv till att fortsätta har varit 
viljan att utveckla yrket och marknads-
föra det, dvs att få människor att förstå 
vilka vi är och varför det är viktigt att vi 
finns.

Innan jag blev ordförande var jag 
kursansvarig i Svenska Logopedförbun-
dets styrelse och min uppgift var i hu-
vudsak att få fart på Svenska Logoped-
förbundets studiedagar, som under flera 
år legat nere. det hela utvecklades till 
Logopedstämman, som vi arrangerade 
för första gången i januari 1997. Idag är 
Logopedstämman etablerad. Sanningen 
att säga var jag egentlingen inte särskilt 
intresserad av fackligt arbete, om man 
menar traditionellt fackliga frågor som 
löner och avtal. Jag har dock alltid ivrigt 
verkat för logopeder, för yrkeskåren 
och för våra patientgrupper. Mycket 
har förbättrats under åren men fortfa-
rande ser logopedsituationen, när det 
gäller antalet logopeder, illa ut, då många 
av våra patientgrupper fortfarande inte 
får den behandling/rehabilitering de 
har rätt till.
 
–  Vilka  frågor  var  viktiga/arbetade  ni 
mycket  med  i  styrelsen  under  din/-a 
mandatperiod/-er?
Vi arbetade mycket med opinionsbil-
dande arbete, att driva logopediska 
frågor inom olika myndigheter och på 
olika nivåer i samhället, och med att 
profilera Logopedförbundet. en ny logo-
typ togs fram, Logopednytt förändrades 
och informationsbroschyrer utarbeta-
des. Vi försökte också samarbeta med 
andra vårdförbund runt gemensamma 
frågor. Frågor som drevs i landet var bl a 
flera utbildningsplatser, diagnossystem, 
kvalitetsarbete, Logopedstämman och 
inte minst det internationella samarbe-
tet som utvecklades. Styrelsearbetet 
innebär mycket praktiskt arbete och det 
allra mesta utförs helt på frivillig basis 
av heltidsarbetande logopeder som ofta 
har familj… Ibland får jag för mig att 
logopeder i landet tror att Svenska Logo-
pedförbundets styrelse utgörs av en stor 
stab av anställda, som kan ägna hela 
sin tid åt professionsarbetet. Så är det 
verkligen inte! 

Viktigt att komma ihåg är att Svenska 
Logopedförbundet ändå har Sveriges 
logopeders mandat att driva frågor på 
ett nationellt plan, då ju förbundet har 
överblick över kåren, på ett sätt som 
ingen annan har. Vill man öka chansen 
att ”göra logopeders röster hörda” i ett 
större sammanhang är den självklara 
kanalen Svenska Logopedförbundet. 
ett roligt minne är när Svenska Logo-
pedförbundet 1999 var medarrangör av 

IaLps (International association of Lo-
gopedic and phoniatrics) 75-årsjubi-
leum i göteborg, det sk Composiet, då 
bl a drottning Silvia gästade oss.
 
– Vilka logopediska frågor tycker du är 
viktiga nu?
Se ovan. dessutom: utveckla yrket ytter-
ligare! det finns enorma behov av lo-
gopeder inom kommunerna, såväl inom 
äldreomsorg som inom barnomsorg 
och inte minst inom skolan! gemen-
samt gäller att hävda våra patienters 
rätt till utredning/diagnosticering/behand-
ling av sina kommunikationssvårighe-
ter. Behoven är enorma! Öka antalet 
privatpraktiserande logopeder.
 
– Skulle du rekommendera andra att ta 
chansen  som  ordförande  ifall  den  
dyker upp? 
absolut!! Man bör dock vara medveten 
om att det kostar både tid och energi, 
som jag sa tidigare, men det ger oer-
hört mycket tillbaka. För mig har de so-
ciala delarna av uppdraget varit stimu-
lerande, alla kontakter med människor, 
såväl inom kåren som utanför den. det 
är en viktig aspekt av uppdraget, tyck-
er jag. Jag har lärt mig massor om hur 
samhället fungerar, i stort och smått. 
de internationella kontakterna har för 
mig också varit mycket positiva och lä-
rorika, både professionellt och rent.

Ingrid Kongslöv
Kurs 17, Lund
ordförande: 2003–

–  Varför  valde  du  att  ställa  upp  som 
ordförande?
det var inget lätt beslut. en kombina-
tion av brinnande engagemang och en 
känsla av att det ideella arbetet i styrel-
sen började ta lite väl orimliga propor-
tioner i mitt privatliv gjorde att jag be-
stämde mig för att antingen så gör jag 
detta fullt ut eller så slutar jag. Med en-
gagemanget i åtanke blev det till sist ett 
ganska självklart val att kandidera till 
posten vilket jag definitivt inte har  
ångrat.

Jag var fackligt aktiv redan som stu-
dent och blev ganska snabbt lokal lö-
neförhandlare på min första arbets-
plats. att engagera sig fackligt är 
självklart för mig eftersom jag har en 
massa åsikter om professionen och vår 
arbetssituation. det ligger absolut inte 
för mig att sitta i fikarummet och klaga, 
jag är mer för öppen debatt och age-
rande. Vill man ändra på något och på-
verka så får man också ta sitt ansvar för 
att komma med konstruktiva förslag.

–  Vilka  frågor  var  viktiga/arbetade  ni 

Forts. från sida 7
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SLoF-priset!
Sedan 1992 har Svenska Logopedförbundet 
vartannat år delat ut ett pris till en kliniskt 

verksam logoped som gjort ett förtjänstfullt 
arbete. SLoF-priset kommer denna gång att 

delas ut i samband med Förbundsmötet  
12 januari 2007 i Nacka.

VeM ska bli 2007 
års pristagare?

du har nu, själv eller tillsammans med kollegor, möjlig-
het att nominera någon du tycker förtjänar den samlade 
logopedkårens uppskattning. diskutera och lämna ett 
förslag tillsammans med en motivering till din kontakt-
person inom länet. Svenska Logopedförbundets styrelse 
utser pristagaren utifrån de förslag som inkommit. Vi  
i styrelsen ser alltid fram emot denna uppgift och tycker 
det ska bli roligt att ge förbundsmötet lite guldkant  
genom att få dela ut priset där!

Förslag på person tillsammans med motivering ska vara 
styrelsen tillhanda senast den 15:e november 2006. 
Skicka förslagen till din lokalfackliga förtroendeperson 
eller till ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse:
Ingrid Kongslöv, Hyregatan 7, 211 21 Malmö
ingrid.kongslov@dik.se

mycket  med  i  styrelsen  under  din/-a 
mandatperiod/-er?
Min första mandatperiod handlade 
mycket om interna frågor. I stort sett 
hela styrelsen var utbytt och många 
nya ledamöter skulle skolas in, ekono-
min var allt annat än bra och behövde 
saneras dessutom utredde vi frågan om 
förutsättningarna för att bilda eget för-
bund alternativt hitta annan samar-
betspartner än dIK.

Innevarande mandatperiod har vi 
glädjande nog haft möjlighet att jobba 
mer utåtriktat. Samarbete med andra 
vårdförbund inom SaCo, internatio-
nellt samarbete för opinionsbildning, 
utåtriktade aktiviteter gentemot med-
lemmarna genom en satsning på kurs-
verksamhet och aktivitet bland lokal 
fackliga företrädare har stått i fokus.

en väldigt positiv förändring, som 
kan tyckas tråkig, är att ekonomin sta-
biliserats. det ger oss arbetsro och är 
en absolut förutsättning för att överhu-
vudtaget ha en verksamhet. det känns 
dock viktigt att i detta sammanhang 
påpeka att vi fortfarande är väldigt 

återhållsamma och hela tiden har koll 
på kostnaderna.

Negativa förändringar är att det 
kommer inknapringar på ”vårt” område 
från olika håll. Senast nu från skolans 
håll där man tycker att det är bättre att 
vidareutbilda pedagogisk personal för 
att utföra logopediska arbetsuppgifter 
istället för att lyfta blicken och se att det 
finns en yrkesgrupp som mer än väl kan 
bidra till ett bättre helhetsgrepp om elev-
en och fungera som stöd för lärarna.

– Vilka logopediska frågor tycker du är 
viktiga nu?
Utvidgning av arbetsmarknaden är en 
stor och viktig fråga som jag ser det. 
dels för att jag Vet att det finns en 
mängd sektorer och områden där logo-
peder behövs men ännu inte finns dels 
för att vi kommer att få många nya kol-
legor ganska snabbt de närmsta åren 
och jag ser det som oerhört viktigt att 
de kan gå en lika ljus arbetsmarknad 
till mötes som vi gjorde som examine-
rades för snart 10 år sedan.

Vidare finns det en del formella frå-

gor som det är mer än hög tid att hante-
ra. en sådan är t ex frågan om kompe-
tensbeskrivning för logopeder hos 
Socialstyrelsen.

– Skulle du rekommendera andra att ta 
chansen  som  ordförande  ifall  den  
dyker upp? 
aBSoLUt. det är fantastiskt spännande, 
varierande, innehållsrikt och lärorikt 
uppdrag. Man ska dock komma ihåg 
att det innebär mycket resor, väldigt 
udda arbetstider i perioder och kräver 
att man inte har lätt för att ”tappa  
sugen” eftersom det i perioder kan 
vara ganska motigt.

”Förmånerna” består, som jag ser 
det, framförallt i att man får träffa otro-
ligt många spännande människor, att 
man verkligen har möjlighet att påver-
ka och att man får möjlighet att skapa 
fantastiska nätverk. givetvis kan man 
betrakta resorna som en förmån men 
de är också ganska slitsamma och allt 
som oftast helt FULLpaCKade med 
jobb.
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1960-tal…

1965
17/12 – KI:s första logopedkurs går ut, 
Sabbatsbergs sjukhus.

1966
26/4 – Britta Hammarberg och Ingrid 
Westerlund besökte ombudsman Lenn-
holm, SaCo. Samtalet gällde bildandet 
av Svenska Logopedförbundet som ett 
förbund under SaCo.

8/10 – Nytt möte på SaCo.

12/11 – Konstituerande sammanträde 
på Foniatriska avd, Sabbatsbergs sjuk-
hus.

1967
11/11 – Årsmöte i Svenska Logopedför-
bundet, akademiska sjukhuset, Upp-
sala. Vid detta möte antogs stadgarna 
för Svenska Logopedförbundet för an-
dra gången. Utbildningens grundare 
gunnar Bjuggren hade dock anmält lo-
gopederna till SaCo innan vi fanns 
som yrkesgrupp! Löneplaceringen var 
vid denna tid i parietet med psykolo-
gerna och vida över vad andra vårdyr-
kesgrupper som sjukgymnaster och ar-
betsterapeuter hade.

den allra första styrelsen bestod av:
Ingrid Westerlund, ordförande
Britta Hammarberg, sekreterare
Monica Westerlund, kassör.

1970-tal…

1970 
Svenska Logopedförbundets årsmöte 
hölls i oslo!

1971 
Nu startades logopedutbildningen i Lund. 
eva Feuer var ordförande.  pionjäranda 
rådde. Logopedkåren var en liten exklu-
siv yrkesgrupp på 35–40 personer som 
med stort engagemang arbetade för att 
göra kåren känd. Logopederna hade ge-
nom gunnar Bjuggrens försorg hamnat i 
lönegrad K 23, vilket innebar att logope-
derna fortfarande 1971 var de näst högst 
betalda inom sjukvården. alla logopeder 
hade lika mycket i lön. Månadslönen för 
den nyutexaminerade logopeden på 
4 000 kr var lika hög som studiebidraget 
varit för en hel termin. omräknat i da-
gens penningvärde motsvarade logo-
pedlönen 1971 en ingångslön på 24 000 
kr! Viktiga frågor: att göra kåren känd. 

1975 
Birgitta Johnsen var ordförande. det 
gamla humanistförbundet hade gått i 
konkurs. dIK-förbundet bildades; i det 
första utkastet stod dIK för doKUMeN-
tatIoN – INFoRMatIoN – KoMMU-
NIKatIoN. det sistnämnda ordet änd-
rades sedan till KULtUR. och då var 
logopederna redan anslutna till dIK i 
avvaktan på att SaCo:s gemensamma 
vårdförbund skulle bildas. det var bara 
tänkt som en tillfällig lösning. Under 
väntans år som följde förbyttes en hög 
lön till en låg. de andra vårdyrkena  

inom SaCo sprang förbi lönemässigt 
en efter en. Viktiga frågor: att göra  
kåren mer känd – en stor satsning på 
primärvården. Ingen visste vad logope-
der är, och vad logopeder kan. att logo-
peder skulle få legitimation. Utbild-
ningsfrågor – utbildningen ägde rum på 
försök. Facklig hemvist Cheflogoped-
tjänster.

1977
Kjerstin Becker var ordförande och job-
bade med legitimationsfrågan i olika in-
stanser. Birgitta Johnsen fortsatte sitt 
arbete för att logopederna skulle vara 
representerade inom Socialstyrelsen. det 
fackliga engagemanget var stort inom 
kåren. Styrelsemötena var ofta informella 
– hemma hos varandra. de flesta logo-
peder kände varandra. 205 medlemmar.

1979
eva Lundälv var ordförande. För många 
av de logopeder som fanns – 250 st – 
var det självklart att göra sin ”värnplikt” 
som logoped genom att åtaga sig styrel-
seuppdrag. pionjärandan fanns där – i 
styrelsearbetet, med mer eller mindre 
formella möten och ibland middagar 
hemma hos varandra. Hela logopedkå-
ren hade möjlighet att träffas två gånger 
per år – på vårens årsmöten och hös-
tens halvårsmöten. Facklig av gift 82 kr/
mån. Viktiga frågor: Legitimationsfrå-
gan – Kjerstin Becker. Socialstyrelsen 
– Birgitta Johnsen. Lönefrågor – nu 
stod lönerna still!!! Utbildningsfrågor.

Svenska Logopedförbundet bildades hösten 1996, när den allra första nybakta logopedkursen  
tagit klivet från utbildningen till arbetsmarknaden. antalet logopeder och medlemmar i facket  
har ökat stadigt och på senare tid accelererat till följd av tätare utexaminering av logopeder  
och utökat antal studieorter.
Nedan följer en något omarbetad version av en artikel som publicerades första gången då  
Svenska Logopedförbundet fyllde 30 år, och några rader om vad som hänt de senaste tio åren …

Svenska Logopedförbundet  40 år – en återblick…Svenska Logopedförbundet  40 år – en återblick…
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1980-tal…

1980
den tredje logopedutbildningen star-
tades, denna gång i göteborg.

1981
Christina danbolt var ordförande. pa-
rallellt med legitimationsfrågan så blev 
löne- och utbildningsfrågor centrala. 
Hösten 1980 hade SLoF-styrelsen i 
samband med halvårsmötet i Umeå 
propagerat för att även starta en utbild-
ning i Umeå, för att tillgodose övre 
Norrlands behov av logopeder. Rekry-
teringsbehovet till Norrland och andra 
glest logopedbefolkade platser i Syd- 
och Mellansverige var angeläget att fyl-
la, då landstingen i sin desperation 
hade börjat anställa andra yrkeskate-
gorier för att utföra logopeders jobb. 
Logopeder – utan legitimation – disku-
terade högt och brett afasipedagoger, 
talpedagoger, dramapedagoger… För 
att kunna få igenom bättre lönevillkor 
för logopeder lade styrelsen fram för-
slag på olika specialiseringsutbildning-
ar, som skulle kunna ge ett individuellt 
lönelyft. debatterna inom  kåren var 
högljudda om huruvida det var solida-
riskt eller osolidariskt att överge lika-
löneprincipen.

1984
efter många års väntan fick äntligen logo-
pederna (inom landstingen) ett lönelyft 
på 5 lönegrader! I löneförhandlingarna 
hade logopederna åberopat kompe-
tens… men det avgörande i utfallet var  

ett ”ledigt” löneutrymme – och att höja 
några logopeders löner skulle inte be-
höva kosta så mycket… 398 medlemmar.

1985
Legitimation för logopeder – Segern är 
vår! en 20-årig kamp för att få legitima 
tion för logopeder är slut, och från 1 
januari 1985 kan vi skriva ”legitime-
rad” till vår yrkestitel. 

Harriet goliath var ordförande. 
Äntligen fick logopederna legitimation 
genom Kjerstin Beckers uthålliga arbete. 
det firades med att en samling logope-
der gick från Riksdagshuset till St göran 
och draken vid Brunkebergstorg och 
skålade i champagne! Nu hade draken 
besegrats! Styrelsen drev frågan om att 
inrätta en byrådirektörstjänst i logopedi 
inom Socialstyrelsen.

1987
Svenska Logopedförbundets logotyp an-
togs. BarnSLoF medverkade vid Barn-
omsorgsmässan i Sollentuna i oktober. 
antal logopedtjänster/100 000 invånare: 
Mest i Malmöhus län – 5,6 st. Minst i 
Skaraborgs län – 1,2 st.

1989
tidningen blev tidning. Hittills hade 
LogopedNytt bestått av kopierade  
papper med klammer i övre vänstra 
hörnet. Några år hade förstasidan 
prytts med rött. 

Redaktörerna i nr 1/89: Nu svenska 
logopeder blir ni av med erat ”toapapper”. Forts. sida 12

Logopednyttsredaktörer 
genom åren:

• Karin Björk, Umeå

•  Gunilla Larsson och  
Marja Öller, Göteborg

•  Kerstin Johansson och  
Christina Samuelsson,  
Stockholm

•  Astrid Frylmark och  
Helena Forne Wästlund,  
Stockholm/Örebro

•  Camilla Gustafsson och  
Ingela Johansson, Stockholm

•  Nina Linjer och  
Annika Sönnerhed, Stockholm

•  Elvira Berg och  
Camilla Björnram,  
Stockholm/Göteborg

•  Camilla Björnram och  
Malin Sixt Börjesson,  
Göteborg

Svenska Logopedförbundet  40 år – en återblick…Svenska Logopedförbundet  40 år – en återblick…
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1990-tal…

1991
SaCo-priset gick till Britta Hammar-
berg. RÖStHÖSt – rikstäckande infor-
mationskampanj.

1995
Svenska Logopedförbundet sökte sig ut 
i världen och blev medlem i CpLoL, 
Comité permanent de Liaison des ortho-
phonistes et Logopèdes.  I augusti an-
togs Svenska Logopedförbundet som 
ansluten organisation till IaLp, Interna-
tional association of Logopedics and 
phoniatrics.

1996
ann Falck var ordförande. arbetsmark-
naden var svår. Bristen på fackligt enga-
gemang oroade. yrkesrollen hade för-
ändrats, och pressen i arbetet ökat. 
genomgången från 30-års jubileet av-
slutades med orden: Vi måste föränd-
ras i takt med utveckling i vår samtid.

1997
den första nationella logopedstämman 
anordnades, i Södertälje. ett hundratal 
logopeder från hela landet deltog. det-
ta år startade den fjärde logopedutbild-
ningen. Utbildningsort: Umeå.

1998
tre delegater inom Svenska Logopedför-
bundet hade utsetts att delta i CpLoLs 
generalförsamling i Neapel. de fick stanna 
hemma på grund av storstrejk i danmark.

1999
¼ av logopedkåren, ca 200 personer, 
deltog i logopedstämman! Ny logotyp 
för Svenska Logopedförbundet väljs av 
en enhällig styrelse.

2000-tal…

2000
den elektroniska kommunikationen 
ger snabbare och enklare kontakter 
inom styrelsen, med medlemmarna 
och med internationella kontakter. In-
gångslönen runt 20 000, men upp till 
23 000 förekommer. Viktiga frågor: 
öka antalet utbildningsplatser, stärka 
Svenska Logopedförbundet som pro-
fessionsförbund, förbättrad löneut-
veckling. I Logopednytt avhandlas 
återkommande: arbetssituation, ambi-
tionsnivå och gränssättning.

2001
ett RaM-förslag läggs fram om hur en 
specialistutbildning skulle kunna se ut. 
presenteras bland annat i Logopednytt. 
två (!) personer kommenterar. ett för-
slag på prioriteringsordning för logopedi 
presenteras.

2003
Fjärde logopedstämman lockade över 
200 deltagare. en nyutexaminerad  
logoped kan nu få 26 000 i ingångslön. 
Logopedutbildningen i Linköping star-
tades.

2004
Hemsidan förändras och diskussions-
forumet ”diktafonen” startas. Styrelsen 
strävar efter ökad kommunikation med 
medlemmar och delförbund. Få utnytt-
jar dock möjligheten att prata med 
kontaktpersonerna, trots att de finns 
med i varje nummer av Logopednytt. 
Logopednytt trycks nu i fyrfärg.

2005
arbetsmarknaden för logopeder för-

  

ändras. allt fler kommuner anställer  
logopeder, främst för att tillgodose  
behoven av logopedisk kompetens 
inom förskola och skola. antalet pri-
vatpraktiserande logopeder fortsätter 
att öka och enligt de rapporter vi får 
går det lätt för de allra flesta privat-
praktiserande att träffa avtal med upp-
dragsgivare inom olika sektorer. den 
sjätte logopedutbildningen startades i 
Uppsala.

forts. från sid 11
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Monica Hedenbro, som tillsammans med 
Ingegerd Wirtberg har introducerat 
Marte Meo i Sverige, ledde oss genom 
bakgrund, teorier kring och kärnan i 
Marte Meo-metoden den första dagen. 
Monica Hedenbro är socionom, leg 
psykoterapeut och doktorand vid Ka-
rolinska institutet, enheten för barn- 
och ungdomspsykiatri. Hon har skrivit 
en del, den mest kända boken i Marte 
Meo-sammanhang är kanske Samspe-
lets kraft som hon skrivit tillsammans 
med Ingegerd Wirtberg. 

dag två gav logopederna Åsa  
dyberg, Stockholm, och Helene  
ahnlund, Malmö, exempel på praktiskt 
arbete med Marte Meo utifrån sina  
kliniska erfarenheter 

Bakgrund och nutid
Monica Hedenbro poängterade i in-
ledningen att det finns en lång rad olika 
samspelsmetoder och att alla har sam-
ma grund samt att även om hon utgår 
från föräldra–barnrelationen kan man 
översätta det med personal–barn eller 
personal–vuxen. Kvinnan bakom Marte 
Meo heter Maria aarts och kommer 
från Holland. Hon har lång erfarenhet 
av arbete med barn med stora svårig-
heter och har utvecklat metoden från 
golvet, som Monica Hedenbro uttryckte 
det. Marte Meo betyder ”av egen kraft” 
och förenklat kan sägas att metoden 
går ut på att hitta sin kraft att förändra. 
alla människor möter svårigheter, men 
alla har också en inneboende kraft till 
förändring i dessa och kraften behöver 
vi hitta, också hos barnet. I arbetet 
med Marte Meo pågår en parallellpro-
cess, jag som samspelspartner måste 
också hitta min kraft i processen

1995 startade  Monica Hedenbro 
en svensk Marte Meo-förening, den 
första i världen. Nu finns liknande för-
eningar i alla nordiska länder. det finns 
också Marte Meo-konferenser, den  
senaste hölls i danmark med 600 del-
tagare. Från 2007 kommer Karolinska 
institutet att ge utbildning i samspels-
teori med Monica Hedenbro som kurs-
ansvarig. Utbildningen har tidigare legat 
vid ersta Sköndal Högskola och ger 30 p.

Vilka användningsområden finns 

då för Marte Meo? Ja, Monica Hedenbro 
gav exempel på flera områden: anknyt-
ningsprocess med spädbarn, barn med 
behov av särskilt stöd, habilitering och 
omsorg, svåra psykosociala familjesitua-
tioner, inom psykiatri samt vid demens 
och afasi.

Teorier 
Utvecklingsstödjande kommunikation 
är också stödjande kommunikation. 
Någon är alltid ansvarig för att kommu-
nikation ska komma till stånd. I Marte 
Meo används vardagliga situationer och 
tillgängliga kommunikationskanaler, vil-
ket kräver ödmjukhet och kreativitet. 
Som grund för Marte Meo finns flera 
olika teorier, de som nämndes var 
utecklings-, affekt-, kommunikations-
teori samt familje-, systematisk och 
strukturell teori (alla i familjen behöver 
vara med). grundläggande i Marte 
Meo är alltid det salutogena tänkandet, 
man tittar på situationer, skeenden där 

något positivt sker, något att bygga vida-
re på. Monica gav följande bild som är 
användbar, inte bara i arbete enligt 
MarteMeo-metoden: Sammanhanget 
skapas genom det sätt man beskriver 
det på och genom sammanförande av 
olika berättelser formas en ny berättelse.  
I sin förklaring utgick hon från narrativ 
teori. tänk dig t ex att en förälder beskri-
ver för dig som Marte Meo-pedagog 
att hans/hennes barn är olydigt. Samma 
barn beskrivs av förskolepersonalen 
som ett barn med stora koncentrations-
svårigheter. Utifrån deras olika per-

spektiv är båda bilderna sanna och jag 
skapar, med hjälp av deras två berät-
telser, en tredje. Monica poängterade 
att vi människor oftast kommer ihåg 
det vi gjort fel, de svåra och dåliga 
händelserna, upplevelserna och dessa 
inre bilder måste personen bli respek-
terad och få förståelse för innan hon/
han kan ta till sig ett annat sätt att se 
och inta ett annat förhållningssätt.

Utvecklingsteorier om barn börja-
de med det kliniska barnet och fortsat-
te med det observerade barnet. Moni-
ca menar att det är viktigt att komma 
ihåg att barnet självt hela tider obser-
verar och reflekterar och har därför 
myntat begreppet det ”observerande 
barnet”.

daniel Sterns teori om självets ut-
veckling är viktiga och användbara, 
inte bara för barn utan också i vuxen-
världen, för människor som tappat för-
mågor eller då man som vuxen är kvar 
på en tidig utvecklingsnivå. Människor, 
barn och vuxna, utför det de förmår, 
handlar inte om illvilja att inte utföra 
något man inte har förmåga till. Moni-
ca menar att det är kränkande att kräva 
något som personen inte kan.

Praktik
Så fortsatte Monica Hedenbro att tala 
om Intuitive parenting och beskrev det 
som känslighet för barnets signaler 
men menade att om barnet inte söker 
efter föräldern kan man inte bara lita 
på den känsligheten. om barnet har 
svårt för taktil beröring t ex kan käns-
ligheten resultera i att man inte alls rör 
barnet, försöker inte nå det, av respekt 
för barnet. Likadant om talet inte ut-
vecklas, då kommer föräldrar lätt av sig 
och pratar inte med barnet och ger ib-
land även mindre eller ingen ögonkon-
takt, vilket inte sker med ett barn som 
börjar tala. den omvända situationen, 
då barnet har tydliga, starka signaler, 
men föräldrarna av någon anledning 
inte har förmåga att se och svara på 
barnets signaler, menade hon, är bland 
det svåraste man har att ändra på, men 
i båda situationerna är Marte Meo ett 
ypperligt redskap.

Inspirationsseminarium om
22–23 maj 2006
Under ett par dagar i maj inbjöd Svenska Logopedförbundet till  
inspirationsseminarium om Marte Meo och ett 50-tal logopeder med 
olika inriktningar hade letat sig till Huddinge. Utan anspråk på att ge 
en heltäckande bild ska jag här ge några axplock från dagarna.

Marte 
Meo

Helene ahnlund betonade att kommunika-
tionen alltid kan utvecklas

Forts. sida 14
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Helen ahnlund och Åsa Sjöberg

Monica visade några videoklipp ur sin 
film Kärlekens dialog som fint illustre-
rade interaktion. Sekvenserna exem-
plifierade hur barn utan svårigheter ti-
digt söker kontakt, härmar och 
interagerar och hon visade utifrån det 
hur barn med funktionshinder behöver 
mycket stöd för att utveckla de förmå-
gorna. I samspelet med små barn utan 
funktionshinder tar vi som samspels-
partners hela tiden initiativ, initiativ 
som de barnen så småningom tar över. 
dessa initiativ kan vi behöva fortsätta 
ta långt upp i åren i samspel med barn 
med funktionshinder för att en interak-
tion ska komma till stånd. Monica var i 
sammanhanget noga med att säga att 
vi aldrig ska tro att vi kan åstadkomma 
det perfekta samspelet, det går aldrig.

Interaktion på mikronivå
enligt Monica handlar interaktion om 
initiativ som hon beskrev som intention, 
viktig för start till turtagning, ibland 
bara ÄR barnet och det är den vuxne 
som tar initiativ; signal som definiera-
des som icke riktad och bidrag då bar-
net ler, låter etc. I litteraturen nämns 
endast initiativ och hon menade att in-
teraktionen behöver brytas ner ytterli-
gare för att man ska kunna ge tillräck-
ligt stöd när det behövs. I interaktionen 
ryms också förstås bekräftelse, både 
verbal och ickeverbal, turtagning, tempo, 
förtydliganden och gemensamt fokus.

Process i samspelsbehandling
Samspelsbehandling, som Monica före-
drog att kalla Marte Meo-metoden,  är 

en både terapeutisk och pedagogisk 
metod där man filmar ca 10–15 min i en 
situation. ofta är en strukturerad situa-
tion tryggare att börja med för de vuxna 
och man överlåter åt föräldrarna att 
välja men man bör inte starta med en 
situation där inget fungerar. Som an-
svarig för processen måste jag veta om 
bekymret, vad det är jag ska titta på. Så 
videofilmar jag i den valda vardags- 
situationen, analyserar och redigerar 
det filmade och visar föräldrarna i s k 
återföringssamtal. Cirka fem filmer och 
lika många återföringssamtal brukar 
vara vanligt. dessutom är det bra att ha 
en uppföljning efter ca 3 mån. Monica 
påminde om att man möter föräldrar 
med skuldkänslor och det är skulden 
som sitter mellan nuet och förändring-
en. Hon visade hur viktiga föräldrarnas 
känslor är och att det är nödvändigt att 
föräldrarna får hjälp att reflektera över 
hur de tänker och känner om känslor, 
vilka inre bilder de har om barnet, sig 
själva och den andre föräldern. det 
gäller att skapa delaktighet, föräldrarna 
är delaktiga i förändringen, det som ska 
göras. det är ytterst viktigt att vi får för-
äldrar att känna sig kompetenta och vik-
tiga för sitt barns utveckling här och nu.

Vid slutet av dagen sammanfattade 
Monica ur sin bok Samspelets kraft 
”principer för utvecklingsstödjande dia-
loger”: 
• den vuxne söker information om 
barnets uppmärksamhetsfokus och/eller 
vilka initiativ barnet tar – är nyfiken på 
barnets signaler. Ömsesidig nyfikenhet 
är en förutsättning för dialog.

• den vuxna bekräftar barnets upp-
märksamhetsfokus/initiativ och lägger 
till sin tur och reaktion. Med bekräftelse 
menas ögonkontakt, leenden, imita-
tion, verbal benämning och reaktion 
på barnets handling. Behovet av be-
kräftelse varierar och behovet märks 
oftast inte förrän det saknas. 
• den vuxne inväntar barnets svar/ 
reaktion på det egna agerandet och 
ansvaret ligger helt på den vuxne att 
intresserat vänta och förvänta. 
• den vuxne benämner barnets bidrag 
(handlingar, reaktioner, känslor, osv) 
på ett bekräftande sätt. att stödja och 
bekräfta det barnet gör skapar struktur 
och ger stöd åt densamma – även i  
högre åldrar!
• den vuxne tar ansvar för interaktio-
nen – så att den formas till en kommu-
nikation med flera turtagningar. tem-
pot anpassas efter barnets rytm. 
Uppmärksamma och bekräfta barnets 
tur och dela känslor.
• den vuxne bekräftar barnet då det 
visar önskat beteende. Fokusera på 
”ja”. Bekräfta första och led sedan i 
önskvärd riktning. t ex ett barn vill gå 
till affären men går åt motsatt håll, be-
kräfta då först ”jaha, du vill gå åt det 
där hållet…”, och led sedan ”… men 
affären ligger åt det här hållet”. 
• den vuxne triangulerar barnet mot 
omvärlden genom att benämna perso-
ner, objekt och fenomen. triaden –  
familjen är den första lilla gruppen för 
social träning, därför oerhört viktigt att 
kunna stödja föräldrar. Monica upp-
manade också att komma ihåg triaden 

Forts. från sida 13
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också för äldre barn, t ex två barn och 
en personal på förskolan och även för 
vuxna. triaden kommer alltid före den 
större gruppen, t ex i samlingen.
• den vuxne ger tydliga start- och slut-
signaler ”nu ska vi läsa bok…”, ”nu är 
boken slut”.

Kliniska erfarenheter
den andra dagen inledde logoped Åsa 
dyberg, Stockholm, med sina erfaren-
heter. Åsa dyberg har genomgått kur-
sen Samspelsteori vid ersta Sköndals 
högskola och arbetar som Marte Meo-
vägledare. Skillnaden mellan Marte 
Meo-vägledare och -terapeut beskrevs 
som att en vägledare företrädesvis arbe-
tar med personal och en terapeut arbe-
tar med föräldrar.

Åsa menade att de utvecklingsstöd-
jande dialogprinciperna som Monica 
Hedenbro gått igenom fungerar som 
en verktygslåda. Åsa arbetar med barn 
och gav flera video-exempel för att  
illustrera dessa principer. Hon betonade 
t ex att när barn inte själva kan benämna 
vad de gör måste den vuxne göra det. I 
situationer med andra barn måste den 
vuxne introducera barnets initiativ för 
de andra. Hon menade också att barn 
med SLI behöver fler exponeringar av 
ord och de behöver höra orden i flera 
olika kontexter. Hon refererade en  
undersökning (Windfuhr, KL.; Farager, 
B. & Ramsden, C. (2002). Lexical lear-
ning skill in young children with SLI. 
International  Journal  of  Language  & 
Communication Cisorders, 2002, oct–
dec) som visar att normalspråkiga barn 
lär sig ett ord efter att ha hört det ca 
30–40 ggr medan ett barn med SLI be-
höver höra ordet 60–80 ggr.

Hon använde sig av en ”dialogpil” 
för att illustrera att bekräfta och leda 
som Monica Hedenbro också starkt 
betonade:

Åsa använde också begereppet ”Make 
yourself bigger” och visade vikten av 
att jag som terapeut tydligt måste visa 
början och slut i en aktivitet.

Logoped Helene ahnlund, som ar-
betar på vuxenhabiliteringen i Malmö, 
har genomgått utbildning till Marte 
Meo-vägledare i Malmö och arbetar 
som sådan. Hon beskrev sitt arbetssätt 
som analys (verktygslådan) och inter-
vention. Hon utgår från frågorna: Vad 
finns hos brukaren? Vad behöver bruka-
ren utveckla? Vad finns hos persona-
len? Vad behöver personalen utveckla? 

Synsättet Helene utgår från när hon 
tittar på kommunikationen är att den 
innehåller tre delar: brukare, den som 
behöver stöd i sin kommunikation,  
redskap, de sätt som används i kom-
munikationen och omgivning, de som 
finns runt omkring barnet/den vuxne 
med behov. Hon betonade att kommu-
nikationen alltid kan utvecklas och att 
det aLLtId är samspelspartnern som 
måste ta initiativ till det och ansvara för 
det. Så använde hon sig av tre fallbe-
skrivningar varav hon den ena före-
dömligt också gav oss skriftligt.  

I ett fall, en kvinna med utvecklings-
störning och cp-skada, beskrev Helene 
hur hon fick hjälpa omgivningen att 
skapa först frågeställning och också 
målsättning med insatsen. I ett annat 
fall, en man med afasi med mycket icke-
verbal kommunikation, fick hon vägleda 
omgivningen till att se och acceptera 

att kommunikationen är mycket mer 
än tal och att ibland är tal inte ens in-
blandat.

Både Åsa dyberg och Helene ahn-
lund gav goda exempel på processen i 
Marte Meo och jag som själv inte arbe-
tat aktivt med metoden fick en god in-
blick i arbetssättet. 

dagarna var innehållsrika och oav-
sett tidigare kunskaper om Marte Meo 
tror jag vi alla gick därifrån inspirerade, 
åtminstone fanns förutsättningar till det. 
en del kanske tyckte att dagarna hade 
ett alltför grundläggande innehåll, men 
det var ett inspirationsseminarium och 
uppläggningen med bakgrund till och 
syfte med Marte Meo första dagen och 
erfarenhetsberättelser med illustrerande 
videoklipp andra dagen var tilltalande. 
och, även självklarheter tål att uppre-
pas i olika sammanhang. de tre förelä-
sarna var själva tydliga exempel på 
goda kommunikatörer och den första 
dagen var det inte minst intressant att 
lyssna på och ta del av erfarenheter 
från en person från en annan yrkes-
grupp – som vi vet har vi i vårt arbete 
många beröringspunkter med andra 
professioner. alla tre delade också fri-
kostigt med sig av sina egna erfarenhe-
ter och bjöd på sig själva. Jag kan till 
sist bara instämma i Inger gillholms 
avslutningsord att inspiration var en 
bra rubrik till de här dagarna.

Ida Andersson, Södra regionens  
Kommunikationscentrum, SÖK, Malmö

Följa Leda
Fokus? Skapa struktur
Känslor? guida med ord
använd röst ge lösningsmodell
använd mimik
använd ord (bekräftande benämning)

Dialogpil

Intresserade åhörare
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Phonetics:  Principles  and  Practices 
(third edition), skriven av Sadanand 
Singh, ph. d. och Kala Singh, M.S., är 
en grundläggande lärobok i engelsk  
fonetik. Författarna vägleder stadigt läsa-
ren genom kapitlen, och resan börjar 
med en introduktion till fonetik, går via 
konsonanter, vokaler, akustik och per-
ception och avslutas med det samman-
hängande talets dynamik. Varje kapitel 
inleds med en beskrivning av vad man 
ska ha lärt sig efter läsning av kapitlet, 
och i slutet av kapitlet finns en sam-
manfattning och övningar. 

det första kapitlet inleds med den 
nog så viktiga frågeställningen ”varför 
studera fonetik?”. Författarna lyfter här 
fram logopedin som ett viktigt tillämp-
ningsområde för fonetik, då man dels 
behöver kunna beskriva artikulations-
avvikelser för diagnosticering, men 
också då det blir viktigare och viktigare 
(framförallt i USa, som boken tar sin 
utgångspunkt i) att kunna visa att be-
handling ger framsteg. tillämpning av 
olika moment inom logopedi lyfts fram 
kontinuerligt i boken, vilket känns 
mycket positivt.

I de olika kapitlen ges noggranna 
och tydliga genomgångar av olika om-
råden inom fonetiken. till exempel 
finns det en väldigt bra genomgång av 
de olika artikulatorerna; genomgången 
känns både lättfattlig och samtidigt till-
räckligt noggrann. till de flesta kapitel 
finns ett antal tips på vidare läsning, 
och dessa känns relevanta och lagom 
många. texten flyter på och känns lätt-
läst, och olika definitioner varvas med 
exempel och referenser till forskning.

det som dock ändå gör att denna 
bok, trots ett bra upplägg och en lagom 
nivå på informationen, inte känns så 
aktuell för svenska logopeder är att ut-
gångspunkten hela tiden ligger i det 
engelska språket. Man tar endast upp 
engelska språkljud (amerikansk engel-
ska), engelsk intonation osv, och ett 
mer rättvisande namn för boken vore 
nog english phonetics. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att boken är väl-
skriven och säkerligen en utmärkt läro-
bok om man studerar engelsk fonetik 
eller ska utbilda sig till logoped i ett 
engelskspråkigt land.

Kristina Lundholm
Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö 

R e C e N S I o N 

phonetics: 
principles and 
practicesIdag arbetar jag inte. Bilen är på verk-

stad. Igen. Ja, det har varit mycket i år. 
på verkstaden frågade de om jag ville 
ha klippkort. Först var det nya sommar-
däck. Sedan var det bromsarna. Så 
kom service och sedan var det dags för 
vattenpump och kamrem. akta er vad 
dyrt det är med kamrem. Nu är det 
växellådan som busar. eller rättare sagt 
växelspaken. det började med att det 
var svårt, för att inte säga omöjligt, att 
få in tvåan. och ettan. Lite besvärligt 
att köra i stora staden med alla rödljus-
stopp utan tvåa. Men det gick. Så en 
dag upptäckte jag att ettan och tvåan 
låg i backläget. Kanon! då gällde det ju 
bara att komma ihåg att trycka ned 
spaken innan jag växlade. Men var låg 
nu backen? Borta.

denna upptäckt gjorde jag när jag 
stod parkerad i ett läge då det var en 
absolut nödvändighet att kunna backa. 
två olika män försökte kaxigt få in 
backen vilket gjorde att bilen närmade 
sig en brant mer och mer för varje för-
sök. till slut var vi sex personer som 
fick knuffa upp bilen från branten. detta 
hände en fredag eftermiddag. på verk-
staden var de bussiga, jag har ju hunnit 
bli välkänd där, och lovade att ta bilen 
direkt  på måndag morgon. Man hade 
naturligtvis aldrig hört talas om något 
liknande. 

Vilket får mig att minnas skärtors-
dagen 1989 när jag i värsta shopping-
kaoset körde vår gamla taunus och 
mitt i en korsning fick växelspaken i 
handen. Jag fick även den gången hjälp 
med att knuffa bilen, jag stod ju som 
sagt mitt i en korsning. på Skärtors- 
dagen. Jag tog spaken med mig och 
gick upp på Mekonomen (eller som 
gudrun säger; Mekomenen) som låg 
lägligt strax intill. där höll jag handen 
med spaken bakom ryggen och gick 
fram till disken och frågade killen som 
stod där vad som har hänt när växel-
spaken lossnar.

det kan den inte, svarade han. Jag 
tog då fram handen bakom ryggen och 
viftade triumferande med växelspaken. 
Han baxnade och följde mycket entu-
siastiskt med mig ner till bilen. Låg  
sedan omväxlande på rygg och på alla 
fyra medan han på alla tänkbara sätt 
försökte dels förstå vad som hänt, dels 
fästa spaken. det blev till sist en klassi-
ker. Ölburken

Ölburken satt kvar ett par veckor 
tills jag en dag kom på Linnéplatsen i 

göteborg där jag då bodde och arbe-
tade. Ni vet precis där i rondellen där 
man skall korsa spårvagnsspåren. det 
var eftermiddagsrusning och noll-tole-
rans i trafiken. och satt jag där igen 
med växelspaken i handen. Bilen stod 
stilla. Folk började tuta otåligt och noll-
tolerant. Jag tog spaken, klev ur bilen 
och än en gång viftade jag triumferande 
med växelspaken. då kom det spår-
vagnar från båda hållen och jag som 
stod mitt över spåren.

Jag räddades av en tant, ni vet en 
sådan där med hatt och kappa och 
handväska i armbågsvecket, hon kom 
klivandes från spårvagnshållplatsen, 
och hon började hjälpa mig att knuffa 
bilen varpå genast två raska ynglingar 
anslöt sig. Vi fick upp bilen på en trot-
toarkant och sedan var det bara för mig 
att börja leta efter en telefonkiosk, det 
här var ju långt före mobiltelefonernas 
inträde i vårt samhälle. Min dåvarande 
make arbetade på brandkårens huvud-
station som då fortfarande låg kvar på 
tredje Långgatan, inte så långt från 
Linnéplatsen. 

de kom med stegbilen. och så låg 
det tre brandmän på rygg och på alla 
fyra runt bilen för att försöka förstå och 
försöka fästa den där spaken. Som för  
övrigt aldrig lossnade när min make 
körde eller var med i bilen, varför han 
hyste en viss misstänksamhet mot mig. 
Man kunde ana en svag spänning i  
äktenskapet varje gång jag satt där med 
växelspaken i min hand.

tredje och sista gången det hände 
var jag och besökte min syster och svå-
ger på deras dåvarande lantställe ute i 
skogen några mil öster om göteborg. 
det var midsommar och min make arbe-
tade så jag åkte dit ut själv, maken skulle  
komma efter på sin motorcykel när han 
slutat dagens värv. Han kom på kvällen 
och vi hade en trevlig samvaro i släk-
tens trygghet, vi övernattade och dagen 
därpå skulle vi båda köra hem. Som tur 
var körde jag först så när den förjolade 
växelspaken återigen lossnade kunde 
jag bara vifta med den lite lätt i back-
spegeln.  Återigen blev det ölburks-
räddning, det låg flera olika sorter att 
välja bland i diket. 

Sedan jag tog motorcykeln hem 
och min make tog bilen. Veckan därpå 
köpte vi ny bil.

Munvig

Hjälp!Växel-
     spakar
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BtI – Beteende terapeutisk Intensiv-
träning är definitivt inte ett förstahands-
val för logopeder när det gäller barn 
med autism som har en utvecklings-
störning. Möjligtvis ett sistahandsval 
när inget annat fungerar.

Rekommendationerna som Handi-
kapp och habiliteringsrapport, ”Mång-
sidiga intensiva insatser för barn med 
autism i förskoleåldern”, kom fram till 
visade endast att tidig och intensiv trä-
ning hade gett resultat och definitivt 
inte att det var beteendeterapeutiska 
tekniker som gav resultat, något som 
gullstrand och Lindmark felaktigt hän-
visade till i Logopednytt 2–06. det finns 
ingen evidensbaserad forskning som 
säger att 25–35 timmars BtI skulle ge 
bättre resultat än exempelvis tydliggö-
rande pedagogik och kognitivt lärande. 

Många kommuner/habiliteringar har 
sagt nej till IBt- Intensiv Beteendetera-
pi (IBt/BtI//BM*) och jag vill med det 
här inlägget tala om att många profes-
sionella är emot den här typen av be-
handling på barn med nedsatt kognitiv 
förståelse och grav språkstörning. Här i 
Stockholm är det föräldrar med mycket 
inflytande inom media och landsting 
som har ”drivit” behandlingen som ett 
alternativ inom landstinget. Idag drivs 
detta hårt inom habilitering för små 
barn med autism i Sthlm och all perso-
nal skall få utbildning inom beteende-
terapeutiska behandlingsmetoder. IBt 
börjar nu sprida sig som en ”ny metod” 
i Sverige, i själva verket är det en gam-
mal metod som vi arbetade med i mit-
ten av 80-talet och som nu har fått ny 
”luft under vingarna” tack vare en 
framgångsrik författare/förälder i USa.

Løvaas som metoden ”härstam-
mar” ifrån är norsk men metoden är 
amerikansk och kallas för ”operant be-
teende modifikation”. Än i dag är me-
toden förbjuden i vissa delstater. Man 
strävar efter att få bort det autistiska 
beteendet och man följer strikt en mall. 
Barnet skall anpassas till mallen (sha-
ping) och uppträda ”normalt”, dvs ej 
uppvisa autistiskt beteende vilket inte 
betyder att autismen inte finns utan att 

den inte syns. tidigare sa man att man 
”botade autism” och många föräldrar 
har känt sig lurade. Metoden kräver 
också en stor behandlingsinsats av för-
äldrarna. det positiva med det är att 
föräldrarna är mycket delaktiga i barnets 
träning och samarbetar nära personalen.  

Beteendeterapeuterna är mycket 
skickliga i att marknadsföra sitt bud-
skap och de är duktiga på att visa på 
”god” statistik. Med yttranden som att 
”vill man göra 100 % för sitt barn så är 
det detta som gäller och inget annat”, 
det ju självklart svårt att stå emot utan 
att känna sig som en dålig förälder. de 
kan också raljera över alternativen som 
erbjuds – med all rätt, anser jag, efter-
som vi vet att insatserna som erbjuds 
är alltför otillräckliga. 

att använda sig av beteendetera-
peutiska tekniker är inget nytt för logo-
peder, det arbetar vi med dagligdags, 
men det här gäller utvecklingsstörda 
barn med autism som skall träna/be-
handlas 30 timmar i veckan i inlärning 
och inte i kognitivt lärande! observera 
att enligt Løvaas forskning, på normal-
begåvade barn med autism, så gav trä-
ningen endast resultat efter 40 timmar 
och om man följer behandlingspro-
grammet så kan man inte följa läropla-
nen. Hur skall tillsynen gå till, många 
av barnen kan ju inte prata/kommuni-
cera? Märk väl att detta gäller barn 
som inte är normalbegåvade och att 
operant beteendemodifikation/shaping 
som arbetssätt strider mot vårt sätt att 
tänka angående barn med inlärnings-
svårigheter och även mot FN:s barn-
konvention. 

Under årens lopp har vi varit ute på 
förskolor i flera kommuner och träffat 
barn som har sökt plats på vår språk-
förskola, då har vi också träffat flera av 
barnen som tränats enligt IBt (se nedan 
våra anteckningar från dessa möten*). 

en del skolor säger att de arbetar 
efter KBt-inriktad, Løvaasinspirerad 
modell – det kunde lika gärna heta 
”Hokuspokusmetoden”. det är många 
som blandar ihop begreppen och man 
tror att KBt – Kognitiv beteendeterapi 

är samma sak som IBt. Vi arbetar själva, 
vid behov, med kognitiv beteendeterapi 
och beteendemodifikation när det gäller 
specifika beteendeproblem på barn 
som är normalbegåvade eller barn som 
ligger på en relativt ”hög utvecklings-
nivå” vad gäller att kunna tänka och 
resonera kring sina tankar, känslor och 
beteenden. KBt är inget man tränar 30 
timmar i veckan och i flera år. KBt är 
en kortsiktig träning för ett visst bete-
ende på max ett halvår. KBt och IBt 
är/har två helt olika forskningsområ-
den och helt skild litteratur även om 
båda sker på grundbasis av tBa – till-
lämpad beteendeanalys – vilket ses 
som den gemensamma nämnaren. 
tBa kan vara ett utmärkt redskap för 
att komma tillrätta med vissa avvikan-
de beteenden för många barn, se psy-
kolog peter Karlssons artikel i Special-
pedagogen nr 5–06. 

professionella med stabil, bred 
grund och erfarenhet kan lätt hantera 
nya trender osv, och jag kan förstå var-
för personal ”på fältet” och föräldrar är 
förtjusta i nya metoder, men för många 
kan det vara svårt att se vad som är bra 
och vad metoderna är bra för. det kan 
vara svårt att sålla. Finns det en metod 
att hålla sig till så underlättar det, men 
det kan bli nästan slaviskt. det blir 
styckekunskaper i stället för delar i en 
helhet. att någonting är evidensbaserat 
innebär ju inte att det är sant och bra 
utan bara att det finns strikta forsk-
ningsresultat.

det är märkligt att mycket litteratur 
är skriven i USa och att det är litteratu-
ren som bestämmer perspektivet. Så 
det som är internationellt för oss är lo-
kalt för dem. det är viktigt för oss att 
hävda vårt perspektiv. I Nordamerika 
(som inte har skrivit på barnkonventio-
nen) är den teoretiska bakgrunden be-
havioristisk, empiristisk, man räknar 
och tittar på frekvens. 

I europa utgår man från teorier om 
språk, biologi och ifrån socialkonstruk-
tivism. När det gäller behandling är 

” Vad säger forskningen om tidig intensivträning  
för barn med autism?”

Forts. sida 18

I Logopednytt nr 2 2006 fanns en artikel införd som ställde frågan om BtI 
– beteendeterapeutisk intensivträning för små barn med autism – är något 
som vi logopeder borde arbeta med. Här kommer ett svar på frågan från 
en engagerad kollega!
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Vi har oväntat mist en kär vän och god 
arbetskamrat, Monica Bergel. Under 
en lång följd av år har vi haft Monica 
som en självklar del av våra liv och vi 
har bara tagit för givet att det skulle 
fortsätta så länge än.

Monica, född axelsson den 26  
februari 1953, växte upp i alunda kom-
mun i Uppland. Hon tog studenten i 
Uppsala och arbetade därefter en tid 
som sjukvårdsbiträde på Öron-näsa-
halskliniken, vid dåvarande Uppsala 
akademiska Sjukhus, innan hon 1976 
påbörjade sin utbildning till logoped. 
1979 avlade hon logopedexamen vid 
Karolinska Institutet, Stockholm. 

I maj 1983 gifte sig Monica med 
Magnus Bergel i Uppsala Näs kyrka 

och de fick under åren 1985–1990 tre 
barn, två söner och en dotter. 

Monica var verksam som logoped 
sedan 1979 och arbetade med röst- 
och talundervisning vid Svenska kyrkans 
pastoralinstitut i Uppsala. Hon var  
anställd inom akademiska sjukhusets 
logopediverksamhet sedan 1992. 

Monica hade en bred kompetens 
som innefattade flera olika delar av lo-
gopedins arbetsområde. Hon var väl 
insatt i både röstlogopedi, barnlogope-
di och neurologopedi. 

Monica var en person vi högaktade, 
litade på och trivdes med. När hon 
kom till arbetet på morgonen bidrog 
hon till en känsla av trygg tillförsikt in-
för dagen. Hennes yrkeskompetens var 
den bästa tänkbara. Skulle problem 
uppstå visste vi att Monica var beredd 
att bidra med kloka synpunkter och 
förslag för att lösa det. I arbetsgruppen 
spred hon lugn och glädje. Hennes  
humor var helt underbar, en vänlig 
kombination av vass skärpa och spral-
lighet. det var väldigt lätt att trivas i 
Monicas sällskap. 

Monica engagerade sig starkt i pla-
neringen av logopedutbildningen vid 
Uppsala universitet och var hösten 

2004 med om att starta utbildningen. 
Monicas speciella förmåga att möta 
personer gav henne en självklar posi-
tion att undervisa i ämnet ”terapeutiskt 
bemötande”, men hon hann inte så 
långt. trots att studenterna på logo-
pedkurs 1 endast träffade Monica vid 
några få tillfällen, beskriver de henne 
som den leende Monica, en varm per-
son med ett lyssnande öra och en för-
troendeingivande person, som de sett 
fram emot att lyssna på och diskutera 
med, en person som de uppskattade som 
frontfigur för logopedprogrammet.

Monica hade behövts länge till inte 
minst för sin familj, som hon alltid satte 
främst och månade om i första hand.

det är med glädje som vi tänker på 
alla minnen med Monica och sakna-
den är stor.

Marianne Christensen, verksamhetschef, 
länslogopedin Akademiska sjukhuset 2002-
Astrid Frylmark, verksamhetschef logopedi 

1998-2002, Uppsala Akademiska sjukhus
Birgitta Johnsen, cheflogoped 1975-1997, 

Uppsala Akademiska sjukhus
Margareta Jennische, univ.lektor, logoped-

programmet, Uppsala universitet.
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man i Staterna mycket inriktad på pro-
gram som ska följas till punkt och 
pricka och jag förstår verkligen att 
många föräldrar vill ha ett program i 
handen, få handledning och känna sig 
delaktiga i sitt barns utveckling. det är 
viktigt! 

Vi har en barnkonvention och kom-
munikationspolicy som jag anser att vi 
måste följa och jag säger som special-
pedagog elisabeth Högqvist: ”det vore 
väl skam om det inte blev resultat av 
att träna 30–40 timmar i veckan” – 
oavsett vilken metod man använder. 
Intensiv tidig träning, javisst, men med 
vilket innehåll? 

Lena Mattsson leg logoped
lena.mattsson@skolor.vallentuna.se

Referenser:
British Columbia office of Helth technology 
assessment. (2000), autism and Lovaas treat-
ment: A systematic review of effectivness evi-
dence
daRt – Kommunikations- och dataresurscen-
ter för funktionshindrade. www.dart-gbg.org
Föreningen Sveriges habiliteringschefer. (2004)  
Mångsidiga insatser för barn med autism i för-
skoleåldern.
Johansson, I. (1988, 1990, 1996 a) Språkutveck-

ling hos handikappade barn. Lund: Studentlit-
teratur.
Johansson, I. (1996b, 1997). Forskningspro-
jektet  Samarbete  habilitering,  barnomsorg, 
hem  och  skola. arbetsrapport nr 2 och 3. 
Högskolan i Karlstad. Inst. för utbildn. vet. 
och psyk. Handikapp och språk.
Heister trygg, B. (2003). Förslag  till POLICY 
FÖR INSATSER – barn med grav tal- och språk-
störning och behov av alternativa  kommuni-
kationsvägar (AKK). Stockholm: Hjälpmedels-
institutet.
Maurice, C. (1993) Let Me Hear Your Voice
Nyhetsbladet för AKK. SÖK – Södra regionens 
kommunikationscentrum. Nr  /05Malmö: 
SÖK. sok@malmo.se
Specialpedagogen nr 5/06

*BM- Beteende modifikation.

*) Vi kan berätta om sex olika ställen som vi 
har varit i kontakt med i tjänsten då vi har 
mött personal som arbetar med operant bete-
ende modifikation.

1. – Han grinar hela tiden men de säger att 
dom gör så i början, det går visst över sedan 
(ett barn som är integrerat på vanlig fsk). 
Varken barnkonventionen eller  förskolans  lä-
roplan följs.

2. – det känns så konstigt att vi ska börja med 
prompting, det känns som han inte behöver 
det men det står i manualen. det känns kon-
stigt för oss att arbeta så här men vi jobbar 
mkt med en till en så det är inte betungade. Vi 

tror att det är bra för föräldrarna som kanske 
själva har liknande svårigheter. För dem är det 
jättebra med en manual (Specialpedagog på 
en specialavdelning). Förskolans läroplan följs 
inte.

3. – Han skall gå till den där vanliga klassen 
varje dag, hade han själv fått välja hade han 
inte gått dit. Han har inget som helst utbyte 
men föräldrarna vill att han ska göra det enl. 
metoden (Specialpedagog på en specialav-
delning).  Läroplanen följs inte.

4. – När vi träffar teamet då redovisar vi pro-
centen, sen får vi nya uppgifter att jobba med. 
teamet träffar bara barnet någon gång, de ta-
lar om hur vi ska göra. (det är bara barnskö-
tare i gruppen). Förskolans läroplan följs inte.
 
5. – Jag kan inte arbeta enligt det här arbets-
sättet, det är mot mina värderingar och jag 
kan inte följa läroplanen. Föräldrarna och au-
tismteamet trycker på och jag håller på att 
söka nytt jobb. – Har ni något ledigt?.

6. – om ni hör någon som skriker inne hos 
oss så behöver ni inte bli oroliga, vi arbetar 
efter en speciell metod och vi måste göra på 
ett speciellt sätt enligt programmet, sa perso-
nalen till pedagogen som arbetade på den an-
dra avdelningen. Hon berättar för oss att när 
barnet skrek så att det störde alla då hade hon 
gått in på avdelningen och personalen hade 
klämt upp barnet bakom en dörr. Varken 
barnkonventionen  eller  förskolans  läroplan 
följs.

Monica 
Bergel 
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UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS, MALMÖ

Neurologiska kliniken |
Logoped

Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS är geograf-
iskt samlad i ett block där vi bedriver neurologisk sjukvård
med ett upptagningsområde på 330 t invånare. Kliniken har
för närvarande 44 vårdplatser fördelade på två vårdavdel-
ningar, en mottagning med ca 10t besök per år.

Vi söker Logoped med erfarenhet av dysfagiverk-
samhet för vikariat under 2007 med möjlighet till
förlängning 2008.

Kontakta:
Logoped  Margareta Bülow tel 040- 33 88 66 eller
rehabchef Lars Mårtensson tel 040-33 84 36

Referens nr: 0604-053. Sista ansökningsdag 2006-10-29.

Läs mer på www.umas.se

Kommunen som satsar på språket!
Upptäck fördelarna med att arbeta  

som logoped i vår kommun!

Vi söker ytterligare en kollega och hoppas hitta Dig som är 
intresserad av att arbeta med behandling av elever  i vår språk-
klassverksamhet. Du bidrar med Din yrkeskompetens och har 
ett nära samarbete med den övriga personalen. Arbetslaget 
består idag av en enhetschef, 7 lärare och en logoped. I verk-
samheten (åk F-9) går för närvarande 24 elever. Du har goda 
möjligheter att påverka Ditt eget arbete.

Du har även möjlighet att utvidga Ditt uppdrag till att fungera 
som rådgivande/handledande logoped i kommunens övriga 
skolverksamheter – en kombination som är väldigt givande  
och utvecklande!

Vallentuna Kommun har ett väl uppbyggt samarbete kring 
elever med språkliga svårigheter. Det sträcker sig från förskola 
till högstadium, vilket gör att Du kommer att ingå i ett nät-
verk bestående av såväl logopeder som andra yrkesgrupper.
Vi satsar mycket på fortbildning och tjänsten ger Dig goda 
möjligheter att utveckla Din yrkeskompetens.

Dina kvalifikationer
Leg logoped. Erfarenhet av elever med språkstörning samt 
läs- och skrivsvårigheter är meriterande. Vi fäster stor vikt vid 
personlig lämplighet.

Arbetstid och tillträde
Tillsvidare anställning, 100%.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse. 
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Lön
Individuell lönesättning.

Upplysningar
Ingela.johansson@skolor.vallentuna.se, tel 070-588 76 99.

Ansökan 
sker via mail: www.vallentuna.se under rubriken ”Lediga jobb”.

Sista ansökningsdatum 31 november, 2006.

ÖRON- NÄSA- HALSMOTTAGNINGEN,
Västervik och Oskarshamn

Logoped
 Vikariat 100% under 1 år med ev. möjlighet till förlängning. 

Upplysningar: Tf chefslogoped Anna Pettersson   
                  0490-868 80,  annapette@ltkalmar.se

    Sista ansökningsdag är den 6 november 2006.

   Läs mer om tjänsten på

	 	 www.ltkalmar.se/ledigajobb

Vuxna behandlar barn
som bilar. I bästa fall.
Tänk om vi föräldrar tecknade barnförsäkringar
lika konsekvent som vi helförsäkrar bilen?
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 5
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Logopedmottagningen, Västerås Närsjukhus söker två

LEG. LOGOPED Ref. nr.  N 128/06, N 134/06

Läs mer under ”Lediga jobb” www.ltv.se

Västerås Närsjukhus består av tre verksamhetsområden, det är 
Rehabiliteringsmedicinska Kliniken, Geriatriska Kliniken och 
verksamhetsområdet som innefattar Rehabenheten och Logoped-
mottagningen.
På logopedmottagningen arbetar logopeder och administrativ 
personal. Vi har ett länsövergripande ansvar och arbete sker i 
hela länet. Vi arbetar i huvudsak med barn och vuxna med tal- 
och språksvårigheter, stamning, organiska och funktionella röst-
störningar. Vi erbjuder handledning, många kollegor, möjligheter 
till vidareutbildning, ett stort förråd av test- och behandlingsma-
terial, sekreterarservice samt trevliga och ändamålsenliga lokaler.
Vi söker Dig som är legitimerad logoped och vill arbeta med 
utredning och behandling av tal- och språkförsenade barn, 
organiska och funktionella röststörningar och logopedarbete på 
språkförskola.
Kvalifikationer
Legitimerad Logoped. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
N 128/06 Tidsbegränsad anställning, heltid, tom 2007-12-31. 
Tillträde enligt överenskommelse.
N 134/06 Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överens-
kommelse.
Upplysningar
Avdelningschef: Birgitta Törnblom 021-17 38 60
Fackliga företrädare
DIK: Mona Barkensjö, 021-17 56 17
Ansökan skickas till
Division Närsjukvård, Centrallasarettet, Ingång 43, 
721 89  Västerås, senast 2006-11-05.
Myndighetsbrevlåda
Narsjukvard@ltv.se
Insända betygshandlingar återsändes ej.

Leg. logoped
Barn- och ungdomshabiliteringen, Borås

www.vgregion.se

Tillsvidare, heltid

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

Du kan även kontakta habiliteringschef 
Agneta Gustavsson, tfn 033-616 26 21, 
070-714 26 21, logoped Cecilia Widman, 
tfn 033-616 25 13, teamsamordnare 
Helén Hedelin, tfn 033-616 20 14.

Universitetsadjunkt i logopedi förenad med 
klinisk tjänstgöring.
Vikariat ett år vid institutionen för neurovetenskap, enheten för logopedi

www.uu.se

Tillträde snarast.

Uppsala universitet söker en logoped med intresse för utbildning och undervisning vid logoped-
programmet och som vill kombinera detta med kliniskt arbete.Vi ser gärna att du arbetar själv-
ständigt och målinriktat, har god samarbetsförmåga och tycker om att ha kontakt med studenter. 
Arbetsuppgifterna kan anpassas efter sökandens kompetens och specialintresse. Logopedprogram-
met är alltjämt under uppbyggnad, och viss administration är därför en självklar del. 

Se fullständig annons på www.uu.se, under lediga anställningar.

Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2006/1965, 
Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 Senast den. 13 november, 2006

Du lever livet.
Vi har försäkringarna
för ditt liv.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20.

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 1
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Adjunktstjänst 100% 

på logopedprogrammet 
i Linköping

Sista ansökningsdatum 061031.

För ytterligare information se 
www.liu.se/jobbdb

Barns 
hälsa
Majblomman utlyser 1 miljon 
kronor per år i forskningsanslag till 
samhällsvetenskaplig och medicinsk 
forskning. 

Majblomman beviljar medel till projekt som syftar till 
att förbättra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige 
genom att förebygga ohälsa eller bota och lindra 
sjukdom och funktionsstörning.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forsknings-
program under uppbyggnad ges hög prioritet. 
Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva 
kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning 
av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 
2006-12-01. Blankett och mer information finns att 
hämta fr. o. m. 2006-09-30 på www.majblomman.se.
 
Barn hjälper barn! 
Majblommans Riksförbund har möjlighet att dela ut 
forskningsanslag tack vare att  cirka 190.000 barn runt 
om i hela Sverige samlar in pengar genom att sälja 
majblommor.

Majblommans Riksförbund, N. Allégatan 5, 
413 01 Göteborg. Telefon 031 - 60 68 90. 

www.majblomman.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Leg. logoped
till Vuxenhabiliteringen, Team Örebro

Psykiatri och habilitering

För mer information kontakta enhetschef 
Karin Greve, 019-602 94 14. Läs även mer om 
tjänsten på www.orebroll.se/psykhabjobb

Har du frågor 
om bröstcancer?
Cancerfondens 
informations- och stödlinje

020-222 111
infostodlinjen@cancerfonden.se

Logoped
till Logopedmottagningen i Kungsbacka
Mer information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb

Du är också välkommen att ringa logoped 
Kerstin Johansson, tfn 0300-56 51 40.
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Är du intresserad av 
nya datorprogram 
för afasiträning eller 
uppdateringar av ex-
isterande program till 
kampanjpriser? 
gå då in på Inter-
net på adressen 
http://web.telia.com/
%7eu40912744  eller 
”kortadresserna”  
http://www.macsnack.
notlong.com  
http://www.continue.
to/macsnack 

Blekinge Läns Landsting
petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se
Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Eslövs Kommun
anne Zimmermann 
anne.zimmermann@eslov.se

Gotlands kommun
Kerstin andersson 
kerstin.andersson@hsf.gotland.se

Gävleborgs Läns Landsting
Maria gustavsson 
maria.gustavsson@lg.se

Hallands kommun
Johanna Kristensson 
johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Hallands Läns Landsting
Kerstin Johansson 
kerstin.johansson@lthalland.se

Jämtlands Läns Landsting
eva arvidsson 
eva.arvidsson@jll.se

Jönköpings Läns Landsting
ann Falck 
ann.falck@lj.se

Landstinget Dalarna 
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

Landstinget i Kalmar län
Inger Larsson 
ingerlar@ltkalmar.se

Landstinget Kronoberg
pernilla gustafsson 
pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se

Norrbottens Läns Landsting
anna-Lena dynesius 
anna-lena.dynesius@nll.se

Region Skåne
Jan-olof Malmborn 
jan-olof.malmborn@skane.se
Margaretha Löfgren 
margaretha.lofgren@skane.se
Maria Sporre 
maria.sporre@skane.se

Region Skåne, Habilitering och 
Hjälpmedel
Jessica Forsberg 
jessica.forsberg@skane.se

Region Skåne, Helsingborgs 
Lasarett AB
Cecilia Lundström 
cecilia.lundstrom@helsingborgslasa-
rett.se
Katrin dahl 
katrin.dahl@helsingborgslasarett.se

Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, 
Lund
eva alenbratt 
eva.alenbratt@skane.se

Region Skåne, Kristianstad
agneta Jogby 
agneta.e.jogby@skane.se

Region Skåne, Lund 
Christina askman 
christina.e.askman@skane.se

Region Skåne, Vuxenhabiliteringen
Helene ahnlund 
helene.m.ahnlund@skane.se

Stockholms Läns landsting, 
Huddinge Universitetssjukhus AB
per Östberg 
per.l.ostberg@karolinska.se

Stockholms Läns 
Sjukvårdsområde
Karin Sjöhagen 
karin.sjohagen@sll.se

Värmlands Läns Landsting
ann-Christine Ivarsson 
a-c.ivarsson@liv.se

Västerbottens Läns Landsting
Barbara eberhart
barbara.eberhart@vll.se
Kajsa Brännlund 
kajsa.brannlund@vll.se

Västernorrlands Läns Landsting
Örnsköldsvik 
Susanne Westerbring 
susanne.westerbring@lvn.se
Västernorrlands Läns Landsting 
Härnösand 
Nils Johansson 
nils.johansson@lvn.se

Västmanlands Läns Landsting
Mona Barkensjö 
mona.barkensjo@ltv.se

Västra Götalandsregionen
anneli Åkerberg 
anneli.akerberg@vgregion.se
anna Rensfeldt 
annarensfeldt@hotmail.com
yvonne Svensson 
yvonne.svensson@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, 
Sahlgrenska sjukhuset
Hedvig Holm 
hedvig.holm@vgregion.se

Örebro Läns Landsting
anna djurberg 
johan.erikson@comhem.se

Östergötlands län
Janna Ferreira 
janfe@ibv.liu.se

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Kurskalendariet
Seminar on Evaluation and Treatment of Swallowing 
Disorders. Jeri A. Logemann, Ph.D., CCC-SLP, BRS-S

Athens, Greece 3, 4 & 5 November, 2006
Information: Seminar Secretariat, c/o Maria Margeti

tel.: + 30 210 7665 822, +30 6947 708544
Fax: + 30 210 3240 157.

e-mail: margeti@speechtherapist.gr
www.logopedists.gr

The Cyprus Association of Registered Speech Pathologists
is organizing a two day seminar on oral motor therapy, 
on 7–8 october 2006. the presenter of the seminar is 
Sara Rosenfeld-Johnson, M.S., CCC-SLp, member of 

innovative therapists international.

Östsväljardagen  2006
torsdagen den 30 november i Västerås.

För program och anmälan www.ltv.se/larcentrum  
(under rubrik Kursutbud och därefter Fortbildning)

Yrkesrelaterade röststörningar  
– diagnostik och intervention, 5 poäng 

en ny kurs startar i vår som syftar till att utveckla arbets-

sätt för att mer effektivt hjälpa personer med yrkesrelate-
rade röstproblem. Fokus i kursen ligger på omgivnings-

faktorer i arbetsmiljön som uppkomstmekanismer  
bakom röstproblemen och röstergonomi. tid v 6 och 11  
+ uppföljningsdagar. Sista anmälningsdag är 15 oktober. 

För mer info se 
http://www.ki.se/utbildningskatalog/2006/qal174_se.html

British Aphasiology Society
Biennial International Conference
10–12 September 2007, edinburgh

Conference announcement and call for papers.
Reserve your place on-line at www.trainingmadeeasy.co.

uk or call 44 (0)1332 740172 for further information

Forskarutbildningskurser 
vid Karolinska Institutet vt -07: 

genetik och hörsel- och kommunikationsstörningar,  
2 poäng (kursen ges 070212–070216, 070326–070330) 

Kvalitativa intervjuer och intervjuteknik i hörsel,  
tal och kommunikationsforskning,  

2,5 poäng (kursen ges 070326–070503)
Sista ansökningsdag är 061115. Se http://ki.se

Är du intresserad av nya datorprogram för afasiträning eller uppdateringar av existerande  
program till kampanjpriser? gå då in på Internet på adressen http://web.telia.com/%7eu40912744   

eller ”kortadresserna” http://www.macsnack.notlong.com, http://www.continue.to/macsnack 
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Är du intresserad av 
nya datorprogram 
för afasiträning eller 
uppdateringar av ex-
isterande program till 
kampanjpriser? 
gå då in på Inter-
net på adressen 
http://web.telia.com/
%7eu40912744  eller 
”kortadresserna”  
http://www.macsnack.
notlong.com  
http://www.continue.
to/macsnack 
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LogopedNytt
Inloggning för medlemswebben:
användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

1966
Sveriges 

första manliga 
barnmorska 

utexamineras i 
november

Sista året 
med vänster-

trafik 

SaCo vill att 
statstjänstemännen 

skall få två ”sabbats-
semestrar” om vardera 
ett halvt år, att tas ut 
mellan 40 och 50 år 
samt 50 och 60 år.

tage 
erlander är 

statsminister

den lägsta 
lufttemperaturen 

någonsin i Sverige, 
–53 grader, uppmäts 
den andra februari i 

Vuoggatjålme.

Svenska 
Logoped- 
förbundet 

bildas!

Nobel- 
pristagare i 

litteratur blev 
Nelly Sachs 

1966

den första 
tv-sändningen 

i färg 

Hylands hörna: 
per oscarsson klär av  

sig i bara underkläderna.  
SR drabbas av en tittarstorm 
utan like. Jag tyckte inte det 
var fel det han sa, sa Hyland 

senare, men det var ändå 
annandagjul i de svenska 

hemmen. 


