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Logopedförbundet har just haft för-
bundsmöte och firat 40 år. Styrelsen är 
delvis ny och det känns riktigt spän-
nande och roligt att få nya människor 
att arbeta med. Vi har styrelsemöten 
två kanske tre gånger per termin och 
däremellan har vi telefonmöten och 
mailar, mailar, mailar. 

den här gången gav förbundsmö-
tet oss i uppdrag att utreda frågan om 
specialistkompetens inom kåren. det 
handlar således om ett femte utbild-
ningsår. Vilka specialiteter ska det finnas 
inom vår yrkeskår? Vad ska en kompe-
tent specialiserad logoped kunna och 
hur ska kunskaperna mätas. Vem/vilken 
institution ska kunna utdela specialist-
licens? Ska man kunna bygga på sin 
”gamla” treåriga utbildning med speci-
alistkompetens? Hur ska vi värdera de 
specialister som de facto redan finns? 
När ska man kunna kalla sig till exem-
pel neurologoped? Är det så fort man 
har blivit anställd på en neuroenhet, 
eller ska man ha dokumenterad erfaren-
het och ett antal kurser – vem anordnar 
dessa kurser och avgör om de är specia-
listspecifika (vilka ord man kan bilda!)? 

det är inte helt enkla frågor och 
det kommer bli många diskussioner. 

en annan fråga som diskuterades 
på förbundsmötet är ständigt aktuell 
och rentav brännande: kvalitet i den 
logopediska vården. Frågan väcktes av 
en upprörd Astrid Frylmark, som hade 
upplevt att beslutfattare i landstinget 
inte var mottagliga för fakta om logo-
pedtäthet, utan man slog sig till ro med 
att man i alla fall hade logopeder. den 
vita fläcken på kartan hade fått färg, 

om än lite blek. Men det är inte bara 
logopeder som påtalar behoven. ett 
nästan genomgående tema på 7:e 
Strokekongressen i Helsingborg, var 
behovet av logopeder och det framgår 
också i de Nationella Riktlinjerna för 
Strokesjukvård. Men det är en sak att 
klinikchefer, paramedicinska kolleger, 
läkare och andra som arbetar inom 
vården är medvetna om behov av logo-
peder – en helt annan sak är att få be-
slutsfattare att inse detsamma. Möjligen 
lyssnar man på patienter och anhöriga. 
därför, tror jag, är det nödvändigt att 
arbeta med patientförbunden, som i 
sin tur kan påverka makthavare, genom 
att påvisa vilka skriande orättvisor det 
finns i olika delat av Sverige vad gäller 
logopedbehandling. 

Fortbildning är också en fråga som 
styrelsen har fått i uppdrag att arbeta 
med. Hur mycket fortbildning bör en 
logoped delta i för att hålla sig uppda-
terad? Vad är fortbildning? Kan det 
vara att ha tillgång till facktidskrifter? 
Kan det vara att gå en kurs i yoga? Kan 
det vara att delta på Logopedstämman? 

Vi fick fler uppgifter att arbeta med 
och det ska bli roligt att få sätta tänder-
na i detta – MeN – kära kolleger – 
glöm inte att det är VÅRt FÖRBUNd – 
dina åsikter och erfarenheter är lika 
viktiga som någon annans. det går att 
maila, ringa och till och med skriva 
alldeles vanliga pappersbrev till oss i 
styrelsen.

Med vänliga hälsningar 
Inger Gillholm



4 LogoPedNytt 2/07

Nytt från styrelsen

•  I samband med detta nummers ut-
givning infaller den europeiska Logo-
peddagen. Vi hoppas att ni på något 
sätt har uppmärksammat och firat 
den 6/3 liksom många kollegor runt 
om i europa.

•  Socialstyrelsen gör en översyn av 
sina föreskrifter och allmänna råd 
om samordning av insatser för habi-
litering och rehabilitering, inklusive 
hjälpmedel. Svenska Logopedför-
bundet har tagit del av deras förslag 
och besvarat remissen ang detta. 

om du vill läsa remissen och för-
bundets svar hittar du detta på www.
logopedforbundet.se

•  I februari gick tiden ut för nomine-
ringar till CPLoLs styrelse för den 
kommande mandatperioden. Styrelsen 
för Svenska Logopedförbundet nomi-
nerade Birgitta Rosén-gustafsson till 
ordförandeposten för andra gången. 
Vi hoppas givetvis på att general 
Assembly som hålls i Riga i maj ska 
bifalla detta förslag!

•  Senast den 15:e mars ska du anmäla 
dig till IALP kongressen i Köpen-
hamn om du vill betala den lägre 
deltagaravgiften. All information om 
kongressen finns på 
www.ialp2007.ics.dk

•  Styrelsen sammanträder i Nacka den 
26/3.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

27:e Världskongressen 
anordnad av IALP, augusti 2007 i Köpenhamn

Visst ska du åka? Kom då ihåg att du som är medlem i Logopedförbundet betalar en lägre avgift  
eftersom förbundet är s k ”affiliated society”. Ange ”Swedish Association of Speech and Language  

Pathologists”, (medlemsnummer behöver inte anges) vid registrering/anmälan till IALP. 
Lägsta avgiften gäller fram till den 15 mars! Mer info: www.ialp2007.ics.dk

det finns några barn i varje årskull 
som enligt audiogrammet har fullgod 
hörsel, men trots det inte kan tolka 
språkljud eller förstå talat språk och i 
den meningen blir funktionellt döva. 
Andra kan förstå talat språk (impres-
sivt) men ej göra sig förstådda och/
eller ej uttrycka sig (expressivt) med 
tal. Barnen är då beroende av tecken-
språk för kommunikation människor 
emellan och för sitt lärande. det kan 
vara barn med eller utan syndrom.

den fungerande undervisningsmil-
jön för barnet är i regel specialskolan 
för döva, där teckenspråk används.

Föräldrar till dessa barn har rätt att gå 
teckenspråksutbildning – tUFF (tecken-
språksUtbildning För vissa Föräldrar). 
Utbildningen finns på sex platser i lan-
det; Härnösand, Stockholm, Leksand, 
Kungälv, Malmö och Önnestad.

Innan föräldrar till barn med grav 
språkstörning kan bli antagna till 
tUFF ska Specialpedagogiska 
institutets Resurscenter Tal och språk  
 Sigtuna kontaktas för bedömning av 
barnets behov av teckenspråk. 
Förälder kan ta direktkontakt med  
rc.talsprak@sit.se och kurator  
Inger Löved-Bates tel: 08-592 581 04.

tUFF består av påbyggbara kurser om 
sammanlagt 240 timmar och utgår från 
de förkunskaper som fås genom intro-
duktion i teckenspråk som erbjuds inom 
ramen för landstingets habiliterings-
ansvar eller motsvarande. deltagare kan 
ansöka om ersättning för resekostnader 
och förlorad arbetsinkomst hos Cen-
trala studiestödsnämnden. Kurs, logi 
och barntillsyn är kostnadsfritt.

Barn med grav språkstörning som är i behov av teckenspråk och teckenspråkig miljö

Det finns några barn i varje årskull som enligt audiogrammet har fullgod hörsel, men trots det 
inte kan tolka språkljud eller förstå talat språk och i den meningen blir funktionellt döva. 
Andra kan förstå talat språk (impressivt) men ej göra sig förstådda och/eller ej uttrycka sig 
(expressivt) med tal. Barnen är då beroende av teckenspråk för kommunikation människor 
emellan och för sitt lärande. Det kan vara barn med eller utan syndrom.  

Den fungerande undervisningsmiljön för barnet är i regel specialskolan för döva, där 
teckenspråk används.

Föräldrar till dessa barn har rätt att gå teckenspråksutbildning - TUFF 
(TeckenspråksUtbildning För vissa Föräldrar). Utbildningen finns på sex platser i landet; 
Härnösand, Stockholm, Leksand, Kungälv, Malmö och Önnestad. 

Innan föräldrar till barn med grav språkstörning kan bli antagna till TUFF ska 
Specialpedagogiska institutets Resurscenter Tal och språk i Sigtuna kontaktas för 
bedömning av barnets behov av teckenspråk.  
Förälder kan ta direktkontakt med rc.talsprak@sit.se och kurator Inger Löved-Bates
tel: 08 – 592 581 04 

TUFF består av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar och utgår från de 
förkunskaper som fås genom introduktion i teckenspråk som erbjuds inom ramen för 
landstingets habiliteringsansvar eller motsvarande. 
Deltagare kan ansöka om ersättning för resekostnader och förlorad arbetsinkomst hos 
Centrala studiestödsnämnden. Kurs, logi och barntillsyn är kostnadsfritt.

Barn med grav språkstörning som är i behov 
av teckenspråk och teckenspråkig miljö
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2007Inför Förbundsmötet bad vi styrelsemedlemmarna besvara några korta frågor  
för att på så sätt presentera sig för Logopednytts läsare. Vad vi ville ha svar på 
var bland annat om det finns någon speciell facklig ”fråga” man brinner för och 
hur det kom sig att man blev fackligt engagerad. Svar på detta samt lite annan  
kuriosa kring personerna som nu styr vårt fackförbund finner du här. Är du  
intresserad av hur de ser ut får du titta på baksidan av tidningen! /Red.

oRdFÖRANde 
ordförande ansvarar för att planera och leda verksam-
heten. Fördela arbetet, tillse att målen uppfylls och att 
budgeten följs.
– Är det någon speciell facklig ”fråga” du brinner för?
Utvidgning av logopeders arbetsmarknad. dels för att det 
skulle gynna medlemmarna dels för att det skulle ge positiva 
spin-off effekter i form av ökad kännedom om yrket.
– Hur kommer det sig att du blev fackligt engagerad? 
Jag var fackligt aktiv redan som student, fortsatte sedan 
som lokal facklig löneförhandlare på min första arbetsplats. 
Blev invald i styrelsen som ledamot 1998 och har sedan 
dess provat posterna som ledamot, sekreterare och 
ordförande.

För mig är det naturligt att vara aktiv och engagerad 
fackligt eftersom jag brinner för yrket och dess utveck-
ling. Att agera genom sitt professionsförbund ger stora 
möjligheter att få dra sitt strå till stacken. 

det absolut mest positiva är just att man får och kan 
påverka och tycka till samt givetvis möten med alla 
människor från såväl andra professioner och organisatio-
ner som medlemmar. 

Negativa erfarenheter är dels att man ofta känner sig 
ganska otillräcklig samt att det inte är tydligt för alla med-
lemmar vad ”facket” gör, kan göra och inte kan göra. Å 
andra sidan är väl denna okunskap delvis vårt eget fel 
men vi jobbar på med informationen så gott vi kan!

V g mina ”civila” kontakter med facket så har jag haft 
god hjälp i såväl förhandlingsfrågor som arbetsrättsliga 
frågor. Under mina år som yrkesverksam har jag även 
upplevt en förbättring både v g service och kompetens 
hos våra ombudsmän vilket givetvis är positivt.
– Var arbetar du? (Vilken slags mottagning, vilka patient-
grupper?) Vad intresserar eller engagerar dig mest inom 
detta område?
Jag är anställd på vuxenhabiliteringen i Malmö, den 
senaste tiden har jag främst arbetat mot gruppen måttligt 
– gravt utvecklingsstörda. Allas rätt till kommunikation 
intresserar och engagerar mig mycket inom detta område 
och det är fascinerande att finna metoder för att sätta dessa 
frågor i fokus även för personer som har väldigt liten eller 
nästan obefintlig viljemässig kommunikation. det är också 
en utmaning att utveckla det egna konsultativa arbetssättet 
för att nå resultat för dessa personer genom arbete i och 
tillsammans med dem som finns i brukarens omgivning.

KURSANSVARIg i Svenska Logopedförbundet. 
det har hittills inneburit att jag har varit ansvarig för 
logopedstämman, ett antal kurser; Afasi&AKK, Marte 
Meo och juridikkurser. det är en rolig uppgift, som 
innebär att man ofta har det lugnt och stundtals ligger i 
som ett litet bi. det innebär också att andra medlemmar 
tar kontakt för att tipsa om bra föreläsare, behov av 
speciella kurser, seminarier med mera.

Logopedkåren är en snabbt växande yrkesgrupp och 
jag tycker att det är mycket viktigt att arbeta för att vår 
profession och vårt kunnande blir känt i vida kretsar.

Under de två mandatperioder som jag har varit 
engagerad i styrelsen har vi arbetat hårt med att få 
rätsida på förbundets ekonomi och det har gått bra.

I skrivande stund har jag just avslutat mitt arbete på 
en kommunal daglig verksamhet för personer med afasi - 
Afasifyren i Kristianstad – och ska påbörja ett arbete  på 
Strokeenheten i Linköping. det känns roligt och spän-
nande att träda in i sjukhusvärlden igen.

För närvarande bor jag i kappsäck, det vill säga 
våldgästar mina döttrar och åker hem till Kristianstad 
och mina söner i helgerna.

Ingrid Kongslöv, Malmö Inger Gillholm, Linköping

Sveriges Logopedförbunds nya styrelse anno 2007

till yrket är jag leg logoped sedan april 1994. Bor och 
arbetar i gällivare. Jobbar på logopedmottagning, 
gällivare sjukhus inom Norrbottens läns landsting, med 
barnspråk, röststörningar hos barn och vuxna, barn med 
LKg, dysartri och dysfagi. Under 2007 kommer logopedin 
i vårt landsting att omorganiseras, så det blir mycket 
arbete med detta det närmaste året. Ser fram emot detta 
arbete. Jag halkade in på yrket genom ett bananskal kan 
man säga. det samma gäller med det fackliga arbetet. Jag 
blev kontaktperson för logopederna i Norrbottens läns 
landsting ganska tidigt under min yrkesbana. Har under 
tidigare mandatperiod varit suppleant i SLoF styrelse, och 
under 2006 har jag jobbat ordinarie i styrelsen pga 
avhopp. denna mandatperiod är jag suppelant i SLoF 
styrelse. Sedan november 2006 sitter jag som nyvald 
styrelseledamot i dIK´s förbundsstyrelse.

Anna-Lena Dynesius, Gällivare
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Jag heter Susanne Westerbring och bor i Örnsköldsvik. 
Jag är ny kontktpersonansvarig i styrelsen.

Något som är viktigt för mig är att ”fler” i vårt avlånga 
land behöver få kännedom om oss logopeder och vad vi 
gör! detta gäller naturligtvis både presumtiva patienter 
likväl som personer i styrande position.

Fackligt engagerad blev jag efter förfrågan från 
arbetsplatsen och har verkat som lokalfackligt ombud i 
drygt 1 år. I mitt tidigare yrkesliv hade jag ett fackligt 
engagemang och det kändes naturligt att fortsätta med 
det. Jag har enbart haft positiva erfarenheter av kontakt 
med facket.

Jag arbetar, sedan nästan 2 år, på logopedmottagning 
i Örnsköldsvik främst med bedömning av akuta stroke-
patienter samt, i mån av tid, rehabilitering under inne-
liggande tid. träffar även polikliniska neuropatienter 
samt barn med ät- och sväljsvårigheter och alla barn  
födda med någon form av spalt. Brukare inom vuxen-
habiliteringen tillhör också mitt arbetsområde.

Innan jag läste till logoped arbetade jag många år 
inom äldreomsorgen och där stötte jag på en hel del 
neuropatienter som inte kunde få någon hjälp med sina 
kommunikationsproblem eller med sina ät- och sväljsvå-
righeter. Beslutade mig för att bli logoped och avhjälpa 
detta problem! Mitt hjärta ligger hos dessa äldre som 
fråntas rätten att äta säkert och/ eller kommunicera och/ 
eller delta i ett socialt sammanhang. där har vi logo-
peder ett StoRt tomrum att fylla!

Ansvarsområde: tidnings- och webbansvarig
Fackligt arbete: Ingen vana utan blev tillfrågad.  
Vår yrkeskår är ju fortfarande relativt liten så finns det 
mycket att utveckla, det är bara att rulla upp skjort-
ärmarna…

Arbete: Neurologoped på Strokeenheten på Mölndals 
sjukhus samt privatpraktiserande skollogoped inom 
särskolan och ”vanliga” skolan. 

Jag är intresserad av utveckling och utvärdering av 
terapimetoder, exempelvis intensiv gruppterapi för 
personer med afasi, individuell tal- och språkträning 
med hjälp av datorer etc. 

Vi logopeder är ju fortfarande ganska nya inom 
skolans värld, så det känns viktigt att utveckla bra 
samarbete med lärare och specialpedagoger, för att hitta 
kreativa och vettiga vägar som skollogoped.  

Intressen: Jag är nyfiken på det mesta mellan drömmen 
och den så kallade verkligheten. Klipper kortfilmer, tar 
hand om barnet och pluggar litteratur på min så kallade 
fritid. 

I övrigt bor jag på en nästan pinsamt göteborgsk 
adress: gamla Masthugget och hör (alltför ofta) västerha-
vet vina i knutarna på vår lilla landshövdingekåk.

Marika Schütz, GöteborgSusanne Westerbring, 
Örnsköldsvik

Sanna Wennerfeldt, Örebro

Jag gör min tredje mandatperiod i styrelsen som kassör 
och är nu även vice ordförande.

Jag heter Jonas Hägerbro, bor i Stockholm och är 
nybliven ledamot i SLoF. 

Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar jag inom 
slutenvårdsrehabilitering för patienter med grav hjärn-
skada vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken 
Stockholm på danderyds sjukhus. tidigare har jag 
tjänstgjort inom strokerehabilitering och minnesutred-
ningsverksamhet vid geriatriska kliniken på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. 

Mitt huvudsakliga fackliga intresse rör logopedens 
situation och möjligheter i en snabbt föränderlig vård-
organisation. Intresset för dessa frågor har successivt 
vuxit i takt med att jag under de senaste åren på nära 
håll kunnat följa flera lokala organisationsförändringar.  
I första hand rör detta sammanslagningen av universitets-
sjukhusen i Stockholm samt omorganisation av hjärn-
skaderehabiliteringen i Stockholms läns landsting. 

Jag ser fram emot ett mycket spännande och händelse-
rikt SLoF-år där jag hoppas kunna medverka till en 
positiv utveckling för oss logopeder!

Jonas Hägerbro, Stockholm

2007 20072007 2007



7LogoPedNytt 2/07

Jag är född och uppvuxen i Lund där jag också tog min 
logopedexamen 1984. dessförinnan utbildade jag mig 
till klasslärare för mellanstadiet och jobbade som klasslä-
rare i åk 4-6 några år då jag också bildade familj och 
fick mina 2 döttrar. Min första logopedanställning var på 
Barnhabiliteringen i Malmö/ MAS, men redan efter ett år 
flyttade familjen till Halmstad, där vi fortfarande bor. det 
blev några år med korta, osäkra anställningar på allmän 
logopedmottagning och jag passade på att skaffa mitt 
tredje efterlängtade barn- som blev en son. 1991 
lockades jag att söka en tjänst som talpedagog/skollogo-
ped inom ett rektorsområde med stor andel tvåspråkiga 
elever. talpedagogerna gick i pension på löpande band 
här i början av 90-talet, några nya fanns inte att få så det 
var inte så svårt att anställa en logoped som även hade 
lärarutbildning. Jag kände att jag hamnade rätt och 
kunde använda kunskaper från båda mina utbildningar. 
1995 bildades så Pedagogiskt Resurscentrum inom 
grundskolan i Halmstad där alla ”specialister” inom 
kommunens grundskolor samlades under ett tak; 
hörselpedagoger, talpedagoger, psykologer, skolläkare, 
modersmålslärare m fl. 1997 fick jag min första logoped-
kollega och sen har det rullat på så att vi har varit hela 6 
logopeder i höst (1 vikarierar för talpedagogen)! 2003 
flyttade vi till fräscha, tuffa lokaler och döpte om oss till 
Kärnhuset. Vi blev då också hopslagna med datastudion 
och läromedelscentralen vilket är till stor fördel. ett 
skoldatatek för utprovning av kompensatoriska hjälpme-
del har tillkommit sen dess. Vi logopeder arbetar med 
barnen ute på ”våra” skolor på förmiddagstid och på 
övrig tid är vi ute på konsultationer kring läs- och 
skrivsvårigheter tillsammans med psykolog eller utreder 
elever med dessa svårigheter. Vi ansvarar också för viss 
fortbildning och den årliga screeningen av förskoleklass-
barnens fonologiska medvetenhet. Jag trivs med mitt 
arbete, och är mycket intresserad av dyslexi, andra 
inlärningssvårigheter och att kunna påverka den enskilde 
elevens situation i klassrummet. Jag har fortbildat mig 
genom kurserna ”Hur barn lär sig läsa” i Lund och ” 
Logopedi och specialpedagogik” på KI. 2006 fick vi 
förskrivningsrätt på kompensatoriska hjälpmedel till våra 
elever.  Jag vill gärna verka för att det blir fler logopeder i 
kommunerna och att vi får en specialisering inom 
logopedin. På hemmaplan vill jag arbeta mera förebyg-
gande; att få till stånd screening i läsutveckling för alla 
elever i åk 2-3. Fackligt arbete ….jag? aldrig! tänkte jag 
för 7-8 år sen men tog ändå en plats i PRC:s Samver-
kansgrupp för att bevaka tjänster och arbetsmiljö. Jag har 
varit kontaktombud för Hallandslogopederna och tog en 
plats i kommunens dIK-styrelse när jag kände att 
bibliotekarier inte var rätt personer att förhandla för 
logopeder. det hjälpte! 3 gånger på 4 år fick vi extra 
tilldelning av lönepotten. Nu har jag blivit invald som 
sekreterare i SLoF. På fritiden ägnar jag mycket tid åt 
körsång i 3-4 körer. Jag tycker om att resa, segla, spela 
golf, åka skidor, prova vin och laga mat. Jag har också 
begåvats med 2 barnbarn som ger mig stor glädje.

Birthe Holmqvist, Halmstad

Jag heter ylva Peilitz, går Logopedprogrammet på KI. 
Studentrepresentant Stockholm, 

Jag bevakar frågor som kan vara av intresse för studen-
ter. ger respons och deltar där det är möjligt.

Jag är särskilt intresserad av utbildning och samver-
kan. Jag blev fackligt engagerad för att jag tycker att med-
verkan i processer är viktigt, som logopedernas möjlighe-
ter till utbildning och utveckling av arbetsområden.

Jag bor med min familj i Saltsjö-Boo, Nacka, och när 
jag är ledig tillbringar jag gärna tiden i Stockholms skär-
gård, läser böcker och umgås med vänner. 

Varför valde jag Logopedprogrammet? Utbildningen 
ger mig en möjlighet att bygga på mina tidigare erfaren-
heter från vård och omsorg och utvecklas med inriktning 
mot språk och kommunikation. Mötet mellan människor 
är en viktig del av yrket som jag värderar.

SUPPLeANt
När jag var liten var min pappa mycket fackligt aktiv och 
vikten av fackligt engagemang har trumfats in i mig sedan 
barnsben. När jag blev tillfrågad om jag ville sitta i SLoFs 
styrelse 2003 var svaret självklart ja.

det mest positiva med det fackliga arbetet är att det 
verkligen känns som om vi gör en insats för att synliggöra 
yrket och behovet av logopeder, det är också trevligt med 
kontakten med styrelsekollegor och medlemmar från alla 
håll i landet. det vidgar ens vy litegrann när man som jag 
har ett ensamarbete.

det mest negativa är att man ibland inser att saker inte 
fungerar fullt så väl inom det offentliga som man förut 
hoppats och trott. Man kan bli ganska trött på det god-
tycke som tycks råda t ex när olika utredningar skickas ut 
på remiss . en annan negativ aspekt av styrelsearbetet är 
att man aldrig hinner så mycket som man skulle vilja ef-
tersom det utförs på fritiden.

Jag arbetar vanligen som logoped i Staffanstorps kom-
mun, men är sedan ett drygt halvår föräldraledig. tjänsten 
ligger inom ett resursteam som servar föräldrar, skolor och 
förskolor med utredningar av och handledning kring barn 
i behov av stöd. den huvudsakliga uppgiften för logope-
den är alltså olika typer av språkliga utredningar, t ex läs- 

Ylva Peilitz, Stockholm

Ulrika Guldstrand, Staffanstorp

2007 2007 20072007 2007



8 LogoPedNytt 2/07

Ännu en doktorsavhandling har lagts fram 
i Göteborg, denna gång inom ämnet logo-
pedi vid Sahlgrenska akademin. Carmela 
Miniscalco försvarade den 26/1 sin  
avhandling med titeln:  “Language prob-
lems at 2½ years of age and their relation-
ship with school-age language impairment 
and neuropsychiatric disorders.” Fakultets-
opponent var professor emeritus Ingvar 
Lundberg, Psykologiska institutionen, 
Göteborgs Universitet.

Carmela har i många år arbetat som 
logoped på Centrala barnhälsovården 
i Södra Bohuslän, och det är härifrån 
som hon gjort sitt avstamp för att stu-
dera utfallet av den tidiga tal- och 
språkscreening på BVC som införts i 
hennes område, liksom i stora delar av 
landet. Syftet med avhandlingsarbetet 
har varit att kartlägga hur de språkliga 
svårigheter man identifierat tidigt för-
ändras över tiden och att studera sam-
bandet mellan språkstörningen och 
neuropsykiatriska tillstånd och övrig 
utveckling. Avhandlingen består av fyra 
delstudier och presenteras som en sam-
manläggningsavhandling. disputatio-
nen gick till så att Carmela själv pre-
senterade de fyra delarbetena helt kort, 
varpå opponenten redogjorde för av-
handlingens ram. därefter följde en 
diskussion kring arbetet.

Studie 1 utvärderade det screeningin-
strument för tal och språkförmåga som 
introducerats på barnavårdscentralerna 
i södra Bohusläns primärvårdsområde. 
105 2½-åriga barn som screenats under 
1998 på BVC valdes ut. Av dessa hade 
25 barn positivt utfall och 80 negativt 
utfall och fick fungera som kontroller. 
Barnen bedömdes sedan av logoped 
med Reynell development Language 

Scales som referenstest och man gjorde 
en bedömning av barnens expressiva 
förmåga. Utifrån denna bedömning 
klassificerades barnen på nytt som posi-
tivt eller negativt utfall. Utfallet av 
denna klassifikation jämfördes med ut-
fallet från BVC-screeningen. Screen-
ingen kunde väl identifiera de barn 
som hade svårigheter, men fick med 
aningen fler än de som verkligen hade 
svårigheter.

Studie 2 är en uppföljning av alla 
dessa barn vid 6 års ålder. efter bortfall 
kvarstod 22 barn med positivt utfall 
vid 2½ år och 77 barn med negativt 
utfall. Barnen testades med BAS, som 
är ett screeninginstrument för bedöm-
ning av 5½-6-åriga barns expressiva 
och receptiva språkförmåga ur ett fler-
tal aspekter och metalingvistiska fär-
digheter, framtaget av logoped Astrid 
Frylmark (2002). dessutom bedömdes 
barnens grammatiska förståelse med 
tRog (Bishop 1989). Barnens prag-
matiska förmåga bedömdes med ett 
frågeformulär – Pragmatiskt Protokoll- 
konstruerat av logoped Chris Ramberg 
et al (1996). Vid 6 år fanns signifikanta 
skillnader mellan barnen med positivt 
screeningutfall vid 2½ år och dem 
med negativt utfall beträffande de fles-
ta testade förmågorna: fonologi, gram-
matik, semantik och pragmatik.

Studie 3 undersökte på nytt de ur-
sprungligen screening-positiva barnen 
vid 7–8 års ålder med avsikt att identi-
fiera neuropsykiatriska funktionshinder 
och/eller inlärningssvårigheter. Vid 
denna tidpunkt kvarstod 21 barn. de 
bedömdes av logoped beträffande språk-
förståelse med tRog och läs- och 
skrivförmåga med oLAF (Magnusson 
& Nauclér 2003). dessutom bedömdes 
de av barnneuropsykiater beträffande 
neuropsykiatriska diagnoser och av 
neuropsykolog med WISC III för be-
gåvningsnivå och med NePSy för neu-
ropsykologiska funktioner. den psyki-
atriska bedömningen grundade sig på 
en semistrukturerad djupintervju med 
föräldrarna (disco-10, Wing et al 2002) 
och ett frågeformulär (5–15, Kadesjö 
et al 2004). 13 av de 21 barnen visade 

sig ha neuropsykiatrisk diagnos eller 
kombinationer av diagnoser. två barn 
hade enbart svag begåvning utan sam-
tidiga neuropsykiatriska diagnoser.

Studie 4 är en undersökning av bar-
nens berättarförmåga vid samma tid-
punkt 7–8 år. Barnen bedömdes med 
Bussagan (Renfrew 1997, svensk ver-
sion Svensson, tuominen-eriksson 2000). 
eftersom berättarförmåga i tidigare 
forskning har visat sig kunna predicera 
kvarstående språkliga svårigheter och 
senare läs- och skrivsvårigheter, relate-
rades barnens förmåga på Bussagan 
med förekomst av neuropsykiatrisk diag-
nos och begåvningsnivå. Bussagans 
tre mått: information, satslängd och bi-
satser räknades om till en utvecklings-
kvot, så att resultaten på dessa tre delar 
kunde jämföras. Mer än hälften av bar-
nen hade svårigheter med berättarför-
mågan. Barnens intellektuella styrkor 
och svagheter bedömdes också med 
Kaufmans 4-faktorkonstruktion, där ver-
bal förmåga indelas i: verbal förståel-
se, perceptuell organisation, uppmärk-
samhet och snabbhet. den enda faktor 
som skiljde de barn som hade neuro-
psykiatrisk diagnos från dem som en-
bart hade språkliga svårigheter var 
uppmärksamhet. generell begåvnings-
nivå skiljde sig mellan de tre grupper 
man identifierade: barnen med enbart 
språkstörning hade högst nivå, de med 
AdHd något lägre, och lägst generell 
begåvningsnivå fanns hos dem med 
autismspektrumstörning. 

Carmela har i sitt projekt samlat in 
en stor mängd data. Hennes presenta-
tion var ett konststycke i att kondensera 
allt detta arbete till en mycket kort, 
tydlig och för alla begriplig beskriv-
ning. Ingvar Lundberg gick sedan över 
till att beskriva den ram där Carmela 
arbetat vidare med resultatet från de 
olika delstudierna. Hans presentation 
var en stor upplevelse i sig. Med sin 
mångåriga bakgrund som dyslexifors-
kare och med ett brinnande intresse 
för barns språkliga uppväxtmiljö gjorde 
han både presentationen och den efter-
följande diskussionen till något mycket 
mer än en akademisk granskning. Han 

Språksvårigheter vid 2½ års 
ålder och sambandet med 
språkstörning och neuro- 
psykiatriska svårigheter i tidig 
skolålder

Carmela Miniscalco

opponent: Ingvar Lundberg
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inramade sin framställning med en 
mängd vackra målningar som illustra-
tion till barns språkliga uppväxtmiljö. 

I ramen har Carmela också granskat 
hur barnens förmågor vid olika åldrar 
hänger ihop. Förekomsten av neuro-
psykiatrisk och övrig utvecklingsavvi-
kelse vid 7–8 år har jämförts med de 
språkliga svårigheterna identifierade 
vid 6 år. Hon har också studerat hur 
svårigheter med berättarfunktion vid 6 
år och 7–8 år hängde ihop. de barn 
som hade stora till måttliga svårigheter 
med berättandet vid 6 år hade också 
kvarstående svårigheter vid 7–8 år. Vi-
dare har hon försökt hitta möjliga risk-
markörer vid 6 år för senare läs- och 
skrivsvårigheter vid 7–8 år.

opponenten diskuterade arbetet 
både beträffande studiedesignen, de 
enskilda metoderna och de begrepp 
som används i studien. Han ställde 
också den viktiga frågan om resultatens 
generaliserbarhet och om det finns re-
surser och interventioner för alla de 
barn man identifierar. Betygskommittén 
hade frågor om urvalet, om prediktion 
är möjlig att göra vid 2,5 år, och vad 
som kan dölja sig bakom de pragma-
tiska svårigheterna. Arbetet blev som 
helhet mycket lovordat av både oppo-

nenten och betygskommittén.
Styrkan i detta arbete är att det är 

både multidisciplinärt och longitudi-
nellt. de slutsatser man kan dra av re-
sultaten är, att de barn som identifieras 
som avvikande vid den tidiga tal- och 
språkscreeningen på BVC är de med 
stora bestående svårigheter. detta är 
en viktig upplysning både för barnhälso-
vården och för logopeder. en annan 
slutsats är den, att dessa barn inte en-
bart har tal- och språksvårigheter, utan 
även annan problematik. detta är inte 
oväntat. Snarare är det så att farhågor 
restes då den tidiga screeningen inför-
des, att logopeder skulle fånga barn 
med alla typer av svårigheter i sitt nät, 
och inte bara de typiska ”logopedfallen”. 
Men då var utgångspunkten oftare be-
greppet SLI, som ju alltmer har börjat 
ifrågasättas. då var siktet inställt på en 
rätt smal grupp patienter. Carmelas ar-
bete har visat, i linje med flera andra 
arbeten under senare tid, att de barn 
som har de största språkliga svårigheter-
na och därmed det största behovet av 
insatser från logoped också har en rad 
andra svårigheter av neuropsykiatrisk 
och även annan utvecklingsmässig natur. 

Som kollega och vän, som har sam-
arbetat med Carmela i många år kring 

barnlogopediska frågor och även kring 
språkscreeningen, har jag kunnat följa 
hennes forskning på nära håll. det glä-
der mig att hon nu kan lägga fram detta 
vetenskapligt, som vi av klinisk erfa-
renhet vetat länge. det leder också 
fram till rekommendationen att barnen 
bör följas kontinuerligt under uppväx-
ten, och att logopeder bör arbeta i 
team kring barnen. det är ett viktigt bi-
drag för att vi logopeder ska kunna 
hävda vår självklara plats i teamet för 
diagnostisering och intervention för 
alla barn med språkliga svårigheter 
oavsett övrig problematik.

disputationsdagen avslutades med 
en glädjefylld fest. Många, många som 
på olika sätt varit inblandade i hennes 
arbete genom åren, släktingar, vänner 
och kollegor hade mött upp. talen, 
sångerna och skratten var många. ett 
stort tack till Carmela, opponenten och 
alla andra som bidrog till en oförglömlig 
dag! Nu väntar vi bara på fortsättningen, 
hon lär ha mycket stoff i garderoben…

Gunilla Rejnö-Habte Selassie
Enheten för barnlogopedi, Drottning Silvias 

barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Doktorand i logopedi

 

Fredagen den 6e oktober avlade Christina 
Havstam licentiatexamen vid Sahlgren-
ska Akademin vid Göteborgs universitet. 

I betygskommittén fanns docent Mag-
nus Becker (Plastikkirurgiska kliniken 
på universitetssjukhuset UMAS i Mal-
mö), docent Ann Frisén (Psykologiska 
institutionen vid göteborgs universi-
tet) samt docent gunilla Henningsson 
(Institutionen för klinisk vetenskap, 
innovation och teknik vid Karolinska 
Institutet i Stockholm). Uppsatsen 
”Speech in Individuals with Cleft Pa-
late: Aspects of Function, Activity and 
Participation” bygger på tre delarbe-
ten. Uppsatsens övergripande mål är 
att utvärdera aspekter av talstörning 
som är typiska för spalt som involverar 

gommen. det innebar bland annat en 
undersökning av behandlingsbörda 
(”burden of care”): huruvida man kan 
reducera det relativt omfattande be-
dömningsförfarande beträffande velo-
faryxfunktion som används idag och 
ändå få tillräcklig information för att 
kunna fatta beslut om åtgärd. dessut-
om innebar det en undersökning av de 
attityder barn med gomspalt och deras 
föräldrar har beträffande barnens tal 
och kommunikation. Betygskommit-
tén var mycket grundlig i sin genom-
gång av uppsatsen, och respondenten 
skötte sitt försvar väl och bemötte opp-
onenternas frågor med stor tydlighet. 
Många intresserade åhörare fanns ock-
så på plats. efter seminariet hölls en 
mottagning på Institutionen för neuro-

vetenskap och fysiologi / Logopedi. 
Betygskommittén kunde efter ett kort 
möte tillkänna att Christina nu kan ti-
tuleras medicine licentiat! Christina 
gratulerades av familj, vänner och sina 
handledare docent Anette Lohmander 
och professor Annika dahlgren-Sand-
berg. en mängd kollegor fanns också 
bland gratulanterna, såväl från göte-
borg som från  andra delar av landet. 
Christinas forskningsarbete fortsätter 
nu och varvas med klinisk tjänstgöring 
på Mottagningen för logopedi och fo-
niatri på Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i göteborg. 

Gratulerar gör även Katja Laakso 
och Malin Lillvik

Christina Havstam 
medicine licentiat 

Christina Havstam
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Kapstaden i november?! Visst låter det 
härligt? och det var det! Att resa till Syd-
afrika gav verkligen mersmak och kan 
varmt rekommenderas: mycket Afrika 
men samtidigt också som att befinna sig 
i europa eller USA… till konferensen 
fick jag möjlighet att åka eftersom jag ar-
betar med forskning och utvecklingsar-
bete inom autism och kommunikation. 
då jag också är förälder till en 13-årig 
pojke med autism så hade jag givetvis 
det privata intresset och engagemanget 
med mig. Jag och min kollega presente-
rade två postrar på konferensen, en om 
Kom-kIt – ett projekt där vi tagit fram ett 
slags startpaket för att komma igång med 
AKK (Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation =kommunikationsstöd) 
till barn med autism. den andra postern 
handlade om AKKtIV- ett projekt där vi 
tagit fram en föräldrautbildning i kom-
munikation och AKK där en första utvär-
dering visar på mycket goda resultat!

An Evaluation of the Impact of Loddon 
PLLUSS on the Challenging Behavior 
and Learning of Children with Autism 
Spectrum Disorders (Louise McCauley, 
psykolog, England). 
Loddon är en internatskola för Storbri-
tanniens “svåraste barn” (28 st 10–18 
år). Hela miljön på skolan är anpassad 
för att barnen/ungdomarna inte så lätt 
skall kunna skada sig själva eller andra 
– med syfte att ingripandena från perso-
nalen skall bli så få som möjligt. PLLUSS 
står för Personalised Learning for Life 
using Supportive Strategies och har ut-
formats med syfte att ge personerna funk-
tionell kunskap som de kommer att ha 
nytta av senare i livet – man har alltså 
helt lämnat den nationella läroplanen. 
Utgångspunkten för arbetet är elevens 
motivation – tycker eleven om att simma 
så bygger man alltså skoldagen och lä-
randet kring de moment som naturligt 
ingår för att utföra denna aktivitet. Man 
förser eleven med redskap (framförallt 
kommunikationsstöd) som packas i en 
ryggsäck som jämnt finns med. PLLUSS-
progammet startade som ”en sista utväg” 
för några elever. det föll så väl ut att det 
infördes för samtliga elever. en utvärde-
ring har visat signifikant minskad bete-
endeproblematik. Personalen som tar 
över ungdomarna (när de blir vuxna) ser 

också en betydlig förbättring och ökade 
kunskaper och självständighet. Louise 
menade att ”incidental teaching”-kon-
ceptet fungerar mycket bättre för dessa 
barn (dvs att undervisningen är invävd i 
naturliga vardagsaktiviteter). tidigare 
hade man mer ”bordsträning” men har 
alltså lämnat detta då denna typ av klas-
sisk beteendeterapeutisk träning för des-
sa barn mest innebar att lära sig hur man 
skulle utföra uppgifterna för att få ta sig 
ur klassrummet så snart som möjligt! I 
positiva självvalda aktiviteter återfinns 
ett engagemang som ger förutsättningar 
för lärande och att komma ut i samhället. 
Mycket av undervisningen med dessa 
svåra barn bedrivs nu ute i samhället (vil-
ket man tidigare inte trodde var möjligt). 
Louise menade också att barnen tål 
mycket mer miljöförändringar än man 
kunde tro – bara de känner att de har 
kontroll: att de vill och vet vad som skall 
hända. den här presentationen var en av 
mina favoriter under konferensen – sär-
skilt som jag blev bekräftad i mitt eget 
sätt att arbeta: incidental learning är ba-
sen för den typ av AKK-intervention som 
används på mitt center dARt (och är 
mest förekommande inom hela AKK-
området).

Autism.Pro – A digital educational 
approach for parents (or professionals) 
of children with autism up to 6 years 
– Theo Peeters (Grundare av Oplei-
dingscenter Autism, Belgien, Cynthia 
Howroyd, logoped , Canada). 
detta var en av konferensens höjdpunk-
ter. theo Peeters berättade om bakgrun-
den till detta projekt varefter Cynthia 
Howroyd presenterade det konkreta re-
sultatet. Autism.Pro är alltså en mycket 
omfattande interaktiv kunskapsbank som 
riktar sig främst till föräldrar. tanken är 
att föräldrar skall få kunskap och redskap 
för att stödja sina barn – även innan de 
fått diagnos – det går att göra mycket om 
man bara får stöd i att ta ut riktningen 
och kan se vilka olika vägar det finns att 
gå när något problem dyker upp. ytterli-
gare en tanke och syfte med projektet – 
som i mitt tycke kanske är den mest lov-
värda av alla – är att ta död på det 
FALSKA KRIGET – alltså striden mellan 
olika skolbildningar inom autismområ-
det. När du betalt medlemsavgiften till 

Autism.Pro får du stegvis ge information 
om barnet och den syn du har på ditt 
barn – datorn försöker utreda om du i 
din grundsyn på ditt barn mest stämmer 
med ideologin bakom de huvudsakliga 
skolorna dvs: pedagogisk inriktning, be-
teendeterapeutiskt eller socialt synsätt. 
efter att du angett ungefär hur barnet lig-
ger till utvecklingsmässigt får du förslag 
på lämpliga mål. När du valt dina mål 
ges sedan förslag till metod/uppgifter i 
första hand med utgångspunkt från den 
grundsyn du har – men hela tiden kan du 
också se vad de andra ”skolorna” före-
slår – och välja någon idé utifrån dessa. 
gruppen som under flera år arbetat hårt 
med att utveckla Autism.Pro har gjort ett 
mycket imponerande arbete  – i Autism 
Pro finns en bank med ca 5000 olika 
innehållsanalyserade uppgifter som alla 
är hämtade från en mängd mycket väl er-
kända program och metoder!!!! grup-
pen har enbart bestått av framstående 
experter (bl a theo Peeters) med den 
kända logopeden Kathy Quill som sam-
ordnare och Cynthia Howroyd som an-
svarig för upplägg och genomförande. 
Det känns oerhört angeläget att få till en 
svensk översättning – min förhoppning 
är att denna utförs av en seriös och erfa-
ren grupp kliniker med olika yrken och 
inriktningar med sig – och utan kommer-
siella intressen. Kan månne RFA eller 
Habchefernas förening ta sig an detta?

Researching Interventions and Priori-
ties for research in autism spectrum 
disorders – suveying tha NAS member-
ship – Roger Mills (Ledare för National 
Autistic Society(NAS), UK och heders-
ledamot av Research Autism). 
NAS har jämfört forskningsintressen hos 
forskare, fonder/finansiärer av forskning 
och föräldrar/personer med autism. NAS 
hade skickat ut en enkät till alla 8000 
medlemmar och fått in hela 2800!! svar. 
I enkäten frågade man inte bara om 
forskning utan en massa andra saker. Ro-
ger berättade att det fanns hur mycket 
spännande och viktig information som 

Autism Safari 2006
TExT & FOTO: Gunilla Thunberg, Leg logoped, DART – Kommunikations- 
och dataresurscenter för funktionshindrade, Regionhabiliteringen,  
Drottning Silvias barn – och ungdomssjukhus, Göteborg
Doktorand, Institutionen för lingvistik, Göteborgs Universitet.
Förälder till en 13-årig pojke med autism och utvecklingsstörning

Rapport från den andra världskongressen i Kapstaden 30 okt – 2 nov
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helst i dessa enkäter! en av de saker han 
delgav var vilka metoder  familjerna 
uppgav att man arbetat med och vilken 
effekt man tycket att dessa haft på barnet:

51% hade provat någon slags diet – 
60% av dessa tyckte att det gett effekt
20% i Autismgruppen hade provat 
beteendeterapi – 45 % av dessa tyckte 
att det gett effekt
8% i Aspergergruppen hade provat 
beteendeterapi – ingen större effekt
42% i Autismgruppen hade provat PeCS 
– 70% av dessa tyckte att det gett effekt
8% i Aspergergruppen hade provat 
PeCS – 30 % hade upplevt förbättring
20% i Autismgruppen hade provat 
teAACH – 65% av dessa tyckte att det 
gett effekt
 8% i Aspergergruppen hade provat 
teAACH – 20 % hade upplevt 
förbättring
(Vg teacch trodde man på under-
rapportering då många troligen inte 
förstod begreppet teACCH). 
13% i Autismgruppen hade fått tal/
språkträning hos logoped – 50% av 
dessa tyckte att det gett effekt
55% i Aspergergruppen hade fått tal/
språkträning hos logoped – 55 % hade 
upplevt förbättring

Vad gäller önskemålen kring forskning 
så går dessa isär. Föräldrarna vill helst ha 
forskning kring orsaker till autism och 
kring intervention. Forskarna vill helst 
forska kring symtom – och det vill dess-
utom helst finansiärerna ge medel till. 

om vi vill förbättra tillvaron för ”au-
tismfamiljerna” så bör vi ägna oss åt de 
områden som verkar vara närmast för-
knippande med QoL (livskvalitetsmät-
ningar): 1. sömn, 2. ångest 3. beteende-
svårigheter 4. Ätproblem 5. Coping- 
svårigheter 6. Provocerande beteende 7. 
Sensoriska problem. 

Sista dagen blev en verklig grand fi-
nal – ännu bättre än vad jag kunnat före-
ställa mig! Rita Jordans föreläsning var 
helt lysande (och enligt Rita var det för-
sta gången som hon någonsin lyckats 
tala färdigt inom utsatt tid). Ritas föreläs-
ning handlade dels om begreppet au-
tism, dels om teorier och behandlingar. 
När det gäller diskussionen kring hur 
man skall se på Asperger – en ”diagnos” 
eller ”annorlundaskap” menade Rita att 
allt handlar om dimensioner och gräns-
dragning. Hon uttryckte att var och en 
måste utgå från sin uppfattning – MeN, 
att det är oerhört viktigt att få ihop ”an-
norlunda-tänket” med de enormt stora 
svårigheter som många personer inom 
området har i vardagslivet! eftersom re-
surserna i vårt samhälle är begränsade 
behöver vi tyvärr också något slags sys-
tem för fördelning – men hjälp bör vara 
relaterad till funktionsnedsättning – och 

en diagnos får aldrig bromsa. Rita före-
slog att skilja på Autism Spectrum disor-
der och Autism Spectrum Condition – för 
att belysa de funktionella skillnaderna 
som förefaller finnas mellan personer 
som har problem oavsett omgivning och 
de som i rätt omgivning/med hjälpmedel 
inte upplever att de har något funktions-
hinder. Jag tycker detta verkar vara en 
bra lösning. Har någon ett förslag på en 
bra svensk översättning? Rita fastslog i 
övrigt att det är dags att definitivt kassera 
psykodynamiska teorier som orsak till 
autism. Hon gick också hårt åt de be-
handlingsmetoder som betonar och mer 
eller mindre tvingar till ögonkontakt. Hon 
menade att det inte är produktivt. denna 
typ av träning utgår från vad som är ”nor-
malt”. Vi måste göra oss av med denna 
grundläggande utgångspunkt när det gäl-
ler behandling – vi måste göra det som 
är bäst för individen och utgå från fräsch 
kunskap om kognitiva och neurologiska 
processer i vår behandling. Att titta på ett 
ansikte är en kognitivt krävande uppgift! 
Rita talade också för att lägga ner vapnen 
i kriget mellan olika metoder/skolor – de 
flesta har faktiskt något bra i sig – och dess-
utom också mycket gemensamt. 

Rita fastslog fyra saker som vi vet funkar 
och som däremot skall användas i be-
handling:
1.   Anpassning av uppgiften/metoden  

till individen och problemen – inte 
tvärtom!

2.  Struktur!
3.  datorstödd inlärning!
4.   Personens känsla-engagemang- 

motivation i fokus – det vi lär utan 
intresse blir väldigt lite i slutändan 
och sällan funktionellt

Nästa storfräsare var Catherine Lord. 
det var första gången jag såg henne – 
och jag blev förvånad över hur ung hon 
var (eller i alla fall såg ut) – hur har män-
niskan hunnit med så mycket??!! Hennes 
titel var Autism two to nine. Hon talade 
om tidig diagnos – prediktiva faktorer. ti-
diga tester med AdoS/AdI har visat att 
vid 2 års ålder är dessa: 
1) Att barnet uppmärksammar att man 
kommer in i rummet och börjar prata 
(om vad som helst) – Attention to Voice 
2) Barnet spontant försöker styra andras 
uppmärksamhet. 

Vid 3 års ålder är dessa:
1.  Attention to voice
2.  Pekar för uttrycka intresse
3.  Hand-finger-rörelser (mannerisms)
4.   Användning av andra personers 

kropp som redskap

Uppföljning vid 9 års ålder visade att fler-
talet av barnen som diagnostiserats vid 2 
år ”stannat” inom sina diagnoser. Barnen 
som hade Pdd-NoS (Autismliknade till-
stånd) – kunde dock utvecklas åt ganska 

olika håll. Mellan 2–5 års ålder utveckla-
des barnen mest – men en del gjorde be-
tydande framsteg senare också (inte att 
glömma tyckte Catherine). 1/6 av barnen 
gjorde mycket stora framsteg! det verkar 
också vara så att fler barn får funktionellt 
tal då de fått tidig intervention (oBS! Pro-
gram av olika typer – inte bara beteende-
terapi!). efter tidiga insatser förefaller an-
delen barn utan tal vara 15%. 

det går att diagnostisera 2-åringar 
med ganska god säkerhet fastslår Cathe-
rine Lord – även om skillnaderna vid 
denna ålder är subtila. Catherine Lord 
förordar därför att använda flera instru-
ment vid tidig diagnos – endast en me-
tod ger sämre säkerhet. goda predikato-
rer vid 2 års ålder är om barnet har några 
ord och förstår språk. Att framhålla är 
också att avskärmning är ett mycket säll-
synt symptom vid 2 års ålder!

Nästa föreläsare bjöd verkligen på 
sig själv – har ni inte hört och sett Ros 
Blackburn prata – så gör allt för att få 
göra det! Ros har Aspergers syndrom och 
kan verkligen förmedla vad det innebär 
att ha Autism och ett annorlunda tänkan-
de – hon kan konsten att förklara genom 
liknelser som vi utan autism kan förstå. 
Jag har skrivit ner några av Ros underba-
ra citat men avstår från att försöka över-
sätta dem alla här. grundläggande råd 
som hon dock ville ge är att SLÅ AV PÅ 
tAKteN och ANVÄNd dItt SUNdA 
FÖRNUFt – ALLt tAR tId för en person 
med autism – VI PUSSLAR ett 1000-BI-
tARS-PUSSeL UtAN BILd – HeLA tI-
deN!!  

Min sammantagna bild från denna 
världskongress är att ledordet för insatser 
som återkom lyder: UtgÅ FRÅN PeR-
SoNeN och HANS/HeNNeS VÄRLd 
och MotIVAtIoN! till yrkesverksamma 
och föräldrar vill jag säga att beteendete-
rapi inte alls bara är det som gäller utom-
lands.  Jag vill passa på att slänga en 
känga åt hur habchefernas rapport om ti-
diga insatser till barn med autism ibland 
presenteras och misstolkas – många tror 
att man i denna kommit fram till att det 
endast är beteendeterapi som har visat 
sig vara effektivt, och att det är bara det 
som gäller i USA, Storbritannien och an-
dra länder som vi tycker är viktiga. den-
na konferens var ett levande bevis på att 
interventionsområdet är mångfacetterat, 
beteendeterapi endast en del och i sig 
mångfacetterat, och att vi i Sverige ligger 
väl framme. Budskap nummer två från 
konferensen är följaktligen StoPPA det 
FALSKA KRIget – se till barnet, omgiv-
ningen, problemen och välj sedan upp-
gift och hjälpmedel utefter det – och lägg 
mindre vikt vid allomfattande program 
och metoder!
Detta är ett utdrag ur en längre rapport från 
världskongressen. Hela rapporten finns att 
läsa på www.dart-gbg.org. 
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Bangladesh
Idag finns det inga bangladeshiska logopeder. Några utländska volontärer 
stannar något år här eller där, men man kan ju tänka sig hur långt det räcker 
när befolkningen uppskattas till 147 miljoner. På min semester i Bangladesh 
besökte jag Centre for the Rehabilitation of the Paralysed och Bangladesh 
Health Professions Institute där två kullar logopedstudenter huserar.

Logoped i

Bangladesh är fantastiskt! Så mycket 
färger, så mycket ljud, så mycket folk, 
så mycket trafik! När jag var där var 
det �trafikmånad. det betydde att i en 
av cirkulationsplatserna satt det trafik-
poliser under ett solskydd och ropade 
trafikregler i en megafon till bilar, rick-
shaws och mopedtaxi. de i sin tur kör 
hur som helst. Vilken fil du än befinner 
dig i kan du svänga åt vilket håll som 
helst. När som helst. 

Jag besökte vänner i huvudstaden 
dhaka under tre veckor i oktober. det 
var två veckor fyllda av shopping (allt 
är så billigt!), värme (tillslut tyckte vi att 
26˚C var riktigt kallt!) och kontraster 
mellan stor fattigdom och rikedom.

den tredje veckan åkte jag till Centre 
for the Rehabilitation of the Paralysed 
(CRP) i Savar utanför dhaka. det en 
Non-govermental organisation (Ngo) 
som har många olika verksamheter för 
personer med funktionshinder. I huvud-
byggnaden ligger flera vårdavdelningar 
för patienter med ryggmärgsskador – 
orsakade till stor del av trafikolyckor 
(se ovan) och �fall från hög höjd� (se 
bild nedan). Runt om i området ligger 
verkstäder för tillverkning av protester, 

ortoser, specialstolar och hjälpmedel, 
och avdelningar för sjukgymnastik och 
arbetsterapi för både vuxna och barn. 
till dessa avdelningar kommer vuxna 
och barn från hela landet. ofta sover 
familjerna i övernattningslägenheter 
under en vecka medan de träffar olika 
specialister. 

I ett �Half way Hostel� tränar patienter 
på att klara sig själva i en hemmiljö, 
och i ett Vocational Centre utbildas 
patienter i sömnad eller teknik så att 
de ska kunna försörja sig när de 
återvänder till sina hem. en Social 
Welfare Unit följer upp patienterna 
när de väl lämnat CRP.

en särskola och skola för barn med 
särskilda behov, William and Marie 
taylor School, ligger inom området, 
och till den hör ett boende för de 
elever som antingen är föräldralösa 
eller vars familjer bor för långt bort. 

Självklart är det svårt att under 
några dagars besök få en uppfattning 
om hur det fungerar, men ett första in-
tryck är ändå att det finns många 
likheter med omhändertagandet här 
hemma. Även om hjälpmedlen är � 
skruttiga, så finns de där! och tank-

esättet verkar vara detsamma. 
Hur det ser ut i andra delar av 

landet vågar jag inte spekulera i. Logo-
pedstudenterna pratade mycket om 
Community Based Rehabilitation” (CBR) 
att nå patienterna i deras egna byar, ut-
bilda nyckelpersoner etc. CRP finns 
idag på 4 andra ställen i Bangladesh, 
och driver 13 CBR-projekt. (Något man 
märker snabbt i Bangladesh är att de är 
förtjusta i förkortningar, t ex är alltså CRP 
en Ngo som driver CBR.)

CRP grundades 1979 av en brittisk 
sjukgymnast, Valeri taylor, och en grupp 
bangladeshier. Valeri bor fortfarande 
på området tillsammans med två flickor 
som hon adopterat, och så fort man 
träffar henne inser man att hon är en 
mycket speciell människa. det verkar 
som om hon träffar alla volontärer som 
kommer till CRP, och de måste ha varit 
en hel del genom åren. till oss säger 
hon att �”I came to volonteer for a year, 
and something went horribly wrong, I 
find I�m still here 36 years later”. och 
så skrattar hon. Valeri jobbar fortfar-
ande hårt med CRP, men försöker nu 
lägga större delen av sin tid på att söka 
pengar till verksamheten.
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Bangladesh
Verksamheten finansieras genom 

donationer, både utländska och lokala, 
men också genom inkomster från kom-
mersiella projekt som t ex plantskola 
och möbeltillverkning. de patienterna 
som har råd betalar hela eller delar av 
sin rehabilitering själva, men ingen av-
visas av ekonomiska skäl.

Bangladesh Health Professions Insti-
tute (BHPI) ligger mitt emot huvudbygg-
naden i Savar. I oktober arbetar där tre 
logopeder från Australien. Cristy och 
Michelle har snart varit där i två år, 
och Nanki ska ta över när de åker hem 
vid årsskiftet. tillsammans håller de ord-
ning på Bangladesh logopedutbild-
ning. Utbildningen är 4-årig, leder till 
BSc, och är kopplad till Jahangirnagar 
University. den första kullen är inne 
på sitt tredje år, så 2008 finns det drygt 
15 bangladeshiska logopeder!

Planeringen inför utbildningen star-
tade 2003 när en logoped från Storbri-
tannien var volontär på CRP. När Cristy 
anlände var grovplaneringen av de 
olika momenten klar, och de första stu-
denterna var inne på sitt första år. det 
finns en utbildningsansvarig på centret, 
men i praktiken är det Cristy och hennes 

två kollegor som dels håller i kurserna 
och dels ansvarar för att få in föreläsare 
utifrån i de moment där det behövs. de 
är alltid glada över att få volontärer, 
både för kortare och längre vistelser. 

Studenterna läser mycket engelska, 
speciellt de första terminerna, för att de 
ska kunna ta till sig övrig undervisning. 

Jag besökte centret under 5 arbets-
dagar. Innan jag åkte hade Cristy och 
jag bestämt att jag skulle prata lite om 
hur det var att jobba som logoped i 
Sverige och hålla i ett seminarium om 
”feeding difficulties”. Men när jag kom 
hade Michelle drabbats av någon mys-
tisk febersjukdom och alla hennes 
föreläsningar var inställda. Plötsligt hade 
studenterna en massa timmar över! 
och där stod en liten svensk logoped. 

Så för första gången i mitt liv fick 
jag hålla i ett seminarium enligt PBI 
(problembaserad inlärning). det var 
mycket intressant! Fall hade jag ju med 
mig från mitt yrkesliv, så det var inget 
problem att sätta ihop ett sådant för 
studenterna att utgå ifrån, och jag för-
stod ju att som ”facilitator” var det 
meningen att jag skulle vara så passiv 
som möjligt. Hur passiv jag skulle bli 

förstod jag inte innan gruppsamtalen 
kom igång – på bengali förstås! 

Jag träffade mest studenterna som 
var inne på sitt tredje år, något fler 
kvinnor än män. de verkade alla väldigt 
ambitiösa, och pratade mycket om hur 
spännande det var att få gå den första 
logopedutbildningen. de lyssnade tap-
pert på föreläsningarna även fram emot 
eftermiddagen när det var 36 grader 
varmt, fläktarna surrade sövande och de 
inte ätit eller druckit något på hela dagen.

I oktober inföll nämligen Ramadan, 
och eftersom de allra flesta i Bangla-
desh är muslimer var det nästan ingen 
som åt eller drack något mellan solupp-
gång och solnedgång. de mest rättrogna 
sväljer inte ens sin saliv. (det spottas 
mycket i Bangladesh under Ramadan.) 

trots spottande och trafikfaror  
rekommenderas ett besök på CRP om 
ni har vägarna förbi! Mer information 
och kontaktuppgifter finns på deras 
hemsida: http://www.crp-bangladesh.org

TExT & FOTO: Elvira Berg
Habiliteket, Stockholm
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Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som 
jobbar med barn med autism jobbar på 
ungefär samma sätt, och att det går att 
plocka lite här och lite där från olika meto-
der. Är det verkligen så? Jag är övertygad 
om att vi arbetar på olika sätt beroende 
på vilken syn vi har på barns utveckling 
och lärande. Det vi gör påverkas av vår 
teoretiska grundsyn. Frågan är bara hur 
medvetna vi är om vilken grundsyn vi har?

Med anledning av de rekommendatio-
ner som Sveriges habiliteringschefer 
sprider när det gäller tidiga intensiva 
insatser för förskolebarn med autism, 
känner jag mig manad att försöka klar-
göra följande:

•  Hur skiljer sig olika sätt att se på 
lärande och barn från varandra?

•  Finns det viktiga skillnader som på-
verkar vårt sätt att förhålla oss gente-
mot barnen?

•  Vad innebär habiliteringschefernas 
rekommendationer?

•  Vad har jag själv för teoretisk grund-
syn?

Vad finns det för skillnader  
i teorier kring barn och lärande?
Behaviorismen har en empiristisk syn 
på lärande. Människors handlingar 
styrs av de konsekvenser som liknande 
handlingar tidigare följts av. Allt bete-
ende har en funktion. Inlärning definie-
ras som en förändring av det yttre ob-
serverbara beteendet. Behaviorismen 
har sitt ursprung i den ryske fysiologen 
och psykologen Ivan Pavlov (1849–
1936). den som sedan utvecklade be-
haviorismen var den amerikanske psyko-
logen Skinner (1904–1990). Hans ut- 
gångspunkt var att individen upprepar 
beteenden där man upplever någon 
form av positivt resultat (belöning/för-
stärkning), och på samma sätt minskar 
beteendet om man inte upplever nå-
gon förstärkning, alternativt får någon 
form av negativ effekt (bestraffning/för-
svagare). denna form av betingning 
kallas för operant betingning och det 
är denna inlärningspsykologiska teori 
som ligger till grund för de intensiva 
program som används vid träning av 
barn med autism. (I Sverige kallade: 
tBA, IBt eller BtI.) 

Utifrån behaviorismen är den vuxne 
ansvarig för att barnet lär sig saker. 
Kunskap finns utanför individen och den 

byggs upp hos individen likt en tegel-
stensmur. Det mesta av undervisningen 
sker en-till-en och bygger på instruk-
tioner från den vuxne. Det första som 
tränas är ”basen”, som innebär att barnet 
på uppmaning ska lära sig att: komma, 
sitta, titta i ögonen och hålla händerna 
stilla. Därefter tränas imitation och 
matchningsförmåga. Vägen till kom-
munikation är talimitation. Alternativ 
kommunikation används dock ofta om 
det tar lång tid för barnet att lära sig 
tala. Goda beteenden belönas medan 
icke önskvärda beteenden ignoreras eller 
bestraffas genom så kallade ”försvagare”, 
exempelvis ”timeout”. Tränarna följer 
program som till viss del kan individu-
aliseras men som bygger på vad barn 
normalt sett kan vid respektive ålder.

I kognitivismen är intresset riktat mot 
att beskriva och förstå människans 
kognitiva förmågor och hennes menta-
la tankeprocesser. det som har fått 
störst inflytande när det gäller synen 
på lärande brukar kallas för konstrukti-
vism, det vill säga, att individen själv 
genom egen aktivitet konstruerar sin 
förståelse av omvärlden. den person 
som kom att betyda mest för denna 
syn på lärande var den schweiziske 
forskaren Jean Piaget (1896–1980). 
Han menade att vi har olika sätt att tolka, 
förstå och resonera och att vi har psyko-
logiska strukturer eller scheman som 
är organiserade i mönster som skiljer 
sig åt beroende på erfarenhet och ålder. 
detta har gett upphov till den stadie-
teori som förknippas med honom. 

Kognitivismen/konstruktivismen 
utgår ifrån att barnet har en egen driv-
kraft att söka sig fram till kunskap och 
erfarenheter. Omgivningen kan skapa 
förutsättningar för lärande, men ska 
inte vara styrande eller ingripa för 
mycket. Utveckling kommer inifrån 
och barnet kommer att utvecklas i den 
takt som det mognar, det vill säga, lär 
sig inte barnet det man förväntat sig så 
beror det på att det inte har uppnått 
det utvecklingsstadiet än.

I ett sociokulturellt perspektiv är 
utgångspunkten att man föds in i och 
utvecklas inom ramen av samspel med 
andra människor. Fysiska och intellek-
tuella/språkliga redskap medierar till-
varon, det vill säga, hjälper människor 
att förstå och hantera sin tillvaro. Läran-
de hos individen är beroende av för-
mågan att ta till sig dessa redskap och 

kunna använda dem. Vårt tänkande är 
färgat av vår kultur. den ryske psykolo-
gen Lev Vygotsky (1896–1934) menade 
att människors kunskaper och intellek-
tuella förmågor utvecklas och föränd-
ras hela tiden och han placerade under-
visning som ett centralt begrepp. ett av 
hans viktigaste bidrag till pedagogisk 
teori är begreppet ”området för proxi-
mal utveckling”, även kallad proximal 
zon. Han menade att barnet, genom 
undervisning, alltid kan lära sig mer än 
vad det kan lära sig själv. genom att 
bygga vidare på det som barnet redan 
kan och genom att ge lagom utmanande 
uppgifter kan man utveckla barnets läran-
de. olika barn har olika proximal zon.

Med detta synsätt är samspelet med 
omgivningen avgörande för utveckling 
och lärande. Omgivningen ansvarar för 
att ge barnet möjlighet att kunna ta till 
sig redskap för förståelse och lärande, 
samt för att se över vad det krävs för 
några anpassningar och hjälpmedel 
för att barnet ska kunna vara så delak-
tigt som möjligt i sin vardag. Lärande 
och utveckling är ett gemensamt an-
svar och sker i alla naturliga miljöer. 
Det är alltså lika viktigt att ha mål för 
omgivningen som för barnet.

Vad rekommenderar  
Sveriges habiliteringschefer?
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 
har gjort en sammanställning och sam-
manfattning av det som kallas ”evi-
densbaserad habilitering när det gäller 
tidig intervention”, det vill säga insatser 
för förskolebarn med autism. I denna 
sammanställning kommer man fram 
till att:

•  det finns ett flertal mångsidiga pro-
gram för intensiv tidig intervention 
(alla från USA).

•  det finns ett bristande underlag för 
att veta effekterna av de olika pro-
grammen. Alla studier har metodo-
logiska brister vilket gör det svårt att 
dra några säkra slutsatser.

De konstaterar alltså att man inte kan 
veta om något av programmen är bättre 
än något annat, vad som är verksamt i de 
olika programmen eller vad som leder 
till ett gott utfall (intensitet, program-
längd, barnets ålder, IQ eller familje-
faktorer).

Men, de skriver också att det råder 
konsensus kring en mängd gemensam-

Vad är det för skillnad?
olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism
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ma faktorer, relaterade till effektivitet, i 
dessa program: 

• tidig start 
• Hög intensitet
•  Planerade och systematiskt upplagda 

inlärningstillfällen 
•  Prioriterade områden: Socialt sam-

spel, inlärning, funktionell kommuni-
kation, problembeteenden och adap-
tiva färdigheter 

• Övergripande individuell plan 
• Individualisering 
• Kontinuerlig utvärdering 
•  Möjlighet att vara tillsammans med 

normalutvecklade barn 
• Föräldramedverkan 
• Utbildning
• Hög personaltäthet 
•  Planerad övergång från förskola till 

skola 

det som sedan finns i deras förklaran-
de text kan till största delen sägas vara 
en beskrivning av ett operant beteen-
deterapeutiskt arbetssätt:

Antalet timmar i veckan som barnet 
är aktivt engagerat i adekvata, syste-
matiskt upplagda aktiviteter ska vara 
mellan 15–40, året om, under minst 2 
års tid. En träningssituation utförs med 
stegvisa och tydligt strukturerade in-
struktioner från den vuxne till barnet i 
en-till-en-baserade situationer, eller i en 
mycket liten grupp. I träningen ingår 
mycket repetition. Barn med autism 
ska vara integrerade i vanliga förskole-
grupper. Föräldrarna är viktiga tränare. 
Personaltätheten bör vara en vuxen 
per barn, alternativt en till två.

Min reflektion kring ovanstående
tittar man på de ovanstående övergri-
pande punkterna så finns det nog inte 
många som har något att invända mot 
dem. För mig blir det ett problem när 
jag ser vilka slutsatser man dragit av 
rapporten om hur man ska arbeta. 

operanta tekniker som bygger på 
straff och belöning och ett ”konse-
kvenstänkande”, samt ”normalisering”, 
det vill säga, att personen med autism 
ska tränas till att uppvisa så normala 
beteenden som möjligt för att passa in 
i miljön, stämmer inte överens med 
min syn på autism och lärande. Att an-
vända sig av vuxenstyrda, beteendein-
riktade metoder på en grupp barn som 
inte har så stor möjlighet att göra sin 
röst hörd kan medföra risker. Jag är rädd 
för hur dessa metoder kommer att ta sig 
uttryck i mindre kunniga händer. Lyd-
nad är lätt att uppnå, men till vilket pris? 

Finns det en risk för kränkande be-
handling när omgivningen tar sig rätten 
att göra det den gör på grund av att 
personen har ett funktionshinder? Är 
barn med autism så annorlunda andra 

barn att man ska bemöta dem utifrån 
en annan grundsyn, eller är en auktori-
tär, konsekvensbaserad syn på barn 
något som ökar i samhället i stort? Jag 
hör talas om ”skamvrår” och ”skäms-
mattor” på förskolor – och blir förfä-
rad! Min lille son ska till hösten börja 
på förskola och jag inser att jag behö-
ver höra mig för om deras syn på barn 
och lärande innan han ska börja.

Jag anser att alla professionella 
måste fundera ett par gånger över vilken 
grundsyn de företräder!

Vad är min syn på barn  
med autism och lärande?
Jag utgår från ett sociokulturellt synsätt 
där jag också integrerat senare tids 
kunskaper inom det kognitiva området.

Jag anser att det är viktigt att se bar-
net med autism som en egen unik indi-
vid som har sina individuella intres-
sen, styrkor och personliga egenskaper. 
Alla personer lever i ett större socialt 
och kulturellt sammanhang och det är 
därför viktigt att inte bara kartlägga 
barnet med autism utan även ta med 
övriga miljöfaktorer när det gäller kart-
läggning och insatser. 

oavsett om det handlar om barn 
eller vuxna är det viktigt att utgå från 
personens individuella profil när det 
gäller begåvning, förmågor, inlärnings-
stil och intressen när planen med mål 
och undervisningsstrategier utformas. 
Planen bör även innehålla mål för hur 
omgivningen kan bidra till utveckling 
och välbefinnande.

ett barn med autism har rätt att ut-
veckla färdigheter och strategier/redskap 
som för honom/henne är meningsfulla, 
användbara och intressanta och som 
leder till ett ökat välbefinnande, ökad 
självständighet och ökad delaktighet i 
samhället. Att vara självständig innebär 
en känsla av att förstå och kunna själv. 

Jag utgår från att en stor andel av de 
beteenden som upplevs som problem 
kan vara stressymptom hos barnet med 
autism, och jag menar att det är vår 
skyldighet att arbeta med att förebygga 
och minska denna stress.

Utveckling sker i något avseende 
hela tiden, men det enskilda barnets 
utveckling beror på såväl barnets egna 
förutsättningar, funktionshindrets om-
fattning, samt omgivningens förmåga 
till förståelse, anpassning och att skapa 
situationer för lärande. Lärande sker i 
alla naturliga sammanhang, och det är 
viktigt att även strukturerade och plane-
rade insatser i så hög utsträckning som 
möjligt sker i ett naturligt sammanhang.

Undervisningen bör utgå från bar-
nets styrkor och intressen, samt utifrån 
en bedömning av vilka hjälpmedel 
och anpassningar barnet kan behöva. 

Jag menar att det är väl styrkt att de 
flesta personer med autismspektrum-
diagnos har en styrka i att tolka visuell 
information och att det därför är en 
självklarhet att använda visuella strate-
gier och hjälpmedel. Hjälpmedel kan 
och bör användas för olika syften/mål, 
och naturligtvis hela tiden vara per-
sonligt utformade. 

•  om man utifrån operant beteendete-
rapi lägger upp ett behandlingspro-
gram som till 100% handlar om inlär-
ning för barnet, arbetar jag istället 
fram ett åtgärdsprogram som inne-
håller lika delar anpassning av miljön, 
kompensatoriska hjälpmedel för barn 
och omgivning, samt inlärning för 
barnet.

•  om man utifrån operant beteendete-
rapi mäter intensitet i antal timmar 
som barnet tränas, framför jag hellre 
vikten av att intensivt försöka sätta 
sig in i barnets situation för att för-
söka förstå hans/hennes funktions-
hinder.

•  om man utifrån operant beteendete-
rapi pratar om att barnet behöver 
tränas och att det måste få belöning 
för att lära sig, pratar jag hellre om 
att skapa lärandesituationer som är 
meningsfulla och motiverande för bar-
net, i och med att de bygger på bar-
nets motivation och utvecklingsnivå.

ett pedagogiskt arbetssätt vid autism 
innebär för mig ett komplext hantverk 
där jag behöver ha kunskap om de 
svårigheter som ligger bakom det bete-
ende jag ser, medvetenhet om syftet 
med det jag gör, förmåga att göra indivi-
duella anpassningar och medvetna un-
dervisningsstrategier för att nå målen.

Med Respekt, Intresse, Närhet och 
Glädje vill jag arbeta med barnet  
med autism!

TExT: Ulrika Aspeflo, leg logoped
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Autismspektrumdiagnoser. Hon arbetar som 
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nat för RFA Utbildning Autism AB och Peda-
gogiskt Perspektiv AB.



tillämpad beteendeanalys saklig diskussion

Missvisande påståenden
den kategoriska beskrivning av teori 
och metod kopplad till tBA vi läser i 
Ulrika Aspeflos artikel stämmer dock 
inte alls med vår vardag. ett av flera 
missvisande påståenden är att ”vägen 
till kommunikation är talimitation”. 
Funktionell kommunikationsträning är 
ju centralt inom tBA, oavsett om man 
arbetar med tal eller AKK (en välkänd 
beteendeanalytiker med denna inrikt-
ning är för övrigt Pat Mirenda). en an-
nan missuppfattning är att man enbart 
skulle ha fokus på konsekvenser. det 
stämmer visserligen att konsekvenser 
är mycket viktiga för hur vi alla beter 
oss – det handlar om empiriskt belag-
da inlärningslagar som knappast kan 
ifrågasättas. Samtidigt är det också 
mycket viktigt att komma ihåg att tBA 
bygger på att vid behov förändra alla 
miljöfaktorer, även sådant som sker 
före beteendet, i samband med de me-
ningsfulla färdigheter (till exempel 
kommunikation) vi vill hjälpa barnen 
att lära sig. 

Inte bara en-till-en
Liksom i vår förra artikel (Logopednytt 
8/06) vill vi poängtera att det finns 
många olika strategier och metoder 
inom tBA. det rör sig inte alls bara om 
vuxenstyrd en-till-en-träning, (som i så 
kallad discrete trial teaching). Några 
exempel på andra inlärningsformat är 
Natural environment training och In-
cidental teaching. dessa strategier 
bygger på att inlärningen sker i bar-
nens vardagsmiljö, genom att anpassa 
både den fysiska och sociala omgiv-
ningen och därmed skapa förutsätt-
ningar för inlärning. Här kan vi också 
nämna PeCS, som är en beteendeana-

lytisk metod med inslag av både di-
screte trial teaching, Natural environ-
ment training och Incidental teaching. 
de olika formaten utesluter inte varan-
dra, utan passar för olika färdigheter 
och situationer.

Förstärkning och försvagning
Frågan om försvagning (ordet ”bestraff-
ning” ingår inte i svensk beteendeana-
lytisk terminologi) är också så pass all-
varlig att vi vill kommentera den lite 
närmare. Ulrika Aspeflo påstår att 
”icke önskvärda beteenden ignoreras 
eller bestraffas”. det stämmer inte. För 
det första är försvagning aldrig en del i 
beteendeanalytiska träningsprogram. 
Inom tBA används alltid förstärkning , 
alltså saker eller aktiviteter som bar-
nen tycker om, för att motivera till in-
lärning. det handlar om att uppmuntra 
utveckling på ett för barnen roligt och 
stimulerande sätt. Även vid beteende-
problem rekommenderar man alltid i 
första hand förstärkning; att uppmunt-
ra det som är bra är oftast det effekti-
vaste sättet att minska eller undvika 
beteendeproblem. Andra åtgärder är 
alltid en sista utväg – om alternativet 
skulle leda till något mycket värre. ex-
empel på detta skulle kunna vara per-
soner som riskerar att allvarligt skada 
sig själva eller andra om de inte för-
hindras på något sätt. Förutom att ha 
genomfört en ordentlig beteendeana-
lys, i vilken man på ett systematiskt vis 
söker faktorer som upprätthåller bete-
endet, krävs också etiska övervägan-
den och samtycke av föräldrarna om 
en försvagande strategi skulle bli nöd-
vändig. det är en grundregel att i mins-
ta möjliga mån inkräkta på någons in-
tegritet, precis som det är en grundregel 

att inte vidta åtgärder utifrån spekula-
tioner om stress, understimulans eller 
annat.

Att på ett professionellt sätt arbeta 
med tBA innebär alltså att vara ex-
tremt medveten om för- och nackdelar 
med samtliga insatser – vi har sällan 
stött på behandlingsmetoder där varje 
variabel som kan tänkas påverka be-
handlingen är så noggrant förklarad 
och beskriven – samt att regelbundet 
utvärdera om målen uppnås eller ej. 
Allt går ut på att medverka till me-
ningsfulla förändringar i människors 
liv. 

Utbildningsbehov
tyvärr är det ju ändå så att de flesta 
metoder kan missbrukas av den som 
saknar kompetens eller etiskt omdö-
me. Skamvrår och skämsmattor är ju 
förfärande exempel, det håller vi helt 
med om! Felaktigt utövande betyder 
dock inte att det är själva metoden 
som brister. Utbildningsbehovet är 
stort, både hos föräldrar och professio-
nella. denna situation ser vi dock inte 
som ett oöverstigligt hinder. I stället 
motiverar det oss till fortsatt lärande 
om tBA-baserade metoder, något som 
underlättas av att det i dag finns utbild-
ningar på högskolenivå även för logo-
peder.

Logopedi och tillämpad  
beteendeanalys
glädjande nog finns det tydliga ten-
denser att skapa ett närmare samarbe-
te mellan logopedi och tillämpad be-
teendeanalys. Vi vill gärna bidra till 
denna utveckling som rimligen kom-
mer att berika båda fälten. det är vår 
förhoppning att även logopedkollegor 

1) observera att förstärkning inte är det samma som belöning. en förstärkare definieras som en konsekvens som leder till ökad sannolikhet i  
framtiden för det beteende som föregick den, det är alltså effekten som avgör huruvida det är en förstärkare. en belöning har ju inte alltid en sådan 
effekt, även om det är givarens avsikt.

2) Inom Association for Behavior Analysis International finns intressegruppen SPABA (www.behavioralspeech.com) och sedan år 2006 utkommer 
Journal of Speech-Language Pathology and Applied Behavior Analysis, som kan läsas gratis online (www.slp-aba.com).

Att ha autism innebär stora svårigheter, inte minst inom logopedens arbetsområde 
(kommunikation, språk, socialt samspel). När vi möter barn med autism ställer det 
förstås höga krav på de metoder som används i analys och behandling. goda forsk-
ningsresultat har lett till en ökad efterfrågan på behandling med grund i tillämpad 
beteendeanalys (tBA). Autismcenter för små barn är en av flera verksamheter som 
har fått i uppdrag att erbjuda denna behandling.
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det är trevligt att Autismcenter för små 
barn med autism välkomnar en saklig 
diskussion kring teorier och metoder 
vid autism, för det är precis det som 
syftet är med min artikel! Jag hoppas 
också att fler intresserade vill vara med 
och diskutera detta ämne.

Missvisande påståenden
Att jag sedan skulle ha skrivit saker ut-
ifrån missförstånd och grov generalise-
ring håller jag förstås inte med om. Jag 
menar att jag gav en relativt tydlig bild 
av de bakomliggande teoretiska anta-
ganden som faktiskt påverkar de meto-
der och strategier som vi använder oss 
av i vårt arbete.

Förändring av miljöfaktorer?
Vid konferensen om tidig Intervention 
som RFA höll i göteborg i november -
06 redogjorde Autismcenter för små 
barn med autism i Stockholm hur olika 
träningsprogram för barn med autism 
utifrån IBt (intensiv beteendeterapi) 
kunde se ut och så vitt jag kunde se 
fanns inget mål uppsatt som handlade 
om att miljön skulle anpassas på något 
sätt för att underlätta för barnen. Alla 
mål som var uppsatta handlade om att 
barnen skulle lära sig olika färdigheter. 
de flesta beskrivna målen hade också 
ett upplägg som byggde på en-till-en-
inlärning.

Logopederna på Autismcenter skri-
ver att man ”vid behov kan förändra 
alla miljöfaktorer”, samt ”att det finns 
andra inlärningsformat än vuxenstyrd 
en-till-en-inlärning”. För mig blir detta 
bara tomma ord fram till dess att jag 
ser eller hör att detta faktiskt sker i 
verkligheten!

Försvagare?
På hemsidan för Uppsalas barn- och 
ungdomshabilitering kan man läsa:
”Vi styr barnets beteende med förstärk-
ning, det vill säga vi förstärker rätt och 
önskat beteende och negligerar eller 
säger ifrån om oönskat beteende eller 
inkorrekt svar. Som positiv förstärkning 
används tydligt beröm eller något mer 
påtagligt som barnet gillar, till exem-
pel chips, kex eller godis. 

Vid oönskat beteende används ett be-
stämt nej eller negligering.”

Huruvida detta är en beskrivning av 
så kallad försvagning eller ej och huru-
vida ignorering kan upplevas kränkan-
de, kan vi ha olika uppfattning om!

Professionellt arbete
Jag är medveten om att det krävs ett 

professionellt arbete och mycket kun-
skap för att kunna bedriva IBt, samti-
digt som jag kan se risken i att det pa-
keteras i färdiga pärmar, kortlådor och 
”recept”. den individualisering som vi 
alla så gärna pratar om kan i och med 
detta lätt tappas bort.

Jag har ingenting emot att vi lär oss 
mer om beteendeterapeutiska tekniker. 
Jag tror att kunskap är nödvändig, men 
också föränderlig, och att vi ständigt 
behöver ifrågasätta vad vi gör och var-
för.

Fortsatta diskussioner?
det jag önskar att fortsatta diskussio-
ner ska handla om är hur vi i olika pro-
gram ser på och praktiskt arbetar med:

• Barnets initiativförmåga
• Barnets perceptionssvårigheter
• Barnets utvecklingsnivå
• Att skapa en ”autismvänlig” miljö
• Vad är meningsfulla aktiviteter?
•  Hur förebygger/hanterar vi stressre-

aktioner?
• Stöd till föräldrar och syskon
•  Arbete som leder till självständighet 

och självförtroende

eftersom vi alla är komplexa männis-
kor så tror jag nog att vi även fortsätt-
ningsvis kommer att se skillnader mel-
lan olika sätt att arbeta, men att det är 
bra att tydliggöra dessa skillnader, samt 
likheter, på ett sakligt sätt!

Som litteraturhänvisning vill jag re-
kommendera den litteraturlista som 
gratis kan laddas ner från www.peda-
gogisktperspektiv.se

TExT: Ulrika Aspeflo, leg logoped

som inte arbetar med autism blir ny-
fikna på att ta del av denna växande 
guldgruva av praktiskt användbar och 
empiriskt belagd (alltså evidensbase-
rad) kunskap. ofta är vi logopeder bra 
på att veta vad som bör göras men vi 
tror att vi kan bli bättre på att veta 
hur.

Saklig diskussion
Vi välkomnar verkligen en diskussion 
kring metoder och teorier. det stimu-
lerar till reflektion och kunskapssökan-
de och leder oss framåt! däremot ska-
pas onödig polarisering om man 
hävdar skillnader utifrån missförstånd 
och grova generaliseringar. Visst finns 
det skillnader, de fortsätter vi gärna att 
diskutera, men i Ulrika Aspeflos be-
skrivning av sitt arbetssätt ser vi också 
många likheter med hur vi arbetar. 
Motivation, individanpassning och att 
skapa lärandesituationer i samspel 
med omgivningen är ju grundläggan-
de för den tillämpade beteendeanaly-
sen! Vi hoppas på fortsatt saklig dis-
kussion.

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

Charlotte Scocco, Dag Strömberg och  
Klara Wenneborg, logopeder

Autismcenter för små barn, Stockholm
E-post: fornamn.efternamn@sll.se
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Studentuellt

I början av termin två på logopedpro-
grammet i Uppsala tragglade vi på med 
kurslitteratur och tentaplugg, verklig-
heten kändes långt borta.  I samband 
med detta hade vi fått ett utskick om 
den första nationella logopedkonferen-
sen i Jönköping. de flesta av oss hade 
väl bara läst mailet och lagt det åt sidan, 
men en driftig kursare tog saken i egna 
händer och kollade upp möjligheten 
för oss studenter att åka. Institutionen 
ställde upp med sponsring och innan 
vi visste ordet av satt 6 av oss nere i 
Jönköping med varsin namnbricka. Vi 
var förvånade över att inte fler studen-
ter var där men vi satt där förväntans-
fulla med stora öron och antecknings-
blocken i högsta hugg. Vi hade aldrig 
sett så många logopeder på samma 
ställe förut, och inte så långt ögat kun-
de nå fanns det någon som trodde att 
vi sysslade med knän. 

Inspirerande föreläsningar och work-
shops följde på varandra. Utbudet var 
så brett att det var svårt att välja bland 
programmets parallella föreläsningar. 
det mesta kändes intressant och vi 
hade god nytta av de kurser vi läst för 
att förstå termer och begrepp. Första 

dagen avslutades med mingelbuffé 
vilket gav oss chansen att beblanda oss 
med yrkesverksamma logopeder i olika 
stadier av sitt yrkesliv. det var spän-
nande att höra om olika situationer 
och inriktningar inom logopedin som 
de stött på under sin bana. 

För oss kändes det viktigt att repre-
sentera nästa generation logopeder, 
där en del av detta innebär att få ta del 
av den senaste forskningen. Vi insåg att 
det finns mycket mer att göra och att vi 
har en chans att påverka synen på äm-
nesområdet. Som logoped måste du 
ständigt utvecklas och förnyas. det 
kommer alltid att finnas ny forskning 
och nya metoder att ta del av som är 
lika viktiga som det du lärt dig under 
din egentliga studietid. Utbildningen 
tar inte slut bara för att du fått din legi-
timation, utan det är då den verkliga 
skolan börjar. Vi är mycket tacksamma 
över att ha fått den här chansen till en 
inblick i verkligheten.

efter två fullspäckade dagar lämnade 
vi Jönköping, fyllda av motivation och 
inspiration för våra framtida yrkesliv. 

Konferensen gav en försmak på 
framtiden, vi bemöttes av vänlighet 

och nyfikenhet, och vi kände allihop 
att denna yrkeskår är en grupp vi gärna 
vill tillhöra. tack vare dessa två inne-
hållsrika dagar, försvann våra eventu-
ella tvivel över att ha valt fel utbildning.

temat för konferensen var att bygga 
broar, i första hand från forskning till 
kliniskt arbete. För vår del blev även 
konferensen en bro mellan studier och 
kliniskt arbete.

TExT & FOTO: 
Berit Henricson, Jenny Kimhag 

och Julia Åsander
Termin 3, Logopedprogrammet 

Uppsala Universitet

Berit Henricson, Jenny Kimhag och Kajsa Pettersson
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Båda filmerna har fokus på hur omgivningen kan stödja och utveckla 
kommunikation med Grafisk AKK respektive TAKK!

I GAKK-filmen får vi se kommunikation med stöd av konkreta föremål, 
kommunikation mellan unga och vuxna blissanvändare och vi får också 
se hur bilder används som komplement till annan AKK.

Filmen är ett komplement till boken GAKK Grafisk AKK – om saker, 
bilder och symboler som AKK (Heister Trygg, B. (2005)).

I TAKK-filmen får vi möta barn, ungdomar och vuxna som tillsammans 
med varandra, föräldrar och personal kommunicerar med stöd av TAKK 
och hur TAKK används som stöd för språkutvecklingen.

Filmen är ett komplement till boken TAKK Tecken som AKK (Heister 
Trygg, B. (2003)).

Filmerna är 18 min långa, kostar 230 kr styck (exkl. moms) och beställs 
från SÖK: www.sokcentrum.se

Filmerna har framställts med produktionsstöd från Specialpedagogiska 
institutet.

Grafisk AKK  Tecken 
som AKK

Två rykande färska DVD-filmer 
från SÖK:

Nytt! Praxis x 3 

Praxis-korten i A5-format

Praxis-snurran

Praxis-kedjor

Numera beställer man
Praxis alla delar var för sig

Gå in på vår hemsida www.dop.se
för mer information om de olika 
Praxisprodukterna.

Pedagogisk design. ☎ 0411-300 31
E-mail: mail@dop.se. Fax: 0411-300 41

konsonanter

PRAXISSNURRAN

www.dop.se

NYTT OM PRAXIS!
Bilderna fi nns nu 
endast på CD!

GAKK – GrAFISK AKK
– om saker, bilder och symboler 

19 april 2007 kl. 9–16, Lundasalen, Regionhuset, Baravägen 1, Lund
(registrering och kaffe 9–9.30)

Programmet består av korta presentationer och föreläsningar. Översikt 
ges om former, metoder och modeller inom GAKK. Vi får ta del av 
erfarenhet i ord och på film. Hur kommer vi igång med kommunikations-
kartan? Hur kommunicerar vi med symboler i grupp? Hur använder vi 
bilder och för vad? Vem kan använda bliss och hur börjar man?
Dagen riktar sig till logopeder, arbetsterapeuter, specialpedagoger, m. fl. 
som möter barn och vuxna som behöver grafiska former av AKK.

Kostnad: 950 kr plus moms. För- och eftermiddagskaffe ingår. 
Lunchrestaurang finns i regionhuset. 

Anmälan före 19/3 2007 på SÖK:s hemsida: www.sokcentrum.se.  
Bekräftelse sker per e-post. 

Dagen sker i samarbete med Specialpedagogiska institutet, södra regionen, 
och Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i region Skåne. 

Välkommen!
Ida Andersson, Boel Heister Trygg och Maja Sigurd Pilesjö

Nu INBjuDer SÖK TILL NATIoNeLLT 
SeMINArIuM KrING: 
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 Lediga platser
och kurser

 Lediga platser
och kurser

Logopeder länslogopedin Uppsala län
Länslogopedin är indelad i barn-, önh- och neurologopedi och här
arbetar 27  logopeder. Vi befinner oss i ett expansivt skede och deltar
bland annat i uppbyggnaden av den nya logopedutbildningen.

Projektanställning neurologopedi ett år ev längre
Ref nr neuro 07–11. Tillträde 1 april/enl överenskommelse.
I tjänsten ingår bl a att delta i uppbyggnaden av neurologo-
pedi inom primärvården.

Vikariat heltid maj–december
Ref nr neuro 07–12. Beslut om vikariatet fattas inom kort.
Vi behöver förstärka främst inom stamning, barnlogopedi
och dyslexiutredningar. Du får gärna ha egna önskemål om
kompletterande inriktning, tjänstgöringsgrad osv.

Kvalifikationer
Leg logoped, erfarenhet inom nämnda diagnosområden är
en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och
samarbetsförmåga.

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och ser därför
gärna manliga sökande.

Information och upplysningar
Verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26,
marianne.christensen@akademiska.se.
Förste logoped önh Siv Herlitz, 018-611 53 22,
siv.herlitz@akademiska.se.
Förste logoped neuro Eva Sandin, 018-611 53 28,
eva.sandin@akademiska.se.
Förste logoped barn Helen Öfverholm Engström,
018-611 53 23, helen.ofverholm.engstrom@akademiska.se.

Välkommen med din ansökan
med ref nr, meritförteckning och betyg till
Akademiska sjukhuset, Neurodivisionens administration,
751 85 Uppsala, senast den 20 mars.

www.akademiska.se

www.vgregion.se/jobb

Vi söker ny medarbetare

Skaraborgs Sjukhus

Logoped
Logopedmottagningen, Kärnsjukhuset i Skövde

Vikariat. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ref.nr: K 35/07.

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

Sista ansökningsdag: 2007-03-19.

Logoped
Barn- och vuxenhabiliteringen är en
länsövergripande specialistverksamhet som
ger råd, stöd, behandling och utbildning till
personer med funktionshinder, deras familjer
och nätverk.

Vi söker två logopeder till våra tvärprofessionella
team i Uppsala
 
Läs mer på www.lul.se/hoh, eller ring enhetscheferna
Lena Olson, 018-611 62 43, Laijla Olovsson,
018-611 88 49 eller logoped Lena Nilsson, tel
018-611 68 83

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

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



21LogoPedNytt 2/07

Logoped Folke Bernadottehemmet

Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring

avdelningschef Anette Winberg, 018-611 77 56.

Omsorgsförvaltningen	 	
Handikappenheten

Logoped
																																						refnr	73/07
Upplysningar:	Teamchef	
Christina	Jönsson,	044-13	53	51
www.kristianstad.se/lediga	jobb

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
söker
till logopedmottagningen

Logoped Ref.nr Ö 14
med möjlighet till chefsuppdrag

Sista ansökningsdag: 2007-03-20

Information om tjänsten finns på 
www.lvn.se/jobb

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

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 1

Logoped 
till Berga skolområde, språkförskolan 

Penseln, Österåker

Arbetsuppgifter
Språkförskolan Penseln är en kommunövergripande verksam-
het för barn med grav språkstörning. Penseln är det första 
ledet i Tal och Språks organisation från förskola till skolår 9. 
På Penseln finns plats för 8 barn. Logopedens arbetsupp-
gifter består av såväl enskild träning som språkstimulerande 
arbete i grupp. I arbetet ingår även handledning av språk-
förskolans tre förskollärare. Kartläggningar, dokumentation 
och samarbete med olika instanser som berör barn med 
grav språkstörning är andra viktiga arbetsuppgifter.

Penseln är en av fem avdelningar på Färglådans förskola 
i centrala Åkersberga.

Kvalifikationer
Logopedexamen och gärna erfarenhet av arbete med  
förskolebarn.

Anställning
Anställningsform: Vikariat, 13/8-2007– 30/5-2008.
1 st 40/40.

Ansökan
Ansökan via e-post helen.danielsson@osteraker.se
(Vid ansökan per e-post bifoga gärna din CV som bilaga)

Ansökan senast 13/4–2007

Ansökan via vanlig postgång adresserad till 
Österåker
Helen Danielsson, bitr. rektor
Hackstaskolan
184 86 Åkersberga

Kontaktpersoner
Helen Danielsson, bitr.rektor
Tel: 08-540 818 31, e-post: helen.danielsson@osteraker.se

Ann Rosenberg, utbildningsledare
Tel: 540 816 06, e-post: ann.rosenberg@osteraker.se
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Landstinget Sörmland söker

 

Logoped
till Barn- och Ungdomshabiliteringen
 
Tillsvidareanställning 100% med placering i Distriktslag
Katrineholm.
 
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande och intressant
arbete i ett tvärvetenskapligt team.
 
För mer information se vår webbplats:
www.landstinget.sormland.se under Arbeta hos oss.
 
Ansökan senast 2007-03-13.
 
Välkommen med din ansökan!

Barn- och Ungdomshabiliteringen ingår i Landstingets särskilda
förvaltning för Handikapp & Habilitering. Den är en länsövergripande
resurs som riktar sig till barn och ungdomar 0-20 år med olika slags
funktionshinder.

Logopeder länslogopedin Uppsala län
Länslogopedin är indelad i barn-, önh- och neurologopedi och här
arbetar 27  logopeder. Vi befinner oss i ett expansivt skede och deltar
bland annat i uppbyggnaden av den nya logopedutbildningen.

Projektanställning neurologopedi ett år ev längre
Ref nr neuro 07–11. Tillträde 1 april/enl överenskommelse.
I tjänsten ingår bl a att delta i uppbyggnaden av neurologo-
pedi inom primärvården.

Vikariat heltid maj–december
Ref nr neuro 07–12. Beslut om vikariatet fattas inom kort.
Vi behöver förstärka främst inom stamning, barnlogopedi
och dyslexiutredningar. Du får gärna ha egna önskemål om
kompletterande inriktning, tjänstgöringsgrad osv.

Kvalifikationer
Leg logoped, erfarenhet inom nämnda diagnosområden är
en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och
samarbetsförmåga.

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och ser därför
gärna manliga sökande.

Information och upplysningar
Verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26,
marianne.christensen@akademiska.se.
Förste logoped önh Siv Herlitz, 018-611 53 22,
siv.herlitz@akademiska.se.
Förste logoped neuro Eva Sandin, 018-611 53 28,
eva.sandin@akademiska.se.
Förste logoped barn Helen Öfverholm Engström,
018-611 53 23, helen.ofverholm.engstrom@akademiska.se.

Välkommen med din ansökan
med ref nr, meritförteckning och betyg till
Akademiska sjukhuset, Neurodivisionens administration,
751 85 Uppsala, senast den 20 mars.

www.akademiska.se

Kurser våren 2007 på
Folke Bernadottehemmet 
i Uppsala 

18–19 april: Blisskurs
Målgrupp: Personal inom barn- och ungdomshabilitering, 
förskola, grundskola, särskola, korttidshem, föräldrar/ 
anhöriga. 

25–26 april: Barn och ungdomar med ätproblem 
– behandling och förhållningssätt
Målgrupp: Personal inom habilitering, förskola, särskola, 
korttidshem, sjukvårdspersonal, föräldrar.

13–14 juni: AKK på rätt nivå
Målgrupp: Personal inom barn- och ungdomshabilitering, 
förskola, särskola.

För mer information se vår hemsida www.fbh.nu

Logopeder länslogopedin Uppsala län
Länslogopedin är indelad i barn-, önh- och neurologopedi och här
arbetar 27  logopeder. Vi befinner oss i ett expansivt skede och deltar
bland annat i uppbyggnaden av den nya logopedutbildningen.

Projektanställning neurologopedi ett år ev längre
Ref nr neuro 07–11. Tillträde 1 april/enl överenskommelse.
I tjänsten ingår bl a att delta i uppbyggnaden av neurologo-
pedi inom primärvården.

Vikariat heltid maj–december
Ref nr neuro 07–12. Beslut om vikariatet fattas inom kort.
Vi behöver förstärka främst inom stamning, barnlogopedi
och dyslexiutredningar. Du får gärna ha egna önskemål om
kompletterande inriktning, tjänstgöringsgrad osv.

Kvalifikationer
Leg logoped, erfarenhet inom nämnda diagnosområden är
en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och
samarbetsförmåga.

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och ser därför
gärna manliga sökande.

Information och upplysningar
Verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26,
marianne.christensen@akademiska.se.
Förste logoped önh Siv Herlitz, 018-611 53 22,
siv.herlitz@akademiska.se.
Förste logoped neuro Eva Sandin, 018-611 53 28,
eva.sandin@akademiska.se.
Förste logoped barn Helen Öfverholm Engström,
018-611 53 23, helen.ofverholm.engstrom@akademiska.se.

Välkommen med din ansökan
med ref nr, meritförteckning och betyg till
Akademiska sjukhuset, Neurodivisionens administration,
751 85 Uppsala, senast den 20 mars.

www.akademiska.se

Hemförsäkring Student.
Ruggigt bra för dej som
pluggar.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Hem 90x60  2005-01-21  13.01  Sida 5

För information och programbeställning; www.dalheimershus.goteborg.se

Bokningar och frågor skickas via e-post till; thomas.kollberg@majorna.goteborg.se
eller kontakta Thomas Kollberg på telefon; 031-365 97 75.

föreläsningar

workshops

utställningar

forskningsresultat

seminarier

fest & god mat

–Årets tema är

Autism
– Plats

Radisson SAS
Scandinavia Hotel 

i centrala Göteborg

6:e Västsvenska
Kommunikationskarnevalen
4 –5 juni • 2007

tryckf. KommKarnv.annons -07  07-02-08  17.59  Sida 1
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Blekinge Läns Landsting 
Petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

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

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

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

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

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

Landstinget i Kalmar län 
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

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

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

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

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

Region Skåne,  
Helsingborgs Lasarett AB 
Cecilia Lundström
cecilia.lundstrom@
helsingborgslasarett.se

Katrin dahl
katrin.dahl@helsingborgslasarett.se

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

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

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

Region Skåne, Malmö
Jan-olof Malmborn
jan-olof.malmborn@skane.se

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

Malmö stad/kommun
Ketty Holmström
ketty.holmstrom@pub.malmo.se

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

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

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

Västerbottens Läns Landsting
Barbara eberhart
barbara.eberhart@vll.se

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

Västernorrlands Läns Landsting, 
Örnsköldsvik
Susanne Westerbring
susanne.westerbring@lvn.se

Västernorrlands Läns Landsting, 
Länssjukhuset Sundsvall – 
Härnösand
Nils Johansson
nils.johansson@lvn.se

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

Västra Götalandsregionen
Anneli Åkerberg
anneli.akerberg@vgregion.se

Anna Rensfeldt
annarensfeldt@hotmail.com

yvonne Svensson
yvonne.svensson@vgregion.se

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

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

Östergötlands län
Janna Ferreira
janfe@ibv.liu.se

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Inbjudan till kurs för logopeder i röst- och 
rörelsepedagogik på Öland veckoslutet 8–10 juni 2007. 

För ytterligare information och anmälan, 
kontakta Ann-Christine ohlsson. 

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

27th World Congress of the International Association 
of Logopedics and Phoniatrics, Köpenhamn 5–9 augusti 2007

Program och anmälningsblankett finns på hemsida www.ialp.ics.dk

Program tema läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: 
Dyslexi, grundkurs, Gunilla Salo, rådgivare 

Specialpedagogiska institutet, 7 februari, kl. 13–15.  

Språklekar efter Bornholmsmodellen, 
Anna Strid, universitetslektor, 

Lärarhögskolan i Stockholm, 15 februari, kl.10–12. 

Språka, läsa och skriva, Astrid Frylmark, logoped, 
15 februari, kl.13–16.

Läromedel för läsinlärning, Eva Klockhoff, rådgivare 
Specialpedagogiska institutet, 22 feb, kl. 10–12 alt. kl.13.30–15.30. 

Wittingmetodik, gymnasiet och vuxenutbildning, 
Pelle Lindblå, Wittingpedagog, 8 mars, kl. 13–16.  

Ungdomars upplevelser av stöd i skolan, 
Eva Heimdahl Mattson, universitetslektor, 

Lärarhögskolan i Stockholm, 15 mars, kl. 13–15.  

Konsensusrapporten, Anna-Lena Lange, universitetslektor, 
Lärarhögskolan i Stockholm, 22 mars, kl. 13–16.  

HELP – engelska för dyslektiker, kurs, Malin Holmberg, 
läromedelsförfattare, 23 mars, kl. 10–16.  

När läsningen inte bär… Vad gör vi då?, Inger Rålenius och Eva 
Wiklander, informatörer, FMLS, 12 april, kl. 10–15.  

Alternativa verktyg i lärandet, Stefan Bonn och Dan Alberyd,  
rådgivare Specialpedagogiska institutet, 19 april, kl. 10–2  

Dyslexi och flerspråkighet, Christina Hellman, universitetslektor, 
Stockholms universitet, 19 april, kl. 13–16.  

Kontaktpersoner: Inger Jaensson, rådgivare med inriktning läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi, 026-54 5742. gunilla Salo, rådgivare med inriktning 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 08-737 1675. Annika Ström, informatör, 
Specialpedagogiska institutet, 08-737 1689. 
Anmälan till föreläsningarna görs på www.sit.se under rubriken Fortbild-
ning och välj Våren 2007. 

Kurskalendariet
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Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Ingrid KongslövStyrelsepost: Ordförande
Ort: Malmö

Inger GillholmStyrelsepost: Kursansvarig 

ledamot Ort: Linköping

Ulrika Guldstrand

Styrelsepost: Suppleant  

och CPLOL-representant

Ort: Staffanstorp

Ylva PeilitzStyrelsepost: Studentrepre-sentant Ort: Stockholm

Susanne Westerbring
Styrelsepost: Kontaktperson-
ansvarig Ort: Malmö

Sanna Wennerfeldt

Styrelsepost: Kassör och  

vice ordförande Ort: Örebro

Birthe Holmkvist

Styrelsepost: Sekreterare

Ort: Halmstad

Hanna Slott-Öjenhed

Styrelsepost: Suppleant 

Ort: Falun

Anna-Lena Dynesius
Styrelsepost: Suppleant
Ort: Gällivare
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Svenska Logopedförbundets styrelse

Jonas Lindberg Hägerbro
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Ort: Stockholm


