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Man kan tycka vad man vill om den 
nya regeringens politik. Men trots skan-
dalerna kring ministrarna som fick av-
sluta sina uppdrag i förtid, är det länge 
sedan vi såg en regering som så tydligt 
visar att den vet vad den vill och också 
ser till att genomföra förändringarna. 
Skattesänkningar, jobbavdrag, nedlägg-
ning av länsarbetsnämnderna och sist 
men inte minst förändringar i a-kassan 
är frågor som berör alla som på något 
sätt är aktiva inom fackföreningsrörel-
sen. dIK, kan liksom Saco och andra 
berörda parter, konstatera att det aldrig 
har hänt att så omfattande förslag dri-
vits igenom på så kort tid med så lite 
respekt för dem som berörs. det är 
både hafsigt och slafsigt och lämnar  
efter sig en dålig smak av nonchalans 
inför rättmätiga invändningar som om 
de togs på allvar skulle kunna skapa ett 
nytt och bättre a-kassesystem.

på några punkter delar dIK faktiskt 
regeringens utgångspunkter. Bland annat 
tycker vi att det är bra om a-kassornas 
avgifter får en tydlig koppling till hur 
många arbetslösa som finns bland dess 
medlemmar. problemet är att regeringen 
inte lever upp till sina egna principer. 

Samtidigt som vi protesterar måste 
vi också inse att de allra flesta av våra 
medlemmar gynnas av de förslag som 
nu föreligger. Med det nya jobbavdra-
get kompenseras alla som är i arbete 
för den höjda avgiften. Även de som 
får lägst jobbavdrag får enligt de beräk-
ningar som gjorts mer i sådan ersätt-
ning än vad a-kasseavgiften höjs. 

till den som tänkt tanken att gå ur fack 
och a-kassa till följd av de nya högre 
avgifterna vill jag säga: 

• gå inte ur, de nya reglerna för vem 
som kvalificerar sig för rätt till ersätt-
ning förändras samtidigt med avgifts-
höjningen. dIK ger dig hjälp att hävda 
dina rättigheter när de nya reglerna ska 
tillämpas.

• gå inte ur, dIK inför en obligatorisk 
inkomstförsäkring som börjar gälla till 
årsskiftet. trots att regeringen sänker 
ersättningsnivån kan du tack vare den 
behålla 80 procent av din lön upp till 
max 50 000 kronor per månad.

• gå inte ur, regeringen förbereder ett 
obligatoriskt medlemskap som kan 
vara infört inom ett år. då tvingas du in 
i ett system som förmodligen kräver 
lång tid innan du återigen är berättigad 
till a-kasseersättning.

Karin Åström Iko
DIKs förbundsordförande

e-post karin.astrom.iko@dik.se
tel 08-466 24 04

dIK:s 
förbundsordförande 
har ordet!
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Nytt från styrelsen

•  I skrivande stund är det framförallt 
dIK kongressen 18–19/11 samt 
Svenska Logopedförbundets förbunds-
möte 12/1 2007 som står i fokus och 
upptar nästan all tid.

•  SFFLs kongress ägde rum 13–14/10. 
Representanter för Svenska Logoped-
förbundet var inbjudna men tyvärr 
hade ingen möjlighet att delta.

•  den 20–22/10 träffades samtliga ar-
betsgrupper inom CpLoL i paris för 
ett ordinarie möte. Febrilt arbete i 
grupperna präglade helgen, vidare 
rapport finns på annan plats i detta 
nummer av LN.

•  Representanter för Svenska Logoped-
förbundet hade ett möte med Finska 
Logopedförbundet den 22/10. Mötet 
var en fortsättning på och uppfölj-
ning av det möte vi hade i februari i 
år i syfte att stärka och utveckla sam-
arbetet mellan förbunden.

•  den 3/11 sammanträdda Svenska logo-

pedförbundets verkställande utskott, 
VU för att bl a lägga budget inför kom-
mande mandatperiod. Budgetförsla-
get presenteras bl a på webben inför 
stundande förbundsmöte.

•  den nationella konferensen i logopedi 
ägde rum i Jönköping den 9–10/11. 
Representanter för Svenska Logoped-
förbundet fanns på plats och förbun-
det hade även en monter med tryck-
saker m m. tack till arrangörerna för en 
spännande och välgenomförd konfe-
rens!

•  Maria törnhage, LFFansvarig samt om-
budsman Hans Kyrö träffade medlem-
mar i Uppsala den 13/11 för att disku-
tera förutsättningarna och möjligheterna 
för lokalfackligt arbete. Styrelsen öns-
kar kollegorna i Uppsala lycka till med 
att dra igång lokalfackliga aktiviteter 
och hoppas att mötet kan ge resultat!

•  Representant för förbundet fanns även 
närvarande då LFFare och medlem-
mar träffades i Malmö den 16/11 för 

att starta en dIK-förening i förvalt-
ningen Habilitering och Hjälpmedel, 
Region Skåne. Som alltid ser styrel-
sen mycket positivt på denna typ av 
lokala/regionala initiativ och önskar 
kollegorna inom Habilitering och 
Hjälpmedel i Skåne lycka till med 
det fortsatta arbetet !

•  SACovård sammanträdde den 21/11. 
I fokus stod frågan kring hur arbetet 
med ny primärvårdsmodell går vidare.

•  Styrelsen sammanträder genom ett 
telefonmöte den 14/12 och önskar 
alla medlemmar en riktigt god JUL!!

Ingrid Kongslöv, Ordförande

CpLoL möte i paris – rapport från professional practice gruppen
Den 20–22 oktober träffades delegater 
från samtliga medlemsförbund i CPLOL 
i Paris för att arbeta i sina respektive 
kommissioner. Själv representerar jag 
Sverige i arbetsgruppen kring profes-
sions frågor och nedan följer en rapport 
från gruppens möte och arbete. 

Kvalitetsriktlinjer
Arbetet med våra gemensamma kvali-
tetsriktlinjer fortsatte och som beslutades 
i våras i Aten kommer vissa av dessa doku-
ment att förkastas då man i processen 
och genom gruppens diskussioner funnit 
att vi behöver en annan modell för vissa 
dokument än den befintliga. Mycket av 
tiden gick därför åt till att identifiera nya 
arbetsformer för hur detta arbete ska be-
drivas. Även om detta kan tyckas som 
onödigt och dubbelt arbete så behöver 
det genomföras för att göra dokumenten 
så hållbara över tid som möjligt. det är 
också angeläget att dokumenten blir så 
användbara som möjligt för att de svara 
upp mot de krav som ställs för att göra 
CpLoL till en så kallad Non governme-
ntal organization, Ngo, inom eU. Själv 
har jag kvar uppdraget som ansvarig och 

sammankallande för gruppen som arbe-
tar med etiska riktlinjer för professionen. 

Epidemiologisk databas
Arbetsgruppen har i uppdrag att driva 
arbetet kring prevention för samtliga 
diagnosgrupper. Vid mötet i Aten i våras 
presenterades ett förslag på ett preven-
tionsprojekt för CpLoL vilket syftar till 
att sammanställa en epidemiologisk 
databas för våra patientgrupper.

tanken är att sammanställa siffror 
gällande antal språkstörda barn, perso-
ner med afasi, röstbesvär, stamning, 
dysfagi m m i samtliga medlemsländer. 
Statistiken kan också ge information om 
logopedtillgänglighet för dessa grupper. 
Vid mötet i paris fastställdes arbetsord-
ning för hur man ska få tillstånd denna 
databas. ett antal personer valdes ut att 
arbeta med att göra ett första utkast  
vilket CpLoLs högsta beslutande organ, 
general församlingen, kan ta ställning 
till vid kommande möte i Riga i vår.

Fortsatt firande av  
Europeiska Logopeddagen
Vid mötet i paris i oktober i fjol jobba-

des det intensivt för att skapa så goda 
möjligheter och så stora förutsättningar 
som möjligt för att samtliga medlems-
länder skulle kunna genomföra den 
europeiska Logopeddagen. dagen ge-
nomfördes i de allra flesta medlems-
länder den 6 mars i år och en utvärde-
ring av detta presenterades vid mötet i 
Aten i maj.

Vid mötet nu i oktober hade grup-
pen att ta ställning till hur dagen ska  
firas 2007. enigheten var stor då man 
beslutade att föreslå ”Flerspråkighet” 
som temat för 2007 års Logopeddag. 
detta tema är mycket aktuellt och ange-
läget i de allra flesta medlemsländer 
och knyter väl an till temat för CpLoL 
kongressen som ägde rum i Berlin i 
september. Mer information om hur 
detta tema kan uppmärksammas i Sve-
rige kommer i LN framöver men alla är 
givetvis välkomna att höra av sig till 
styrelsen med förslag på aktiviteter och 
liknande redan nu!

Ingrid Kongslöv
ingrid.kongslov@dik.se
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What is CPLOL?
CpLoL is  known by its French initials 
which stand for Comité permanent de 
Liaison des orthophonistes/Logopèdes 
de L‘Union européenne. In english this 
means the Standing Liaison Committee 
of Speech and Language therapists in 
the european Union.

CpLoL was founded 18 years ago, in 
1988. National professional associations 
of speech and language therapists in 
the european Union can become 
members of this umbrella organisation. 
25 professional associations from 23 
european countries are now members 
of CpLoL, which means that CpLoL 
represents around 60 000 speech and 
language therapists in europe. 

Aims of CPLOL
CpLoL’s main objectives are to repre-
sent and promote the profession to the 
eU authorities, to coordinate the con-
ditions allowing therapists to practise 
and to harmonize the regulations gover-
ning the profession. Another important 
aim for CpLoL is the exchange of re-
search and scientific knowledge. there-
fore we have been organizing congres-
ses every three years since CpLoL was 
founded. Recent themes have been  
efficacy and quality.

two main commissions work within 
CpLoL, the education commission and 
the professional practice commission. 
each country has two representatives 
in CpLoL, usually one per commission. 
Sometimes the commissions are divided 
in smaller sub groups, depending on the 
different projects worked on. As well as 
the commissions, there are also two 
committees in CpLoL; the Recognition 
committee and the Scientific committee.

the executive Committee of CpLoL 
is elected every second year by the 
general Assembly, which also votes 
on the work plan for the mandate. 

Theme of the congress
this year’s CpLoL congress focused 
on the practice of speech and language 
therapy in an increasingly multicultural 

and multilingual europe. As the european 
Union grows larger – now with 25 
member countries – the theme is of 
particular current interest.

Multilingualism and multicultural 
aspects influence our daily lives. the 
population needing speech and language 
therapy in a different mother tongue is 
increasing all the time. the role of the 
speech and language therapist within 
europe needs to be analysed and deve-
loped. We need to take account of our 
profession’s commitment to efficacy, 
as well as our respect for the individu-
ality of each client and therapist. to 
provide theoretical and practical back-
ground ideas as well as solutions in 
this new context were also important 
when choosing the theme. Finally we 
wanted the congress to stimulate poli-
tical attention and contribute to the 
development and promotion of Speech 
and Language therapy in europe, as 
many countries in the european Union 
have a shortage of qualified speech 
and language therapists.

Presentations
the congress took place September 
15th to 17th  in the Berlin Congress 
Center, BCC, germany. Berlin, the ca-
pital of germany, is at the heart of  a 
large  multicultural and multilingual 
society.

At the congress we had an impres-
sive 1200 participants from 22 countri-
es, which was even more than we ex-
pected. 2/3 came from germany and 
1/3 from other countries, among them 
representatives from ASHA. throug-
hout the congress three languages 
were used, english, French and ger-
man, and each presentation was simul-
taneously interpreted into the other 
two languages.

three keynote speakers were invi-
ted, all from different countries, to re-
present the three different languages 
on the congress, english, French and 
german. professor Michel paradis 
(Montreal, Canada) presented  “the 
implications for language therapy of 

increasing multilingualism and multi-
culturalism in europe”; dr eva-Kristina 
Salameh (Malmö, Sweden) talked 
about “Linguistic and cultural factors 
affecting assessment and intervention 
for bilingual children with language 
impairment” and professor Rosemarie 
tracy (Mannheim, germany) presen-
ted “Multilingualism in early childhood 
( and beyond): myths, facts, challen-
ges”. All these three key note speakers 
were rated very highly by the partici-
pants in the evaluation.

As well as the key note speakers, in 
total over 40 presentations were given 
in three streams of parallel sessions.  
At the end all three key note speakers 
participated in a round table discus-
sion led by two CpLoL representa- 
tives, summarizing the congress and 
answering questions from the audience. 
during the congress there was also a 
poster presentation section, as well as 
an exhibition. the presentations are 
published on CpLoL’s web site: www.
cplol.eu 

As we all know, going to an inter-
national congress means not only possi-
bilities to learn more professionally. It 
also gives opportunities to talk to and 
discuss with colleagues; conversation 
and enjoyment, meeting new and old 
friends and having fun! 

As we found out in the evaluation 
most of our participants seem to have 
been content both with the program  
and with the congress in total, which is 
gratifying. to visit the wonderful and 
exciting multicultural city of Berlin in 
the heart of europe was of course also 
a fascinating experience for the partici-
pants. 

Next congress
the planning of the 7th european con-
gress of CpLoL has just started. It will 
take place in portoroz in Slovenia in 
2009.

Birgitta Rosén-Gustafsson
President, CPLOL 

the 6th european Congress 
of CpLoL “ Multilingualism and multiculturalism in Europe” 

– a challenge for speech and language therapists
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ett inlägg i Logopednytt 7/06 av Lena Mattsson väckte många tankar hos oss på Autismcenter  
för små barn1). Vi som till stor del arbetar utifrån ett beteendeanalytiskt synsätt skulle vilja dela  
med oss av våra erfarenheter och förhoppningsvis reda ut några missförstånd.

Först några ord om de begrepp och 
förkortningar som används i det här 
sammanhanget. Beteendeterapeutisk 
intensivträning (BtI) och intensiv bete-
endeterapi (IBt) innebär samma sak, 
mer om detta senare. Kognitiv beteen-
deterapi (KBt) är en form av psykote-
rapi som grundar sig på forskning och 
teoribildning inom inlärningspsykolo-
gi, kognitionspsykologi och socialpsy-
kologi, enligt Beteendeterapeutiska 
Föreningens hemsida. KBt kan ses 
som en särskild tillämpning av tilläm-
pad beteendeanalys (tBA). 

Hos oss används numera mest ter-
men tBA, som stämmer bäst överens 
med den engelska termen Applied Be-
havior Analysis (ABA). tBA är ett sätt 
att förstå varför människor beter sig 
som de gör i den miljö de befinner sig. 
Målet är att åstadkomma meningsfulla 
förändringar i människors liv genom att 
använda procedurer som är grundade 
på empirisk forskning. 

Vad är beteende?
I beteendeanalytiskt språkbruk innebär 
beteenden mer än vad vi ofta menar i 
dagligt tal. Beteenden är allt som perso-
ner säger och gör, alltså även språk och 
kommunikation. detta kan kännas lite 
ovant innan man satt sig in i arbetssät-
tet och börjat förstå poängen med ett 
sådant sätt att tänka. Alla beteenden 
kan observeras, beskrivas och registreras 
av andra eller av personen som ägnar 
sig åt beteendet (Miltenberger, 2003).

Beteendeanalys och inlärning
den teoretiska grunden, inlärningsteo-
rin, i tBA kommer från behaviorism 
och operant psykologi. grundprinci-
pen är att våra beteenden påverkas 
både av det som händer före och efter 
(stimulus – respons – konsekvens). en 
av de viktigaste tBA-strategierna är att 
använda sig av förstärkning2) för att lära 
barnen nya färdigheter i både struktu-
rerade situationer och i vardagen. det 
ska vara roligt för barnen! en annan 
strategi är att bryta ner färdigheter i 

små enheter och lära ut dem systema-
tiskt. Barnen vi möter har ofta erfaren-
heter av att ha misslyckats mycket – 
därför strävar vi vanligtvis efter felfri 
inlärning genom att använda verbal, vi-
suell eller fysisk prompting, för att se-
dan avveckla den. det finns många fler 
beteendeanalytiska strategier/tekniker 
(till exempel shaping och chaining) 
som vi här inte kan gå in på i detalj. 
poängen är att det handlar om mycket 
tydligt beskrivna tekniker som bygger 
på empirisk forskning – och inte är ”a 
collection of tricks” (Baer, Wolf & Risley, 
1968, sid 96).

Beteendeanalys och kommunikation
Inom tillämpad beteendeanalys har man 
ofta ett funktionellt perspektiv på kom-
munikation och språk. det är väldigt 
användbart vid arbete med personer 
med autism, tycker vi. Synen på kommu-
nikation bygger på samma analys som 
för övriga beteenden, med den teore-
tiska grunden i B. F. Skinners bok Verbal 
Behavior (1957). det handlar i korthet 
om att analysera kommunikativa bete-
enden utifrån vad som föregår dem och 
vilka konsekvenser de får. ett för många 
logopeder välkänt exempel är the pic-
ture exchange Communication System 
(peCS) som grundar sig på tillämpad 
beteendeanalys (Bondy & Frost, 2002).

Intensivträning
ett sätt att arbeta enligt tillämpad bete-
endeanalys är att erbjuda ett intensivt 
träningsprogram3) där man inriktar sig 
på många områden samtidigt, vilket vi 
fick läsa om i Birgitta gullstrands och 
Anna-Kajsa Lindmarks artikel i Logo-
pednytt 2/06. det kan handla om kom-
munikation, socialt samspel, adaptiva 
färdigheter (i första hand AdL), lek, 
kognitiva färdigheter, problembeteen-
den eller skolfärdigheter. på Autismcenter 
för små barn ser alla barns program olika 
ut, även om många övningar kan vara 
hämtade ur Ivar Lovaas (2002) senaste 

bok eller andra manualer. programmen 
och övningarna individanpassas bero-
ende på barnens ålder, utvecklingsnivå, 
kunskapsnivå samt önskemål från för-
äldrar och personal. Vi utvärderar regel-
bundet både hur det går för barnen 
samt vad föräldrar och personal tycker. 

IBt-programmen är uppbyggda av 
delområden, som vart och ett är väl-
studerat. de mest betydelsefulla studi-
erna om hela IBt-program har gjorts 
av Lovaas (1987), Mceachin et al. 
(1993) och eikeseth (2002). givetvis 
borde det forskas mer om olika pro-
gram men i nuläget är det intensiv be-
teendeterapi/tBA-baserade program 
som har visat bäst resultat för barn med 
autism, med och utan utvecklingsstör-
ning (Föreningen Sveriges Habiliterings-
chefer, 2004; National Research Council, 
2001). Här måste vi påpeka att Lena 
Mattsons påstående att Lovaas (1987) 
välkända studie endast omfattade nor-
malbegåvade barn inte stämmer. Samt-
liga barn hade såväl autism som utveck-
lingsstörning när behandlingen påbörja- 
des. ytterligare ett sakfel i Mattssons 
inlägg gäller rekommendationerna i 
rapporten ”Mångsidiga, intensiva in-
satser för barn med autism i förskole-
åldern” (Föreningen Sveriges Habilite-
ringschefer, 2004). tvärtemot Mattssons 
påstående uttrycks det tydligt att insat-
serna bör grundas på tBA, som ju är 
grunden för IBt.

Vi vill också poängtera att IBt inte 
alls, som Mattsson säger, är förbjuden i 
några amerikanska delstater. tvärtom 
förordas den av U. S. Surgeon general 
(2000) som ungefär motsvarar Social-
styrelsen. Metoden används dessutom 
mycket i Kanada och många europeiska 
länder som Norge, danmark, Island, 
Irland, Storbritannien, Holland, Italien, 
Spanien och portugal. I Sverige sprids 
arbetssättet mer och mer inom autism-
verksamheter. I dag finns en tydlig be-
teendeanalytisk inriktning i Uppsala, 
Stockholm, Umeå och Sundsvall. Verk-
samheter är också under uppbyggnad i 

1)   Autismcenter för små barn är ett habiliteringscenter inom Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting. Vi tar emot barn upp till 6 år med autism, 
autismliknande tillstånd eller Aspergers syndrom.

2)   en förstärkare är en konsekvens som ökar sannolikheten för att ett visst beteende ska hända igen, i en viss situation. det handlar alltså om att använda barnens 
intressen för att stimulera inlärning.

3)   Inom autismområdet finns en mängd olika behandlingsmetoder som bygger på tBA men har delvis olika fokus, exempelvis peCS, pivotal Response training, 
Incidental teaching, Natural environment training, discrete trial teaching, positive Behavior Support och precision teaching.

tidig intensivträning för barn med autism
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göteborg, Malmö och antagligen fler 
ställen som vi inte känner till.

Forskningen har visat att intensite-
ten är viktig. Vår överenskommelse är 
att barnen ska få minst 30 timmars trä-
ning per vecka. Vanligtvis står försko-
lan för 20 av dessa timmar och föräld-
rarna för resten. Vi vill understryka att 
all träning inte behöver vara en till en – 
ofta ingår ju färdigheter som man bäst 
tränar i det naturliga sammanhanget. 
programmet pågår vanligen i två år, med 
behandlingsmöten en gång i veckan 
första året och därefter varannan vecka. 
på Autismcenter för små barn har i dag 
ett 40-tal barn (av ca 300) denna typ 
av högintensiva träningsprogram. Hit-
tills har vi inte behövt säga nej till någon 
familj. Övriga barn får mindre intensi-
va eller mer riktade insatser.

Varför ska logopeder arbeta  
med tillämpad beteendeanalys?
på Autismcenter för små barn arbetar 
de flesta yrkeskategorier (arbetsterapeut, 
logoped, psykolog, specialpedagog) 
med intensiv beteendeterapeutisk trä-
ning med något barn. Att logopeder 
har denna arbetsuppgift tycker vi är 
bra – så länge det finns tillgång till kva-
lificerad handledning, förstås. I vår 
modell deltar en handledare som är 
psykoterapeut med KBt-inriktning vid 
ungefär varannat behandlingsmöte.

Förutom det som gäller intensivträ-
ningen är vi övertygade om att kunska-
per om tillämpad beteendeanalys i all-
mänhet är till mycket stor nytta för oss 
logopeder – inte bara inom autismom-
rådet! Beteendeanalytiska teorier och 
metoder är sällan helt fristående utan 
bör kombineras med andra yrkeskun-
skaper. Vår erfarenhet är att tBA i kom-
bination med våra logopediska kun-
skaper om språk, tal och kommunikation 
höjer vår kompetens. tBA ger en ökad 
medvetenhet om hur inlärning går till 
och hur man kan arbeta i praktiken, 
vilket vi ibland har saknat i det logope-
diska hantverket. en del av de tekniker 
(t ex prompting och generalisering) som 
vi har haft med oss sedan tidigare har nu 
blivit mycket tydligare och effektivare.

Alla dessa lovord till beteende- 
analys betyder dock inte att vi är emot 
alla andra metoder, exempelvis tydlig- 
görande pedagogik. där kan finnas 

många bra erfarenheter som går att 
kombinera med ett beteendeanalytiskt 
förhållningssätt. det viktiga är var tyngd-
punkten ligger, att vi i första hand an-
vänder de metoder som idag visar bäst 
resultat. Beprövad erfarenhet i all ära, 
men det är väl vår professionella skyldig-
het att söka metoder som bygger på 
vetenskap och tillämpa dem. det är 
tilltalande med metoder som bygger 
på en gedigen forskningstradition men 
samtidigt inte är statiska – att arbeta 
evidensbaserat innebär ju också att 
förändra metoderna när forskningen 
visar nya rön. I det dagliga arbetet är 
det dessutom barnens tydliga framsteg 
som stimulerar oss att fortsätta utveck-
las inom det här området.  

Birgitta Dahlqvist, Kerstin Hahn, 
Catrin Killander, Marie Niska Thörnvik, 

Charlotte Scocco, Dag Strömberg  
och Klara Wenneborg

logopeder 
Autismcenter för små barn, Stockholm

E-post: fornamn.efternamn@sll.se

Litteratur
Baer, d. M.,Wolf, M. M., & Risley, t. R. (1968). 
Some current dimensions of applied behavior 
analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 
1, 91–97.
Beteendeterapeutiska Föreningen. www.kbt.nu
Bondy, A. & Frost, L. (2002). The Picture 
Exchange Communication System. training 
Manual, 2nd ed. Newark, de: pyramid  
educational products, Inc.
eikeseth, S., Smith, t., Jahr, e. & eldevik, S. 
(2002). Intensive behavioral treatment at school 
for 4- to 7-year-old children with autism: A 
1-year comparison controlled study. Behavior 
Modification, 26, 49–68.  
Föreningen Sveriges Habilteringschefer. (2004). 
Mångsidiga, intensiva insatser för barn med 
autism i förskoleåldern. Reviderad 2006.  
www.evidensbaseradhabilitering.se
Lovaas, o. I. (1987). Behavioral treatment and 
normal educational and intellectual functioning 
in young autistic children. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 55 (1), 3–9.
Lovaas, o. I. (2002). Teaching individuals  
with develpopmental delays: Basic intervention 
techniques. Austin, tX: pRo-ed.
Mceachin, I. I., Smith, t. & Lovaas, o. I. 
(1993). Long-term outcome for children with 
autism who received early intensive behavioral 
treatment. Am J Ment Retard, 97 (4), 359–372; 
discussion 373–391.
Miltenberger, R. g. (2003). Behavior Modifica-
tion. Principles and Procedures. Belmont,  
CA: thomson/Wadsworth.
National Research Council. (2001). Educating 
children with autism. Committee on educational 
Interventions for Children witth Autism. C. Lord 
& J. p. Mcgee (eds). division of Behavioral and 
Social Sciences and education. Washington, 
dC: National Academy press.
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior.  
east Norwalk, Ct: Appleton-Century-Crofts.
U. S. Surgeon general. (2000). Chapter 3: Children 
and mental health. www.surgeongeneral.gov/ 
library/mentalhealth/chapter3/sec6.html#autism

Internettips (förutom sidorna på litteraturlistan):
ABA-forum: www.abaforum.dk
Association for Behavior Analysis International: 
www.abainternational.org 
Autismforum: www.autismforum.se 
Journal of Speech-Language pathology and 
Applied Behavior Analysis. www.slp-aba.com
Speech pathology and Applied Behavior Analysis 
Special Interest group. www.behavioralspeech.com
Svenska föreningen för beteendeanalys.  
www.swaba.org

tidig intensivträning för barn med autism

Veta mer? 
det har inte funnits så stora möjlig-
heter att vidareutbilda sig inom 
tillämpad beteendanalys på hög-
skolenivå i Sverige men några av 
oss (Catrin Killander, Charlotte 
Scocco och dag Strömberg) har 
läst 20-poängskursen Autism, 
kommunikation och tillämpad 
beteendeanalys, som numera ges 
på Lärarhögskolan i Stockholm. 
Rekommenderas! Nu går vi fort-
sättningskursen, 10 poäng, som ges 
i samarbete mellan Lärarhögskolan 
och University of North texas.

Charlotte Scocco, Marie Niska thörnvik, Kerstin Hahn, Klara Wenneborg, Birgitta dahlqvist,  
dag Strömberg och Catrin Killander.
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Flera av oss som har arbetat med kom-
munikation och små barn med utveck-
lingsstörning/autism har arbetat med 
bildkommunikation. Vi har bl. a. använt 
oss av the picture Communication 
Symbols (pCS) från Mayer-Johnsson 
och för att bygga meningar exempelvis 
enligt Karlstadmodellen. Vi har också 
vidareutvecklat och valt symbolsystem 
där man kan sätta flera symboler i rad. 
Vi har använt oss av kommunikations-
kartor med olika typer av bilder och 
symboler, blisskartor, pratapparater och 
laptops/handdatorer mm. pCS-bilder 
kan betraktas som enklare än blissym-
boler och pictogrambilder men mer 
abstrakta än fotografier. 

Bildkommunikationsmetoder har 
funnits i många år innan peCS – picture 
exchange Communication System 
(Baundy & Frost) kom till Sverige (2002). 
Systemet syftar i första hand till att 
stödja riktad kommunikation och om 
man inte följer manualen då är det inte 
peCS enligt Baundy & Frost men det är 
fortfarande bildkommunikation. peCS 
är ingen egen metod utan ett system 
för att komma igång med den egna 
spontana kommunikationen och an-
vänds tillsammans med någon ”metod” 
som exempelvis tydliggörande peda-
gogik – inte istället för!

Tydliggörande pedagogik
tydliggörande pedagogik och kognitivt 
lärande utgår ifrån autismens tre pro-
blemområden:

 begränsningar i socialt samspel, 
 begränsningar i kommunikation, 
 begränsningar av beteenden och in-

levelseförmåga/fantasi (Wing, 1996). 
Barn med autism gör saker för egen del 
och upprätthåller en situation för att 
det är tryggt och känns bra. de grund-
läggande svårigheterna är att kunna 
sätta samman och utnyttja tidigare erfa-
renheter i nya situationer och att kunna 
förutse – tänka framåt. Förstå vad som 
sker, se helheter och att skilja oviktigt 
från viktigt. 

de har svårigheter i kognitiva pro-
cesser som gäller information och in-
formationsbearbetning av perception, 
tänkande, minne, fantasi. de har ett 

annorlunda processande. ofta förefal-
ler de befinna sig på den primära nivån, 
den konkreta. de tar in efter intryck 
och tolkar det som det är. detaljtän-
kandet påverkar förståelsen av socialt 
samspel, föreställningsförmågan, språk-
förståelsen, begreppsutvecklingen och 
kommunikationsförmågan. Målmedve-
ten och avsiktlig kommunikation på 
symbolnivå kräver motivation, social 
referens, peka, uppmärksamhet, gester 
och förmåga att tolka symboler. Att fo-
kusera på imitation anses ibland min-
dre viktigt, i synnerhet om barnen re-
dan har kommunikativa beteenden 
som de inte använder som kommuni-
kation. Nyckelord för behandling är 
tydlighet, förutsägbarhet, förståelse, 
självständighet, funktionalitet och in-
dividualisering.

Tydlig struktur 
gör det enklare att förstå
I arbetet med att tydliggöra har vi i 
Sverige använt en liten del av teACCH 
– treatment and education of Autistic 
and Related Communication handica-
ped Children som kallas Structured 
teaching (Mesibov, 1993), man börjar 
med att barnet skall förstå situationen, 
miljön, olika typer av scheman och ar-
betsordningar m m. När barnet är trygg 
i systemet då använder de uttryckande 
kommunikation med hjälp av valtavlor, 
hjälpkort, kommunikationspärmar och 
egna kommunikationstavlor för att ut-
trycka sådant som man har behov av. 
Först måste barnet lära sig systemet, 
vad de olika bilderna betyder och när 
man förstår systemet så kan man själv 
använda samma system för att kom-
municera tillbaka. Schemat gör barnet 
tryggare genom förutsägbarhet. efter 
egen förmåga kan barnet vara delaktig 
i schemats innehåll med hjälp av olika 
val, vilket leder till möjlighet att bredda 
sina intressen och påverka sin vardag. 
genom visualisering är det lättare att 
förstå och språkförståelsen utvecklas. 
Allt material anpassas till barnets fär-
digheter, intressen och används för att 
göra den självständiga aktiviteten tyd-
lig. det är viktigt att barnet inte fastnar 
i en nivå utan att personalen hela tiden 

utvecklar aktiviteterna. Även de med 
autism tröttnar på att göra samma sak 
och det sker en utveckling hela tiden. 
tydliggörandet gör ofta att det blir lugnt 
på arbetsplatsen och då är det risk att 
många ”lutar sig tillbaka” men det är 
då man ska börja utveckla det kognitiva 
lärandet! Barnet får möjlighet att göra 
saker på sin egen nivå och kan genom-
föra sina aktiviteter i förskolan/skolan 
genom sitt eget konkreta sätt att tänka 
och ta in ”saker”. det som skall ske 
finns framför ögonen och man slipper 
”hålla allt i huvudet”. Självkänslan stärks.

tydliggörande pedagogik och kog-
nitivt lärande sker i alla möjliga situa-
tioner, man har en helhetssyn, nära 
samarbete med föräldrarna, anpass-
ningar i hemmet och på förskola/skola 
och man har strategier för att underlät-
ta vardagen. genom att visuellt tydlig-
göra hjälper vi till att ge svar på sådant 
som barnet behöver veta.

Frågor som barnet vill ha svar på 
angående tiden – Vad ska jag göra? Var 
ska jag vara? När ska detta ske? Med 
vem ska jag vara? Hur länge ska det 
hålla på? Vad ska hända sedan?

Frågor som barnet vill ha svar på 
angående aktiviteten – Vad ska jag 
göra? Med vem? – ensam eller med 
vem, vilka? på vilket sätt ska aktiviteten 
göras? Hur mycket?/Hur länge?/När tar 
det slut? Vad går det ut på? Motivation? 
Vad ska ske efter aktiviteten?(teACCH).

om barn med autism får den här 
tydliga strukturen då blir det enkelt för 
personen att förstå. det är viktigt att vi 
använder barnets visuella styrka. detta 
underlättar och leder till att barnet blir 
självständigt. objekt blir till ord. När 
hjälpmedlen fungerar – då kan vi börja 
utveckla. Barnen lär sig för framtiden, 
får livskunskap, det är viktigt att hitta 
balansen mellan anpassning och ut-
veckling.

Hjälpmedel för hjälpmedlens skull?
det är mycket viktigt att vi inte tappar 
bort helheten i det vi gör så att inte vis-
sa detaljer börjar ”leva sitt eget liv”, 
dvs. att det blir ”hjälpmedel för hjälp-
medlens skull”. Vi måste förstå och 
kunna förmedla varför vi gör det vi gör!

Kognitivt lärande och 
tydliggörande pedagogik 

är något för logopeder som arbetar med autism i alla åldrar!
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det är egentligen fel att säga att man 
kommunicerar med teACCH, peCS, 
scheman eller med kommunikations-
pass. Kommunikationen sker via ob-
jekt, bilder, gester, tal, text. därför är 
det extra viktigt att välja kommunika-
tionsbilder (symboler/objekt) med tan-
ke på barnets förmåga att tolka och 
framtida kommunikationsutveckling. 
Systemet måste gå att utvecklas för att 
barnet skall kunna uttrycka sig. Avsikt-
lig kommunikation måste utvecklas till 
mer avancerad kommunikation när alla 
stegen i exempelvis peCS är uppfyllda. 
Vi måste matcha den normala kommu-
nikations- och språkutvecklingen till 
anpassningar och översättningar via 
AKK – Alternativ och Kompletterande 
Kommuniktion, annars blir syftet med 
inlärningen något annat exempelvis 
beteendeterapi och inte en kognitiv 
förståelse/inlärning. Kathleen Qvill har 
skrivit en fantastisk idébok som bygger 
på forskningsbaserade metoder om  
sociala och kommunikativa färdig- 
heter, läs den!

Logopedens förhållningssätt
Jag blir oroad av hur lite kunskap det 
finns hos en del logopeder som arbetar 
med små barn med autism. Vissa logo-
peder har t o m överlämnat tal-, språk- 
och kommunikationsinlärningen/behand- 
lingsansvaret till beteendeterapeuter. 
de säger också att de fortfarande arbe-
tar med tydliggörande pedagogik men 
att fokus mera ligger på peCS-bildsys-
tem som kommunikation och att man 
idag lägger mycket betoning på riktad 
kommunikation. Samma logopeder sä-
ger också att tidigare talade man ute-
slutande om tydliggörande pedagogik 
och idag är det beteendeterapin som 
gäller när det gäller barn med autism. 
Man har tydligen inte läst på sin läxa 
– för 10–15 år sedan talade vi uteslu-
tande om beteendeterapi och för 20 år 
sedan enbart om psykodynamisk  

terapi när det gällde barn med autism. 
Jag tycker som Ulrika Aspeflo – att som 
logoped har man ett utvecklingsorien-
terat, beteendeterapeutiskt, neuroling-
vistiskt och pedagogiskt förhållningssätt 
och insatserna för barn med autism 
bör bygga på följande:

1.  Individualisering, både vad gäller 
barnet och familjen/omgivningen 
när det gäller barnets utvecklings-
nivå m m och insatsernas omfatt-
ning, inriktning och utformning.

2.  Respekt för barnets perceptuella 
svårigheter.

3.  tidig fokus på funktionell 
kommunikation, vilket definitivt 
inte kräver vare sig ögonkontakt, 
förmåga att ”sitta fint” eller verbal 
imitationsförmåga.

4.  Inlärning såväl i strukturerade 
situationer som i naturliga 
spontana sammanhang.

5.  Väl avvägd balans mellan 
vuxendirigerande – barninitie-
rande aktiviteter.

6.  Användning av olika hjälpmedel 
både till och från barnet för att 
kompensera för svårigheter/öka 
förståelsen och meningsfullheten  
i tillvaron.

7.  Se barnets styrkor och intressen 
och inte bara svårigheterna.  

Idag finns inget botemedel mot autism 
men ett pedagogiskt arbetssätt/kogni-
tivt lärande vid autism innebär kun-
skap om de svårigheter som ligger bak-
om det beteende vi ser, medvetenhet 
om syftet med det vi gör, förmåga att 
göra individuella anpassningar och 
medvetna inlärningsstrategier för att nå 

målen. personer med autism tänker 
annorlunda och de är speciella. tydlig-
görande pedagogik och kognitivt lä-
rande tillåter att vi är olika. Vi har alla 
har en uppgift att fylla när det gäller att 
lära och påminna varandra om att det 
vi gör ingår i ett sammanhang!

Lena Mattsson, leg logoped
lena.mattsson@skolor.vallentuna.se
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Problem/svårigheter

Nedsatt språkförståelse

Svårighet att  
kommunicera

Svårighet med planering,  
organisation, motorik

Individuell anpassning

Bed. av språk, skrift,  
bild, föremål

Bed. av funktion, form, 
innehåll, sammanhang, 
intresse

Bed. av planeringsför-
måga, organisatorisk 
förmåga, motorik, intresse

Syfte / Mål

Förstå information 
om vad ska 
hända/var/vad/göra

Uttrycka spontan 
kommunikation

Självständig  
sysselsättning/lek/  
arbete

Hjälpmedel

Föremål, bild, skrift 
m m

Föremål, bilder, 
skrift

Arbetsordning, 
visuella instruktioner, 
för organiserat material

Inlärningsstrategier

Val av instruktion, 
avveckling av 
instruktion m m

Val av instruktion, 
avveckling av 
instruktion m m

Val av instruktion, 
avveckling av 
instruktion m m

ex. i tabellform från logoped Ulrika Aspeflo
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tung-gymnastiken är ett sätt för logo-
pederna Liisi Raud Westberg och Ann 
Malmenholt att genom lekens hjälp ta 
reda på att ingen av deras elever har 
något fysiskt hinder för att säga ”r”. om 
tungbandet till exempel är för kort, går 
det inte att nå gommen med tungan och 
då är det omöjligt att forma ett ”r”.

– det vanligaste problemet för de 
här barnen handlar om att de lärt sig 
fel från början och använder ersätt-
ningsljud, vanligen ”j” eller ”l”. det kan 
också vara en del av en försenad tal- 
och språkutveckling, säger Liisi Raud 
Westberg. 

till logopedkliniken på Karolinska, 

Huddinge, kommer varje sommar ett 
tjugotal barn som inte kan säga ”r” från 
södra Stockholm. Lektionerna hålls på 
förmiddagarna för de yngre barnen ef-
tersom det är lättare för dem att kon-
centrera sig då. Varje dag får barnen 
och deras föräldrar också några öv-
ningar med sig som hemläxa. tanken 
är att de ska fortsätta träna hemma un-
der sommaren när veckan i R-skolan är 
över.

Behöver olika strategier  
– Föräldrarnas medverkan är helt avgö-
rande för hur väl barnen lyckas. Vi 
hjälper till med ett smörgåsbord av öv-

ningar. Barn behöver olika strategier 
för att lära sig att hitta r-ljudet, säger 
Ann Malmenholt.

Föräldrarna är alltid med under lek-
tionerna, antingen aktivt deltagande i 
övningarna, eller lyssnande bakom lek-
tionssalens one-way-screen. en one-
way-screen ser ut som en spegel, men 
är egentligen ett fönster. 

R-ljudet är det svåraste och sista 
ljud vi lär oss i språkutvecklingen. Fram 
till sex-sju års ålder är det vanligt att 
barn inte klarar av det.

– Vi tycker ofta att det är gulligt när 
små barn inte kan säga ”r”. Men för en 
tolv-, trettonåring blir det jobbigt att 

Hur nära kan ni komma?, säger Liisi Raud Westberg. Hon lipar och sträcker  
tungspetsen mot hakan. Fyra små killar runt bordet gör sitt bästa för att härma. 
Sommarlovet har precis börjat, men de har en veckas lektioner kvar, i R-skolan.

R-skolan

Försök! Ann Malmenholt hjälper eric att jobba med artikuleringen. Alla brickor i memory har bilder som föreställer något med ”r”. 
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tvingas presentera sig som ”Jickajd” el-
ler ”Jasmus”, säger Liisi Raud West-
berg, som har haft elever i R-skolan 
upp till sexton års ålder.

ofta finns det lilla men irriterande 
r-problemet i hela familjer. det är inte 
ovanligt att både föräldrar och syskon 
till en elev visar sig ha samma svårig-
het.

Inte ensamma 
Antalet barn som söker hjälp via logo-
pedkliniken på Karolinska Huddinge 
har ökat de senaste åren i takt med att 
skolorna skär ned på sina talpedagog-
resurser. träning på r-ljudet i grupp gör 
det möjligt för logopederna att hinna 
med. det är också bra för barnen att 
upptäcka att de inte är ensamma om 
sitt problem.

– Naturligtvis passar det inte alla att 
träna i grupp. Barn som blivit mobba-
de under en tid kan ibland inte ens för-
söka att säga ”r” utan att få tårar i ögo-
nen, säger Ann Malmenholt.

För att hjälpa de riktigt blyga har 
det till och med hänt att hon lämnat 
rummet och låtit förälder och barn 
kommunicera medan hon observerar 

och ger instruktioner från rummet bak-
om spegeln.

– Hajj…hare, säger Lydia när hon 
tittat på memory-brickan hon just lyft, 
och tänkt efter en stund.

I R-skolans gruppövningar ingår 
mycket lek. I en avspänd atmosfär blir 
det lättare och roligare att lära sig att 
formulera ord och kontrollera ansikts-
musklerna. 

det finns också knep. ett sätt att 
hitta det mycket precisa ställe i gom-
men där ett ”r” tar form är att växla 
mellan ljuden ”d” och ”t”. Att brumma 
som en bil kan bli nyckeln till att hitta 
den avslappnade form läpparna måste 
ha för ett framgångsrikt r-ljud.

– det är jätteroligt när ett barn 
knäcker koden. plötsligt har vi en unge 
i klassrummet som inte kan sluta säga 
”r” säger Liisi Raud Westberg.

Text och bild: Catarina Thepper

Föräldrarnas engagemang är viktigt. Michael blundar och känner efter i en övning som ska medvetandegöra 
muskler och känsel kring munnen. Är det en eller två pinnar mamma håller fram?

patrik slickar bort en mustasch av choklad. 
ett trevligt sätt att träna musklerna kring 
munnen.

Lydia funderar.
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…och njöt av sensommarkvällen. Ölen var visserligen dyr, 67 NoK, men kvällen ljum och  
sällskapet trevligt – vi var några svenska logopeder som hade åkt till oslo för att vara med på  
den första Nordiska Afasikonferensen 14–16 september, anordnad av Bredtvet Kompetansesenter 
(”et statlig spesialpedagogisk kompetensesenter som yter tjenester til barn, unge og voksne med 
språk- og talevansker”).

Rapport från den första Nordiska Afasikonferensen i oslo september 2006

Vi satt på Aker Brygge…

Konferensen bjöd på presentationer 
med såväl mer renodlad lingvistisk in-
riktning som ett mer pragmatiskt syn-
sätt med service och stöd till personer 
med afasi och deras anhöriga. 

Behov av ett stödjande nätverk
I en mycket intressant föreläsning av 
Carole pound från Connect i London 
(www.ukconnect.org) knöts de båda 
inriktningarna samman då hon presen-
terade the ”Web of support”, det stöd-
nätverk som bör omge en person med 
afasi och dennas anhöriga. I skissen av 
nätverket – som ritas som ett spindel-
nät – finns flera dimensioner som om-
fattar tidsaspekter på grad av språklig 
kontroll, insikt i de språkliga och per-
sonliga/sociala problemen, hur stöd-
personers insatser kan se ut vid olika 
tidpunkter. Återhämtandet (recovery) 
från afasi ses inte som en linjär pro-
cess, där åtgärd efter åtgärd sätts in 
och bockas av, utan våra åtgärder och 
insatser kan behövas återkommande 
vid varierande tidpunkter under resan 
från skada till anpassning. Följande sju 
områden beskrivs där insatser måste 
sättas in för personen med afasi och 
dennes närstående:

•  Att förstå afasin; information behövs 
återkommande: akut, i rehabfasen 
och i senare skede.

•  Att få kontroll över kommunika-
tionen; genom traditionell logoped-
behandling, datorträning, strategier, 
AKK etc.

•  Att få kontroll över vardagen; hjälp 
att återfå självkänsla,  upplevelse av 
mening och sammanhang

•  Att få lotsning och information; 
vad kan samhället ge för stöd?

•  Att afasiinformation ges till 
nätverket, d v s till närstående, släkt, 
vänner, kollegor samt till sjukvårds-
instanser, socialtjänst osv.

•  Att hitta meningsfulla aktiviteter;  
få hjälp och stöd

•  Att ta del av stödjande nätverk; 
delta i föreningsliv, t ex afasifören-
ing eller informella grupper

Utmaningen blir att utveckla färdighe-
ter i att kommunicera och få självför-
troende att kommunicera och delta i 
familjeliv och samhälle. det är viktigt 
att skapa tillfällen för kommunikation 
och att slippa sitta och göra ingenting 
och bli uttråkad. I stödnätverket ingår 
familj och släkt men också kollegor, ar-
betsgivare, organiserade stödgrupper 
och frivilligarbetare, dessutom ’befri-
enders’, andra personer med afasi som 
stödpersoner.

på Connect i London arbetar man i 
olika projekt för att stödja anhöriga, 
vänner och andra viktiga personer, 
sjukvårdspersonal med flera genom att 
lära ut ’better conversations’. Man ut-
bildar volontärer som i perioder träffar 
personer med afasi och skapar tillfällen 
för kommunikation av olika slag.

personer med afasi önskar själva: 
•  att något ”ska hända sen”, i vardagen 
•  att möta förhoppningar om att bli 

bättre (logopeder ger ofta negativa 
förväntningar)

•  uppmuntran att komma iväg till olika 
ställen

•  att få kontakt med andra med afasi 
som hittat sätt att klara sig trots sina 
svårigheter

• utrymme att få göra sig hörda.

Hur hitta orden igen?
två föreläsningar handlade om ’word 
retrieval’ – att finna ord och mobilisera 
dem vid afasi. den första höll Assistant 
professor Lyndsey Nickels från Sydney. 
Hennes definition av termen är ”att 
korrekt kunna bestämma ett ords fono-
logiska form utifrån betydelsen”. Nickels 

pratade om att bestämma den nivå där 
ordsökningsprocessen hämmas vid en 
skada. Är det främst den semantiska ni-
vån som har att göra med syntetisering 
av semantiska särdrag (vad innebär be-
greppet ’hund’) eller den fonologiska 
nivån att hitta rätt vedertagen beteck-
ning på företeelsen (kallar man det här 
en ’hund’ eller ngt annat) eller är det 
fonemnivån (’hund’ eller ’sjund’) som 
har skadats? Behandlingen bestäms ut-
ifrån den nivå där det inte fungerar.

Behandling på den semantiska nivån 
behöver inte innebära att man säger 
orden. den kan fokusera på att plocka 
fram de semantiska särdrag som ut-
märker företeelsen; grupptillhörighet, 
användning, handling, plats, associa-
tioner osv. Man kan också diskutera 
varför den här företeelsen kopplas ihop 
med just en sak men inte med en an-
nan t ex genom att associera bilder 
med varandra.

två test nämndes som hjälp att 
mäta resultat före och efter terapin: 
pALpA (psycholinguistic Assessment of 
Language processing in Aphasia; Kay, 
Lesser & Coltheart 1992), (deltest  
’Spoken word- picture matching’), som 
ger en grov skattning och pyramid and 
palm trees (Howard & patterson 1992) 
som ger mer utfall.

Nickels tittade även på om det före-
låg några skillnader i träningseffekt 
mellan lätta resp. svåra övningar, d v s 
träning där personen med afasi klarade 
de flesta uppgifterna kontra övningar 
där personen gjorde många fel. Hon 
fann ingen skillnad i försöksgruppen 
(15 personer). (Kan detta ha betydelse 
för hur vi tänker t ex när vi ställer in  
parametrar i Lexia?)

på professor Nickels hemsida www.
maccs.mq.edu.au/~lnickels finns tips på 
bra litteratur i ämnet.

den andra föreläsningen om svårig-
heter att finna ord höll Susan edwards 
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från Storbritannien. Hon pratade om 
en studie av tre personer med ’fluent 
aphasia’ och svårighet att benämna 
verb. traditionellt har inte så mycket 
forskning gjorts på just detta område, 
då man kopplat samman benämnings-
svårigheterna mer med ’non-fluent  
aphasia’. Verb är essentiella för en sats 
då den rymmer mycket information, 
både syntaktisk, semantisk och fonolo-
gisk. Att träna verb borde alltså hjälpa 
själva satsbyggandet och därigenom 
den kommunikativa förmågan. de tre 
deltagarna tränade verb två gånger i 
veckan under fyra månader hos logo-
peden och fick dessutom hemuppgif-
ter. Verbträningen bestod av drillöv-
ningar – satskomplettering, definitioner 
och bildbenämning. testning gjordes 
bl a genom VASt (the Verb and  
Sentence test, Bastiaanse, edwards & 
Rispen 2002) och pALpA (repetitions-
uppgifter). två av de tre uppvisade sig-
nifikanta förbättringar. Även den tredje 
hade förbättrats men ej signifikant. Struk-
turerad träning gav alltså resultat, men 
man såg bara begränsade förbättringar 
när det gällde generalisering till sam-
manhängande tal, som inte tränats. 

ett verb kan ha många grammatiska 
möjligheter. de är bärare av satsens 
möjliga struktur och bestämmer de till-
hörande nominalfrasernas roller (’the-
matic role’s eller’ theta roles’); exem-
pel: ”Smöret smälter” och ”Han smälter 
smöret.” Ju fler möjliga strukturer ett 
verb kan bilda, desto längre tid tar det 
att aktivera det i produktion. Normal-
talaren ”läser av” möjligheterna snabbt 
innan den tillämpliga betydelsen avgörs. 
Hos en person med afasi beaktas inte 
alla möjligheterna eller det tar för lång 
tid att gå igenom dem. potentialen hos 
ett verb hindrar produktionen, menar 

edwards. s.i.edwards@reading.ac.uk är 
Susanedwards hemsida.

gemensamt för dessa två föreläsare 
förefaller vara att de förespråkar repeti-
tionsövningar av olika slag och även att 
en klassisk övning/facilitering som fone-
matisk prompting har träningseffekt. 
Nickels pratar om att man återkom-
mande bör ta upp samma samtalsäm-
nen för att förstärka ord. Hon gav ock-
så förslaget att personen med afasi och 
närstående kan uppmanas att göra en 
lista med de ord/namn som är svårmo-
biliserade i vardagen för att träna dem 
specifikt.  Hemuppgifter kan bestå av 
60–100 ord att repetera hemma. det 
som gäller är ”Use it or lose it!”

Flera intressanta skandinaviska före-
läsare fanns förstås med på konferen-
sen bl a Anu Klippi från Helsingfors 
Universitet, Malene Henriksen från 
Center for Hjerneskade, Köpenhamn, 
tone Finne från oslo och elisabeth 
Ahlsén från göteborgs universitet för 
att nämna några.

Framtiden, hur ser den ut?
Konferensen avslutades med ett före-
drag av Chris Code, University of exe-
ter, Storbritannien, med den något pro-
vokativa titeln ”Is there a Future for 
Aphasia therapy?” Han inledde med 
en detaljerad översikt över utveckling-
en inom området de senaste decen-
nierna och fastslog bl a att det finns en 
klar enighet i att impairment-baserad 
träning är verksam för många personer 
med afasi, att intensiv och lång be-
handling är mest effektiv och att perso-
ner med kronisk afasi också kan för-
bättras signifikant efter behandling. 
När det gäller afasibehandling i framti-
den beskrev han sedan insatser på fyra 
olika nivåer; neuronal nivå, kognitiv 

nivå, beteendemässig nivå och psyko-
social/social nivå. Insatserna på bete-
endenivå består av den klassiska indi-
vidanpassade språkliga träningen, och 
Carole pounds beskrivning av arbetet 
på Connect centre i London är ett ex-
cellent exempel på psykosocialt inrik-
tad rehabilitering. på neuronal nivå 
gick Code in på begrepp som tillväxt 
av nervceller, synapser och ’sprouting’. 
Studier visar att farmakologisk behand-
ling kan påverka hjärnans funktioner 
på transmittornivå. Läkemedlet bro-
mokriptin (pravidel) kan ha positiv och 
ev. bestående effekt på talflödet vid 
dynamisk (=transkortikal motorisk) afasi. 
den kognitiva nivån innefattar bl a 
spännande experiment med simulerade 
nätverk för att undersöka vilken insats 
som kan vara lämplig vid en viss hjärn-
skada/ett visst afasisyndrom. 

Vad blev då svaret på Codes fråga? 
Ja, vi har många fält att arbeta vidare 
på och vi vet redan en hel del om vilka 
insatser som kan vara effektiva . Men – 
och Code citerade här vad  S:t Augusti-
nus sa år 400: ”the future unfolds in 
our peripheral vision as we walk back-
wards into it.” (vilket torde vara glas-
klart för envar…)

Nästa Nordiska Afasikonferens 
kommer preliminärt att hållas i Köpen-
hamn tidigast 2008, arrangerad av 
Center for Hjerneskade, Köpenhamns 
universitet.

Ingegerd Kvist Berggren,  
Logopedmottagningen Ormingehus

Eric Lindström,  
Rehabiliteringsmedicinska  

universitetskliniken, Stockholm

Den 14–16 september i år hölls den första nordiska afasikonferensen i Oslo.  
Majoriteten av deltagarna hörde hemma i vårt västra grannland men vi var  
några stycken som kom från övriga nordiska länder.

Temat var ”Ny viten, nye vaier” och perspektivet var brett – allt ifrån  
redovisning av akademiska studier till beskrivning av vardagsnära arbetsmetoder 
på båda grupp- och samhällsnivå.

Vi tackar för givande dagar i ett leende Oslo – vi får se var i Norden nästa 
konferens kommer att hållas.

Stina Hammar och Angeline Ljungkvist, logopeder på Vuxenhabiliteringen i Örebro

på bilden syns Angeline Ljungkvist, Carol pound och Stina Hammar. 
Carol var en av föreläsarna, hon berättade om sitt intressanta arbete på Connect i London.
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I danmark är logopediskt arbete klassi-
ficerat som pedagogiskt arbete och 
därför arbetar man ofta på fritstående 
institutioner, som t.ex. tHI.  på tHI ar-
betar jag som röstlogoped. Jag tar emot 
mina elever som i sin tur får undervis-
ning, men i princip är denna behand-
lingen identisk med den som svenska 
logopeder ger till sina patienter. I min 
artikel tänkte jag berätta mer om hur 
man arbetar med röststörningar i  
Virum.

tHI i Virum består av två nyligen 
sammanslagna avdelninger; avdelning-
en för röst och stamning och avdel-
ningen för hjärnskaderehabilitering 
(dysartri, afasi och kognitiva funktions-
hinder). Sammanlagt arbetar vi 35 per-
soner här, varav 25 är logopeder och 
resten är sjukgymnaster, psykologer, 
arbetsterapeuter samt administrativ 
personal. Vi arbetar i tre självständiga 
team under en och samma administra-
tion. I vårt team som är röstteamet,  
ingår 9 logopeder och 1 sjukgymnast 
och hit kommer elever med röst- och 
stamningsproblem. Våra elever hänvi-
sas till oss av sina ÖNH-läkare eller all-
mänläkare. de kan också komma på 
egenremiss. Alla måste dock göra en 
bedömning hos en ÖNH-läkare innan 
de kan få logopedisk behandling. Vi 
tar emot alla typer av röstproblem som 
t.ex. personer som har blivit laryngek-
tomerade, personer som drabbats av 
progredierande neurologiska sjukdo-
mar (t.ex. parkinson och ALS), perso-
ner som behöver post-op rehabilitering 
eller personer som har drabbats av 
fonasteni. 

en person som vill komma till logo-
pedisk röstbehandling kommer först till 
en undersökning, där en logoped tar 
anamnes och gör en bedömning av 

problemens art samt elevens behov av 
undervisning. eleven hamnar därefter 
på väntelistan, som ibland kan vara 
väldigt lång. en del elever deltar i en 
introduktionsgrupp. För vissa kan detta 
vara tillräckligt med hjälp för att bli av 
med röstproblemen, andra behöver 
fortsätta hos logopeden för enskild 
röstträning medan andra fortsätter hos 
både logoped och sjukgymnast. tan-
ken bakom detta är en helhetssyn på 
röstproblem och det är vad jag tänkte 
fördjupa i denna artikel.

de två personer som först introdu-
cerade helhetssynen i danmark var sjuk-
gymnast Kirsten Skydsgaard och talpe-
dagog Åse Ørsted. Kirsten Skydsgaard 
utbildades till sjukgymnast 1955 och 
hon började arbeta på tHI 1982. Åse 
Ørsted utbildades först till lärare 1961 
och sedan till talpedagog 1970. Hon 
har arbetat på tHI sedan 1971. Sedan 
1994 är hon också certifierat undervi-
sare av H. Coblenzers röstmetoder. I 
1985 hade Kirsten Skydsgaard och Åse 
Ørsted sin första gemensamma elev 
som var en ung dysartriker med stora 
motoriska svårigheter. Resultatet av  
deras gemensamma insats för denne 
person var väldigt övertygande och de 
fortsatte därför deras samarbete.

I 2000 ledde deras samarbete till 
att de skrev en rapport om sitt pionjär-
sarbete inom holistisk behandlingsar-
bete av röstproblem, ”Fysioterapeutisk/
logopædisk samarbejde omkring klien-
ter med stemmelidelser”. de skriver i 
sin rapport: 

”Stemme- og talelidelser er moto-
riske forstyrrelser med mere eller mindre 
komplekse årsagsforhold. Hele kroppen 
er i virkeligheden instrument for stem-
megivningen. Kroppens grovmotoriske 
og finmotoriske mønstre er så tæt for-

bundne, at der ikke kan ske forskyd-
ninger i det ene område, uden at det 
andet påvirkes.” 

egen översättning:
”Röst- och talproblem är motoriska 

störningar med mer eller mindre kom-
plexa orsakssamband. Hela kroppen är 
i verkligheten instrument för röstpro-
duktionen. Kroppens grovmotoriska och 
finmotoriska mönster är så nära hop-
knutna att ändringar som sker i det ena 
området nödvändigtvis måste påverka 
det andra området.”

deras arbete bygger alltså på teorin 
att det som händer i larynx-området 
inte kan lösrivas från det som händer i 
resten av kroppen. per Lindblad stöd-
jer denna teori i sin bok ”Rösten” där 
han skriver  är delat i tre; andningsap-
paraten, struphuvudet och artikulations-
apparaten. Hela talapparatens flexibili-
tet beror på den ”fria upphängningen” 
i tungbenet som stabiliseras av krop-
pens stora muskelgrupper. därför på-
verkas hela talapparaten, och därvid 
talet naturligtvis, av det som händer i 
dessa muskler.  om en person har pro-
blem med larynx-muskulaturen måste 
man utgå ifrån att de andra musklerna 
också är påverkade. den bästa be-
handlingen görs därför om man invol-
verar hela kroppen.

Kirsten Skydsgaard och Åse Ørsted 
hade efter många års arbete kommit 
fram till att den behandling som gav 
snabbast och säkrast resultat på röst-
problem var när sjukgymnastik och logo-
pedisk behandling integrerades, fram-
för att ges var för sig. därav uppstod 
idéen om en introduktionskurs, något 
som har praktiserats på tHI under några 
år. Introduktionskursen leds av en sjuk-
gymnast och en logoped och omfattar 
tre gånger två timmar. Under dessa tre 

Jag utexaminerades som logoped från Lunds Universitet i januari 2006. eftersom jag är  
född i danmark var det naturligt för mig att söka till den danska arbetsmarknaden. Jag hade  
faktiskt lust att ”komma tillbaka hem” igen. Jag fick arbete på tale- og Høreinstituttet 
(refereras framöver till som tHI), som ligger i Virum,  norr om Köpenhamn. (på grund av 
en pågående kommunalreform i danmark kommer tHI  fr o m årsskiftet att byta namn till 
RehabiliteringsCenter for Voksne, och jag arbetar på tale og Hjerneskadeafdelingen).  
Nu har jag alltså blivit en av de många skåningar som varje dag sitter några timmar på  
Øresundståget för att låta sig transporteras till danmark för att arbeta. 
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Remittering  
vid barnstamning
För några år sedan skrev jag ett litet 
manifest: 

STAMNING
kan inte utrotas

STAMNINGSPROBLEM
kan (i stort sett) utrotas

Två saker krävs:
1. en riktig remittering (t ex efter 

varningstecken och inte ålder) och 
”hellre en remiss för mycket  

än en för lite”.
2. ett snabbt och effektivt omhän-

dertagande, av välutbildad logoped.

Resultat:
SSR, Sveriges Stamningsföreningars 

Riksförbund, upplöses år 2___

Men vad innebär då en ”riktig remitte-
ring”, i siffror? Ja, minimum är kanske 
1,1% av en årskull. För 20 år sedan 
hände det tyvärr alltför ofta, att vi fick 
remiss på skolbarn, vars anamnes tyd-
ligt pekade på, att det funnits remiss-
indikationer redan i förskoleåldern, dvs 
BVC hade missat.

detta händer knappast längre. Visst 
får vi skolbarnsremisser, men då hand-
lar det antingen om stamning som de-
buterat efter skolstart eller, vanligare, 
en stamning som var bagatellartad i 
förskoleåldern men som förvärrats  
efter skolstart.

Av barn i dalarna, födda under pe-
rioden 1980–84, remitterades i genom-
snitt 0,5% av en årskull. däremot re-
mitterades 1,1% av årskullarna 1995– 
99, ett resultat av vårt trägna ”be- 
arbetande” av BHV genom skriftlig och 
muntlig information. (99:orna är alltså 
den senaste åldersgruppen, som är 
”färdigremitterad”, dvs i förskoleålder.)

Så långt är allt gott och väl. Men i 
begreppet ”riktig remittering” ligger 
förstås något mer. en 3-åring som upp-
visar remissindikationer ska remitteras 
omgående och inte när han/hon stam-
mat i ett eller flera år. Här har jag tyvärr 
inga siffror att redovisa, men vi i Falun 
gläder oss åt allt fler remisser i 2–3-års-
åldern och allt färre i 5–6-årsåldern. 
Numera handlar väldigt många remis-
ser om barn som stammat i några veckor 
eller ett par månader.

det vore mycket intressant att få ta 
del av motsvarande statistik från andra 
håll! en fundering: Är stamningsföre-
komsten högre i storstadsregionerna?

Lennart Larsson, Log mott, Falu lasarett

möten går man genom andningsappa-
ratens funktion, röstbildning och hur 
man hittar stödet från magen. Man ar-
betar med basal kroppskännedom och 
både logopeden och sjukgymnasten står 
till förfogande med sina kunskaper. 
det finns utrymme för varje enskild in-
divid att få personliga råd som gäller 
kroppsliga spännningar och allmän 
rösthygien.

Som avslutning på kursen går logo-
peden och sjukgymnasten genom var-
je person enskilt och tillsammans med 
denne kommer man överens om hur 
man skall gå vidare med behandlings-
arbetet. 

För de med lindriga röstbesvär kan 
denna introduktion vara tillräcklig be-
handling och deras sak kan avslutas  
efter kursen. de flesta hamnar dock på 
väntelistan för vidare logopedisk be-
handling. 

Fördelarna med att ha grupper som 
dessa är många. om man ska rada upp 
några:

•  eleverna får träffa andra med liknan-
de problem. 

•  det kan kännas mindre hotfullt att 
upptäcka sin bristande kroppskän-
nedom i en grupp.

•  I gruppen blir undervisningen dyna-
misk och den enskilde kan även lära 
sig något av andras problem. 

•  det blir mycket lättare att ge elever-
na rätt behandling i och med att man 
ser alla behoven:
– För vissa elever räcker tre möten i 
en introgrupp som behandling för 
deras röstproblem.
– Andra diagnosticeras till att ha så 

mycket spänningar att de är i behov 
av att fortsätta hos sjukgymnasten 
för att kunna tillgodogöra sig logo-
pedisk behandling.
– Andra fortsätter direkt hos logope-
den.

För den logopediska behandlingen inne-
bär introduktionsgrupperna att eleverna 
redan känner till de vanliga röstlogo-
pediska begreppen som t. ex. ”bukand-
ning” och ”stöd från magen”, när de 
kommer till den första behandlingen, 
även om de inte behärskar det. de vet 
mer om vad som väntar dem inför  
behandlingens påbörjan, något som 
underlättar logopedens arbete. 

I samarbete med en sjukgymnast 
kan eleverna få en bättre och mer över-
gripande behandling, och som logo-
ped kan man förmedla mer än bara 
kunskap om rösten. genom att arbeta 
utifrån helhetssynen på röststörningar 
kan man ge en omfattande behand-
ling, något som känns väldigt bra för 
mig som logoped. 

Syftet med denna korta presenta-
tion var att väcka nyfikenhet och för-
hoppningsvis inspiration inför arbetet 
med rösten. 

Man får gärna ta kontakt med oss 
genom institutionens hemsida som har 
följande adress: www.thi-kbhamt.dk 

Vivi Soogrim

Källor:
Lindblad, p: Rösten. Lund. Studentlitteratur.
Skydsgaard, K och Örsted, Å: Fysioterapeutisk/
logopedisk samarbejde omkring klienter med 
stemmelidelser. 2000. Københavns Amt.

LogopedNytt 8/06
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Logoped  
Iris Samuelsson avled  
3 september 2006  
efter en tids sjukdom. 

Hon insjuknade strax efter sin pensio-
nering och hann inte njuta av det liv 
hon planerat tillsammans med maken 
och de tre döttrarna med familjer i 
släktparadiset i dalarna.

på de olika arbetsplatser där Iris 
tjänstgjorde var hon respekterad och 
omtyckt. Hon var på ett självklart sätt 
en kapabel och klok person som pre-
stigelöst delade med sig av kunskaper 
och erfarenheter. Lika prestigelöst var 
hon öppen för nya kunskaper och en-
tusiastisk att starta projekt eller stödja 
medarbetare som ville utveckla sig 

själva och verksamheten. Hennes dip-
lomatiska förmåga och lyhördhet gjor-
de henne lätt att samarbeta med och 
hon tycktes inte ha några svårigheter 
att förena chefskap med att vara ”en 
jämlike bland jämlikar”. Runt henne 
uppstod en trygg och varm atmosfär. 
Både arbetskamrater och patienter 
med anhöriga upplevde detta.

Iris var pionjär och ”grundare” av 
språkförskolan i Sollentuna. Hon bygg-
de upp verksamheten och det som 
1992 började med en förskoleavdel-
ning lämnade hon ifrån sig 2003 bestå-
ende av fyra förskoleavdelningar och 
ett flertal språkklasser. Förutom att 
vara den givna auktoriteten och navet 
på språkförskolan hann hon med att 
sprida kunskaper i olika sammanhang  
t ex genom föräldrautbildningar och 

kontakter med kommuner. Iris var ock-
så en av författarna till den skrift om 
förskolebarn med tal- och språkstör-
ningar som Afasiförbundet/talknuten 
givit ut och som fått stor spridning.

Vi har haft lite olika relationer till 
Iris och känt henne olika länge; haft 
henne som chef, varit ”kursare”, varit 
kollegor inom språkförskolevärlden, 
samarbetat i projekt, varit kompanjo-
ner. Vi har, oavsett relation, en gemen-
sam bild av Iris som en person fylld av 
humor och omtänksamhet.

Vi är många som saknar henne.

Britta Eriksson
Inger Helsing

Åsa Sjöberg
Eva Wåhlström

Vår vän och arbets-
kamrat Berit Häggbom 
Åkesson avled den  
22 juli i år efter att en 
längre tid, med stort 
mod och värdighet,  
ha kämpat mot sin  
cancersjukdom. 

Berit föddes i Uppsala som nummer 
två av tre systrar. efter avbrutna gymna-
siestudier gav hon sig ut i världen för 
att arbeta i england, tyskland, Schweiz 
och Frankrike. tillbaka i Sverige gifte 
hon sig med gunnar Häggbom och de 
fick barnen Karin och erik. 1970 flyt-
tade familjen på grund av makens arbete 
till Cannes. 1976 flyttade Berit hem i 
samband med skilsmässa. Under några 
tuffa år som ensamstående mamma 
fullföljde hon sina gymnasiestudier i 
Stockholm och utbildades sig sedan till 
logoped. 1982 gick hon ut logopedkurs 
XII vid Karolinska Institutet. Under stu-
dietiden träffade hon sin blivande make 
Hans Åkesson som också han hade erfa-
renhet av att bo och arbeta utomlands. 
Under en period bodde de i Afrika och 

senare även i guatemala. Med Hasse 
och hans tre barn fick Berit en stor familj.

För en nyutexaminerad logoped 
fanns inga tjänster i Stockholm så Berit 
började sitt yrkesliv med att öppna en 
privatpraktik tillsammans med en kurs-
kamrat. enligt avtal med landstinget fick 
man endast ta emot vuxna patienter. 
Först några år senare fick man som privat-
praktiserande arbeta med tal- och språk-
störda barn. Berit var drivande vid bil-
dandet av pLog, privatpraktiserande 
logopeders förening, och var under 
några år dess ordförande. 1982–1984 
genomförde Berit tillsammans med sin 
kollega ett pilotprojekt med barnlogo-
peder inom  primärvården. Syftet var 
att pröva en modell för logopedisk 
verksamhet på barnavårdscentral. pro-
jektet ledde till att man på flera håll in-
rättade tjänster på BVC. efter att i 
många år ha delat sin tid mellan privat-
praktiken och en halvtidstjänst vid Logo-
pedmottagningen Sabbatsberg över-
gick Berit 1995 helt till landstingstjänst, 
en tjänst som hon innehade fram till sin 
bortgång. Berit var också engagerad 
som handledare på det kliniska barn-

momentet på logopedutbildningen KI. 
Berit var en mångsidig och kunnig 

logoped som satte sina patienters be-
hov i centrum. Hon kom att alltmer in-
rikta sig på arbete med barn. Många är 
de patienter och föräldrar som genom 
åren uttryckt sin tacksamhet över den 
hjälp som de och/eller deras barn fått. 
Berit var också en människa med stor 
integritet, inkännande, lojal och varm-
hjärtad. Hon delade generöst med sig 
av erfarenheter och kunskap. Mer än 
de flesta var hon engagerad i allt som 
rörde logopedmottagningens utveck-
ling. trots sin sjukdom arbetade hon i 
det längsta och deltog mycket aktivt i 
planeringen av mottagningens flytt från 
Sabbatsberg till Stadshagen i mars i år. 
Berit lämnar ett stort tomrum efter sig 
och vi är många som saknar henne. 
Våra tankar går till hennes stora familj.
För kolleger och arbetskamrater

Inger Helsing                                                                                            
Christine Hultmark Stenman                                                                     

Monica Sterner Juto

till minne

till minne
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dIK inför inkomstförsäkring
den nya regeringen har beslutat att ersättningsnivåerna i a-kassan  
ska sänkas. För att minska effekterna inför dIK en inkomstförsäkring  
för alla yrkesverksamma medlemmar. Försäkringen börjar gälla  
redan från årsskiftet.

den borgerliga alliansens förslag till 
förändringar i ersättningsnivåerna i a-
kassan ska nu omsättas i praktisk poli-
tik. ersättningstaket för a-kassan sänks 
från den första januari 2007 till 80 pro-
cent av 18 700 kr per månad de första 
200 dagarna. det är bland annat för att 
möta denna förändring som dIK kom-
mer att komplettera medlemskapet i 
dIK och Akademikernas erkända arbets-
löshetskassa, AeA, med en obligatorisk 
inkomstförsäkring liknande den som 
många andra fackförbund redan har. 
Medlemmarna i dIK kommer att få er-
sättning för mellanskillnaden mellan  
a-kasseersättningen och 80 procent av 
lönen. ersättningen betalas ut under 
120 dagar, vilket motsvarar cirka 6 må-
nader. det kommer också att finnas 
möjlighet att teckna en frivillig tilläggs-
försäkring på ytterligare 120 dagar.

Varför inkomstförsäkring?
För den som uppfyller försäkringsvill-
koren innebär det konkret att om en 
medlem som tjänar 25 000 kronor i 
månaden blir arbetslös kommer ersätt-
ningen från a-kassan att bli 80 procent 
av a-kassans tak på 18 700 kronor per 
månad (mot dagens tak på 20 075 kr). 
det vill säga 14 960 kr per månad före 
skatt. eftersom dIKs inkomstförsäkring 
kompenserar nettoinkomstbortfallet, går 
det inte att säga hur mycket den en-
skilda individen får i kronor och ören. 
Men med dIKs inkomstförsäkring är 
man säker på att få 80 procent av den 
faktiska nettolönen per månad. I det 
här fallet motsvarar det en lön före 
skatt på 20 000 kronor. 

Allt fler av dIKs medlemmar tjänar 
mer än vad a-kassan ger. Ju mer man 
tjänar, desto hårdare slår en tillfällig ar-
betslöshet mot privatekonomin. Många 
dIK-medlemmar är arbetslösa under 

kortare perioder. tidsbegränsade pro-
jektanställningar eller på andra sätt 
osäkra anställningar blir vanligare och 
gör att fler, under begränsade perioder, 
står utan arbete. 

– den ersättning som idag erbjuds 
via a-kassan uppfyller inte behovet av 
trygghet. de allra flesta av dIKs med-
lemmar tjänar över taket i a-kassan och 
glappet mellan a-kassans tak och med-
lemmarnas inkomster blir allt större. 
Med en inkomstförsäkring får du be-
hålla större delen av din lön om du blir 
arbetslös, säger dIKs ordförande Karin 
Åström Iko.

Omfattar alla yrkesverksamma
Inkomstförsäkringen kommer att om-
fatta alla yrkesverksamma medlemmar 
under 62 år och ingå i medlemskap 
och medlemsavgift. För att dIK ska 
klara detta ekonomiskt kommer med-
lemsavgiften att höjas från årsskiftet. 
Även höjningen är en fråga för kon-
gressen att besluta om. 

– Hur stor höjningen blir är ännu 
inte beslutat, men genom medlemska-
pet i dIK kommer du att få en förmån-
lig försäkring till ett mycket lågt pris, 
säger Karin Åström Iko. 

Anders Regnell

FAKTA INKOMSTFÖRSÄKRING

•  Försäkringen omfattar alla  
yrkesverksamma medlemmar 
under 62 år och ingår i med-
lemsavgiften.

•  Du ska vara medlem i AEA  
och uppfylla kraven för att få  
ersättning.

•  Ersättningen ger tillsammans 
med a-kassan 80 procent av  
din lön upp till en månadslön  
på 50 000 kr.

•  Ersättningen utbetalas efter  
fem dagars arbetslöshet. 

•  Ersättningen utbetalas i max  
120 arbetsdagar. Tilläggsförsäk-
ring för ytterligare 120 dagar 
går att teckna.

•  Du ska ha varit medlem i DIK  
i minst 18 månader.

•  Du ska ha arbetat minst 12  
av de senaste 18 månaderna.

•  Även dubbelanslutna medlem-
mar omfattas av försäkringen.

RÄtteLSe:
I artikeln om inspirationsseminariet om Marte Meo i nummer 7 2006 blev det tyvärr fel i texten. 
den Åsa som omnämns i texten heter Sjöberg i efternamn, och ingenting annat!
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Studentuellt

Vi gör våra beställningar och när han 
räknar dem tvekar han: ”Var det alla?”. 
Lotta, som varit i damrummet, tornar 
upp sig bakom honom och knackar på 
hans axel. Block och penna fladdrar, 
kyparen likaså. Han lägger sig på ett 
bord och pustar ut, både generad och 
förtjust av våra gapskratt. När han sam-
lat sig tar han emot Lottas beställning 
och är snart tillbaka med kaffet. Cap-
puccinon är toppad med vispgrädde i 
Strasbourg, konstaterar vi.

Kaféliv med spontanteater var defini-
tivt en av huvudkomponenterna i den 
dagliga rutinen när åtta karolinska logo-
pedstudenter från kurs 26 och 27 del-
tog i Socrates Intensive programme i 
slutet av augusti i år. Andra stående in-
slag var shopping och promenader. 
Men framför allt var vi där för att lyssna, 
lära och umgås med andra europeiska 
logopedstudenter. Förutom svenskar från 
Stockholm och göteborg deltog finnar, 
belgare, holländare, tyskar, skottar, irlän-
dare, belgare, fransmän, italienare, 
spanjorer, malteser och ännu fler bel-
gare från sammanlagt sjutton universitet. 
Värduniversitetet, Lessius Hogeschool, 
är även det belgiskt. 

programmet, som hölls på engelska, 
hade brobyggande mellan europeiska 
logopedutbildningar som tema; Building 
Bridges between Research, Assessment 
and therapy in european SLt educational 

programmes. Varje dag drog den närapå 
hundrahövdade studentskaran genom 
staden, från vandrarhemmet CIARUS 
(rekommenderas!) till Louis pasteur-
universitetet. Universitetet är integrerat 
med en av stadens stoltheter, det sex-
hundraåriga sjukhuset. 

det var ett digert, två veckor långt 
program, med endast söndagen ledig. 
Förmiddagarna var vikta för föreläs-
ningar och uppsatspresentationer. efter 
en lätt lunch, baguette eller sallad som 
alltid innehöll riven palsternacka, kunde 
vi välja mellan en handfull mer eller 
mindre aktiverande seminarier. Alltså 
hann många logopediska inriktningar 
representeras. Här kan endast nämnas 
några favoritexempel: logopedisk exis-
tentialism, tvåspråkig, mångkulturell 
patientbedömning, rytm som redskap 
för omlärning vid språkproblem, samt 
bedömning och behandling av späd-
barn med ät- och sväljproblem. Förut-
om undervisning fanns det även lätt-
sammare inslag på programmet. Vi 
besökte sjukhusets mögeldoftande vin-
källare, installerad till förmån för patien-
ter/gäster på 1300-talet, då vin var en 
mer hälsosam dryck än vatten. en sol-
dränkt eftermiddag ägnades åt sight-
seeing på floden. Borgmästaren invite-
rade hela gruppen till en storslagen 
buffé i sitt palats. en annan höjdpunkt 
var utflykten till sagostaden Colmar och 

den om möjligt ännu mer pittoreska 
byn Riquewihr. och naturligtvis ska ett 
besök i Strasbourg krönas med ett be-
sök i eU-parlamentets imponerande 
byggnader, och dessutom europarå-
dets lätt bedagade dito. tilläggas ska 
att precis allt i programmet var enastå-
ende välorganiserat, till stor del tack 
vare en av Ip:s initiativtagare, Hilde 
Chantrain. denna kraftfulla dam fick 
se en av sina drömmar gå i uppfyllelse 
när hela gruppen samlades i en av eU-
parlamentets salar, samtidigt som hon 
redan planerar vidare för nästa år. 

Så, om du är intresserad av att

• knyta internationella band

• skaffa dig fler logopedförebilder

•  skapa dig en uppfattning om  
logopedyrkets bredd

•  få inblick i hur logopedutbildningen 
ser ut i olika europeiska länder 

missa inte att ansöka till nästa års  
program, som kommer att hållas i  
Holland. den som vill veta mer om  
Socrates Intensive programme söker på  
http://lho.lessius.eu/relint/

Ulrika Morris
logopedkurs 27

Karolinska institutet

två intensiva veckor i Strasbourg
den lille kyparen försöker läsa på våra namnbrickor: ”Anna, Anna-eva, 
Veronica, Maria, Karlotta, Ilva” (turligt nog för honom har jag ingen bricka 
idag). Han har just visat oss ut på restaurangens terrass, som hänger ovanför 
floden Ill i en särdeles vacker del av Strasbourg.

deltagare av Socrates Intensive programme 
på studiebesök i eU-parlamentet.

deltagarna från KI Stockholm kurs 26 o 27. eU-parlamentet i Strasbourg. Caféet med den nervöse kyparen.
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tal & Språkpriset delas ut årligen av 
SFFL, Svensk Förening för Foniatri och 
Logopedi. Utdelningen skedde på Clarion 
hotell i Stockholm lördag 14 oktober i 
samband med SFFL:s kongress. 

Av den långa varma applåden från 
publiken var det lätt att förstå att detta 
var en pristagare som var mycket  
populär och värd utmärkelsen. priset 
består av ett diplom och en blombu-
kett samt äran. Motiveringen till priset 
lästes upp av SFFL:s ordförande Louise 
Bjar och lyder så här: 

”Ylva får priset för ett målmedvetet  
arbete med barns språk under många 
år. Ylva har en stor kunnighet inom  
logopedi, men har aldrig upphört att 
vara nyfiken och vilja lära mer inom 
området. Senaste åren har hon 
fördjupat sig inom pragmatik, prosodi, 
lyssningsträning och samtalsmetodik. 
Den kunskap Ylva erövrar sprider hon 
generöst vidare genom föreläsningar 
som alltid är fulla av entusiasm och 
glädje över ämnet. I sina föreläsningar 
gör Ylva många hänvisningar till 
kulturen. Hon ger oss inblickar i 
musik, litteratur och konst och vidgar 
inte bara föreläsningen, utan också  
publikens sinnen. Alla som möter  
Ylva smittas av hennes starka fascina-
tion för språkets styrka och uttryck!”

Specialpedagogiska institutet är en 
rikstäckande myndighet för statens 
samlade stöd i specialpedagogiska 
frågor. Våra insatser syftar till att 
öka kunskapen hos dem som 
arbetar i kommunerna, så att barn, 
unga och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning kan få en 
utveckling och utbildning i hem-
kommunen präglad av lika värde 
och lika möjligheter. det gör vi 
genom att sprida information och 
kunskap om specialpedagogik 
samt initiera och medverka i 
utvecklingsarbete inom området.

Se även vår webbplats www.sit.se

tal och Språkpriset till ylva Segnestam

Anslagstavlan

Broschyrer gällande 
• Intensiv stamnings-terapi för vuxna 

•  Intensiv stamnings-terapi för barn 
med föräldrar 

• inkl följebrev med s k checklista 

kommer att skickas ut till alla logoped-
mottagningar under november månad. 
om din mottagning inte skulle få  
broschyrer eller om du behöver fler kan 
du kontakta:

logoped Chris Ramberg  
e-post: christina.ramberg@vgregion.se  

logoped Ineke Samson  
e-post: ineke.samson@vgregion.se

Barnstamning och 
barnstamningsbehandling.

Föreläsning på dVd/VHS.
Se www.stamning.se

Lennart Larsson, Logopedmott, Falu lasarett

Stamningslogopeder! 
en ny nätverksträff planeras i Stockholm i april 
2007. datum och program är inte helt fastställt 
ännu. Spännande föredrag och trevlig samvaro 
utlovas! Inbjudan kommer att skickas till samtliga 
cheflogopeder i slutet av januari.

Arrangeras av Stockholms stamningslogopeder

ylva Segnestam, logoped på Specialpedagogiska institutet, Resurscenter 
tal och språk i Sigtuna, får årets tal & Språkpris för att hon under många 
år har arbetat målmedvetet med barns språk.
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 Lediga platser
och kurser

 Lediga platser
och kurser

Vi söker en

logoped
för tillsvidareanställning
Handengeriatriken har sin verksamhet på
Handens närsjukhus som är beläget intill Haninge
centrum och pendeltågstationen i Handen.
Vi är en liten och modern geriatrisk klinik som
arbetar aktivt för den geriatriska patientens
behov vad det gäller vård, forskning och speci-
alistkompetens.

Kliniken bedriver strokerehabilitering i sluten-
vård, hemrehabilitering och dagrehabilitering.
Till denna verksamhet behöver vi en logoped då
en av våra nuvarande logopeder slutar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 %. Vi
ser gärna att du kan börja hos oss den 22 januari. 

Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef
Trude Ahlgren, telefon: 08-606 11 59.
Facklig företrädare: DIK-förbundet,
Judith Rosengren, telefon: 08-466 24 15. 

Välkommen med din ansökan senast den
18 december till: 

Trude Ahlgren
Paramedicinska enheten, Handengeriatriken
Box 550, 136 25 Haninge
eller via e-post: trude.ahlgren@sll.se

Ange referensnummer: SLSO 06-1327 

www.slso.sll.se

BLEKINGESJUKHUSET
ÖRONKLINIKEN

söker 2 LOGOPEDER
vikariat, heltid, 

det ena 070101–070831 
och det andra 070101–071231 
med möjlighet till förlängning

Vi har en kollega som är föräldraledig och en kollega 
som väntar barn, därför behöver vi er som kan vikariera 
för våra kolleger!

Placering: Logopedmottagningen, Blekingesjukhuset  
i Karlskrona.
Arbetsuppgifter: Omhändertagande av patienter  
med röst-, tal-, språkrubbningar inkl läs- och skrivutred-
ningar och sväljningssvårigheter. 
Vi samarbetar med klinikens öronläkare, bl a vid 
gemensamma röstmottagningar och sväljundersök-
ningar, och har även kontinuerlig foniaterkontakt. 
Vi erbjuder samarbete med erfarna kolleger i fräscha 
lokaler och flexibel arbetstid. 
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i 
ansökan.
Tillträdesdag: 2007-01-01 eller enl. överenskommelse.
Upplysningar: Lämnas av cheflogoped Åsa From 
0454-732622, e-post: asa.from@ltblekinge.se
Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-
Westrin, tel: 0454-732623, e-post: petra.hagstrand-
westrin@ltblekinge.se
Ansökan: Senast den 15 december 2006 under adress: 
Personalsekreterare Agneta Andersson, 
Blekingesjukhuset, Byggnad 32, 371 85 Karlskrona, 
e-post: agneta.andersson@ltblekinge.se

Logoped
till Barnhabiliteringen i Falkenberg

Information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb 

Har du frågor 
om bröstcancer?
Cancerfondens 
informations- och stödlinje

020-222 111
infostodlinjen@cancerfonden.se
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Universitetsadjunkt i logopedi förenad med 
klinisk tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap
Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbild-
ningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete 
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka i utvecklandet av andra 
kursmoment. 

I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken, pla-
neras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudenterna 
på grundutbildning och för utvecklingsarbete/forskning. 

Vi söker dig som vill förmedla kunskap om rösten till studenterna såväl i teori som praktik, och 
helst har intresse för röstforskning. 

www.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 3544 och Anki Gustafsson 
tel 018-611 3545.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073 senast den 2 januari 2007.

Eslövs kommun söker

Leg logoped

För mer information • www.eslov.se

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

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 4

Bo och arbeta på Gotland

Logopedmottagningen, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Logoped Ref nr 2925DK

Arbetsuppgifter Allmänlogopediska arbetsupp-
gifter.  Då Gotland har ett litet upptagningsom-
råde krävs att man vill arbeta med olika typer av 
diagnoser.

Kvalifi kationer Leg logoped. Stor vikt läggs vid 
personlig lämplighet.

Varaktighet/tillträde Vikariat tillträde snarast 
tom 2007-08-30, ev övergår tjänsten till en tillsvi-
dareanställning, heltid.

Övrigt B körkort önskvärt.

Upplysningar Anita Leksäther avdelningschef 
Logopedmottagningen, tfn 0498-26 83 19, 
0704-47 67 14, anita.leksather@hsf.gotland.se 
eller Mariann Godin-Luthman verksamhetschef, 
tfn 0498-26 84 36, 
mariann.godin-luthman@hsf.gotland.se
Facklig företrädare är Lars Ericson, 
tfn 0498-26 82 78.

Välkommen med din ansökan märkt med 
ref nr  2925DK och meritförteckning, senast 
den 11 december  2006 till Gotlands kommun, 
PA-enheten Kom Jobb,  621 81 VISBY eller 
epost komjobb@gotland.se  
Ansökningshandlingar återsänds inte. 
Besök oss för mer information på 
www.gotland.se/ledigajobb
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Blekinge Läns Landsting 
petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

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

Halmstad 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 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

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

Region Skåne, Habilitering och 
Hjälpmedel för barn 
Jessika Forsberg
jessika.forsberg@skane.se

Region Skåne,  
Helsingborgs Lasarett AB 
Cecilia Lundström
cecilia.lundstrom@
helsingborgslasarett.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, Malmö
Jan-olof Malmborn
jan-olof.malmborn@skane.se

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

Malmö stad/kommun
Ketty Holmström
ketty.holmstrom@pub.malmo.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, 
Länssjukhuset Sundsvall – 
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

I samarbete med Språkens Hus (ett 
center för språkstörning och flersprå-
kighet vid Universitetssjukhuset MAS) i 
Malmö har Afasiförbundet/talknuten 
och Riksförbundet dHB tagit fram en 
hemsida på arabiska. Hemsidan riktar 
sig till föräldrar som är arabisktalande 
och som har barn med språkstörning. 
på hemsidan finns bland annat infor-
mation om språkstörning och flersprå-
kighet, om stöd och rättigheter i sam-
hället, tips på länkar och litteratur. det 
finns också ett forum där föräldrar kan 

ställa frågor och få svar. projektet  
finansieras av Allmänna Arvsfonden 
och förutom att ta fram en hemsida, 
kommer ett informationsmaterial om 
språkstörning och flerspråkigheten att 
tas fram och i första hand översättas till 
arabiska. I projektet arbetar man också 
lokalt i Malmö med att försöka nå för-
äldrar genom informationsmöten och 
genom att skapa föräldranätverk. Syftet 
är att ge föräldrarna kunskap och infor-
mation om språkstörning och flersprå-
kighet och om vilka rättigheter och vil-

ket stöd som finns att få i samhället. 
Adress till hemsidan är: 
www.sprakenshus-umas.se/arabic

Sofie Wikström, projektledare
Barn och unga med språkstörning 

i ett livsperspektiv
Afasiförbundet/Talknuten och 

Riksförbundet DHB

Ny hemsida på arabiska 
om språkstörning och flerspråkighet
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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.

Under två dagar i augusti höll Sveriges 
språkförskoleförening sin årliga konferens. 
denna gång var språkförskolan Ugglan 
arrangör och evenemanget ägde rum på 
Uppsala Stadsteater.

Språkförskoleföreningen bildades 1991 
med främsta uppgift för styrelsen att 
anordna två gemensamma studiedagar 
varje år. Medlemsförskolorna som är 
drygt 25 till antalet turas om att agera 
som styrelse, vilket gör att studiedagarna/
konferensen äger rum på olika platser i 
Sverige. Vi är många som tycker att 
konferensen i augusti är en självklar 
startpunkt inför höstterminen! Intres-
santa föreläsningar varvas med nätver-
kande med kolleger från andra delar av 
landet. en stor fördel med konferensen 
är att den ger möjlighet för logopeder 
och pedagoger att fortbilda sig tillsam-
mans. Man får ofta inspiration och idé-
er att ta med sig hem till den egna 
verksamheten.

Värd för årets konferens var språk-
förskolan Ugglan i Uppsala. de hade 
bjudit in pelle Svanslös och Maja grädd-
nos att välkomna deltagarna i Stadstea-
terns foajé. Först ut på föreläsningssce-
nen var logoped eva-Kristina Salameh 
som under tre timmar öste ur sitt stora 
kunnande om flerspråkighet och språk-
störning. Bland annat talade eva-Kristina 
om hur språklig socialisering kan skilja 
sig åt mellan olika kulturer, samt beskrev 
kulturella fallgropar vid intervention.

Logoped Monica Westerlund arbe-
tar inom Barnhälsovården i Uppsala. 
Hon ansvarar för att ge barnavårdscen-
tralernas läkare och sjuksköterskor kun-
skap om språk och språkutveckling, 
samt att skapa och utvärdera metoder 
för att identifiera språk- och kommuni-

kationsstörningar på ett tidigt stadium. 
Monica talade på konferensen om 
”Screening med fokus på språket”.

ett uppskattat inslag var språkför-
skolan Ugglans egen föreläsning med 
titeln ”Att erövra språket med boken 
som stöd”. Logoped Lilian Stålhammar 
berättade tillsammans med förskol- 
lärarna Maria Ahlgren och erika Strand-
gren om hur man kan använda en sago-
bok som tema och engagera barnen i 
boken på en mängd olika sätt. det ex-
empel de gav var hur man på Ugglan 
hade arbetat med boken ”gruffalon”, 
en saga på vers av Julia donaldson och 
Axel Scheffler, med svensk text av  
Lennart Hellsing. Barnen fick lära känna 
gruffalon (ett hiskeligt djur!) medelst 
drama, lek och skapande arbete, såväl 
inomhus som utomhus.

Anna-Clara tidholm, illustratör, bild-
konstnär och författare berättade om 
sina små-
barnsbilder-
böcker och 
hur ideerna 
till dessa 
växte fram. 
de flesta av 
oss har väl 
någon gång 
läst ”Knacka 
på” eller 
”Hitta på” 
för egna 
eller andras 
barn?

en mycket underhållande föreläsning hölls 
av universitetslektor Åke pålshammar 
som i rasande tempo ledde auditoriet 
genom hjärnans vindlingar. Ämnet var 
”Hjärnan och beteendet”. Vi fick bl a 
höra om ”hjärnans Hallsberg” (thala-
mus) och njuta av en bildkavalkad där 
humor och allvar blandades.

Konferensens sista talare var Marga-
reta Löthman, psykolog och psykotera-
peut. Hennes föreläsning hade titeln 
”det svåra samtalet”. Margareta beto-
nade bl a hur viktigt det är att det blir 
ett verkligt möte, en allians mellan 
samtalspartners innan man kan nå 
fram med det man vill säga. ett ange-
läget budskap för oss som sitter med i 
föräldrasamtal där känsliga ämnen be-
höver dryftas.

Utöver dessa givande föreläsningar 
omfattade konferensen också fören-
ingens årsmöte, som hölls på torsdag 
eftermiddag. det bestämdes då att  
styrelsearbetet och konferensarrange-
manget för nästa år blir ett samarbete 
mellan Röda Korsets språkförskola på 
Lidingö och Språkförskolan Bamse i 
Stockholm. Vi tackar härmed för för-
troendet och hälsar alla medlemmar 
välkomna till nästa års konferens som 
äger rum 16–17 augusti någonstans i 
Stockholmsområdet.

Föreningens hemsida finner ni på 
www.sprakforskoleforeningen.se 

Nina Linjer Grahn, Logoped
Språkförskolan Bamse, Stockholm

pelle Svanslös och Maja gräddnos  
hälsade konferensdeltagarna välkomna  
i Stadsteaterns foajé.

Författaren Anna-Clara 
tidholm med några av sina 
kända alster

på bildande besök  
hos pelle och Maja


