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omslagsbild. Uppmärksamma åhörare på 
förbundsmötet. Foto Henrik Alfredsson.

Visst är det härligt med ett nytt år!
Almanackan är ännu inte fullknôkad och 
det känns som om allt det där som inte 
hanns med i fjol faktiskt har stor potential 
att hinnas i år. 

Just detta år känns starten lite extra 
spännande och fylld av förväntan. För-
bundsmötet valde en ny styrelse allde-
les i början av januari och med många 
nya krafter och skarpa hjärnor har vi 
alla förutsättningar att gå ett konstruk-
tivt och kreativt år till mötes.

Vid förra förbundsmötet fattades 
beslut om att så långt som möjligt över-
gå till elektronisk kommunikation. detta 
föll mycket väl ut och resultatet över-
träffade vida förväntningarna. Aldrig 
tidigare har förbundet fått in så många 
motioner till förbundsmötet och nomi-
neringar till Svenska Logopedförbun-
dets pris som detta år. Sannolikt för att 
det är enkelt att skriva ner sina tankar 
och funderingar i ett mail och bara 
trycka på ”send”-knappen.

Förbundsmötet bjöd därför på 
spännande diskussioner kring viktiga 
frågor som ni medlemmar uppmanat 
oss i styrelsen att arbeta med. exempel 
på dessa fanns framlagda i motioner 
som innehöll förslag på att utarbeta 
riktlinjer för specialistkompetens för logo-
peder, se över logopedisk diagnossätt-
ning inom habilitering samt utreda vad 
god logopedisk vård egentligen är med 
mera. 

Styrelsen kommer att arbeta utifrån 
de beslut som fattades på förbundsmö-
tet men utöver de specifika frågor som 
behandlades där har styrelsen ständigt 
löpande uppgifter som också ska kla-
ras av. en sådan viktig uppgift är givet-

vis att delta i det förbundsgemensamma 
arbetet som fastställs av dIK-kongressen. 
Vid kongressen i november fattades 
beslut om att satsa på en utveckling av 
den kunskapspolitik som man lanserade 
under föregående kongressperiod. tiden 
är nu mogen att ta det hela ett steg 
längre och bli mer konkret och göra in-
satser som får en direkt nytta för med-
lemmarna.

den kunskapspolitik som dIK kom-
mer att driva under de kommande åren 
ligger väl i linje med de behov som 
finns även för medlemmarna i Svenska 
Logopedförbundet. Att ge medlem-
marna en stärkt syn på sig själva och 
sin kompetens för att på så sätt bli mer 
synliga och eftertraktade på arbets-
marknaden är en viktig del. Än mer an-
gelägen är diskussionen om att tänka 
nytt och tänka brett kring den egna 
kompetensen för att undvika att hamna 
i det ”stuprörssamhälle” som just dIKs 
kunskapspolitiska ställningstaganden 
vill styra bort ifrån. diskussionen inom 
förbundet är i dessa frågor mer aktuell 
och angelägen än någonsin.  

den avgående styrelsen vill ta detta 
tillfälle i akt att tacka för den gångna 
mandatperioden. den nya vill tacka 
för förtroendet att få driva förbundets 
verksamhet vidare under de kommande 
två åren. personligen vill jag allra öd-
mjukast tacka för att för tredje gången 
fått förnyat förtroende att leda styrel-
sen. Som ni förstår finns det en hel del 
att sätta tänderna i detta år – räkna 
med att vi är laddade och taggade!

Ingrid Kongslöv
Ordförande

  ytt ÅR
Ny StyReLSe

NyA MÖJLIgHeteR

�
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen vill ta tillfället i akt att önska 
alla medlemmar ett riktigt gott Nytt 
2007!!

•  Svenska Logopedförbundet har fått 
en ny styrelse. den 12/1 hölls för-
bundsmöte enligt planerna och ut-
över intressanta diskussioner valdes 
ny styrelse och förbundets 40 årsjubi-
leum firades med mat och mingel.

•  Logoped per Svensson, Helsingborg 
har tilldelats Svenska Logopedför-
bundets pris. prisutdelningen ägde 
rum i samband med förbundsmötet. 
Mer finns att läsa på annan plats i 
detta nummer av LN.

•  den 13/1 sammanträdde Svenska 
logopedförbundets nya styrelse för 

att konstituera styrelsen och fastställa 
verksamhetsplan för mandatperioden. 
Vilka frågor styrelsen kommer att 
fokusera de närmaste åren kan du 
läsa om på annan plats i LN.

•  Samtliga delföreningsordförande i 
dIK träffas den 16/2 för att följa upp 
beslut fattade vid dIK-kongressen. 
Fokus kommer framförallt att ligga 
på hur man inom dIK och i delför-
eningarna kan arbeta vidare med 
kunskapspolitiken. Mer information 
om detta finns på dIKs hemsida; 
www.dik.se

•  Även om det kan tyckas långt fram i 
tiden vill styrelsen flagga för den Euro-
peiska Logopeddagen som även i år 
firas den 6/3. Styrelsen hoppas att så 

många medlemmar och arbetsplat-
ser som möjligt vill ta tillfället i akt 
att denna dag uppmärksamma temat 
”Flerspråkighet”.

•  Styrelsen sammanträder genom ett 
telefonmöte den 15/2.

Ingrid Kongslöv, Ordförande

Cplol, Commission for education and  
professional practice – revidering av  
Minimum Standards for Initial education.
I kommissionen för utbildnings- och  
professionsfrågor inom Cplol har vi under 
det senaste året arbetat med en revidering 
av Cplols Minimum Standards for Initial 
Education. Arbetet med detta fortsatte 
även vid kommissionens senaste möte  
i Paris 21–21 oktober 2006. Minimum 
standards är ett dokument som beskriver 
vad Cplol, alltså de Europeiska  
medlemsförbunden, anser är en god  
nivå för logopedisk grundutbildning. 
Det nu giltiga dokumentet är daterat maj 
1998 och finns att läsa på Cplols hemsida 
www.cplol.eu. 

I stora drag går det nya förslaget till  
Minimum Standards for Initial education 
ut på att grundutbildningen för logope-
der i europa bör vara en magisterut-
bildning (master) om 300 eCtS-poäng 
(motsvarande 5års universitetsstudier i 
Sverige). ett nytt inslag i dokumentet är 
också att man poängterar vilka kompe-
tenser en nyutexaminerad logoped bör 
besitta. I dokumentet betonas också 
vikten av att vara bevandrad i forsk-

ningsmetodik. Innehållet i dokumentet 
ska betraktas som ett mål att sträva 
mot fram till 2010, då en ny revidering 
kommer att göras. 

det är idag mycket stora skillnader 
mellan utbildningarna i de olika länder-
na och många länder står i dagsläget 
mycket långt ifrån målen för 2010. Flera 
av medlemsländerna har ännu inte 
uppnått de mål som angavs i 1998 års 
Minimum Standards. Flera av de nya 
medlemsländerna har dock arbetat 
hårt för, och lyckats genomdriva, att 
deras utbildningar ska vara på magis-
ternivå och inom medicinsk fakultet. 

det nya förslaget till Minimum 
Standards for Initial education håller 
nu på att finslipas innan det distribue-
ras till samtliga medlemsförbund för 
påseende. Förslaget kommer sedan att 
läggas fram för omröstning vid Cplols 
general Assembly i Riga, maj 2007. 

Kommissionen arbetar även med 
att ta fram en så kallad Recognitional 
platform, ett instrument för ömsesidigt 
erkännande av grundexamen och yrkes-

kvalifikationer. I förlängningen ett sätt 
att underlätta för logopeder att vara  
yrkesverksamma i andra europeiska 
länder än det där man studerat och  
tagit sin examen. Arbete är ännu i sin 
linda och är till viss del beroende av 
vad som händer med förslaget till  
Minimum Standards vid nästa gA. 

Frågan kring en Recognitional plat-
form väcker naturligtvis andra frågor än 
bara dessa kring det formella erkännan-
det av ett annat lands grundutbildning 
och examensform, som t ex den om 
tillräckliga språkkunskaper för att fung-
era som yrkesverksam i ett annat land. 
detta är dock frågor som inte kommer 
att beröras på lång tid framöver.

För den som vill läsa utkastet till 
Minimum Standards for Initial education 
är detta möjligt genom att ta kontakt 
med undertecknad per e-mail. 
ulrika.guldstrand@staffanstorp.se.

TExT: Ulrika Guldstrand
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en av de viktigaste uppgifterna för dIKs 
ombudsmän är att utbilda lokala fack-
liga företrädare. När fördjupningskurs 
nivå två nyligen genomfördes var ett 
flerårigt förändringsarbete av dIKs ut-
bildningar i hamn. ett trettiotal fackliga 
företrädare från samtliga arbetsmark-
nadssektorer från hela landet deltog.

– det är viktigt att de lokala fack-
liga företrädarna får utbildning och 
känner att de har stöd från oss på kans-
liet, säger dIKs förhandlingschef Anna 
Steen.

Deltagarna väljer innehåll
de fackliga utbildningarna är indelade 
i tre nivåer. en nybörjarnivå på nätet 
och två fördjupningskurser, nivå ett 
och två, som genomförs på dIKs kans-
li. Fördjupningskursens första nivå har 
hittills hållits två gånger. den fokuserar 
på de lagar och avtal som förtroende-
valda måste känna till. För första gången 
genomfördes nu den mer kvalificerade 
kursen. den har de förtroendevalda 
stora möjligheter att påverka innehållet i.

– de fackligt förtroendevalda har 
fått välja vad de vill utveckla och  
sedan har vi genomfört utbildningen 

tillsammans med deltagarna. de har 
bidragit med sina egna erfarenheter 
och jag har känt mig mer som deltaga-
re än kursledare, säger Anna Steen.

Kursen innehåller fördjupningar i 
arbetsrätt och den här gången handlade 
det även mycket om arbetsmiljö och 
diskriminering. en viktig ingrediens i 
kursen är också olika förhandlingsspel 
där deltagarna får träna upp sin för-
handlingsteknik.

Nu ska ombudsmännen finslipa 
kursen för att gå vidare med ytterligare 
en nivå.

– Nivå tre blir mer som temadag än 
kurs. Vi kommer att kalla in en förelä-
sare som är expert inom sitt område. 
Utgångspunkten är sådant som efter-
frågas av våra förtroendevalda, säger 
Anna Steen.

TExT: Anders Regnell

Facklig utbildning 
når högre höjder
dIK har under ett par års tid förändrat sitt sätt att arbeta  
med fackliga utbildningar för fackligt förtroendevalda.  
Nyligen genomfördes för första gången den mest kvalificerade 
kursen hittills.

dIKs fackliga utbildningar

Grundutbildning på nätet
dIK har tillsammans med andra Saco-
förbund en facklig grundutbildning 
på nätet. Kursen ger grundläggande 
förhandlingskunskap i medbestäm-
mande, rekrytering och anställning, 
arbetsmiljö och lagen om anställ-
ningsskydd – LAS. den innehåller 
även avsnitt om parterna på arbets-
marknaden, den fackliga företräda-
rens roll och rättigheter samt 
sammanträdes- och mötesteknik.

Fördjupningskurs nivå I
dIK erbjuder dem som har gått 
grundutbildningen på nätet en tre 
dagars fördjupningskurs på kansliet  
i Nacka. Huvudinriktningen är 
främst lagar och avtal som de 
förtroendevalda bör känna till.

Fördjupningskurs nivå II
de som har gått nivå I erbjuds 
ytterligare fördjupning i arbetsrätt, 
förhandlingsteknik och andra 
fackliga områden. deltagarna styr 
delvis själva över kursinnehållet  
och förhandlingsspel ingår.

Vem får gå på kurserna?
grundkursen på nätet är öppen  
för alla som har ett förtroendeupp-
drag, men även medlemmar med 
intresse för fackliga frågor. Fördjup-
ningskurserna och löneförhandlar-
kurserna är öppna för dem som är 
utsedda till fackligt förtroendevalda 
på sina arbetsplatser.

LÄS MER 
www.dik.se/utbildning 

det har vid flertalet tillfällen efterlysts förslag på  
matnyttiga länkar till internetsidor i Logopednytt.  
Såhär i startgroparna inför planeringen av 2007 års 
europeiska Logopeddag har vi fått tips på några  
länkar med bra material kring flerspråkighet. 

www.sprakenshus.se

Komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan
www.skolutveckling.se/publikationer  
(sök/beställ: Komma till tals)

LÄNKtIpS!
Växelvis på svenska och modersmål.
www.skolutveckling.se/publikationer (Sök på: Växelvis)

Råd till föräldrar
modersmal.skolutveckling.se/publikationer  
(sök på: Råd till föräldrar)

Är det någon av våra läsare som sitter inne med fler 
länkar till sidor som kan vara intressanta för oss logopeder 
får ni gärna skicka in dem till logopednytt@dik.se.

/Red
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Den nya styrelsen består av elva leda-
möter, inklusive en ordförande, en stu-
dentrepresentant och tre suppleanter:

Ingrid Kongslöv, Vuxenhabiliteringen 
Malmö, ordförande (omval)
Inger gillholm, Linköping (omval)
Birthe Holmkvist, Halmstad (nyval)
Jonas Lindberg-Hägebro, danderyds 
sjukhus (nyval)
ylva peilitz, studentrepresentant  
(vald av studentnätverket Sloss)
Marika Schütz, göteborg (nyval)
Sanna Wennerfeldt, Universitets-
sjukhuset Örebro (omval)
Susanne Westerbring, Örnsköldsvik 
(nyval)

Suppleanter
Ulrika guldstrand, Staffanstorp (omval)
Anna-Lena dynesius, gällivare (omval)
Hanna Slott-Öjenhed, Falun (nyval)

Avgår ur styrelsen gör vice ordföranden 
per Östberg, Karolinska/Huddinge och 
Maria törnhage, danderyds sjukhus, 
som under den gångna mandatperioden 
ansvarat för uppbyggnaden av förbun-
dets nätverk av lokala kontaktpersoner. 
Likaså avgår styrelsesuppleanten Åsa 
Mogren, Mun-H-Center, göteborg.

TExT & FOTO: Henrik Alfredsson

Ingrid Kongslöv 
omvald till ordförande
Förbundsmötet valde om Ingrid Kongslöv till två nya år 
som Logopedförbundets ordförande. I övrigt uppvisar den 
nya styrelsen fem nya och fyra gamla ansikten.

Nästan hela styrelsen.

Ingrid Kongslöv avtackar avgående  
viceordföranden per Östberg.
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Identifiering av specialistkom-
petenser och obligatorisk fort-
bildning inom logopedkåren. 
dessa två frågor avhandlades 
när Svenska logopedförbundets 
högsta beslutande organ – för-
bundsmötet – sammanträde i 
Nacka den 12 januari 2007. 

27 ombud hade kallats från hela landet 
för att representera Svenska logoped-
förbundets medlemskår. Utifrån fyra 
inkomna motioner och sju propositioner 
fattade de beslut om alltifrån vad för-
bundet ska heta på engelska till hur 
man på bästa sätt kan stödja utveck-
lingen av logopediska specialistkompe-
tenser.

Här är ett kort sammandrag av de 
framtidsfrågor som avhandlades denna 
intensiva mötesdag:

Specialistkompetenser ska identifieras
Frågan om specialistkompetenser inom 
logopedkåren är mer aktuell nu än  
någonsin. orsaken är Bolognaprocessen 
som ger framtidens logopeder möjlig-
het att efter examen lägga till ett femte 
påbyggnadsår och ta en internationell 
masterexamen. på ett nationellt möte 
om logopedutbildningar i göteborg i 
höstas diskuterades specialistfrågan. 
de tankar som väcktes där utmynnade 
i en motion till förbundsmötet med för-
slaget att Logopedförbundet borde ta 
fram en handlingsplan för utveckling 
av specialistkompetenser.

Förbundsmötet beslöt, i enlighet med 
motionärernas önskan och styrelsens 
bifall, att frågan om specialistkompe-
tens åter ska aktualiseras i Logopedför-
bundets arbete. det innebär i ett första 
skede att förbundet, tillsammans med 
sakkunniga inom logopedkåren, ska 
identifiera ett antal specialistområden 
och ta fram en handlingsplan för hur 
de ska utvecklas.

Ingen fortbildning, ingen legitimation
För att behålla sin legitimation måste 
en logoped gå ett visst antal dagar per 
år i fortbildning och den ska bekostas 
av arbetsgivaren. det menar elisabeth 
Lindström, verksamhetschef för talkli-
niken på danderyds sjukhus. I en motion 

till förbundsmötet föreslog hon att Logo-
pedförbundet ska utreda möjligheten 
att ställa detta som krav för medlem-
skap. Förebilden kommer från USA 
och Australien. där måste logopeder 
aktivt fortbilda sig för att inte mista sin 
legitimation. Även här hemma finns 
liknande system, exempelvis har Läkar-
förbundet som mål att specialister bör 
ha minst tio dagars utbildning per år. 

Motionen väckte intensiva diskus-
sioner på förbundsmötet. Logopedför-
bundets ordförande Ingrid Kongslöv 
berättade att i USA har ASHA, det 
amerikanska logopedförbundet, rätt 
att ta ifrån medlemmar legitimationen. 
den rätten har inte Svenska logoped-
förbundet och därför går det inte att 
dra den jämförelse mellan USA och 
Sverige som görs i motionen fullt ut. 
Icke desto mindre beslöt förbundsmötet 
att, på inrådan från styrelsen, utreda 
frågan om ett stadgat antal dagar per år 
som kan och bör avsättas för fortbild-
ning bekostad av arbetsgivaren.

Ingen legitimation, inget medlemskap
Förbundsmötet beslöt på förslag från 
styrelsen att skärpa reglerna för med-
lemskap i Svenska logopedförbundet. 
Stadgarna ändrades så att det numera 
kommer att krävas att medlemsansökan 
kompletteras med en kopia av legiti-
mationsbevis från Socialstyrelsen. För 
nyexaminerade logopeder gäller att 

legitimationsbeviset måste vara förbun-
det tillhanda inom sex månader efter 
uttagen examen.

Brist på kompetensbeskrivning ska 
åtgärdas
Socialstyrelsen har kompetensbeskriv-
ningar för de flesta yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården. de innehåller 
rekommendationer om yrkeskunnande, 
kompetens, erfarenhet och förhåll-
ningssätt. tanken är att de ska bidra till 
att ge patienten en god och säker vård. 
dessvärre saknar Socialstyrelsen en 
kompetensbeskrivning för logopeder. 
Förbundsmötet gav styrelsen i uppdrag 
att verka för att en sådan kommer till 
stånd.

Amerikanisering av förbundets  
engelska namn
Förbundsmötet beslöt på förslag från 
styrelsen att Svenska logopedförbun-
dets engelska namn, efter amerikansk 
förebild, ska vara Swedish Association 
of Speech and Language pathologists. 
den tidigare benämningen – Swedish 
Association of Logopedists – stämde 
inte överens med den gängse översätt-
ningen av svenska utbildningsprogram 
och examensbevis. Vidare är termen 
logopedist tveksam ur ett engelsksprå-
kigt perspektiv.

TExT & FOTO: Henrik Alfredsson

LogopedKÅReNS FRAMtId UtStAKAd:

Specialistkompetenser och fortbildningskrav

Mötesordförande elisabet Lundström och mötessekreterarna Birgitta Rosén-gustafsson  
och gunilla Johannesson lyssnar till debatten om specialistkompetenser.
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per Svensson är känd som den som in-
troducerade ”fusandet” i logopedisk 
verksamhet i Sverige. FUS står, som de 
flesta av er säkert känner till, för fibe-
rendoskopisk undersökning av svälj-
ningen hos patienter med sväljningsbe-
svär. FUS-undersökningarna, som utförs 
av såväl öronläkare som logopeder, går 
till så att en videokamera dokumente-
rar då patienten sväljer, vilket ger un-
derlag för bedömning av främst sval-
gets funktion.

per Svensson har arbetat med FUS 
sedan slutet av 80-talet och dragit igång 
dyfagiverksamheter på Sahlgrenska i 
göteborg, Sunderbyns sjukhus i Luleå/
Boden och senast även på Helsingborgs 
Lasarett.

– Mycket har hänt sedan jag för första 

gången hörde talas om endoskopisk 
behandling av dysfagipatienter på en 
ASHA-konferens i Boston. Året var 
1988 och jag kände genast att det här 
var något intressant. Jag tog med mig 
idéerna hem till Sverige och började 
applicera dem i verksamheten på Sahl-
grenska sjukhuset. Idag är FUS ett känt 
begrepp av alla logopeder och öronläka-
re, säger per Svensson i en kommentar.

Svenska logopedpriset, som består 
av en present och ett diplom, delas ut 
av Svenska logopedförbundet. Alla med-
lemmar har rätt att nominera. Nomine-
ringarna bedöms av en jury bestående 
av förbundets styrelse. till årets pris hade 
rekordmånga nomineringar inkommit. 
Här är ett utdrag ur juryns motivering:

”Han är generös med sina 
kunskaper och delar med sig 
till alla som frågar. Det finns 
säkert många som är slitvargar  
i denna bransch, men Per 
Svensson är definitivt en av 
dem. Om det inte hade varit 
för honom hade vi fortfarande 
varit kvar på stenåldern när  
det gäller dysfagi.”

TExT & FOTO: Henrik Alfredsson

SVeNSKA LogopedpRISet 2007:

dysfagijätten som ledde oss ur stenåldern

prisutdelningen ägde rum i anslutning till Svenska logopedförbundets förbundsmöte den 12 januari. 
Här tar per Svensson emot priset från förbundets ordförande Ingrid Kongslöv.

Logopedsveriges främsta utmärkelse – Svenska logopedpriset – delas ut vartannat år. I år tillföll äran 
dysfagiexperten per Svensson, en jätte i dubbel bemärkelse, såväl i professionen som i sin resliga figur.
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FAKTA | Tidigare pristagare

I år var det åttonde gången 
svenska logopedpriset delades  
ut sedan starten 1992. För första 
gången går priset till en man.  
Här är tidigare pristagare:

2005  Anna Holm, barn- och 
ungdomshabiliteringen, 
Linköping

2003  Lotta Sjögren,  
Mun-H-Center, göteborg

2001  Britt Hedin, danderyds 
sjukhus

1998 Britt Hellquist, Malmö
1996  Birgitta Johnsen, Akade-

miska sjukhuset, Uppsala
1994  Christina Kjellberg, Karolin-

ska sjukhusets barnklinik
1992  Alli-Marie tuominen 

eriksson, habiliteringen i 
Uddevalla

Mer information om priset och 
pristagarna finns på www.
logopedforbundet.se

I samband med att det blev klart vem som skulle få årets SLOF-pris 
passade vi på att be pristagaren att berätta lite om sig själv. 
Vi bad särskilt om lite ”logopedanekdoter”, och Per satt inne med 
några riktiga pärlor! …

Intervju med SLoF-pristagare per Svensson

per Svensson heter jag alltså, gick logo-
pedutbildningen i Lund, examen 1977, 
magisterexamen i göteborg -02. Har 
därutöver studerat logopedi på mas-
tersnivå vid University of California i 
Santa Barbara 1978-80. Jag bor i Hel-
singborg och jobbar på Helsingborgs 
lasarett, anställd på Strokeenheten och 
Rehab öppenvård som hör till Intern-
medicin. Vi är f n 2,5 logopeder förut-
om de 5–6 som jobbar på logoped-
mottagningen. 

Varför jag blev logoped? Ja, det tog 
många år som överliggare i Lund innan 
jag kom på att söka till logopedutbild-
ningen. den som tipsade mig heter 
Ulrika men kallades för Ian av student-
kamraterna. När jag var klar ringde jag 
upp Ian för att söka jobb hos henne på 
logopedmottagningen i Karlstad. det 
var en sekreterare som svarade och när 
jag frågade efter Ian blev det först tyst 
och sen hörde jag hur hon la ifrån sig 
luren och sa på klingande värmländska: 
Ulrika, dä ä nån utlänning som söker 
dig! Jag har bytt jobb några gånger och 
det kan rekommenderas. det mest 
spännande jobbet som jag blivit erbju-
den var som logoped på ett Sioux indian-
reservat i Montana. Men jag tackade 
nej, vilket kanske var dumt.

efter ett kort läroår i Värmland 
hamnade jag i Californien och fick en 
fantastisk introduktion till den logope-
diska traditionen i USA. Jag intresserade 
mig mest för samtalsanalys och prag-
matik som verkligen var på modet just 
då och flera framstående forskare på 
detta område höll till just i Santa Barbara. 
Jag hade träffat en amerikansk flicka 
och vi fick en dotter, Amanda, som lärde 
sina första ord på spanska och apache 
av grannfrun Conny som var babysitter 
åt oss och sen svenska innan hon lärde 
sig engelska. Idag är hon dessvärre 
bara flytande talare av engelska och 
svenska. 

efter att jag flyttat tillbaka till Sverige 
jobbade jag i nästan 20 år på Sahlgrenska 
och var med om starten av logopedut-
bildningen där från 1980. Jag har sysslat 
mycket med rehabilitering av patienter 
med larynxcancer och vi var ett fint 
team som byggde upp rehabiliteringen 

med röstventiler i göteborg på 80-talet. 
Vi engagerade förgrundsgestalter som 
eric Blom och Franz Hilgers och höll 
fristående kurser om detta. Mitt samar-
bete med Lena Hartelius kring patien-
ter med dysartri var otroligt stimulerande 
och produktivt. Lena har fortsatt fram-
gångsrikt och forskar inom detta om-
råde och är ju idag en auktoritet inom 
hela logopedivärlden.

I slutet på 80-talet kom jag in på 
dysfagiområdet och har sedan dess 
specialiserat mig alltmer inom detta. 
Redan 1988 hörde jag talas på ASHA 
om en endoskopisk metod att studera 
sväljningsfunktionen hos patienter med 
orofaryngeal dysfagi. Metoden har jag 
introducerat i Sverige tillsammans med 
foniatrer och öronläkare i göteborg. Vi 
kallade den för FUS på svenska och 
det är idag en metod som är känd 
bland alla landets öronläkare och logo-
peder (även om inte alla kan göra en 
riktig FUS!). Vi hade möjlighet 1993 att 
ordna den första poängkursen i dysfagi 
någonsin i Sverige med bl a Jeri Loge-
mann, Susan Langmore och Barbara 
Sonies som eminenta föreläsare från 
USA. Jag har förstås gått många kurser, 
workshops etc inom dysfagiområdet i 
Sverige, england, USA, tysklad med 
flera länder. dysfagi ingick överhuvud-
taget inte i logopedutbildningen på 70-
talet såvitt jag minns.

När jag jobbade som cheflogoped 
några år i Luleå på 90-talet blev jag im-
ponerad av att de flesta man mötte, 
inte bara inom sjukvården, verkade 
veta vad en logoped gör. det var man 
verkligen inte van vid på den tiden i 
andra delar av landet. Förklaringen är 
nog ganska enkel, det var faktiskt i 
Norrbotten som Sveriges förste logo-
ped fanns, Han heter Sven Wedin och 
startade den första landstingsfinansie-
rade logopedmottagningen i Sverige 
vid Boden garnisonssjukhus redan i 
början på 1950-talet. Han hade en 
masters i logopedi från ett känt univer-
sitet i USA, det fanns ingen logoped- 
eller ens talpedagogutbildning i Sverige 
vid den tiden. Men han kallade sig för 
logoped och beteckningen är alltså väl 
inkörd i den delen av Sverige. 

När jag jobbade på foniatriska avd på 
Sahlgrenska samlade jag i flera år på 
roliga missuppfattningar om vår yrkes-
beteckning. en gång fick jag t ex ett svar 
från en tysk firma som hade adresserat 
brevet till Herr Logopäd von Iatern. en 
annan gång befann jag mig på väg till 
en kurs i London och blev utfrågad i 
passkontrollen om mitt besök gällde 
affärer eller nöje – det var ju lite av båda-
dera. då frågade passtjänstemannen 
mig om mitt yrke varpå jag svarade  
ordentligt: ”I’m a speech-language 
pathologist”. då såg han lite klurig ut 
och sken upp och sa: ”oh, I suppose 
that means you’re working with dead 
languages, Sir?” Javisst, svarade jag. 
och blev faktiskt insläppt. 

TExT: Per Svensson 
FOTO: Henrik Alfredsson
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Läs mera om AVT i LOGOPEDNYTT 6/06

DE VIKTIGASTE BESLUTEN  
I KORTHET

Gemensam inkomstförsäkring vid 
arbetslöshet
För att trygga medlemmarnas inkomst 
vid arbetslöshet försäkrar förbundet 
alla medlemmar, som är med i och 
uppfyller kraven för medlemskap i 
AeA. Försäkringen ger motsvarande 
80 procent av lönen upp till 50 000 kr 
per månad under en period av 120 dagar. 
Försäkringen träder i kraft från och 
med 1 januari vilket innebär att de första 
utbetalningarna kommer att kunna ske 
från och med den 1 juni 2007.

Kunskapspolitik
en programförklaring som vill verka för 
att slopa stuprörstänkandet såväl inom 
som utanför förbundet. Syftet är att för-
stärka dIK-medlemmarnas möjligheter 
på arbetsmarknaden och sätta fokus 
på relationen mellan utbildning, forsk-
ning och arbetsmarknad. Inom ramen 
för kunskapspolitik kommer en rad 
projekt att drivas, bland annat kommer 
dIK att utöka servicen till medlemmarna 
vad gäller karriärrådgivning och utbild-
ningsfrågor. dIK kommer också att driva 
frågan om kvalitetsaspekter på både 
humanistisk utbildning och arbets-
marknadspoliska åtgärder som till exem-
pel Access och initiera forskning kring 
ekonomisk värdering av folkbibliotek.

Reducerad avgift för nya i yrkeslivet
Studenter som övergår till att vara yrkes-
verksamma kommer att få en reduce-

rad avgift under sitt första år i förbun-
det. Skälet är att flera konkurrerande 
förbund lockar med låga ingångsavgif-
ter och att dIK på det här sättet vill 
stärka möjligheten att kommunicera 
med medlemmar som är nya på arbets-
marknaden.

DIKs verksamhet och  
medlemsavgifter 2007 till 2009
Under den kommande kongressperioden 
ska dIK intensifiera sitt rekryteringsar-
bete, fortsätta med den grundläggande 
basverksamheten och inleda arbetet 
med att etablera kunskapspolitiken. ett 
stort arbete med analyser, information 
och lobbying kommer att krävas för att 
uppnå de uppställda målen. För att 
kunna införa inkomstförsäkringen och 
samtidigt driva och intensifiera verk-

samheten beslutade kongressen att 
höja medlemsavgifterna.

det innebär att från och med 1  
januari 2007 höjer dIK medlemsavgif-
ten till 220 kr per månad för yrkesverk-
samma och arbetslösa som har en lön 
eller ersättning som överstiger 13 000 kr 
i månaden. Samma avgift gäller också 
för fria yrkesutövare som har en an-
ställning på minst halvtid.

den reducerade avgiften kommer 
att bli 146 kr per månad.

yrkesverksamma medlemmar som 
arbetar sitt första yrkesverksamma år 
efter avslutade studier får en ny avgift 
om 124 kr per månad.

Studenter har en medlemsavgift på 
100 kr för hela sin studietid och icke 
yrkesverksamma får en medlemsavgift 
på 240 kr per år.

Nu inför dIK inkomstförsäkring, inriktar sitt arbete på kunskapspolitik och 
satsar på karriärrådgivning. Kongressen ställde sig bakom samtliga förslag 
som styrelsen lagt fram. Karin Åström Iko fick förnyat förtroende och valdes 
enhälligt till förbundsordförande för de kommande tre åren, Karin Linder 
omvaldes till vice ordförande.

dIKs förbundsmöte

DIKs nya förbundsstyrelse. Bakre raden från vänster: Karin Linder, Anna-Lena dynesius,  
Katrin Hellers, erik palm, Karin Åström Iko, eva M Hansen och Camilla Lundberg.  
Främre raden: Lars einarsson, Inger Fehn, Lars Aldemark, Maj eriksson samt Martin Andrén.
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Logopedkurs xII – Dax för 25-årsjubileum 2007!
Vi föreslår lördag 5 maj -07. Skicka omgående din mailadress till 
gunnel.klernas@telia.com så kommer vi kontakta dig. 

Festkommittén
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Astrid Frylmark 
avgår som chefslogoped i Sundsvall
Som logoped sedan 30 år tillbaka har jag 
kunnat följa vårt yrkes utveckling. Jag har 
arbetat såväl inom hälso- och sjukvården 
som i primärkommunen. Tyvärr har såväl 
arbetsgivare som patienter och även vi själva 
inom yrket vant oss vid att vi är en liten 
och ovanlig skara. Vi har accepterat att vi 
oftast bara kan erbjuda undermåliga vård-
insatser, långt från evidensnivå, och att vi 
inte är teammedlemmar på samma villkor 
som andra yrkesgrupper inom habiliteringen. 
I primärvården är vi så gott som okända. 

Jag bor sedan några år tillbaka i Väster-
norrlands län, en del av Sverige som i 
decennier varit känd som ”en vit fläck 
på kartan” när det gäller logopedi. Här 
har jag genom skrivelser, uppvaktningar, 
medicinsk revision och diverse statistik-
redovisning försökt åstadkomma en ut-
veckling av logopedin. Visst har mycket 
hänt, men i dagsläget får logopedin i 
Sundsvall inte expandera trots att vi är 
sämst bemannade i Sverige i förhållande 
till antalet invånare. Nu examineras logo-
peder men tjänster inrättas inte för de 
nyutbildade som vill vara med och 
bygga upp vård på lika villkor i vår del 
av landet. Ändå sägs målsättningen 
bland länets beslutsfattare vara att till-
handahålla vård av ”genomsnittlig” om-
fattning för länets invånare. detta gäller 
inte och har aldrig gällt våra patient-
grupper. 

Vid en jämförelse med länder som 
har motsvarande ekonomi och utbild-
ningsnivå är logopedin sämre utbyggd 
i Sverige. en förklaring är att utbild-
ningarna har startats sent och värnat 
mer om kvalitet än kvantitet varför andra 
yrken har expanderat snabbare. I hela 
landet finns därför betydligt färre logo-
peder än psykologer, arbetsterapeuter 
m. fl. grupper.

När jag valde att flytta till länet 
2002 informerades jag om att verk-
samhetens utvecklingsmöjligheter var 
stora. För att tacka ja till arbete i länet 
begärde jag att en medicinsk revision 
skulle genomföras, vilket skedde 2003 
och gav faktaunderlag för de åtgärder 
som är nödvändiga för utveckling av 
verksamheten. Alla då verksamma lo-
gopeder i länet ställde sig 2004 i en 
skrivelse bakom kravet på 23 logope-
der som en nedre smärtgräns vad gäl-
ler antal tjänster under ett uppbygg-
nadsskede. det är fortfarande långt 
kvar till 23 logopeder, och ännu längre 
till ett europeiskt genomsnitt. 

Jag kan inte längre försvara bristen 
på kvantitet och kvalitet för mina an-
ställda. de får inte den professionsut-

veckling i att utreda och behandla som 
är nödvändig.

Jag kan inte längre försvara bristen 
på kvantitet och kvalitet för mina pa-
tienter. Några grupper får adekvat om-
händertagande. det gäller dock endast 
ett fåtal av patienterna (strupcancer, 
ALS och operationsfallen inom röst-
området). Övriga grupper får bedöm-
ning, information och ett och annat 
råd, mycket få någon riktig utredning 
och sällan behandling.

Jag kan inte längre försvara bristen 
på kvantitet och kvalitet för mina stu-
denter. den verksamhet där de får sin 
praktik är inte av sådan art att utbild-
ningen blir tillräcklig.

Som legitimerad logoped har jag 
en yrkesetik att följa. 

Som kliniker har jag ansvar för att 
patienter erbjuds relevanta vårdinsatser.

Som chef har jag ansvar för att min 
personal utvecklas i sin yrkesroll. 

Men – som chef har jag också ett 
ansvar att vara lojal med de beslut som 
fattas högre upp i organisationen. Jag har 
nu kommit ”till vägs ände”. Jag accepterar 
inte att det som borde ha varit en utök-
ning inför 2007 nu istället handlar om 
att få behålla de få tjänster som finns. 
Jag accepterar inte besked om att bl.a. 
utbildningsbudgeten ska skäras ned i 
en verksamhet under uppbyggnad. 

Mot denna bakgrund är jag inte 
längre villig att leda eller arbeta i verk-
samheten. Logopedin är en självklar 
del av vården och kommer att utveck-
las vidare. den utvecklingen får dock 
ledas av någon annan än mig. 

Min uppfattning är att de stora un-
derskotten i vården handlar om annat 
än kostnader för logopedi, och jag tror 
att det bland beslutsfattare skulle fin-
nas en acceptans för att denna del av 
vården får kosta betydligt mer än vad 
som nu är fallet.

Även i de delar av landet där logo-
pedin är som bäst utbyggd – som i 
Stockholm och Uppsala där jag tidigare 
arbetat – är logopedin långt ifrån rim-
ligt utbyggd idag. Jag anser det nöd-
vändigt med någon form av nationell 
kraftansamling bland oss logopeder för 
att hävda våra patienters rätt till vård, 
där antalet besök beror på art och grad 
av funktionsnedsättning och inte på 
geografisk hemvist, där alla patient-
grupper är välkomna till logopedmot-
tagningarna och där vi logopeder har 
samma möjligheter att erbjuda be-
handling som andra behandlande vård-
yrkesgrupper.

Astrid Frylmark

Inbjudan till kurs för logopeder i Röst-  
och Rörelsepedagogik 

Öland veckoslutet 8–10 juni 2007
För ytterligare information och anmälan, 

kontakta Ann-Christine ohlsson.  
e-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

Enh för Logopedi, Uppsala Universitet
platser kvar: Flerspråkighet; normal och 

avvikande språkutveckling, 5 p
Klinisk handledning II, elever med läs-  

och skrivproblem, 2p
Anmälan till: Anki gustavsson tel: 611 35 45 

eller mail: Anki.Gustafsson@neuro.uu.se

The 4th Nordic Conference  
on Orofacial Therapy 

Helsingör 20–21 april 2007. 
program och anmällningsblankett f 

inns på dSKoF:s hemsida www.dskof.dk

Den 1ste nordiske konference  
om stammen og løbsk tale 

21.-23. maj 2008, Nyborg Strand, Danmark
yderligere oplysning/forhåndstilmelding: 
yderligere oplysninger kan fås på dansk 

Videnscenter for Stammen. Skriv en e-post til 
davs@davs.dk. Her kan man også forhånds-

tilmelde sin interesse for deltagelse i 
konferencen. Nyt om konferencen kan løbende 

ses på www.stammen.dk/nordisk.html 

Seventh Pan European
Voice Conference (PEVOC7)

August 29th – September 1st, 2007
Hear the VoICe in groningen

For more information: www.pevoc7.nl

Kliniska forskningsseminarier  
vid enheten för logopedi och foniatri!

Konsekvenser av grav fonologisk avvikelse 
och effekter av logopedisk gruppbehandling 

hos tio 4–5-åringar
11 januari – Magisteruppsatsseminarium

Marianne Christensen, leg logoped. Handle-
dare: Monica Westerlund, leg logoped, 

docent. opponent: Monika Blom-Johansson, 
leg logoped

14.30–16.00. Lokal: Meddelas senare

Demensutredningar – diagnostiska strategier 
för kvantifiering av anomi

18 januari – Doktorandseminarium
Raffaella Öckinger, doktorand vid institutionen 

för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI. 
14.30–16.00. Karolinska universitetssjukhuset, 

Huddinge, rum C187

Språklateralitet och undersökningsmetoder
8 februari – Fritjof Norrelgen, leg logoped, 

Med dr
14.30–16.00. ÖNH-biblioteket, Karolinska 

universitetssjukhuset, Solna, plan 3 obs, lokal!

Evidensbaserad logopedisk vård
 22 mars – elisabet Lundström, leg logoped, 

doktorand, ellika Schalling, leg logoped, 
doktorand

14.30–16.00. Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge, rum C187

Fonation i rör – metod i röstterapi
19 april – Maria Södersten, leg logoped, 
docent, Britta Hammarberg, leg logoped, 

professor
14.30–16.00. Karolinska universitetssjukhuset, 

Huddinge, B68 (intill logopedklinikens 
reception)

Etik i klinik
 10 maj – eva Borell, leg logoped

14.30–16.00. Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge, rum C187

Kurskalendariet



12 LogopedNytt 1/07

tAKo-sentret i oslo är ett nationellt kompetenscenter, som tar emot patienter med 
ovanliga syndrom och sjukdomar med oralmotoriska dysfunktioner eller odontologiska 
problemställningar. Logoped, sjukgymnast och tandläkare har i nära samarbete samlat 
erfarenheter gällande undersökning och behandling av dregling.

dregling – en multiprofessionell utmaning

Vad är dregling? 
dregling är ofrivilligt läckage av saliv 
från munnen och anses beror på oral-
motorisk dysfunktion. orsaken är sällan 
överproduktion av saliv. dregling är 
normalt hos små barn, men daglig 
dregling efter 3–4 års ålder anses vara 
patologisk [1].
  
Orsaker till dregling  
hos barn och vuxna 
på tAKo-senteret möter vi många barn 
och ungdomar med olika grad av dreg-
ling. Vanliga medicinska diagnoser är 
olika syndrom med hypotoni, t ex  
Williams syndrom och Kabuki syndrom, 
samt tillstånd där psykisk utvecklings-

störning, cerebral pares (cp) och epi-
lepsi ingår i symtombilden. 

Rapporteringen av förekomsten av 
dregling hos barn med cp varierar 
mycket. Brodsky menar att 10–15% av 
alla barn med cp har ett behandlings-
behov för sin dregling [2]. tahmassebi 
och Curzon anger att 58% av barn 
med cp dreglar och att 33% har riklig 
dregling [3]. Förhållandet mellan ut-
vecklingsstörning och dregling är starkt. 
I en studie av oreland redovisas dreg-
ling hos 31% av barnen med grav ut-
vecklingsstörning och samtidig cp. I 
gruppen med grav utvecklingsstörning 
dreglade 36% av barnen. Inget barn 
med enbart cp eller annat fysisk funk-
tionshinder dreglade [4].

dregling kan vara ett av symtomen 
vid dysfagi hos vuxna. dregling före-
kommer vid multipel skleros, parkin-

sons sjukdom, amyotrofisk lateral skle-
ros samt efter stroke.

Multiprofessionellt samarbete
dregling är en komplex dysfunktion. 
tAKo-senterets erfarenhet är att multi-
professionellt samarbete är det som är 
mest framgångsrikt både vid undersök-
ning och behandling. det oralmotoriska 
teamet är sammansatt av logoped, 
sjukgymnast och tandläkare. Vid frågor 
om anatomiska avvikelser i näsa och 
svalg remitterar vi till öron-, näsa-, 
halsläkare.

Vid tAKo-senteret undersöker de 
tre yrkesgrupperna patienten tillsam-
mans. Vi identifierar negativa psykoso-
ciala konsekvenser av dreglingen t ex 
isolering och låg självkänsla, samt  
hälsoproblem såsom uttorkning, för-
stoppning och dålig andedräkt. Fukt 
runt munnen kan orsaka sår eller 
svampinfektioner. en praktisk konse-
kvens vid omfattande dregling är täta 
byten av sjalar och kläder [1].

Vanliga anatomiska avvikelser som 
påverkar möjligheten att svälja undan 
saliv är hinder för fri näsandning, bett-
fel som försvårar läppslutningen och 
kort tungband. oralmotoriska begräns-
ningar som vi ofta ser är nedsatt stabi-
litet i underkäken, svag läppmuskula-
tur med samtidig överaktivitet i muskler 
på hakan och i munbotten, nedsatt  
intraoral känsel, begränsad rörlighet i 
tungan, infantilt sväljmönster, samt få 
och ineffektiva sväljningar. Andra fak-
torer som bidrar till dregling är dålig 
huvudkontroll med framåtlutad kropps-
position, samt sugning på fingrar och 
kläder.

på tAKo-senteret tillämpar vi två 
fyrgradiga skalor för att mäta grad och 
frekvens av dregling. Lätt dregling be-
tyder att saliv rinner ut på underläp-
pen, måttlig dregling att saliv rinner 
ner på hakan, riklig dregling att saliv 
kommer på bröstet och mycket riklig 
dregling att saliv kommer på bord eller 
golv. För att ange dreglingsfrekvensen 
används aldrig, ibland, ofta och kon-
stant [5].

det är svårt att mäta volym av saliv 

hos personer med grava funktionshin-
der på ett tillförlitligt sätt. Blasco kon-
kluderar med att en tillräcklig metod i 
kliniskt arbete kan vara att räkna anta-
let byten av haklappar [6]. en mer ob-
jektiv metod för att registrera behand-
lingseffekten är dreglingsindex (drooling 
quotient, dQ). där saliv utanför det 
läppröda registreras var 15:e sekund 
under 10 minuter (40 mätningar). dQ i 
kombination med teacher drooling 
Scale och visuell analog skala (VAS) för 
registrering av föräldrarnas uppfattning 
om svårighetsgraden har använts i 
forskningssyfte [7].

Behandlingsalternativ
det är väsentligt att anatomiska av- 
vikelser åtgärdas före andra typer av 
behandling sätts in. Samarbete med 
öron-, näsa- halsläkare och ortodontist 
är därför väsentligt.

det finns tre huvudtyper av behand-
ling. orofacial träning är i regel det för-
sta alternativet. Behandling med läke-
medel är den andra möjligheten och 
det tredje alternativet är kirurgi [8,9].

Orofaciala träningsprogram
Vid fem års ålder har de flesta barn 
börjat bli medvetna om att de dreglar. 
det påverkar i sin tur motivationen att 
träna. detta är en viktig faktor att ta 
hänsyn till när beslut tas huruvida be-
handling ska påbörjas eller ej. 

träningsprogrammen ska innehålla 
aktiva, specifika och individualiserade 
övningar för att träna upp styrka och 
rörlighet i de muskler som har identi-

träning med munskärm.

Motståndsövningar med elektrisk tandborste.
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fierats vara orsaken till patientens dreg-
ling. Fokus läggs vid de svagaste län-
karna. Övningarna bör utföras dagligen, 
minst fem gånger i veckan. oftast tar 
det minst 6 månader före minskad 
dregling kan observeras.

det är grundläggande att förbättra 
nackstabiliteten och etablera näsand-
ning. Käkstabiliteten kan med fördel 
tränas med Chewy tubes. För att för-
bättra läppslutningen använder vi t ex 
munskärm och att dricka med sugrör. 
en effektiv övning när man kommit ett 
stycke på väg är att hålla ett tunt sugrör 
på tvären mellan läpparna och andas 
genom näsan. Samtidigt ska saliv sväljas 
undan med slutna läppar. tungmotori-
ken kan tränas genom motståndsöv-
ningar med elektrisk tandborste samt 
olika typer av gomplattor. Manipula-
tionsövningar med tuggummi används 
ofta. en gomplatta kan också stimulera 
till ökad sväljfrekvens.

Chewy tubes och munskärm finns 
beskrivna på Mun-H-centers hemsida 
där hjälpmedlen också kan beställas 
medan olika typer av gomplattor finns 
på hemsidan för oralmotoriskt cent-
rum, danderyds sjukhus.
 
Läkemedel
Läkemedel för att minska salivsekretio-
nen kan prövas då man inte ser någon 
effekt efter sex månader med orofacial 
träning. 

det finns några undantag för att 
sätta in orofacial träning och i stället 
föreslå läkemedel som första behand-
ling. det gäller främst vuxna patienter 

med snabbt progredierande neurolo-
giska sjukdomar, men också barn med 
okontrollerad epilepsi eller syndrom i 
kombination med starkt nedsatt kogni-
tiv förmåga, t ex Angelmans syndrom 
och Cornelia de Lange syndrom. den 
sistnämnda gruppen är ofta helt omed-
veten om dreglingen och har små möjlig-
heter att kooperera vid träning. 

tAKo-sentret ger endast rekom-
mendationer när det gäller att pröva 
behandling med antikolinergika i tab-
lettform. Vi har huvudsakligen erfaren-

het av att använda hyoscyamin (egazil 
duretter®). patientens läkare gör en 
medicinsk bedömning om det är lämp-
ligt att använda läkemedel och kon-
trollerar hälsoeffekterna efter påbörjad 
behandling. Man måste alltid vara sär-
skilt observant på biverkningar som 
förstoppning, karies och muntorrhet. 
det är stor varation i vilken grad  
patienterna och deras föräldrar önskar 
reducera saliveringen. en del medici-
nerar endast vid speciella sociala till-
fällen och andra tar sin medicin varje 
morgon innan de går till skolan. 

Scopolaminplåster kan ha allvarliga 
neurologiska biverkningar och kan inte 
rekommenderas för bruk annat än vid 
enstaka tillfällen.

Botulinumtoxininjektioner i de stora 
spottkörtlarna reducerar salivsekretio-
nen [10]. Vuxna som kan samarbeta 
injiceras i vaket tillstånd medan barn 
sövs. Injiceringen bör ske med ledning 
av ultraljud. Både injektioner i sub-
mandibularis- och parotiskörtlarna finns 
beskrivna i litteraturen. effekten visar 
sig cirka två veckor efter injiceringen 
och varar 3–6 månader.

Vid Lovisenberg diakonale Syke-
hus har 15 patienter fått botoxbehand-
ling mot dregling. två av dessa är barn 
med cp och resten är patienter med långt 
framskriden parkinson. Några barn med 
olika ovanliga syndrom har behandlats 
på andra sjukhus. Behandlingen av 
parkinsonpatienterna har haft god  
effekt på dreglingen. effekten har varit 
mindre för barnen med cp, vilket sanno-
likt beror på att för liten dos injicerats.

Kirurgi
endast ett fåtal av de patienter som haft 
kontakt med tAKo-sentret har be-
handlats kirurgiskt för sin dregling. 
tAKo-senterets synpunkt är att kirurgi 
kan vara ett alternativ för patienter som 
inte har motoriska eller kognitiva resur-
ser att träna upp sin oralmotoriska för-
måga och där läkemedelsbehandling 
inte är ett alternativ av medicinska  
orsaker. Man kan t ex se att botox- 
injektioner under narkos skulle behö-
vas flera gånger per år under många år 
framöver.  det kan vara biverkningar 
av antikolinergika eller att det finns 
ogynnsam läkemedelssamverkan. 
 
Framgångsrik behandling
patientens medvetenhet om dreglingen 
och motivation för behandling är viktiga 
faktorer för framgångsrik behandling. 
det är klokt att före påbörjad behand-
ling bedöma om tidpunkten är rätt för 
att introducera tidskrävande träning. Vi 
vet som sagt att det krävs daglig träning 
över lång tid för att se resultat.

Vi har i efterhand kunnat se flera 

exempel på en lyckad kombination av 
oralmotorisk träning och läkemedels-
behandling. Vår uppfatting är att det 
ibland har varit avgörande för behand-
lingsresultatet att barnet fått uppleva 
skillnaden mellan att vara våt och att 
vara torr runt munnen.

efter avslutad intensiv oralmotorisk 
träning bör patienter med kroniska till-
stånd fortsätta med dagliga aktiviteter 
för att upprätthålla god oralmotorisk 
kontroll. dricka med sugrör och tugga 
tuggummi passar utmärkt.

Pamela Åsten
Leg logoped

KoNtAKt
pamela.asten@tako.no
Lovisenberg diakonale Sykehus, 
tAKo-senteret, 0440 oslo
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dagen om Auditory Verbal therapy (AVt) var tänkt för dem som arbetar 
med barn i förskoleåldrarna, i första hand barn med hörselskada/dövhet men 
också för dem som arbetar med att utveckla lyssnande, kommunikation och 
social förmåga hos barn utan hörselskada.

Auditory Verbal therapy – AVt 
– fortbildningsdag på RC tal och språk

Logopederna Ulrika Löfkvist och pia 
Rasmussen vid Sektionen för Cochlea-
implantat (CI), Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge, föreläste och dis-
kuterade med en entusiastisk skara 
deltagare från resurscentret, närliggande 
kommuner och landsting. 

AVt är ett arbetssätt som innebär 
ett habiliterande arbete för och med 
barn som använder hörapparat och/eller 
CI. AVt-terapeuten utbildar barnens 
föräldrar, så att de lär sina barn att för-
stå och använda talspråk genom att an-
vända hörsel och lyssnande på allra bäs-
ta sätt, något som är nödvändigt också 
för hörande barn med språkstörning.

det gäller att stödja tidig upptäckt 
av hörselnedsättning och att snabbt 
sätta in hörselhabiliterande åtgärder, där-
ibland AVt. CI opereras in allt tidigare 
– nu vid 10 månaders ålder, och ibland 
t o m vid 7–8 månaders ålder – och be-
hovet av AVt ökar. Hörselåldern räk-
nas från det barnen hör ”bra” men pia 
och Ulrika betonade att barnen inte 
blir normalhörande. det krävs avse-
värd ansträngning för barnen att upp-
märksamma och tolka auditiv informa-
tion. Närhet till talaren är viktig och 
barnen är beroende av en god ljudmil-
jö. pia och Ulrika pratade om ”den 

akustiska bubblan” – att ett barn med 
hörselskada behöver mer medveten 
lyssningsträning och språklig stimulans 
än hörande barn. Något som också 
stämmer för ett hörande barn med 
språkstörning. I AVt är det viktigt att 
säga hela meningar och att säga dessa 
uttrycksfullt och barnriktat dvs med 
betoningar, pauser, repetitioner och 

något förhöjt röstläge, så att lyssnandet 
underlättas. Mer prat i lek och vardags-
kommunikation behövs för att komma 
innanför ”den akustiska bubblan”! 

Föräldrarna är de viktigaste aktö-
rerna. I handledningen till föräldrarna 
betonas att det är de  som är de primära 
modellerna för barnens utveckling av 
lyssnande och tal. AVt-terapeuten träf-

far barn och förälder i regel en timme/
vecka under en viss period. Barnets  
utveckling följs och terapeuten ger för-
äldrarna fortlöpande förslag och  
rekommendationer. Föräldrarna blir 
medvetna om hur de kan integrera 
lyssnandet i barnets hela vardag och 
de stimulerar sitt barn att använda hör-
seln och talspråket i alla vardagliga  
situationer. Målet är att barnen ska in-
kluderas i vanliga förskolor och skolor 
med anpassningar och stödåtgärder. 
Många familjer är intresserade av 
tAKK-kurser. I Sverige anses det vara 
möjligt att kombinera tal, tecken och 
AVt och logopederna ger även oral-
motorisk träning vid behov.

Målsättningen med fortbildnings-
dagen var att deltagarna skulle få inspi-
ration och verktyg som skulle kunna 
komma till användning i det dagliga  
arbetet och det infriades till fullo. Vikten 
av kommunikation, av lust och glädje i 
arbetet, av respekt för klienterna, stora 
som små, genomlyste hela dagen. 

TExT & FOTO: Ylva Segnestam logoped 
RC tal och språk

Åhörare på AVt-dagen

det är viktigt med full öronkontakt!
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Nationell konferens i logopedi
Den första nationella konferensen i  
logopedi har ägt rum i Jönköping.  
Arrangörerna var logopederna i Jönköpings 
län, Landstingets utvecklingsavdelning – 
Qulturum och Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet.

200 logopeder från olika delar av landet 
hade kommit samman för att lyssna till 
4 huvudföreläsningar och 33 kortföredrag.

temat var att bygga broar från forsk-
ning till kliniskt arbete. det är viktigt att 
skapa fora för presentation av resultat 
och för att ge impulser till vidare studier.

Innehållet var varierat. Se förteck-
ning över kortföredragen här intill. det 
var mycket intressanta och spännande 
kortföredrag från pågående studier, av-
slutade magisteruppsatser och mer om- 
fattande forskning.

Konferensen som ägde rum på Jön-
köpings hotell och konferens inleddes 
med en storföreläsning av Göran Henriks, 
utvecklingsdirektör på Qulturum. Han 
pratade om vikten av att bygga broar 
mellan forskning och kliniskt arbete. Vi 
måste minska gapet mellan det vi vet 
och det vi faktiskt gör och bedriva för-
bättringsarbete i vardagen genom att 
mäta över tid vad vi gör och våra resul-

tat. detta är ett uppdrag vi har för att 
kunna möta morgondagens kunder.

Från SBU (Statens Beredning för medi-
cinsk Utveckling) kom Bo Freyschüss 
och berättade om evidens och vikten 
av randomiserade studier. Kan vi lita 
på de rubriker vi möter om vad forsk-
ningen kommit fram till när man inte 
gjort sammanställningar av flera olika 
undersökningar?

Inom logopedin finns några rando-
miserade studier men det behövs mycket 
mer framför allt när det gäller jämförel-
ser av olika behandlingsmetoder.

Vad vet vi om ICF och hur använder 
vi det och hur många använder det? 
Lena Hartelius, docent och logoped 
från logopedutbildningen i göteborg, 
presenterade på ett mycket pedago-
giskt sätt systemet med ICF. det visade 
sig att många börjat använda begrep-
pen – särskilt de som arbetar tillsam-
mans med andra professioner som t.ex. 
inom habilitering och rehabilitering. 
det är faktiskt spännande och man blir 
lite sugen på att försöka tränga djupare 
in i detta och framför allt pröva att an-
vända det.

”djurens språk och människors lä-
ten” var rubriken på den sista huvudföre-

läsningen. Zoologiprofessorn Sverre 
Sjölander från Linköpings universitet 
berättade underhållande om djurens 
kommunikationssätt och ställde det i 
relation till människans sätt att kom-
municera. en del företeelser var inte 
helt olika (särskilt när det gällde stenål-
dersmänniskan) andra var mycket olika 
som t.ex. djurens brunstsignaler som 
skiljer sig ordentligt från människans 
(som tur är, kanske!).

det var en trevlig konferens med 
många trevliga människor som kunde 
ägna sig åt lite social verksamhet också. 
på torsdagen var det after work med 
mingelbuffé. 

Konferensen avslutades av Anette 
Lohmander, Sahlgrenska akademin, 
göteborgs universitet som varit delaktig 
i planeringen genom att skicka ut direk-
tiv om kortföredragen, samlat in dem 
och hjälpt till med tips och muntra till-
rop. Hon avslutade med en förfrågan 
till Jönköping om vi kunde anordna 
konferens om två år igen. Vi tänker en 
liten stund på det…

tack alla medhjälpare och deltagare!       

TExT & FOTO: Birgitta Henning
cheflogoped i Jönköpings län

Ing-Marie tallberg Magdalena Jochym-Nygren

Nordiska möten i neuropsykologi har arrangerats av de Nordiska 
neuropsykologiska föreningarna sedan 1982. Nu är det Sveriges 
Neuropsykologers Förenings tur att vara arrangör och det Nionde 
Nordiska Mötet i Neuropsykologi kommer att äga rum på Svenska 
Mässan i Göteborg 19–22 augusti 2007. Kongressen erbjuder ett 
digert program med presentationer av såväl grundforskning som 
kliniska tillämningar inom neuropsykologin och närliggande 
områden. Som fördjupningstema för mötet har vi valt ”ON 
SPEAKING TERMS WITH THE BRAIN – Mechanisms and 
Disorders of Communication”. 

Tolv mycket framstående inviterade föreläsare kommer att belysa 
såväl evolutionen av det mänskliga språket (Michael Corballis, 
William Calvin, Giacomo Rizzolatti) som olika former av social och 
känslomässig kommunikation (Uta och Chris Frith, Maureen Dennis). 
Dyslexi och andra former av störd språkutveckling kommer att 
belysas (April Benasich, Ingvar Lundberg) liksom hjärnmekanismer 

bakom bilingualism (Michael Ullman, Matti Laine). En nestor inom 
neuropsykologin, Joaquin Fuster, kommer att belysa hjärnmekanis-
merna bakom arbetsminnet och Edvard Moser kommer att berätta 
om hur de nyupptäckta ”grid”-cellerna gör det möjligt att hitta rätt  
i omgivningen. Därutöver kommer aktuell forskning inom neuro-
psykologin och närliggande områden att belysas i ett digert program 
med symposier, fria föredrag och posters. Vi kommer också att 
arrangera ett antal halvdags utbildningskurser. 

Hela programmet och annan information finns på mötets 
hemsida www.neuropsykologi.org/nordic2007, där man också kan 
anmäla sig och skicka in abstracts. Vid anmälan före årsskiftet får 
man en extra rabatt på konferensavgiften. Kontaktadress till 
Organisationskommittén: nordic2007@neuropsykologi.org. 

Jarl Risberg, Ordförande för SNPF och Organisationskommittén.

Mingelbuffé

Människans förmåga att kommunicera står i centrum  
vid det nionde nordiska mötet i neuropsykologi

Så boka redan nu in 19–22 augusti 2007 för ett 
kommunikativt möte utöver det vanliga!

BOKA REDAN NU IN 19–22 AUGUSTI 2007 
för ett kommunikativt möte utöver det vanliga!
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Ett paradigmskifte?

Joseph Kalinowski och Tim Saltuklaroglu är 
logopeder och har doktorerat i logopedi. 
Båda stammar och har en del personliga erfa-
renheter av olika behandlingsmetoder.  Joseph 
Kalinowski var med och tog fram och utveck-
lade den AAF (altered auditory feedback) appa-
rat som kallas SpeechEasy och som har fått 
mycket uppmärksamhet i stamningskretsar 
de senaste åren. I boken förklarar Kalinowski 
och Saltuklaroglu de bakomliggande teore-
tiska resonemangen till behandling med hjälp 
av SpeechEasy. De gör en genomgång av olika 
sätt att beskriva stamning samt behandlings-
former och resonemanget leder så småning-
om fram till författarnas egen stamnings-
modell och ett förslag på hur stamning kan 
hanteras och behandlas med hjälp av AAF.

Kalinowski och Saltuklaroglu börjar i stor stil 
med att ganska utförligt hävda att det man nu 
skall beskriva innebär ett paradigmskifte för 
stamningsområdet. därefter följer en genom-
gång av teorier kring orsaken till stamning, från 
travis teori om cerebral dominans och att 
stamning hör ihop med vänsterhänthet till 
Johnson, Sheehan och Van Riper. I nästa kapi-
tel tar man upp olika sätt att beskriva stamning 
och stamningsutveckling, tex Van Ripers spår 
och Bloodsteins olika faser  och visar hur de 
antagande man genom åren gjort i sin defini-
tion av stamning och synen på etiologin påver-
kar behandlingen. de menar att kanske har 
problemet med tidigare definitioner varit att 
man inte separerat orsaker till stamningen från 
effekter av stamning.

grundläggande för alla som söker orsaken 
till stamning är att hitta en invariant för stam-
ning, det vill säga en gemensam faktor som all-
tid finns hos de som stammar och inte hos 
ickestammare och alltså kan ses som det som 
orsakar stamning. Störningar i talflytet är till ex-
empel inte en invariant eftersom även perso-
ner som inte stammar kan ha upprepningar 
och personer som stammar kan tala flytande 
och ändå känna sig som stammande personer. 
Invarianten måste finnas före själva störningen 
uppstår för att vi skall kunna vara säkra på att 
den inte är en effekt av stamning. Unisont tal är 
enligt författarna en viktig ledtråd, eftersom 
detta så effektivt inhiberar (hämmar/förhindrar) 
stamningen i de flesta fall. detta resonemang 
leder författarna fram till den egna modellen. 
de konstaterar att ett meningsfullt sätt att för-
klara stamning är att säga att det är en central 
ofrivillig blockering (central involuntary block). 
Med ”block” menar man, vad jag förstår, inte 
det som vi logopeder i dagligt tal benämner 
blockering utan ett hinder/stopp i talproduk-
tionen på en mer central eller högre neurolo-
gisk nivå. För enkelhetens skull använder jag 
ändå det svenska ordet blockering fortsätt-
ningsvis. Man gör inget antagande om orsaken 
till blockeringen men menar att det förefaller 
som om en benägenhet till störningen är med-
född och att den påverkas av både arv och mil-
jö. denna centrala blockering löses initialt upp 
automatiskt genom en ofrivillig repetition. Hos 
80% av barnen det vill säga de som spontanlä-
ker är det detta som är den helande mekanis-
men. Hos de som fortsätter stamma verkar det 
som om den här från början helande mekanis-

men (repetitioner) ”löper amok” och vi får  
istället en utveckling av olika typer av stam-
ningsbeteenden. dessa stamningsbeteenden 
är alltså symtom på en centrala ofrivilliga 
blockering och inte själva grundproblemet. 
Författarna menar att det som beskrivs i denna 
”minimalistiska modell” är orsaken till allt 
stamningsbeteende såväl öppet som dolt, inre 
och yttre och att dessa syftar till  att kompen-
sera för den centrala blockeringen. Kalinowski 
och Saltuklaroglu identifierar tre olika nivåer 
som dessa symtom kan visa sig på:

Nivå 1: Centrala kompensatoriska strategier 
(undvikanden av ljud, ord, människor, platser 
samt ordbyte, dold kamp och negativa reak-
tioner).

Nivå 2: Subperceptuell stamning (kampbe-
teenden på neuromuskulär nivå som visar sig i 
akustiska analyser men inte noteras percep-
tuellt).

Nivå 3: Öppna märkbara kampbeteenden 
(repetitioner, förlängningar och medrörelser).

Författarna menar att man vid mätning av 
behandlingseffektivitet måste ta hänsyn till 
samtliga nivåer men att den viktigaste är den 
första, det vill säga centrala kompensatoriska 
strategier. den kan man enbart mäta genom att 
fråga den som stammar om dennes upplevel-
ser och det bästa sättet att mäta är därför med 
hjälp av självsvarsformulär, till exempel pSI.

efter denna relativt grundliga genomgång 
av både andras och den egna synen på stam-
ning följer en beskrivning av olika metoder för 
stamningsbehandling, både fluency shaping 
och stamningsmodifiering. Man påpekar att så 
länge vi inte känner till orsak eller lokalisering 
av denna centrala ofrivilliga blockering så kan 
vi inte bota själva stamningen. Behandlingen 
bör i stället vara inriktad på att hitta ett sätt att 
hantera stamningssymtomen och eftersom 
dessa är så individuella så kan det se mycket 
olika ut.

Innan den egna behandlingsmetoden tas 
upp introduceras begreppet ”acoustic gestures” 
eller ”speech gestures” , det vill säga hjärnans 
representation av vad som händer i ansatsrö-
ret. talgesterna  är nyckeln till att vår percep-
tion av tal fungerar. För att vi skall kunna an-
vända dessa i vår perception behöver vi 
spegelneuron.  Neuron avger nervimpulser 
både när individen utför en viss handling och 
vid observerandet av samma handling utförd 
av en annan individ. på det viset speglas bete-
enden som om observatören själv utförde det. 
ett sätt att aktivera spegelneuronen är via uni-
sont tal eller genom de tidigare nämnda ofrivil-
liga självreglerande repetitioner som man me-
nar löser upp den centrala blockeringen. 
Frivillig stamning kan också var en sådan 
”acoustic gesture” vilket gör det till en många 
gånger ganska effektiv metod för att öka talfly-
tet enligt författarna. eftersom stamningen 
uppstår på en neural nivå så är det också där 
den skall inhiberas, det kan göras genom uni-
sont tal. Kalinowski menar att det som gör att 
unisont tal minskar stamningsbeteenden är att 
det engagerar spegelneuronen.

Att få en andra talsignal, utöver den man får 
genom att man hör det egna talet menar förfat-
tarna är det som kan aktivera spegelneuronen 
och därmed upphäva blockeringen. den andra 
talsignalen kan skapas genom att man hör 
någon annan tala eller att man hör det egna 

talet med fördröjning så att hjärnan tror att det 
är någon annan som talar, till exempel med 
hjälp av dAF (delayed auditory feedback). 
den här typen av apparater har funnits länge 
men fördelen med just Speecheasy är att den 
är liten och inte syns, vilket kan vara viktigt för 
den som stammar eftersom man inte vill ut-
märka sig. Kalinowski och Saltuklaroglu menar 
att man genom att använda dAF och/eller FAF 
(frequency altered feedback) kommer åt den 
grundläggande neurala blockeringen, på så 
sätt minskas automatiskt symtomen på de olika 
nivåerna. 

Boken avslutas med 6 fallbeskrivningar där 
Kalinowski själv är en. två av dessa beskriver 
fall där metoden inte fungerade som önskat. 
de fyra andra fallbeskrivningarna berättar om 
personer som verkar ha uppnått en effekt av 
större säkerhet i kommunikativa situationer 
och mindre frekvent stamning till följd av att 
man använder Speecheasy och arbetar paral-
lellt med tekniker såsom exempelvis mjuka an-
satser. Metoden rekommenderas inte för små 
barn och fungerar inte heller så bra vid stam-
ning som mest består av tysta blockeringar. 
Speecheasy skall enligt författarna användas i 
kombination med logopedisk behandling. Kali-
nowski själv beskriver att han använder hjälp-
medlet större delen av sin vakna tid och för att 
inte få en adaptionseffekt som skulle kunna 
minska effekten ändrar han inställningarna på 
apparaten var 6:e månad. det är viktigt att inte 
se olika AAF apparater som ett sätt att bota 
stamning och det är också viktigt att patien-
terna är medvetna om det. Apparaten kan inte 
förväntas ge någon generaliseringseffekt i stör-
re utsträckning, det vill säga att man stammar 
mindre även när man inte använder apparaten. 
det är också nödvändigt att man fortsätter att 
lyssna aktivt på den talsignal som kommer från 
apparaten för att effekten skall uppnås. ett pro-
blem när den används med barn kan enligt för-
fattarna vara att de glömmer bort att lyssna på 
den.

personligen blev jag positivt överraskad 
över att författarna hade en helhetsbild av 
stamning och inte bara räknade stamningstill-
fällen, vilket jag fördomsfullt trodde om män-
nen bakom Speecheasy. en invändning man 
kan ha mot den presenterade stamningsmo-
dellen har att göra med beskrivningen av hur 
stamning hos små barn läker ut av sig själv ge-
nom automatiska mjuka repetitioner. detta är, 
enligt min uppfattning, svårt att förena med 
vad ehud yairi (early Childhood Stuttering, 
2005) visat, nämligen att de barn som spontan-
läker, dvs att stamningen försvinner av sig själv, 
mycket väl kan ha hårda blockeringar som de-
butsymtom och inte bara mjuka repetitioner 
som enligt Kalinowski och Saltuklaroglu är 
”moder naturs eget sätt att läka stamning”.

Jag är inte kvinna att bedöma om detta är 
ett paradigmskifte, vilket författarna hävdar, 
men boken är intressant för de som vill sätta sig 
in i tankarna bakom dAF/FAF, framförallt 
Speech easy, och som vill ha råd om hur hjälp-
medlet kan användas. 

Barbro Johannisson
Leg. Logoped, universitetsadjunkt

Institutionen för neurovetenskap och  
fysiologi/logopedi, Sahlgrenska akademin

Recension: Stuttering av Joseph S. Kalinowski och tim Saltuklaroglu
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Studentuellt

Hälsouniversitet i Linköping har sedan 
många år har haft ett utbyte med universi-
tet i den lilla staden Loni i Indien. Som-
maren 2006 deltog jag, som första logo-
pedstudent, i utbytet tillsammans med 
fem andra studenter från Hälsouniversi-
tetet. Vår grupp bestod av en student 
från varje utbildning: en arbetsterapeut, 
en folkhälsovetare, en sjuksköterska, en 
läkare, en sjukgymnast och en logoped. 

Vårt äventyr började den 17:e juli när 
vi landade på flygplatsen i Bombay. efter 
6 timmars bilfärd var vi framme i Loni 
där vi togs emot av den internationelle 
koordinatorn. Vårt schema var full-
späckat och aktiviteterna började redan 
dagen därpå. Som tur var blev det ändå 
något av en mjukstart med många väl-
komstmöten och rundvandringar. Snart 
började dock aktiviteterna övergå till 
studiebesök på universitetet, projekt-
arbete och utflykter. 

de flesta dagarna tillbringade vi på 
universitetet där vi delades in i grupper 
utifrån vilken utbildning vi studerade. 
Jag fick göra sjukgymnaststudenten 
sällskap på sjukgymnastutbildningen, 
eftersom det inte finns någon logoped-
utbildning i Loni. Jag och min svenska 
studentkollega fick besöka olika avdel-
ningar på sjukhuset och blev undervi-
sade i hur man mobiliserar patienter 
med olika typer av skador och sjukdo-
mar. Jag fick veta att sjukgymnasterna i 

Indien arbetar både med träning av 
oralmotorik och med behandling av 
sväljproblem. det var en positiv över-
raskning, men ändå blev det till slut för 
mycket skelettmuskler för min smak. 
För att göra mitt schema lite mer logo-
pediskt, fick jag auskultera på en 
”speech therapist” som tog emot  
patienter på sjukhuset varje måndag. 

Arbetet med vårt projekt tog också 
upp mycket av vår tid. Utbytet var en 
5-poängskurs och projektarbetet ut-
gjorde examinationen på kursen. det 
övergripande syftet med projektet var 
att visa hur vi studenter på Hälso- 
universitetet lär oss att arbeta multi-
professionellt. I praktiken innebar det 
att vi tillsammans skulle undersöka en 
grupp patienter med gemensamma 
svårigheter. När vi lämnade Sverige 
trodde vi att vår patientgrupp skulle bli 
barn med utvecklingsstörning, men på 
plats i Loni ändrades detta radikalt och 
istället fick vi göra ett projekt om polio-
patienter. För mig som logopedstudent 
var detta projekt tyvärr inte så givande, 
men det var en fantastisk upplevelse 
att åka ut i byarna och träffa patienterna 
i deras hem. 

Några gånger i veckan gjorde vi ut-
flykter för att besöka olika skolor, sjuk-
hus och yogacenter. Vi åkte iväg till-
sammans med lärare från sjukgymnast- 
utbildningen och de verkade uppskatta 
utflykterna minst lika mycket som vi 

gjorde. Ibland åkte vi bil i flera timmar 
och när det blev långtråkigt fördrev vi 
tiden med omväxlande svensk och indisk 
sång. Indiernas favorit blev ”Helan 
går”, men det var nog tur att vi inte be-
rättade vad den handlar om.

Vi hade inte så mycket fritid efter-
som indierna arbetar även halva lörda-
gen, men vi försökte ändå utnyttja 
kvällar och våra få lediga dagar till att 
uppleva Indien och den indiska kultu-
ren. på kvällarna hann vi med några 
utflykter till små närbelägna städer och 
under några lediga dagar besökte vi 
grottorna Ajanta och ellora samt staden 
Arungabad. de första två veckorna var 
vi riktigt ambitiösa gick upp tidigt varje 
morgon för att lära oss yoga, men efter 
två veckor utan sovmorgon svalnade 
yogaintresset i den svenska gruppen. 

Sammanfattningsvis var resan till 
Indien en fantastisk upplevelse och en 
nyttig erfarenhet. Inför nästa utbyte 
skulle det dock vara önskvärt med lite 
mer logopediskt innehåll! 

Julia Wallmann, logopedkurs 2 
Hälsouniversitetet i Linköping

en resa till Indien
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www.vgregion.se/jobb Västra Götalandsregionen arbetar för en god hälsa och 
tillväxt i Västra Götaland. Vår uppgift är att erbjuda god och tillgänglig hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet, och att verka för bättre miljö, rikt kulturliv, mångfald och goda 
kommunikationer.

Vi söker nya medarbetare
Alingsås lasarett

Logoped
inom öron- och/eller neurologopedi

Logopedmottagning lasarettet Alingsås 

Heltid/deltid efter överenskommelse. Vikariat. Tillträde snarast 
eller enligt överenskommelse t o m 2007-12-31.

Ref.nr: 02/07

Upplysningar: Chefl ogoped Monika Larsson, tfn 0322-22 64 46. 
Facklig företrädare Maria Rökaeus, tfn 0322-22 60 00, SACO.

Sista ansökningsdag: 2007-02-13.

Logoped
inriktning mot barn

Logopedmottagning lasarettet Alingsås 

Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt över-
enskommelse.

Ref.nr: 03/07

Upplysningar: Chefl ogoped Monika Larsson, tfn 0322-22 64 46. 
Facklig företrädare Maria Rökaeus, tfn 0322-22 60 00, SACO.

Sista ansökningsdag: 2007-02-13.

Logoped
Hälsofrämjande inom ett barnperspektiv 

Logopedmottagning lasarettet Alingsås 

Deltid 75 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 
Tillsvidareanställning 

Alingsås lasarett är ett fristående sjukhus med kunniga, delak-
tiga och engagerade medarbetare som erbjuder trygg och säker 
vård.

Inom ramen för ett hälsofrämjande sjukhus planerar Alingsås 
lasarett att inrätta en logopedtjänst med syfte att arbeta preven-
tivt, utbildande och handledande inom primärvård, förskola och 
skola.

Låter detta intressant? Vill du vara med och bygga upp denna 
verksamhet? 

Ring eller skicka din ansökan till oss.

Kvalifi kationer: Legitimerad logoped. Vi söker dig som har 
erfarenhet av att arbeta med barn inom samtliga diagnosom-
råden. Du behöver ha erfarenhet av samt gärna utbildning i att 
handleda andra personalgrupper. Du bör vara drivande och van 
att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplig-
het och samarbetsförmåga.

Upplysningar: Chefl ogoped Monika Larsson, tfn 0322-22 64 46.

Facklig företrädare: Maria Rökaeus, tfn 0322-22 60 00, SACO.

Ansökan märkt med refnr 4/07 sänds senast 7 februari 2007
till Alingsås lasarett, Administrationen, 441 83 Alingsås.

 Lediga platser
och kurser

 Lediga platser
och kurser

vi söker

Klippans kommun
264 80 KLIPPAN
Tel 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se www.klippan.se

Logoped
till Elevhälsans resursenhet

för mera info gå in på:

www.klippan.se

Bo och arbeta på Gotland

HabRehabenheten, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Logoped
Ref nr 2968LP

Välkommen att besöka oss på
www.gotland.se/ledigajobb
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Är DU vår nya chef  
vid sektionen för tal och språk?

Talkliniken vid Danderyds sjukhus är med sina 55 med-
arbetare en av landets största logopedverksamheter 
och har hela norra Storstockholm som sitt upptagnings-
område. Vid kliniken finns tre sektioner med inriktning 
mot barnlogopedi, förskole- och skollogopedi respektive 
tal och språk. Då en av våra sektionschefer nu övergår 
till att bedriva klinisk verksamhet på heltid, söker vi en

SEKTIONSCHEF FÖR TAL OCH SPRÅK
Inom sektionen utreder vi, diagnostiserar och behandlar personer 
med röst-, tal- och språkstörningar samt personer med ät- och 
sväljsvårigheter. Verksamheten sker i samarbete såväl med 
primärvårds- och kommunala inrättningar i sjukhusets närområde 
som med sjukhusbaserade verksamheter, fr. a. stroke-enheten 
och öron-, näsa, halskliniken. Dessutom bedriver vi specialverk-
samhet när det gäller utredning och behandling vid oralmotorisk 
dysfunktion, dyslexiutredningar och stamning. Vi samarbetar med 
flertalet av landets logopedutbildningar, främst med Enheten för 
Logopedi och Foniatri vid Karolinska Institutet. Arbetet bedrivs 
processinriktat och intresset för klinisk utveckling och forskning 
är stort bland medarbetarna.

Vi erbjuder dig…
ett stimulerande jobb med stora möjligheter att bidra till den 
fortsatta utvecklingen av det kliniska omhändertagandet av 
personer med kommunikativa svårigheter. Du kommer till en 
välfungerande verksamhet med kreativa och kompetenta 
medarbetare som trivs med sitt arbete. Din uppgift blir att 
driva den logopediska verksamheten inom sektionen med 
ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och miljöhänsyn.

Vi ställer höga krav på våra chefer
Du är en person med integritet som har god förmåga att analy-
sera, organisera och administrera verksamheten. Du stöder Dina 
medarbetare och är lyhörd för deras behov och synpunkter. Du 
ser fördelarna av samarbete, både inom sektionen och med 
andra enheter. Du är trygg i din yrkesroll och tycker att det är 
roligt att vara chef! Du är drivande i frågor som rör verksamhets- 
utveckling och använder dig gärna av medarbetarnas kompetens 
i olika utvecklingsfrågor.
Kvalifikationer: Du är legitimerad logoped som gärna har chefs-  
eller ledarerfarenhet. Flerårig erfarenhet av klinisk logopedi är 
meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Danderyds Sjukhus AB tillämpar tidsbegränsat 
chefskap på fyra år med möjlighet till förlängning. Du har din 
grundanställning i din profession med möjlighet till upp till 50 % 
klinisk verksamhet. Sjukhuset har ett väl etablerat ledarskaps-
program som anpassas efter dina behov av utveckling och stöd.
Arbetstid: Heltid
Startdatum: 2007-07-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan märkt med 
ref nr Tal 1/07 senast den 20 februari 2007
Ansökan skickas till Iréne Akyol, Personalavdelningen, Hus 50 
plan 6, Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm eller per  
e-post irene.akyol@ds.se
Upplysningar lämnas av Verksamhetschef Elisabeth Lindström, 
08-655 5890, eller personalkonsult Iréne Akyol, 08-655 56235. 
Facklig företrädare på arbetsplatsen är Anna Johansson,  
08-655 5873.

ÖRON- NÄSA- HALSMOTTAGNINGEN
i Västervik eller Oskarshamn

Logoped
  Vikariat 100 % under ett  år med möjlighet till förlängning. 

Upplysningar: Chefslogoped Malin Cullberg 0490-862 74,  
             malinh@ltkalmar.se

                      Sista ansökningsdag är den 13 februari 2007.

   Läs mer om tjänsten på

	 	 www.ltkalmar.se/ledigajobb

ÖRON- NÄSA- HALSMOTTAGNINGEN
Oskarshamn

Logoped
  Tillsvidare 100% 

Upplysningar: Chefslogoped Malin Cullberg 0490-862 74,  
             malinh@ltkalmar.se

                      Sista ansökningsdag är den 13 februari 2007.

   Läs mer om tjänsten på

	 	 www.ltkalmar.se/ledigajobb

Utbildning
Legitimerad logoped

ArbetsUppgifter
Arbetet innebär insatser till barn och ungdomar samt till personal i förskola och skola 

vid röst-, tal- och språksvårigheter. En stor del av uppdragen berör läs- och skriv-
svårigheter. Insatserna sker i form av utredning, deltagande i elevvårdskonferenser, 
konsultation, ordination av hjälpmedel, behandling, kompetensfortbildning m.m.  

Du kommer att ingå i kommunens resursgrupp inom tal och språk.

KörKort
Med tillgång till bil

Arbetstid/VArAKtighet
100% semestertjänst med tillsvidareanställning. Tillträdesdatum: 2007-03-01

lön
Individuell lönesättning

KontAKtperson
Rektor Karin Johnsson  0451-268433, 0709-818433

Kommunlogoped Cecilia Skoglund 0709-818842

fAcKlig KontAKtperson
Kan nås via kommunens växel 0451-26 70 00

AnsöKAn
Skickas till Gunnel Lindell, Silviaskolan, Mellankullagatan 7, 281 49 Hässleholm

gunnel.lindell@hassleholm.se
Sista ansökningsdagen 2007-02-08. Ange referens: kommunlogoped

Välkommen med din ansökan!

Kommunlogoped 
till hässleholms Kommun

Ref nr 1304/06

www.hassleholm.se
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Arbetsuppgifter: som logoped utför Du bedömning och behandling av tal-, språk- och kommunikationsstörningar samt  
ät-, drick- och sväljsvårigheter. I arbetsuppgifterna ingår även utprovning/utveckling av alternativa kommunikationssätt.
Konsultation och handledning till föräldrar och personal är en viktig del i arbetet. 

Kvalifikationer: Vi söker Dig som är legitimerad logoped. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med rörelsehinder 
eller kognitiva funktionshinder är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Vi erbjuder förutom kvalificerat logopedarbete bl a:
• Flextid (gäller vid Habiliteringscenter)
• Arbetskamrater med tvärprofessionell yrkesbakgrund och erfarenhet 
• Kollegialt stöd/mentorskap
• Fortbildning inom habilitering och yrkesspecifik inriktning
• Bidrag till egen friskvårdssatsning

Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar: Habiliteringen Österholmskolan enhetschef Irene Karlsson tel 08-710 64 20 eller 08-722 49 75, samt  
logoped Monica Ricker, tel 710 62 69. HC Järva enhetschef Gun Sjöström 08-687 84 85/070-484 13 19 

Facklig kontaktperson: Marjana Tornmalm, DIK, 08-690 60 67

Ansökan: inkommen senast 20 februari 2007 märkt med ref nr Hab 1/07 för Österholmsskolan och Hab 2/07 för HC Järva. 
Ansökan sänds till Habiliteringen Österholmsskolan, Ekholmsvägen 41-43, 127 47 Skärholmen eller 
Habiliteringscenter Järva, Rinkebysvängen 70 A, 163 74 Spånga.

Är du intresserad av att arbeta med habilitering för barn och ungdomar?

HANDIKAPP & HABILITERING  i STOCKHOLM söker:

LEGITIMERAD LOGOPED 
heltidstjänst, till reanställning

Habiliteringen vid Österholmsskolan i Skärholmen söker 
ytterligare en logoped.

Verksamheten riktar sig till elever med rörelsehinder på  
Österholmsskolan, en högstadieskola i Skärholmen och Joriel-
skolan i Fruängen, en friskola som arbetar med konduktiv pe-
dagogik. Jorielskolan har elever från förskola t o m högstadiet.
På habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och logoped i team kring eleverna och har ett nära samarbete 
med skolans pedagoger och behandlings-assistenter samt vid 
Jorielskolan även conducters.

Vi erbjuder en tillsvidareanställning, 40 tim/vecka,  
uppehållstjänst med 42 veckors arbetsår.

LEGITIMERAD LOGOPED
heltid, vikariat

Habiliteringscenter Järva för barn, ungdom och vuxna.

Habiliteringscenter Järva är sedan drygt ett år tillbaka ett 
nystartat habiliteringscenter. Målgruppen är barn, ungdomar  
och vuxna med olika funktionshinder. Verksamheten är 
organiserad i tre tvärprofessionella team, varav två barnteam 
(0–16 år) samt ett team för ungdomar och vuxna. I barnteamet  
samarbetar du med psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
specialpedagog och kurator. Du samarbetar också nära med 
två logopedkollegor. Vi bedriver vår verksamhet i nya, ljusa 
lokaler, belägna i Rinkeby. Många av de brukare som kommer  
till Hc Järva har flerspråkig och flerkulturell bakgrund, vilket  
bidrar till en mycket spännande, unik och utmanande arbetsmiljö.
  
Vi erbjuder ett graviditetsvikariat på heltid i ett av våra 
barnteam. Vikariatet förväntas pågå hela år 2007.
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Landstinget i Östergötland

Logoped
Barn- och ungdomshabilitering, Motala

Sista ansökningsdag är den 13 februari 2007.

Logoped
Dagrehab/Hemrehab, Linköping

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2007.

Mer information om dessa tjänster hittar du på
www.lio.se/jobb

www.lio.se

Socialförvaltningen söker till
Handikappomsorgen Kommunhabiliteringen

Logoped ref nr 507-6

Kontaktpersoner:
Enhetschef Åsa Sörman-Paulsson, tel 035-13 86 11  
Avdelningschef Monika Johansson-Björk, tel 035-13 86 10

för upplysningar se kommunens hemsida  
www.ledigajobb.halmstad.se

SoCIALföRVALTnInGEn www.halmstad.se

Välkommen till oss på 
Specialistenheten Öron-Näsa-Hals! 

Här arbetar ett väl sammansvetsat gäng. Vi är 27 medarbetare 
och de flesta av oss har mycket lång erfarenhet och hög 

kompetens inom sin profession. Vi har funktionella lokaler 
som hyser öronmottagning, logopedi och hörselvård.

Vi söker LOGOPED
långtidsvikariat, ref nr 134/06

Verksamheten är inriktad på patienter som är i behov av specialistvård 
för diagnostik, behandling och rehabilitering pga sjukdom eller funk-
tionsnedsättning Vi är f n 6 logopeder som arbetar i trivsam miljö och 
med ett mycket gott arbetsklimat. En av våra medarbetare kommer att 
vara föräldraledig och vi söker därför hennes ersättare.
    Huvudsakliga arbetsuppgifter är diagnosticering och behandling av 
patienter på stroke-enheten och dagrehabilitering vad gäller dysfagi, 
afasi och dysartri. I övrigt allmänt förekommande logopeduppgifter.
Vi söker Dig som är leg logoped. Vi sätter stort värde  på samarbets-
förmåga och vilja till utveckling. Har Du erfarenhet av dysfagipatien-
ter ser vi det som en merit.

Tillträde: 1 april 2007 eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: T.o.m december 2007 med eventuell förlängning.
Omfattning: Heltid, med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad
Ring oss så berättar vi mer: Cheflogoped Elisabet Timberg 0411-99 54 83 
(elisabet.timberg@skane.se). Områdeschef  Karin Björklund 0411-99 54 82
Sista ansökningsdag: 2007-02-13

Du hittar vår annons på www.skane.platsnytt.se där Du kan söka 
online.eller via post märkt  
med ref nr till Personal- 
avdelningen, Lasarettet,  
271 82 Ystad

Södertälje sjukhus, Barnmedicinska 
enheten söker

Logoped
STS ref nr 126/2006

Arbetsuppgifter: Barnlogopedmottagningen är en del av 
barnmedicinska enheten på Södertälje sjukhus. 
Barnlogopedmottagningen har 3,25 tjänster och bedriver ett 
självständigt arbete i kommunerna Södertälje, Salem och 
Nykvarn. Varje logoped har ett eget områdesansvar 
och samarbetar med BVC-sköterskor och barnläkare. 
I arbetet ingår diagnostisering och behandling av barn 
med tal- och språkstörningar samt stamning. Vid enheten 
används det patientadministrativa journalsystemet Take 
Care.

Arbetstid: Heltidstjänst (flextid tillämpas), tillträde snarast.

Kvalifikationer: Du som söker ska vara legitimerad logo-
ped gärna med erfarenhet av barnlogopedi. Stor vikt läggs 
vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Heltidstjänstgöring, tills vidare, tillträde 
snarast.

Upplysningar om tjänsten: Verksamhetschef Sven 
Klaesson tfn 08-550 252 68, sven.klaesson@sts.sll.se 
Logoped Susanna Berndts, tfn 08-550 252 82, 
susanna.berndts@sts.sll.se 
Logoped Åsa Hägg, tfn 08-550 252 72, asa.hagg@sts.sll.se
Facklig representant DIK Judith Rosengren tfn 08-466 24 15.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med 
ref nr STS 126/2006 jämte styrkt meritförteckning och 
övriga handlingar som sökande önskar åberopa till: 
Barnmedicinska enheten, Södertälje sjukhus, 
152 86 Södertälje. 
Sista ansökningsdag 07-02-17.
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LÄSSVÅRIGHETER 
LOGOS – ett datorbaserat lästest 
för bedömning av lässvårigheter  
utarbetat av prof. Torleiv Höien.  
Sv. normer för åk 3, 4, 5, 6, 8, Gy1.  
Mer info: www.logos-test.se 
www.saffleutvecklingsmodell.se

Logoped
Vuxenhabiliteringen, Landstinget i Jönköpings
län

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad logoped gärna med
erfarenhet från verksamhetsområdet eller liknande
arbetsområden. Arbetet kräver att du har lätt för att
samarbeta och även att arbeta självständigt.
 
Vi erbjuder
Arbete i en kreativ verksamhet i nära samarbete med olika
yrkeskategorier. Möjligheter till fortbildning och
samarbete med logopedkollega i bland annat
gruppverksamhet.
 
Läs mer på www.lj.se/jobb

Olycksfallsförsäkring:
Lyckligtvis är den gratis
under hela studietiden.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

När du är studentmedlem i förbundet.

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 1
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Stockholms stamningslogopeder inbjuder till nätverks-

träff för logopeder som arbetar med stamning. 

Start kl. 13.00 den 19:e och avslut kl. 15.00 den 20:e.

Innehåll: Videokonferens med prof. Yairi & Ambrose 

samt föreläsningar, info & gruppdiskussioner. 

Kostnad: Baseras på antal anmälda deltagare. 

Riktpris ca 1250:- inkl. moms, lunch, fika & gemensam 

middag på torsdagen. 

Anmälan: Senast den 1 mars med fakturaadress till 

patrique.ronngren@sll.se. Observera att anmälan är 

bindande.

Upplysningar: Kontakta Patrique Rönngren på 

ovanstående e-postadress. 

Välkomna!

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

NATIONELL KONFERENS I LOGOPEDI (2)
Vi fortsätter att bygga broar mellan forskning och klinik.

Den andra nationella konferensen i logopedi kommer att äga rum  
den 22–23 november 2007 på Jönköpings Hotell och Konferens  
i Jönköping. Konferensen kommer att bestå av huvudföredrag,  
kortföredrag och workshops.
Information och direktiv om abstracts finns på www.lj.se/logopedi. 
Abstracts skall vara Anette Lohmander tillhanda senast 2007-06-15
anette.lohmander@logopedi.gu.se.
Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen är 2007-10-01.
Upplysningar: Cheflogoped Birgitta Henning, 
tfn 036-32 17 39, birgitta.henning@lj.se

Nätverksträff i Stockholm 
19–20 april 2007
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eURopeISKA LogopeddAgeN 2007
Den sjätte mars är det dags igen. Vi hoppas 
att du och din arbetsplats vill vara med och 
fira den Europeiska Logopeddagen! 

Förarbete inom CPLOL
I förra numret av LN presenterades temat 
för den europeiska logopeddagen 2007. I 
linje med temat för CpLoL-kongresen i 
Berlin beslutade man att även vid Logo-
peddagen uppmärksamma temat Flersprå-
kighet.

Idén om en europadag för logopedi 
föddes som bekant vid ett CpLoL-möte för 
några år sedan och den sjätte mars i fjol  
firades dagen för första gången i sin nuva-
rande form. 

temat för dagen 2006 var tidig språkut-
veckling, 0–3 år, och sammanfattningsvis 
var firtandet av dagen mycket lyckat i de 
flesta av CpLoLs medlemsländer. 

Inför firandet 2007 är förutsättningarna 
för genomförandet något annorlunda än 
förra året. en sak som dock är oförändrad 
är att samtliga medlemsländer sluter upp 
vilket ger goda förutsättningar för att pro-
jektet även detta år ska bli lyckat.

precis som förra året kommer genom-
förandet av dagen att utvärderas såväl inter-
nationellt som nationellt för att samla erfa-
renheter inför kommande Logopeddagar. 

Arbetet inom Svenska Logopedförbundet
givetvis vill styrelsen för Svenska Logoped-
förbundet att även Sverige deltar i firandet 
av den europeiska logopeddagen. detta år 
har CpLoL inte tagit fram vare sig någon 
gemensam affisch eller några gemensam-
ma broschyrer. Inför årets firande har 
CpLoL fastställt temat ”Flerspråkighet” och 
sedan lämnat det öppet för varje medlems-
land att utforma firandet efter egna förut-
sättningar och behov.

erfarenheterna från förra årets genom-
förande i Sverige visar att de lokala aktivi-
teterna är avgörande för att nå optimal 
spridning och uppmärksamhet. det är där-
för styrelsens förhoppning att så många 
medlemmar och arbetsplatser som möjligt 
vill vara med och bidra till att temat Fler-
språkighet och dess relation till logopeder 
och logopedi lyfts fram denna dag. 

Lokala aktiviteter – var ska man lägga 
ribban?
Frågan är då hur mycket kan, vill och orkar 
just du och din arbetsplats att delta? Styrel-

sens filosofi är att det är bättre att delta lite 
än inte alls. Vi tänker oss att aktiviteterna 
på det lokala planet kan bestå i allt från att 
sätta upp en affisch i väntrummet till att 
bjuda in allmänheten till öppet hus med  
föreläsningar för allmänheten på temat 
”Flerspråkighet”.

Kreativiteten v g aktiviteter förra året 
var stor och nedan presenteras förslag på 
hur man kan fira dagen lokalt. ta en rejäl titt 
på förslagen och fundera över vad som läm-
par sig för din/er verksamhet. Som sagt så 
är det bra om man i alla fall kan göra något!

Förslag till lokala aktiviteter
Att bjuda in till öppet hus, hålla föreläs-
ningar och dela ut informationsmaterial var 
ganska frekvent förekommande ute i landet 
vid firandet av 2006 års Logopeddag. gläd-
jande var det också förvånansvärt många 
som fick uppmärksamhet genom intervjuer 
och artiklar i dagstidningar samt intervjuer 
i radio. på olika håll avnjöts, delades ut eller 
erbjöds även logopedbakelser och logo-
pedtårtor. en annan väldigt uppskattad akti-
vitet som utövades bl a av logopedstudenter 
i Linköping var ”Låna en logoped”. det hela 
gick ut på att logopederna/studenterna 
ställde sig själva till förfogande för att svara 
på frågor mm. Alla dessa aktiviteter är goda 
exempel som definitivt förtjänar att genom-
föras även detta år. ytterligare förslag är; 

posterutställning
Utdelning av broschyrer 
tidningsartikel 
Öppet hus 
Information till BVC 
Uppsökande verksamhet t ex BHV, ibliotek, 
öppna förskolor, förskolor/barnomsorg, skolor
Föreläsning 
Radiointervju 
Samverkan med bibliotek 
tillgängliga logopeder 
direktutskick 
Intern information 
Öppen telefon 
tidningsannons 
Information på hemsida 
Mailutskick 
Sprida statistikuppgifter gällande flerspråkig-
het till samarbetspartners, beslutsfattare, 
allmänhet
Kontakta lokala media (radio, tV, press)
Bjuda in BVC personal

Inspiration från Europa
ytterligare inspiration kan hämtas från ge-
nomförandet av dagen hos våra systerför-
bund i CpLoLs övriga medlemsländer. goda 
exempel med stort genomslag kan t ex häm-
tas från såväl Nederländerna som Cypern. 

genom en mycket uthållig och entusias-
tisk projektledare lyckades man i Neder-
länderna förra året få motsvarigheten till 
Socialstyrelsen att ställa sig bakom en hem-
sida med information kring barnspråk som 
logopedförbundet producerat. Hemsidan lan-
serades på europeiska Logopeddagen och 
fick mycket publicitet i olika morgon-tv-
program och i tv-nyheterna. Finns det någon 
medlem med intresse för och kunskap kring 
hemsideproduktion kanske detta kunde 
vara något att sträva efter även i Sverige?

på Cypern lyckades man förra året ge-
nom ihärdighet och personliga kontakter få 
till inte mindre än ÅttA (!) tv-program som 
på olika sätt lyfte fram barnspråk, barn-
språksutveckling och vikten av tidig stimu-
lans. dessa program visade sig vara så upp-
skattade och meningsfulla att man fortsatte 
med ett program om logopedi i allmänhet 
och barnspråk i synnerhet varje vecka i 
cypriotisk tv. Medlemmar med kontakter 
inom tv är mer än välkomna att uppmana 
till att något liknande görs i Sverige.

Fler förslag
Många länder hade goda erfarenheter av 
”öppen telefon”. på vissa håll i Sverige ge-
nomfördes detta som en lokal aktivitet förra 
året. detta kräver att man ställer en eller ett 
antal logopeder till förfogande för att be-
svara samtal och frågor från allmänheten.

Vid förra årets firande rapporterade flera 
länder också positiva resultat av samverkan 
med bibliotek och bokhandlar. I Aten hade 
man t ex samarbetat med en stor bokhan-
del som dels hade sponsrat visst material 
dels ställde lokaler till förfogande för gratis 
föreläsningar kring barnspråk. givetvis var 
det logopeder som höll föreläsningarna 
och uppslutningen var stor. Kanske något 
att prata med den lokala bokhandeln om?

Mer information om europeiska Logoped-
dagen finns på;
www.logopedforbundet.se
www.cplol.eu

Information om flerspråkighet hittar du 
bl a på; www.sprakenshus-umas.se


