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omslagsbild. ”Solnedgång i Stockholms 
skärgård” Foto: ylva Peilitz

Ja, förlåt skolspråket, men det är ju där 
jag befinner mig igen sen 15 år tillbaka. 

Hoppas att sommaren har gett er 
välbehövlig återhämtning och påfyllda 
förråd av  energi trots att många veckor 
regnade bort, i alla fall här på västkus-
ten.

Visst är det väl så att man får nytt 
sug efter förändring eller förbättring, 
såväl på arbetet som i hemmet när 
hösten närmar sig och vi kryper inom-
hus igen? gå en kurs i italienska, köpa 
en ny soffa, börja motionera…

I Halmstad kommun hoppas vi nu 
äntligen att det ska komma igång med 
en screening av läsförmågan (avkod-
ningsförmågan) i årskurs 2 som vi för-
sökt initiera ett antal år nu som en fort-
sättning på den screening i fonologisk 
medvetenhet som vi genomfört på alla 
6-åringar sen 1994. det har inte varit 
skolpolitiskt opportunt att ”testa” barn 
på länge. trots att vi biter oss i tungan 
och i stället talar om kartläggning för 
att förebygga läs- och skrivsvårigheter 
så har det varit kalla handen. MeN det 
blåser nya vindar i skolan – äntligen 
om jag får tycka. den nya alliansrege-
ringen slår fast att skolans huvudupp-
gift ska vara att förmedla kunskap!  

Man återinför speciallärarutbild-
ningen, man gör en omfattande sats-
ning på fortbildning av lärare, föreslår 
utökad studiehandledning på moders-
målet för tvåspråkiga elever och man 
inför ett obligatoriskt nationellt prov i 
svenska i årskurs 3. Man satsar 2,7 mil-
jarder kronor på fortbildning av redan 
utbildade lärare och det första priorite-
rade området är läsning, skrivning och 
räkning i grundskolans tidigare år!!! 
Språkutveckling i allmänhet och läs- 
och skrivutveckling i synnerhet beto-

nas liksom tidig upptäckt av och före-
byggande av svårigheter.   

Vad har då hänt för våra dyslektiska 
barn sen dyslexiåret 1996? efter kom-
munaliseringen av skolan i början på 
1990-talet skedde en sorglig neddrag-
ning av resurser för barn med särskilda 
behov. Kommunerna skulle spara, spe-
ciallärar- och talpedagogutbildningarna 
lades ner, klasstorlekarna ökade. det 
skolpolitiska budskapet löd: integre-
ring till varje pris.  Vi var många som 
hoppades att dyslexiåret  skulle bli en 
vändpunkt och handikappet erkänt. 
Men skolan är en trög koloss och trots 
att det legat på rektors ansvar att upp-
rätta åtgärdsprogram sen Lpo 94 så är 
det bara de sista åren som det är regel 
snarare än undantag att elever med 
läs- och skrivsvårigheter har fått ett  
sådant när de söker hjälp hos oss, i alla 
fall här i Halmstad. Å andra sidan har 
det hänt ganska mycket under de sista 
två åren. de flesta rektorsområden har 
nu egna specialpedagoger som gör kart-
läggningar, åtgärdsprogram, fixar Cd-
böcker/dAISy, tillhandahåller Alpha-
smart och andra kompensatoriska 
hjälpmedel. Vi har ett Skoldatatek för 
utprovning av hjälpmedel och sedan 
ett drygt år tillbaka får vi även förskriva 
kompensatoriska hjälpmedel till elever 
med läs- och skrivsvårigheter. 

Låt oss hoppas att regeringens pla-
nerade satsningar blir verklighet! det 
handlar inte om att ”värdera” barn 
med betyg utan om barnets demokra-
tiska rätt att bli litterat och få ta del av 
informationssamhället!

Med önskan om en inspirerande höst!
Birthe Holmqvist

Hej och välkommen  
till en ny termin!
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen vill passa på att välkomna 
alla tillbaka till arbetet efter en, för-
hoppningsvis, vilsam och avkopp-
lande sommar. Hoppas att ni känner 
er redo att ta er an höstens uppgifter!

•  I juli ägde Almedalsveckan rum.  
Såväl dIK som SACovård fanns på 
plats och arrangerade seminarier. 
SACo vårds primärvårdsgrupp pre-
senterade ett utvecklat förslag till  
organisation av ny primärvård och 
anordnade en paneldebatt.

•  Alldeles i början av augusti ägde 
IALPs stora internationella kongress 
rum strax utanför Köpenhamn. Re-
presentanter för Svenska Logoped-
förbundets styrelse fanns på plats 
liksom flera svenska kollegor. en  
första rapport från kongressen och 

IALPs general Assembly kan du läsa 
i detta nummer av LN.

•  Även neuropsykologerna höll sin  
internationella kongress i augusti. 
Kongressen bevakades av Logoped-
nytt och rapporter från det intressanta 
och digra programmet kommer 
framöver i LN.

•  Styrelsen sammanträdde den 27/8 i 
göteborg. Logopednytts redaktörer 
deltog vid mötet för att diskutera ut-
veckling av LN.

•  Samtliga delföreningsordförande inom 
dIK sammanträdde den 10/9.

•  Utbildningsdag med möjlighet till 
erfarenhetsutbyte erbjuds samtliga 
LFFare den 17/9. Är du lokalfacklig 

företrädare och ännu inte anmält dig, 
hör av dig till Caroline Kejnemar,  
08-466 24 11, NU!

•  Avslutningsvis vill vi flagga för att vi 
följer upp LNs temanummer kring 
två- och flerspråkighet genom att 
anordna utbildning kring detta i  
december. Håll utkik i LN och på 
webben för mer information!

Ingrid Kongslöv
Ordförande

det har varit 
IALP-kongress  
i Köpenhamn! 

en vacker stad som vi hann se 
allt för lite av under en hektisk  
vecka. Solen flödade och spred  
sin näst intill tropiska värme 
över alla oss delegater hitresta 
från hela världen. 

Sammantaget var vi ca 600 stycken 
från hela 55 länder. Långväga gäster 
från bland aannat Australien, Japan, 

Brasilien blandat med alla de som 
kommit från europa. Allra flest dele-
gater närvarande hade Skandinavien 
med värdlandet danmark i täten.

Under general Assembly togs be-
slut om värdland för kongressen 2013 
och det blev turin i Italien. Sedan tidi-
gare finns beslut om kongressen 2010 
som ska hållas i Aten, grekland. dess-
utom beslutades att engelska hädan-
efter är det officiella språket för IALP.

detta var en fulltecknad vecka med 

långa innehållsrika dagar. Föreläsningar 
inom olika logopediska områden. det 
svåra var att välja vilka man skulle 
lyssna på! Mer information kommer i 
ett senare nummer.

Rapporterat av 
Susanne Westerbring och 

Birthe Holmqvist 
från SLOFs styrelse.
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I sammanfattning handlar den om att 
dIK ska ha ett informationsarbete som 
stärker medlemmarnas rättigheter och 
möjligheter på arbetsmarknaden sam-
tidigt som det skapar vikänsla i organi-
sationen. eftersom dIK är ett förbund, 
innebär det att dIK i största möjliga ut-
sträckning ska tala med en röst och en 
avsändare. olika informationskanaler, 
till exempel dIK forum, Logopednytt 
och webben, ska användas så att de 
förstärker och förtydligar varandra.

Som en konsekvens av kommuni-
kationsplanen fattade därför förbunds-
styrelsen beslutet att alla medlemmar i 
förbundet från och med i höst, med 
start nr 6 i augusti 2007, ska få med-
lemstidningen dIK forum hem i brev-
lådan. Medlemmar i Svenska Logo-
pedförbundet kommer dessutom, pre-
cis som tidigare, också att få tidningen 
Logopednytt. 

Med denna förändring kommer 
alla medlemmar i dIK att få fackliga 
och arbetsrättsliga nyheter samtidigt. 
Utan att tappa fokus på dokumenta-
tion och information får dIK forum 
samtidigt ett bredare perspektiv på 
kommunikation. det är vi på dIK  
forums redaktion glada för och hoppas 
att vi ska kunna tillföra nyheter och in-
formation som kan locka till läsning.

dIK forum kommer till exempel att 
bevaka höstens avtalsrelaterade nyheter 
och löpande skriva om forskning i  
kortare artiklar och notiser. Samtidigt 
kommer Logopednytt att fortsätta som 
tidigare. 

det är med glädje dIK forums re-
daktion hälsar alla logopeder i förbun-
det välkomna!

Hör gärna av dig med synpunkter, 
tips och idéer!

TEXT: Elisabet Blomberg
Informationschef DIK

FOTO: Anders Regnell, DIK

Välkomna till dIK forum!
I slutet på våren fattade dIKs förbundsstyrelse beslut om 
en ny kommunikationsplan för dIK. 
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Under detta arbete hittade jag ett mate-
rial, vilket dels inte har någon motsva-
righet i Sverige, dels fyller ett tomrum i 
arsenalen av grammatikträningsmate-
rial och vilket jag dessutom tycker är 
genialt i sin metodologiska uppbygg-
nad och struktur. den första versionen 
av detta material heter HeLPSS (Helm 
elicited Language Program for Syntax 
Stimulation) och är konstruerat av Nancy 
Helm-estabrooks1. HeLPSS bygger på 
ett material, som användes i en studie av 
gleason, goodglass, green, Ackerman 
och Hyde2, i vilken grammatiska svå-
righeter hos afatiker med framgång trä-
nades med meningar av typen: ”My 
friend comes in. I want him to sit down 
so I say to him, what?” Svar: “Sit down!”

Beskrivning av HELPSS
I HeLPSS utvecklades träningsmetoden 
i gleason med fleras studie på två sätt: 
dels infördes bilder, som illustrerar den 
tränade meningen i fråga, dels övas 
den grammatiska strukturen i fråga på 
två nivåer, där svårighetsgraden på den 
andra nivån är högre än på den första.

 Vid t ex träning av SVo-satser kan 
träningen på den första nivån gå till så 
här: Logopeden och patienten sitter 
mitt emot varandra. Patienten har bild-
sidan i HeLPSS-häftet vänd mot sig. 
Logopeden säger t ex: ”När folk frågar 
vad min vän har för arbete, så säger 
jag ”Han kör taxi”. Vad säger jag till 
dem?” Patienten svarar med den me-
ning han just har hört logopeden säga: 
”Han kör taxi”. När patienten klarar 
cirka 90 % av övningarna på denna 
nivå går man vidare till nästa nivå. Logo-
peden säger nu istället: ”När folk frågar 
vad min vän har för arbete, så säger 
jag…”. Patienten fyller i: ”Han kör taxi”.

HeLPSS tränar 11 olika grammatiska 
strukturer och varje struktur tränas med 
15–20 olika övningar. 

Studier av träningseffekten 
med HELPSS
träningseffekten av HeLPSS har under-
sökts i ett antal studier. den första stu-

dien som presenterades var en fallstu-
die av Helm-estrabrooks, Fitzpatrick 
och Barresi3. efter 40 träningstillfällen 
visade patienten tydligt förbättrad för-
måga att producera de tränade struktu-
rerna på såväl standardiserade test 
som vid fritt berättande. I en större stu-
die som utfördes av Helm-estabrooks 
och Ramsberger4 tränade sex patienter 
med kronisk Broca-afasi med program-
met vid cirka 80 tillfällen. Patienterna 
uppvisade signifikant förbättrad förmåga 
efter behandlingen. Helm-estabrooks 
och Ramsberger5 har också rapporterat 
positiva behandlingsresultat med  
HeLPSS när träningen har skett via  
telefon. 

I dessa och andra studier fann man 
förutom att afatiker förbättrades av trä-
ningen att träningsmetoden passar bäst 
för afatiker med dysgrammatism (dvs. 
inte med paragrammatism) och som 
har en viss bevarad talförmåga samt 
medelgod till god talförståelse. Således 
är framför allt personer med ”Broca-
afasi” (”efferent motorisk afasi” enligt 
A. Luria) och ”transkortikal motorisk 
afasi” (”dynamisk afasi” enligt A. Luria) 
de lämpligaste kandidaterna för meto-
den. 

trots att HeLPSS visade sig fungera 
bra, har en del kritik riktats mot tränings-
programmet. Bl a framförde forskarna 
doyle och golstein6 kritik mot att pro- 
 

nomenet ”han” användes mycket oftare 
än ”hon”, vilket ledde till att somliga 
afatiker började överanvända ordet 
”han”. Kritik framfördes också mot att 
en del meningar inte var så funktio-
nellt användbara och att vissa gram-
matiska strukturer, som tränades i pro-
grammet, (t ex passivum) hade liten re-
levans för gruppen av afatiker i fråga. 

SPPA – en vidareutveckling av HELPSS
Med denna kritik mot HeLPSS som 
bakgrund och utifrån egna erfarenhe-
ter av materialet omarbetade Nancy 
Helm-estrabrooks HeLPSS år 2000 
och gav det ett nytt namn – SPPA (the 
Sentence Production Program for  
Aphasia)7. träningsprogrammet är ut-
givet på förlaget Pro-ed. 

SPPA tränar sådana grammatiska 
strukturer, som är väsentliga för dys-
grammatiska afatiker (intransitiv impe-
rativ, transitiv imperativ, frågeordsfrå-
gor (vad, vem) frågeordsfrågor (var, 
när), SVo-satser, SV-satser, komparativ 
och ja/nej-frågor). Bilderna har förbätt-
rats avsevärt. (de är nu ritade av Nancy 
Helm-estabrooks konstnärligt begåvade 
son!) Programmet är uppbyggt kring 
tre familjer, vilka är engagerade i var-
dagliga aktiviteter och samtal, vilket 
leder till att meningarna i SPPA är mer 
användbara i funktionell kommunika-
tion än vad meningarna i HeLPSS är. 
dessutom har meningarna modifierats 
efter den kritik som framfördes av doyle 
och goldstein.

Den svenska versionen
Jag anser att resultatet av omarbetning-
en av HeLPSS har blivit ett mycket till-
talande och användbart träningsmate-
rial för dysgrammatiska afatiker och att 
svenska afatiker därför skulle kunna ha 
stor nytta av det. Av denna orsak kon-
taktade jag Nancy Helm-estabrooks 
med en förfrågan om att få översätta 
materialet och anpassa det till svenskt 
språkbruk och svensk kultur. Jag får er-
känna att jag var en smula nervös när 
jag första gången kontaktade en sådan 

MPPA –  ett nytt träningsmaterial för afatiker 

Pia Apt håller upp de åtta olikfärgade 
övningsböckerna i MPPA.

Bra träningsmaterial som är specialanpassade för afatiker är som bekant en 
bristvara i dagens logopedsverige. Av denna anledning har jag gått på jakt 
i det internationella utbudet för att om möjligt hitta material, som går att 
översätta till svenska och anpassa till svenska förhållanden. 

ett uppslag ur ett övningshäfte i MPPA. 
Patienten sitter vänd mot bildsidan och 
logopeden mot textsidan. 

12. NIVÅ A
Fråga:	 Anna	kan	inte	läsa	det	finstilta,	så	hon	frågar	Emil	”Var	är	mina	glasögon?”.

	
Vad	frågar	hon?

Svar:	 Var	är	mina	glasögon?

NIVÅ B
Fråga:		 Anna	kan	inte	läsa	det	finstilta,	så	hon	frågar	Emil...

Svar:		 Var	är	mina	glasögon?
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storhet inom afasiologin. denna ner-
vositet visade sig vara fullständigt obe-
fogad, för ett vänligare och mer posi-
tivt bemötande än det jag fick av hen-
ne är svårt att föreställa sig. Hon berät-
tade att HeLPSS var utgånget från för-
laget och att jag fick översätta och be-
arbeta materialet till svenska men att 
det endast fick användas på min arbets-
plats, dvs. inom Region Skåne. Logo-
peder inom Region Skåne har nu använt 
HeLPSS i sin svenska version under 
några år och vi har funnit att materialet 
fungerar utmärkt – inte minst som 
hemträningsmaterial. Pga sin tydliga 
struktur och de färdigtryckta övnings-
uppgifterna är det lätt att instruera t ex 
en närstående eller en personlig assis-
tent om hur hon/han kan träna tillsam-
mans med afatikern. 

Uppmuntrad av användbarheten 
hos HeLPSS kontaktade jag för cirka 
ett år sedan återigen Nancy Helm-
estabrooks för att även få tillstånd att 
översätta SPPA och få sprida det till logo-
peder i hela Sverige. För att göra en 
lång historia kort (Förlaget krånglade 
enormt. Sverige är ett för litet land för 
att vara intressant ur lönsamhetssyn-
punkt!) fick jag till sist tillstånd av den 

fortfarande synnerligen stöttande och 
generösa författarinnan att under tre 
förutsättningar översätta och bearbeta 
SPPA: att jag kallade materialet någon-
ting annat – men gärna snarlikt – så att 
det framgår att det inte är exakt samma 
material, att det tydligt framgår att det 
svenska materialet bygger på SPPA 
och jag säljer det utan vinstintresse. 

Materialet är nu översatt och bear-
betat till svenska förhållanden så långt 
det är möjligt utan att helt rita om bil-
derna. Jag har bl a också utelämnat det 
tämligen krångliga poängsättningssys-
temet och de blanketter där dessa  
poäng ska fyllas i före, under och efter 
träningen. eftersom Nancy Helm- 
estabrooks tre krav är uppfyllda kan nu 
hugade logopeder i hela Sverige köpa 
MPPA (Menings-produktions-program 
vid afasi) genom att kontakta mig. Jag 
har låtit trycka upp 50 uppsättningar 
om åtta övningshäften och en bruks-
anvisning, så först till kvarn...

TEXT & FOTO: Pia Apt, leg logoped
Neurologiska kliniken/Strokecentrum

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
pia.apt@skane.se
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Tid och plats
22–23 november 2007
Konferensen startar med inregistrering kl 09:00 den 22 november
Jönköpings Hotell & Konferens

Program torsdagen den 22 november
09:00 – 09:30 Registrering & kaffe
09:30 – 10:30 �Etik och bemötande i vården – Allan Comstedt, 

verksamhetschef/psykolog, Beteendemedicinska 
enheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

10:45 – 12:10 Korta parallella föredrag
12:10 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:40 Korta parallella föredrag
14:45 – 15:30  ICF i språk och kommunikation – Mats Granlund, 

professor, Högskolan för lärande och kommunikation, 
Jönköping

15:30 – 15:50 Kaffe
15:50 – 17:15 ICF – Workshop med Mats Granlund
17:15 -- After work med mingel

Program fredagen den 23 november
08:30 – 09:45  Evidens – forskning och kliniska förbättringsarbeten 

Paneldiskussion
09:45 – 10:15 Kaffe
10:15 – 11:40 Korta parallella föredrag
11:45 – 12:30 Lunch
12:30 – 14:00  Arbetsglädje – Livsglädje, ett resultat av dina 

tankar – Susanne Fredriksson, Ystad.
14:00 – 14:15 Avslutning

Det finns fortfarande plats för att anmäla fler kortföredrag!

Kostnad och anmälan
Konferensavgift inkl mat och kaffe för två dagar, 950:-/deltagare exkl 
moms. Anmälan kan ske på www.lj.se/logopedi eller till Anna-Karin 
Jeppsson, Qulturum, Box, 702, 551 20 Jönköping senast 1 okt 2007.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av Birgitta Henning, logopedmottag-
ningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, tfn 036-32 17 39 samt 
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 
tfn 036-32 12 15 samt på www.lj.se/logopedi 

QULTURUM – i samverkan med logopederna, Landstinget i Jönköpings län och Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet inbjuder till 

Nationell konferens i logopedi 22–23 november 2007 i Jönköping
Aktuell logopedisk forskning och utvecklingsarbete i Sverige



8 LogoPedNytt 6/07

diagnosen liknades vid ”det föräldra-
lösa barnet” i familjen talflytsstörningar 
och ett resultat av konferensen var att 
det föräldralösa barnet nu kan få ett 
hem i form av en egen intresseorgani-
sation! två förslag diskuterades och 
dessa kommer nu koordinator Kathleen 
Scaler Scott att arbeta vidare med: att 
en ny organisation, ICA, International 
Cluttering Association bildas eller att 
ICA blir en underavdelning till Intena-
tional Fluency Association.  

Katarino Spa Complex, platsen där 
konferensen ägde rum, ligger vid foten 
av Rila Mountains, ca 3 timmars kör-
väg söderut från Sofia. Naturen är be-
tagande vacker med snöklädda bergs-
toppar vart man vänder sig. det var ett 
intensivt och mycket intressant pro-
gram som programkommittén med 
Kenneth St Louis som ordförande er-
bjöd oss och inläggen behandlade allt 
från definitioner, teorier och diagnosti-
sering till terapi och utvärdering. Både 
forskare och kliniker var överens om 
att diagnosen finns och att den är  
underdiagnostiserad. Underdiagnosti-
seringen kan dels bero på att personer 
med denna talflytsstörning inte alltid 
själva är medvetna om sin problematik 
och dels på att de barn som förutom 
skenande tal även har andra störning-
ar, som språkstörning eller AdHd, ofta 
inte får diagnosen skenande tal. Man 
var också överens om vikten av tidiga 
insatser.

Mycket tid ägnades åt definitions-
diskussioner. Föreläsare kom från olika 
delar av världen och det stod klart att 
diagnosen definieras på olika sätt i olika 
länder. det finns två skolor, en där  
skenande tal ses som en ren talmoto-
rikstörning och en där man ser sken-
ande tal som ett syndrom som påver-
kar både talmotorik, språk och kogni-
tion. ett exempel på det senare är  
ASHAs definition där skenande tal har 
”rapid and/or irregular speechrate with 
accessive disfluencys and other symp-
toms as language, phonology and arti-

culation deficits”, liksom deso Weiss 
definition där skenade tal beskrivs som 
en central språklig obalans. Kenneth 
o. St. Louis, som i sin forskning har  
varit mycket aktiv just då det gäller att 
skapa en definition, menade att även 
om många personer med skenande tal 
har språkliga problem så gäller det inte 
alla. Han föreslog därför att vi tills  
vidare ska lämna språkliga aspekter ut-
anför diagnosen och att de motoriska 
svårigheterna och den höga och/eller 
oregelbundna talhastigheten med de 
för diagnosen typiska rusherna ska ses 
som centrala tillsammans med avvi-
kande frasering och överdriven koarti-
kulation. tillsammans med Meyers, 
Bakker och Raphael har han formule-
rat en arbetsdefinition som kommer att 
publiceras i höst.

Flera inlägg handlade om differen-
tialdiagnostisering mellan skenande tal, 
stamning och takylali. Studier, bl. a. av 
Kenneth St Louis, Frances Freeman 
och Klaas Bakker visade att både klini-
ker och allmänhet oftast kan skilja ut 
skenande tal från de andra diagnoserna 
men problemen uppstår när man ska 
definiera och välja mätbara parametrar. 
yvonne van Zaalen-op`t Hof redovisade 
resultat från en stor studie där hon 
både försöker differentialdiagnostisera 
mellan stamning och skenande tal och 
hitta drag som är centrala för diagno-
sen skenande tal. Hon fann i sin studie 
att det var svårt att utifrån dalys senaste 
checklista, ”Predictive Cluttering Inven-
tory”, särskilja mellan stamning och 
skenande tal. en anledning till detta 
var att personer med skenande tal rap-
porterade lika stor talrädsla som perso-
ner med stamning. Karakteristiska drag 
för skenande tal var i hennes under-
sökning att det förekom en stor andel 
normalt ickeflyt i talet och också att 
det förekom mycket ”language noise”, 
dvs onödiga eller irrelevanta ord och 
fraser. om takylali sa Florence L. Myers: 
“those are the gifted persons”. Perso-
ner med denna diagnos har en extremt 

god kontroll över sin talmotorik och 
kan ibland tala fortare än vad lyssna-
ren förmår att uppfatta. Skenande tal 
däremot inträffar när tempot överskri-
der personens förmåga att hantera sin 
talmotorik. det behöver alltså inte vara 
så att personer med skenande tal talar 
snabbare än genomsnittet, det bara låter 
så. diagnoser som ofta förekommer 
tillsammans med skenande tal diskute-
rades också och då nämndes dyspraxi, 
SLI, autismspektrumdiagnoser, stam-
ning m. fl.

Per Alm höll en mycket uppskattad 
föreläsning om the dual Premotor 
Model of Cluttering and Stuttering: A 
Neurological Framework. I Alms mo-
dell föreslås att både stamning och 
skenande tal orsakas av en störning av 
de signaler som styr initieringen av de 
olika segmenten i en talsekvens.

I föreläsningar om terapi diskutera-
des hjälpmedel för personer med ske-
nande tal. dAF nämndes men även att 
man sett positiv effekt av feedback i 
form av återkoppling av det egna talet 
utan fördröjning, men med högre inten-
sitet. Andra terapiförslag var att få  
patienten att bli medveten om och  
reflektera över sitt tal, att arbeta med 
pragmatiken och lära patienten att läsa 
av lyssnarens reaktioner, att träna  
”hyperartikulation” och att arbeta med 
tempot t. ex. genom att fokusera på 
pauser, frasering och prosodi.

Vi fick möjlighet att sätta oss in i 
hur det kan kännas att leva med diag-
nosen skenade tal. två personer med 
skenade tal deltog i konferensen och 
redovisade sina upplevelser av att ha 
denna diagnos. ytterligare en person, 
Joseph dewey, delgav oss sina erfaren-
heter via en video där han berättade 
om sina symptom och hur han har för-
sökt arbeta med sitt tal. Joseph har en 
egen hemsida och har startat en dis-
kussionslista om skenande tal på 
adressen http://groups.yahoo.com/gro-
up/cluttering. Intrycket efter dessa in-
lägg var att personer med skenade tal 

Världskongress om skenande tal
den 12–14 maj samlades ett 60-tal deltagare från många olika länder 
för att delta i den första världskonferensen någonsin inom ämnet  
skenade tal. temat för konferensen var att ”föra diagnosen skenande 
tal in i 2000-talet” och den organiserades som ett samarbetsprojekt 
mellan ett bulgariskt och fyra amerikanska universitet. 
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verkligen har ett behov av att få diag-
nosen ställd och bli uppmärksammade 
på varför de har svårt att göra sig för-
stådda. Att bli medveten om sina svå-
righeter och att lära sig ett sätt att han-
tera detta är ett av de viktigaste målen 
med terapin men de stora individuella 
skillnaderna i sätt och möjlighet att 
hantera sitt tal betonades.

Under programpunkten: Finally, A 
Video for Cluttering, fick vi ta del av 
en undervisningsfilm framställd av  
Myers och St. Louis. Filmen kommer 
att finnas till försäljning hos Stuttering 
Foundation of America i höst. den 
innehåller inslag om testning, analys 
och behandling och ger dessutom en 
bra demonstration av hur skenande tal 
kan låta och upplevas. ett annat bra 
tips var att i oktober gå in på stuttering 
homepage och ta del av den nätkonfe-
rens om stamning och skenande tal 
som pågår 1–22 oktober. Här har man 
möjlighet att läsa artiklar, ställa frågor 
och diskutera med författarna.

I väntan på flyget hem från Sofia 
satt vi svenskar och diskuterade vad 
som var viktigast av det vi hade med 
oss från konferensen. Vi var alla över-
ens om att skenande tal är ett kom-
plext fenomen och att det finns ett stort 
behov av forskning inom ämnet. Vikti-
gast av allt är att forskare och kliniker i 
olika länder enas om en definition – 
utan detta är det svårt att utvärdera  
terapi och jämföra forskningsstudier. 
Vi tyckte också att namnet skenande 
tal (liksom det danska och norska löpsk 
tale) är missvisande men att enas om 
ett annat och bättre namn och att få 
det att ersätta det etablerade diagnos-
namnet är kanske till och med en ännu 
svårare utmaning än att enas om en 
definition av diagnosen! 

TEXT & FOTO: Marie Garsten och 
Cecilia Lundström

Logopedmottagningen
Helsingborgs Lasarett

Kenneth St Louis, Klaas Bakker, Lawrence Raphael och Florence Meyers

Marie garsten, Anders during, Per Alm, Margareta Lundskog, Cecilia Lundström 
och Hanna Slott-Öjenhed

9
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Kursens syfte 
Kursen syftar till att förändra och ut-
veckla kursdeltagarnas arbetssätt för 
att på ett effektivt sätt hjälpa personer 
med röstproblem som orsakas eller vid-
makthålls av faktorer i arbetsmiljön. 
Aktuell teoretisk och praktisk kunskap 
för diagnostisering, bedömning och 
planering av lämplig intervention för 
patienter med yrkesrelaterade röststör-
ningar samt utvärdering. Fokus ligger 
på att bibringa kursdeltagarna ett syn-
sätt där omgivningsfaktorer i arbetsmil-
jön som uppkomstmekanismer bakom 
röstproblem lyfts fram.

Deltagare
Förkunskapskraven för att delta var slut-
förd utbildning till logoped eller läkare. 
17 logopeder från olika delar av Sverige 
deltog. Många olika arbetsplatser var 
representerade: logopeder vid univer-
sitet och högskola liksom de som arbe-
tar vid större och mindre logopeden-
heter, privatpraktiserande logopeder 
med landstingsavtal, logoped med fri-
stående firma.

Historik – bakgrund – röstlogopedins 
ställning
Maria Södersten berörde i sitt inled-
ningsanförande hur begrepp som röst-
störning, rösttrötthet, och yrke utveck-
lats under flera århundraden. På 1600-
talet kallades sjukan för Maladies de 
predicateurs, på 1800-talet Clergyman’s 
throat och på 1900-talets introducera-
des termen Phonastenia (röstströtthet) 
som drabbade sångare, lärare och mili-
tärer (Flatau 1912). Många examensar-
beten/magisteruppsatser vid logoped-
programmen har behandlat röststör-
ningar i arbetslivet fram för allt hos  
lärare. Professor Björn Fritzells artikel 
från 1996 visade att fonasteni var den 
största diagnosgruppen vid en fonia-
trisk klinik med 72 % kvinnor. Lärare 
var största yrkesgruppen med 76 % 
kvinnor. Han framhåller betydelsen av 
förebyggande röstvård.

Föreläsare och innehåll
en förnämlig skara föreläsare hade in-
bjudits. Först ut var professor Töres 
Teorell  Inst f Folkhälsovetenskap, Avd 

för stressforskning, KI, som gav inblickar 
i ämnet ”Psykosocial arbetsmiljö och 
röst”. Han behandlade övergripande 
varför stressforskning behövs: för för-
utsägelser om vårdbehov, utvärdering 
för att rekommendera viss prevention/ 
intervention, djupare förståelse av för-
ändringar i folkhälsan samt för kunska-
pen om kognition och stress. Han gick 
även in på detaljerad fysiologisk kun-
skap om vad som händer med puls, 
blodtryck och hormonnivåer vid olika 
stresstillstånd. 

Finland har duktiga forskare på 
området Röstergonomi och från Åbo 
kom docent Eeva Sala. Hon berörde 
definitioner på arbetsskada (både all-
mänt och specifikt för röstorganet), 
riskfaktorer (individuella såväl som 
omgivningsbaserade), prevention och 
intervention. eeva Sala har utarbetat 
en checklista för bedömning av arbets-
miljö utifrån ett röstergonomiskt per-
spektiv. Mätningar av bullernivåer, allt 
från trafik till fläktar och utrustning i 
rummet, uppgifter om ventilation, efter-
klangstid, luftkvalitet, temperatur, 
damm, lukter, drag och arbetsställning 
ska också uppges liksom hur man upp-
fattar arbets- och samtalskulturen. 

en nyttig och strukturerad genom-
gång av vad en logoped/foniater bör 
uppmärksamma och kunna uttala sig 
om när det gäller patienters och klien-
ters arbetsmiljö. en påminnelse om att 
vårt yrke utvecklats och att vi inte längre 
enbart kan lita till en aldrig så empa-
tisk terapeutisk hållning eller flerfal-
diga och fantastiska träningsprogram. 
Likaså ett handfast instrument att nyttja 
till patienten och dennes arbetsgivare 
för att beskriva vilka förhållanden/ 
missförhållanden som råder på en  
arbetsplats och vilka åtgärder som 
eventuellt behöver vidtas. 

Maria Nyman och Bengt Johansson 
kom från Arbetsmiljöverket och tillhanda-
höll kunskap som inte precis hör till vårt 
dagliga yrkesliv och inte heller är lätt 
att ta till sig. den senare talade bl a om 
buller på olika arbetsplatser och om 
bullerföreskrifter. Nedan ges en finger-
visning om vad som kan vara bra att 
känna till. För övrig information hänvisas 
Arbetsmiljöverket hemsida (se nedan).

ARBetSMILJÖLAgeN är en ramlag 
med riktlinjer för arbetet och fastställer 
grundläggande regler för arbetsmiljön. 
Lagens syfte är att: 
•  Förebygga ohälsa och olycksfall i  

arbetet
•  Även i övrigt uppnå en god arbets-

miljö
ARBetSMILJÖFÖRoRdNINgeN ger 
Arbetsmiljöverket rätt att ge ut före-
skrifter som kompletterar lagen.

Från Försäkringskassan kom Richard 
Nordfeldt och redde ut begreppen 
kring arbetsskador. Röststörningar till 
följd av arbetsskada har inte förekom-
mit så ofta hos Försäkringskassan, men 
desto viktigare är det då att logopeder 
sätter sig in i regelverket. 

Professor Ulf Lundberg, Psyk inst, 
Stockholms univ. talade inspirerande 
och gripande över ämnet ”Stressrelate-
rad ohälsa: vad händer i kroppen?”  
Säkert var vi många som fick anled-
ning att reflektera över vår egen livsfö-
ring. Under åren 1999–2002 fördubb-
lades antalet sjukskrivna män medan 
antalet sjukskrivna kvinnor tredubbla-
des. Listan över arbetsrelaterade hälso-
problem inom eU år 2006 är tänkvärd: 
ryggont, muskelsmärta, stress, trötthet 
huvudvärk irritation, ångest, hörsel-
problem och andningssvårigheter. Våra 
stressystem utvecklades under helt andra 
förhållanden än de som råder i det 
moderna samhället. Stress är förknippat 
med överaktivitet i kortisolsystemet, 
vilket i sin tur kan kopplas till många 
psykiska tillstånd och smärta men även 
till hög arbetsbelastning. Kronisk stress 
och störningar i kortisolregleringen visar 
samband med: låg socioekonomisk 
status, oro, depression och uppgivenhet, 
rökning och alkoholmissbruk, låg pro-
duktion av köns- och tillväxthormoner, 
bukfetma, hälsoproblem så som hjärt- 
och kärlsjukdom, typ-2 diabetes, ökad 
infektionskänslighet, försämrat minne. 
glädjande är att den positiva effekten 
på immunförsvaret av sång och musik 
är vetenskapligt belagd. Men det hade 
väl de flesta inom vår kår på känn sedan 
tidigare.

Med dr Ann-Christine Ohlsson, 
göteborgs univ. är en föregångare 
inom området förebyggande röstvård. 

På röstfronten mycket nytt
yrkesrelaterade röststörningar – diagnostik och intervention

Med Karolinska Institutet som huvudman, i enhetens för logopedi och foniatri regi, 
med docent Maria Södersten som kursansvarig och med logoped Annika Sääf-Rothoff 
vid sin sida hade jag högt ställda förväntningar på denna 5-poängskurs.
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▲
Hon var tidigt ute med kurser för per-
soner med röstkrävande yrken. I sin 
avhandling mätte hon röstanvändning 
via en röstackumulator långt innan 
detta begrepp kom på var logopeds 
läppar. Hon har sammanställt en skatt-
ningsskala kallad ”Bedömning av egen 
röst och tal” (eRt) och hon har översatt 
Voice Handicap Index (VHI) som idag 
är ett vedertaget röstbedömningsin-
strument, Rösthandikappindex, (RHI) 
och som används vid många logoped-
mottagningar.  

Professor Karin Harms-Ringdahl, 
Inst f Folkhälsovetenskap, Avd f  rehab-
med, KI, höll en livfull föreläsning om 
”Arbetsrelaterad belastning i rörelse-
apparaten – mätmetoder och principer 
för åtgärder”. Vad genererar belastning: 
arbetsuppgifternas innehåll, miljöns 
ergonomiska utformning i samverkan 
med: arbetstagarens antropometriska 
mått och rörelsevanor, krav på precision 
och/eller synskärpa, manövrering i låsta 
arbetsställningar, mental stress. dosen 
är beroende av uppgiftens varaktighet 
och möjlighet till variation över en  
arbetsdag. Sjukgymnasternas framfors-
kade mätmetoder imponerade åtmins-
tone på mig, och jag insåg att vi logo-
peder har en bra bit kvar innan vi ut-
vecklat mått och metoder av samma 
dignitet, men avsikten med att lära känna 
andra discipliner är ju att låta sig inspi-
reras och att dra nytta av andras rön.

Professor Sten Ternström, Avd f tal, 
Musik och Hörsel, KtH, gav oss både 
en föreläsning på temat ”Kan man 
mäta huruvida en röst är överbelas-
tad?” och laborationer i samma ämne. 
Han presenterade ett intressant pano-
rama över frågeställningar så som: hur 
starkt kan man tala, hur länge kan man 
tala starkt, hur fungerar återhämtning 
och vilka symtom har en överbelastad 
röst? Med tekniska och matematiska 
data från en forskares hela arsenal av 
formler, grafer och modeller lotsade 
han oss genom röstbelastningens 
många mysterier. de kompletterande 
laborationerna gav deltagarna insikt i 
hur det kan kännas att tvingas belasta 
rösten i buller om så endast för en rela-
tivt kort stund.

Fil dr Maria Sandgren, Psyk inst, 
Stockholms univ. talde över ämnet 
”Möjliga samband mellan stress och 
röstbesvär”.  Hennes avhandling be-
handlar stress och prestationskrav hos 
operasångare och hon beskrev den så 
kallade sårbarhetsmodellen d v s inter-
aktion mellan person och miljö. Slut-
satserna av hennes forskning kan säkert 
överföras till logopedens vardag i  
arbete med patienter, inte minst genom 
en diskussionsfråga hon gav publiken, 
nämligen; vad kan en logoped göra för 

en stressad, uppvarvad och presta-
tionsinriktad person?

docent Stellan Hertegård, Öronklin, 
Karolinska univ sjukhuset Huddinge 
gav oss en faktaspäckad föreläsning 
under rubriken ”Vad händer i larynx/ 
stämbanden vid röstbelastning och vila?” 
Här gavs en repetition och uppdate-
ring av stämbandens uppbyggnad, vilket 
utgjorde basen för att bättre förstå de 
delar av föreläsningen som handlade 
om fonotrauma och sårläkning liksom 
om potentiell effekt av röstvila. Vi 
drogs ner på specifika vävnadsnivåer 
och in i minsta cellager för att t ex  
begripa den klassiska knutaplatsen 
(sträckning och slitning vid processus 
vocalis och macula flava). Blodkärlens 
utbredning och beskaffenhet liksom 
blodförtunnande mediciners inverkan 
var en annan nyttig påminnelse om att 
man som röstlogoped bör hålla ett 
brett kunskapsregister levande. Sårläk-
ningens grunder är aldrig fel att repe-
tera liksom att i punktform få veten-
skapligt belagda argument för röstvila. 

Professor Susanna Simberg Åbo 
Akademi, ännu en representant för 
den berömda Åboskolan, vilken bidrar 
med moderna och användbara screen-
inginstrument inom röstlogopedin. I Åbo 
har man undersökt lärarkandidater 
med avseende på röstbesvär och även 
erbjudit studenterna röstterapi i grupp. 
Följande mätinstrument användes: foni-
atrisk undersökning av stämbanden, 
perceptuell bedömning av röstkvalitet 
och frågeformulär angående röstsym-
tom. Vissa av studenterna deltog i röst-
terapi i grupp (6–8 deltagare) omfat-
tande 7 tillfällen (1½ timme), informa-
tion om röstergonomi och röstövningar. 
Övningsprogrammet innehöll följande 
moment: resonansrörs-metoden, accent-
metoden, diverse fonationsövningar, 
andnings- och avspänningsövningar, 
hemövningar, individuell handledning 
(ca ½ timme) och ett individuellt  
övningsprogram. 

Med dr Anita MacAllister, enheten 
för logopedi, Linköpings univ kunde 
med kort varsel hoppa in som förelä-
sare och bjuda på sina kunskaper om 
barns röster i daghemsmiljö. Man har 
vid Linköpings universitet gjort akus-
tiska och perceptuella studier. 10 barn 
spelades in vid 3 olika tillfällen och 
slutsatserna från studien tyder på att 
barn utsätts för bullernivåer motsva-
rande industrin under en vanlig dag på 
dagis. Både perceptuellt uppfattade 
och mätbara förändringar i röstkvalitet 
och F0 registrerades under en dag på 
förskolan, både pojkar och flickor ökar 
röststyrkan under dagen.

Forts. på nästa sida

Mera 
redovisning

test av talförstärkare

Paus!

yngsta deltagaren tuva 
bekantar sig med kursdeltagarna

Ulrika!

Redovisning av veten-
skapliga artiklar
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docent Maria Södersten enheten för 
logopedi och foniatri, KI talade om 
röstdosimetri och fick oss att fundera 
över innebörden av ”hur mycket, hur 
tungt, hur ofta och hur länge man be-
lastar röstorganen”. Hur beskriver vi 
och vilka belägg har vi för att röstorga-
net behöver återhämtning för att fung-
era optimalt och inte slitas ut i förtid? 
Marias pågående forskning behandlar 
dessa spörsmål. Hon informerade också 
om den forskning som pågår i USA av 
framför allt Ingo titze som utvecklat 
och fortsätter att förbättra röstdosimet-
rar. Försök pågår för att utveckla olika 
dosmått som bygger på matematiska 
modeller kring röstbelastning och 
röståterhämtning.

Logoped Annika Sääf-Rothoff,  
enheten för logopedi och foniatri, KI 
bidrog med erfarenheter, kunskaper 
och övningar kring logopediska aspek-
ter på ergonomi. Annika har under 
många år arbetat med sådant som lite 
slarvigt men talande kallas ”röst och 
rörelse” vilket får allt större betydelse i 
ljuset av stressforskning och mätbara 
effekter av preciserade, strukturerade 
och balanserade övningsprogram inom 
många discipliner.

Kursdeltagarna Inger Hällgren och 
Christina Lindhe gav egna presentatio-
ner då lyssnarskaran visat intresse för 
deras respektive arbetsområden. den 
förstnämnda har under flera år arbetat 
vid Lärarhögskolan i Umeå och kunde 
berätta om den ambulerande röstin-
spelningsbussen och vilka åtgärder 

som erbjuds en lärarkandidat med 
röstbesvär. Christina Lindhe driver ett 
eget företag helt utan ekonomiska bi-
drag från landsting eller kommun. Hon 
vänder sig både till företag och privat-
personer och tillhandahåller såväl in-
tervention som åtgärdsprogram inklu-
sive regelrätt röst- och talbehandling. 
Inspirerande att höra hur en kollega 
byggt upp ett företag kring en bärande 
idé och får det att fungera.  

Framtid – betydelse
det finns förstås massor kvar att göra 
inom detta fält. dock är det ett område 
på frammarsch. Forskningsrön om yrkes-
relaterad röstproblematik i de nordiska 
länderna och USA ligger i frontlinjen. 
Förändringar i arbetsmiljön som minsk-
ning av bakgrundsbuller, schemaänd-
ringar med mer tid för röstvila, infö-
rande av hjälpmedel behöver ytterliga-
re belysas och kommer så att göras. 
Kanske krävs det av oss logopeder inte 
bara att vi skaffar oss nya kunskaper, 
utan att vi också blir lite modigare med 
att framföra dem. det har sagts förut 
och av fler än mig, men visst bör vi alla 
ta på vårt ansvar att föra ut våra bud-
skap till allmänheten, till politiker och 
andra beslutsfattare. det räcker inte 
långt i våra dagar att enbart sitta på 
kammaren med en endaste patient i 
blickfånget. Samhället har förändrats 
under de 40 år som logopedyrket har 
funnits. Kraven på röstanvändning har 
förändrats. den medicinska forskningen 
har gjort nya erövringar. den tekniska 
utvecklingen har gått med en rasande 
fart. Vi logopeder måste anpassa oss 
till det moderna samhället och dra nytta 
av de medicinska och tekniska land-
vinningarna. Vi ska använda oss av 
teknisk apparatur för analyser och mät-
ningar, hjälpmedel som röstförstärkare 
och dosimetrar och av förbruknings-
material för information och träning i 
form av professionellt utformade blan-
ketter med nutidens formspråk och 
layout.

Jag avslutar kapitlet om framtiden 
med några citat av den store Igor titze, 
som väl inte kan anses vara en kontro-

versiell person. Bättre än så här kan 
det inte formuleras...

”Setting safe limits for sound exposure 
to humans has been an active part of 
audiology. Little has been done,  
however, to address safety limits on 
the sound production side. Vocologists 
should become active in limiting 
competing noises when vocal  
communication is required or desired…  
In general, vocologists need to  
become more active in leading the 
anti-speaking-in-noise campaign.  
The anti-smoke campaign and the 
anti-noise campaign have led to less 
pollution in public places. We need 
to demonstrate to citizens and law-
makers that loud-voice pollution  
carries with it a double jeopardy  
 – to the ears and to the larynx.”

titze I: toward occupational risks for voice 
problems Log Phon Vocol 2001; 26:37–46.

 

Slutord
I utvärderingen skrev jag, att detta är 
den bästa kurs jag deltagit i. detta om-
döme står sig än i dag. Upplevelsen av 
att på betald arbetstid sitta och njuta 
av så professionella förmedlare av kun-
skap kan endast liknas vid skolan i 
Aten, all västerländsk kunskaps och 
klassisk bildnings moder. Min önskan 
är, att innehållet i denna kurs förvaltas 
väl av kursdeltagarna och får spridning 
utanför vår krets.

Jag vill avslutningsvis rikta ett antal 
tack.

Först och främst ett hjärtligt tack till 
Maria och Annika som planerade, ge-
nomförde och administrerade kursen.

ett tack till Karolinska Institutet som 
insåg betydelsen av dessa kunskaper i 
ett modernt samhälle och som bekos-
tade kalaset.

och till sist ett tack till min arbets-
givare, Ålands hälso- och sjukvård, som 
lät mig gå kursen. 

TEXT: Eva Ihre
FOTO: Petra Valman

▲

HUVUdLItteRAtUR

dejonckere Ph (ed) occupational voice: 
Care and Cure. Hague: Kugler, 2001

Sala e, Shivo M, Laine A. Röstergono-
mi. Rösten – ett fungerande arbetsred-
skap. Institutet för arbetshygien, arbe-
tarskyddsstyrelsen, Helsingfors 2005

Hemsidor med relevanta publikationer
Arbetsmiljöverket: www.av.se

Lärarförbundet: www.lararforbundet.se

”...det är den här delen av kroppen vi jobbar med!!!”

den eminenta kursansvariga: 
Maria Södersten
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Under dessa dagar fick vi studenter 
lära oss om larynxcancer, logopedisk 
intervention, luktträning, talträning och 
olika sorters hjälpmedel. denna kurs 
lyckades med att på kort tid ge förhål-
landevis gedigna kunskaper och nya 
insikter. 

Logopedisk intervention
Som logoped kan man i olika grad be-
finna sig nära denna patientgrupp. 
Medan en logoped som arbetar i an-
slutning till ett sjukhus som utför la-
ryngektomier har mycket (naturligtvis i 
relation till patientgruppens storlek) 
kontakt med denna diagnosgrupp, kan 
en allmänpraktiserande logoped på t ex 
en mindre ort vara väldigt ovan vid den-
samma. Något som betonades under 
kursen var dock vikten av att som logo-
ped vara kompetent, då man tillhör 
den enda yrkesgrupp som ansvarar för 
rehabiliteringen av laryngektomerade. 

Med rätt teknik kan patienten oftast 
få en bra röst och det är viktigt att kom-
ma ihåg att även en dålig röst kan 
fungera med god teknik oavsett om  
patienten använder sig utav talventil, 
servox eller matstrupstal. I de flesta fall 
har således patienten kommit igång 
med sitt ventiltal när han eller hon 
lämnar sjukhuset. därefter överförs 
patienten till en logoped på hemorten 
och ska alltså fortsättningsvis där få 

hjälp med eventuell talteknikträning 
liksom med hjälpmedel och material 
(även om medicinska kontroller också 
sker på Universitetssjukhuset).

I samtalen med de laryngektome-
rade på kursen framkom det ganska 
tydligt att det inte alltid fungerade frik-
tionsfritt med detta. Vissa produkter 
var svåra att få tag på och det tycks 
som att det ekonomiska ansvaret inte 
är klarlagt i alla lägen.

Luktträning
då näsans funktioner försvinner efter 
en laryngektomi kan också luktförmå-
gan behövas tränas upp igen. detta 
görs med tekniken NAIM (Nasal Air-
flow-Inducing Maneuver). ett under-
tryck skapas i munhålan vilket ger ett 
luftflöde till näsan så att luktsubstanser 
når luktreceptorerna. detta görs med 
läpparna stängda samtidigt som man 
sänker käke, mjuka gommen, munbot-
ten samt tungan och tungbasen. denna 
metod är lätt att lära och ger ett snabbt 
resultat. 

Livskvalitet
det är förstås en stor omställning för 
en person att genomgå en laryngektomi. 
Man har haft en livshotande sjukdom 
och underkastats ett stort ingrepp som 
för resten av livet kommer att ha stor 
betydelse i vardagen. den laryngekto-

merade måste lära sig att leva dels med 
alla nya praktiska omständigheter som 
ventilen och stomat medför, dels med 
sin nya röst och dessutom förhålla sig 
till att man kan ge ett avvikande in-
tryck på sin omvärld. Socialt sett för-
ändras sannolikt både arbetsliv och 
privat-/hemliv, även om detta förstås 
varierar individuellt.

Reflektion
Kursen var i flera avseenden intensiv, 
kunskapsförmedlingen var komprime-
rad och det var på sätt och vis omtum-
lande att möta de laryopererade perso-
nerna och deras erfarenheter. 

dagarna var späckade med intryck 
och information. Vi fick på kort tid ge-
digna kunskaper och en hel del nya in-
sikter. de laryngektomerade hade en 
otrolig livsglädje och mötet med dem 
var för oss ovärderligt. det bästa med 
denna kurs var att vi fick en inblick i 
hur det är att leva som laryngektome-
rad. Att vi fick ta del av de laryngekto-
merades liv och få ställa alla frågor vi 
hade. Vi vill tacka alla de laryngekto-
merade som var med under dessa da-
gar, tack för ert tålamod och för den 
kunskap ni gav oss! 

TEXT & FOTO: Annie Katalinic´
Ann-Sofie Leufstedt

L25, Logopedutbildningen lund

Avd för Röst och talvård och logopedutbildningen i Lund håller varje år en kurs kallad Laryngektomerades 
rehabilitering. Kursen finansieras av Laryngfonden. I år gick denna av stapeln den 21–23 mars.

Laryngektomerades rehabilitering
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de kungliga anlände i slup medan vi 
andra kom med tåg, flyg eller buss. ett 
flertal nytillträdda chefer fanns med i 
gruppen i år vilket alltid är mycket 
trevligt. efter två dagars umgänge och 
konfererande lämnade vi staden, själs-
ligen och lekamligen väl tillgodosedda, 
och fyllda av förväntan inför nästa vår-
möte. Men innan dess är det ett höst-
möte i göteborg den 11–12 oktober i år.

Vårmötet innehöll som vanligt 
många olika punkter. Här är ett ax-
plock. Mera utförliga minnesanteck-
ningar har sammanställts av Birgitta 
Henning i Jönköping.

Vårdgarantins effekter för logopedin 
dryftades. 

Inspelningsrutiner och olika typer av 
digitaliserade inspelningar jämfördes. 
VHI (VoiceHandicap Index) översatt 
till svenska RHI (Röst Handikapp  
Index ) – detta ska enligt beslut använ-
das på alla orter. det är ett av de få 
standardiserade och normerade bedöm-
ningsinstrument som finns inom logo-
pedin och när det finns så bör det an-
vändas. 

KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder): 
Kjerstin Becker har gjort en lathund för 
användandet av KVÅ för region Skåne. 
Hon mailar ut den till alla som var när-
varande. 

Kvalitetsregister: Vi ska verka för att 
logopedi ska försöka finnas med i  
nationella kvalitetsregister. Särskilt när 
det gäller stroke eftersom det är ange-

läget att visa på dessa patienters av-
brutna vårdkedja. På det sättet blir det 
tydligare att det behövs logopeder i 
primärvården. Förslag på andra grup-
per: laryngectomi, huvud/hals-tumörer. 
det beslutades att emma eriksson ska-
par en arbetsgrupp som undersöker 
frågan vidare och delrapporterar vid 
cheflogopedmötet i göteborg i höst. 

ICF: det är viktigt att använda sökord 
som anpassas till den nivå där insat-
serna sker d.v.s. funktion/aktivitet/del-
aktighet. Individuella mål sätts också 
på dessa olika nivåer. Sökorden kom-
mer att skickas ut till alla. 

Arbetsklädsel: den ökande förekom-
sten av multiresistenta bakterier i olika 
delar av vården har föranlett skärpnig 
av hygienrutinerna. det är lite olika ruti-
ner som gäller i olika delar av landet. 
Helt klart är att när man väl kommit i 
kontakt med smittade patienter finns 
ingen tvekan inför att följa hygien – 
och klädselrutiner. 

Distanslogopedi i norra Sverige: Käte 
Ahlrutz rapporterar från distanslogo-
pediprojektet i Umeå. Käte är projekt-
ledare och har för detta arbete erhållit 
Vitalisstipendiet på 25.000:-. det är 
främst behandling av dysartri och afasi 
men även av patienter med röststör-
ningar. Barnspråksbedömningar har 
också gjorts. Rapporter från olika de-
lar av landet om organisationsföränd-
ringar, tjänstesituationen och beman-
ningsläget.

Utbildningsfrågor: Representanter 
från utbildningsorter fanns med på em 
den 10 maj och då diskuterades bl a:
•  Rapporten från Högskoleverkets 

granskning av olika utbildningar 
som visade att alla logopedutbild-
ningar har god kvalitet, men det är 
ont om lärare.

•  Bologna medför att det kommer att 
bli en tydligare progression i kurserna.

•  At/PtP  Frågan om At-tjänstgöring 
eller PtP under det första året/halv-
året efter examen togs upp. Repre-
sentanterna från Lund och Linköping 
tyckte inte att det är en fråga för ut-
bildningen utan för arbetsgivaren.
Beslutades att representant för logo-
pedchefsgruppen, Marianne Chris-
tensen, ska ta upp frågan med SLoF-
styrelsen. 

•  Handledning = VFU (verksamhets-
förlagd utbildning) innebär auskulta-
tioner och fältstudier. det är lite oli-
ka i landet hur vi examinerar VFU. 
Svar: det är VeRKLIgHeteN som 
ska visas – inget tillrättalagt, möten 
och andra administrativa arbetsupp-
gifter ingår i logopeder vardag och 
det bör studenterna få ta del av un-
der sin VFU.

Logopedchefgruppen i Sverige genom 
Marianne Christensen, Verksamhetschef, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Statsbesök vid logopedchefernas möte 
i Köpenhamn 10–11 maj 2007
Återigen hade Kjerstin Becker och Marianne Rosenqvist ordnat ett vårmöte med 
lite extra inramning från den kungliga danska familjen. den här gången var det ett 
svenskt statsbesök som gick av stapeln exakt samma dag som logopedcheferna 
samlades i Köpenhamn för att avhandla gemensamma spörsmål och ta del av 
varandras erfarenheter.
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Vi fick möjlighet att åka på konferensen 
dels genom vårt arbete men också via 
fondpengar från Hemsysterskolans fond, 
Uppsala. I vårt arbete på Barn- och ung-
domshabiliteringens autismmottagning 
handleder/utbildar vi nätverk till barn och 
ungdomar med funktionshindret autism. 
Där har PECS blivit en viktig metod, att 
på ett strukturerat sätt lära individen att 
kommunicera och lära nätverket skapa 
funktionella kommunikationssituationer.  

PeCS – picture exchange communica-
tion system – är ett bildbaserat AKK som 
tränar barnet att ta initiativ till kommu-
nikation genom att lämna över en bild  
som  redskap för det man vill uttrycka. 
PeCS har utvecklats av psykolog Andy 
Bondy och Speech and Language Patho-
logist Lori Frost.  

detta var den 3:de internationella 
konferensen om PeCS. den första och 
andra hölls i London 2002 och 2005 
då det också firades 20 års jubileum 
sen PeCS startades. 

Konferensen startade på fredag 
morgon med ”PeCS: past, present and 
future” med Andy Bondy och Lori 
Frost. det är alltid roligt att höra både 
Lori och Andy  berätta om bakgrunden 
till PeCS och hur det hela startade med 
en ”aha-uplevelse” av att bilden måste 
lämnas över till mottagaren och utväx-
las mot förstärkningen (d v s något som 
barnet är mycket motiverad att få eller 
att göra). detta  för att lära barnet ”man 
måste ge för att få”, baskunskaper om 
vad kommunikation är (sändare-mot-
tagare). 

På konferensen fick vi sedan höra 
olika exempel på hur PeCS används 
idag, alltifrån riktigt små barn till vuxna 
personer och vid olika typer av funk-
tionshinder ex downs syndrom, CP, 
vuxna hjärnskadade, fetalt alkohol 
syndrom m m.

Andy Bondy summerar sedan vad 
det är man försöker lära barnet och hur 
han använt Skinners Verbal Behavior 
när han analyserat kommunikation och 
byggt upp metoden steg för steg i de 
olika faserna i PeCS. Bondy menar att 
det är på grund av att modellen bygger 
på Applied behavior analysis som det 
blir en effektiv inlärning. Han betonar 
att det är viktigt att man är medveten 

om de beteendeanalytiska strategierna 
som används vid inlärningen. Han 
ställde frågan ”barnet är alltid redo att 
lära sig, men är du redo att lära ut?”   

Lori påpekade också att beteende-
analytiska strategier kan hjälpa oss logo-
peder hur vi ska nå de mål inom kom-
munikation, språk och tal som vi sätter 
upp för barnen. Lori delade med sig av 
sina ”5 i topp”: 

1. skapa kommunikationsmöjligheter 
över hela dagen. 2. Förstärk barnet 
genom alla faser. 3. Använd felkorri-
gering. 4. Bli skicklig i att använda 
promptstrategier. 5. Checka av att 
barnet har diskriminerat bilden  
(correspondence checks). 

Joe McCleery, PH.d från University of 
Carlifornia at San diego, föreläste om 
”PeCS, signs, language and the delve-
loping brain”.

det sägs ofta att personer med au-
tism ”tänker i bilder” och därför har 
lättare att lära sig kommunicera med 
PeCS än med andra typer av AKK. Far-
hågor har funnits att bilder inte skulle 
ge den språkkompetens som tecken. I 
McCleerys pågående forskning jäm-
förs tecken eller bilder kontra språk-
kompetenser och hur de neurologiska 
processerna ser ut på hjärnnivå. Mc-
Cleery sammanfattning hittills är att 
användningen av PeCS resulterar i att 
individen får en språkkompetens som 
kan jämföras med individer som har 
språkbaserade interventioner, tecken, 
Bliss, tal, skrift. 

”PeCS around the world”: här be-
rättade representanter från USA, Stor-
britannien, Kanada, Australien, Frank-
rike, grekland och Japan hur långt 
man kommit i att sprida PeCS och vad 
man erbjuder för olika utbildningar. 

I Storbritannien erbjuder man sedan 
länge olika workshops där PeCS lärs 
ut. Under sommaren har man erbjudit 
intensivträning för barn med autism i 
”sommarskola”. Vid uppföljning av 
sommarskolan har det visat sig att det 
var svårt att fortsätta utveckla PeCS efter 
intensivperioden. Zena Barton berät-
tade att man därför gjort om konceptet 
och numer har en sommarskola med 
inriktning på utbildning till föräldrar. 
Redan efter första utvärderingen visa-

des att detta hade haft en god effekt på 
den fortsatta utvecklingen av PeCS. 

I Finland jobbar nu Neil Stevens, 
logoped får Storbritannien, med ett 
projekt att utveckla PeCS inom skolan. 
I Japan har man precis startat upp med 
2-dagars workshop. turkiet har också 
börjat i liten skala att erbjuda PeCS ut-
bildningar.

efter samtal med Sue Baker (från 
Pyramid education i Storbritannien) 
och Andy Body som vid flera tillfällen 
varit i Sverige och haft flera workshops 
i PeCS funderar vi nu på hur arbetet 
med PeCS i Sverige fortskrider. Finns det 
behov att ett forum i Sverige/Norden 
för att dela med sig av erfarenheter, ut-
bildning och ta del av ny forskning kring 
PeCS? 

Vår förhoppning är vi är många 
som vill forsätta att arbeta för att barn 
med autism ska få en fungerande kom-
munikation och se de möjligheter som 
just PeCS och beteendeterapeutiska 
inlärningsstrategier har att erbjuda. 

Text & Foto Lena Nilsson logoped och 
Marie Åberg specialpedagog på Barn och 

ungdomshabiliteringen i Uppsala.

Rapport från den 3:e internationella PeCS-konferensen 
27–28  april 2007 i Philadelphia, USA.

Lori Frost och Andy Bondy.

PeCS-konferens 
i Philadelphia

Lena Nilsson och Lori Frost vid lunchbuffén.

PeCS-pärm.



16 LogoPedNytt 6/07

dubbel disputationsglädje

den första veckan i juni disputerade logopederna Anneli Bergström och gunilla thunberg vid Institu-
tionen för lingvistik i göteborg, den 2 och den 7 juni. Solen sken från en klarblå himmel och strålade 
ikapp med Anneli och gunilla. 

två mycket framstående opponenter var i stan. Professor Claire Penn från University of the  
Witwatersrand i Johannesburg, en känd föregångare inom pragmatik och afasi, opponerade på Annelis 
avhandling ”From Words to Conversation – evaluation of Aphasia therapy” och professor Pat Mirenda 
från the University of British Columbia i Vancouver, en förgrundsfigur inom AKK och autism var  
gunillas opponent på avhandlingen ”Using Speech-generating devices at Home: A Study of Children 
with Autism Spectrum disorders at different stages of communication development”. Båda disputatio-
nerna innehöll intressanta sammanfattningar och diskussioner, där respondenterna fick tillfälle att  
lägga ut texten om olika delar av avhandlingarna. 

Avhandlingarna beskrevs föredömligt i de pressmeddelanden som gick ut och dessa återges nedan:

Nya rön för behandling av personer 
med grav afasi
Anneli Bergström, allmän språkveten-
skap – disputation 2 juni 2007

Anneli Bergström utvärderar i sin av-
handling ett nytt sätt att behandla per-
soner med grav afasi. Målet är att för-
bättra deras förutsättningar för att delta 
i samtal. Behandlingens olika inslag 
har riktat sig både till personerna med 
afasi och till deras samtalspartners. 
och resultatet visar på positiva föränd-
ringar i samtalssituationen.

Afasi är en förvärvad språkstörning 
som kan orsakas av stroke eller trau-
matisk hjärnskada. Språkstörningen 
kan drabba förmågan att hitta och pro-
ducera ord i tal och skrift och att upp-
fatta talat eller skrivet språk. Personer 
med grav afasi har starkt begränsad 
förmåga att uttrycka sig och därmed 
minskade möjligheter att vara delaktiga 
i samtal.

I ett första steg arbetade personerna 
med afasi enskilt med den egna talpro-
duktionen och förmågan att säga en-
staka ord. I det andra steget genomför-
des arbetet i en grupp. gruppens del-
tagare arbetade med att använda alter-
nativ till tal, när de inte hade möjlighet 
att uttrycka sig med tal. det innebar att 
man använde gester, ritande och för-
sök till skrift som kompensation och 
komplement till tal. I det avslutande 
steget deltog en samtalspartner. Be-
handlingen ägnades åt att lyfta fram 

hur båda deltagarna i ett samtal bidrar 
till att information kan överföras.

I undersökningen har både perso-
nerna med afasi och deras samtals-
partners intervjuats. dessutom har del-
tagarna videofilmats i en samtalssitua-
tion. I denna situation har man samta-
lat om bilder och vardagliga föremål. 
Analyser av filmerna har lyft fram för-
mågan att producera tal och använ-
dande av gester, ritande och skrift hos 
personerna med afasi. Även i samtals-
partnernas bidrag har tal och använd-
ning av gester eller andra komplement 
till talat språk analyserats.

Vid en uppföljande bedömning såg 

man att det som tränades specifikt  
under behandlingens första del (dvs. 
benämning av bilder) fortfarande var 
signifikant bättre jämfört med innan 
behandlingsstarten. I intervjuerna fram-
kom att både personerna med afasi, 
men även deras anhöriga ansåg att för-
mågan att ta initiativ och ”ta ordet” i 
samtal fungerade bättre. deltagarna 
fick videofilma sig själva utanför sjuk-
husmiljön och analyser av dessa filmer 
visar att de använde sig av sina nytill-
ägnade strategier i form av gester,  
ritande och försök till skrift. två av de 
fyra deltagarna ökade produktionen av 
tal och alla samtalspartners förändrade 
sina strategier för att underlätta för per-
sonen med afasi att delta i samtalet. 
Resultaten visar således på att både 
personen med afasi och samtalspart-
nern kan tränas att bidra till att mer in-
formation kan överföras i samtal.

Avhandlingens titel: 
From Words to Conversation.  
Evaluation of Aphasia Therapy.

Avhandlingen kan beställas från  
institutionen för lingvistik, e-post:  
bibliotek@ling.gu.se

Anneli Bergström efter disputationen.
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gunilla thunberg lägger ut texten.

Kan barn med autism kommunicera 
bättre med hjälp av teknik?
Gunilla Thunberg, allmän språkveten-
skap – disputation 7 juni 2007

Ja, svarar logopeden gunilla thunberg, 
som i sin avhandling i lingvistik har 
följt fyra barn med autismspektrumstör-
ning när de fick tillgång till datorbase-
rade hjälpmedel hemma. tillgången 
till bilder, ord och fraser i en situation 
verkar göra kommunikation mer kon-
kret för barnen och underlättar sam-
spel mellan barn och föräldrar.

datorbaserade hjälpmedel med 
bilder och inprogrammerade ord och 
meningar, så kallade samtalshjälpme-
del, började användas i Sverige i slutet 
av 1980-talet och är på så vis ganska 
nya. Forskningen inom detta område 
är också i sin linda. Resultaten är 
mycket lovande men hittills har man 
bara studerat barn och ungdomar med 
autism som befinner sig mycket tidigt i 
sin kommunikationsutveckling och 
som fått träning i sjukhusmiljö eller på 
skolor.

gunilla thunbergs studie är ett  
pionjärarbete eftersom hon undersökt 
hur samtalshjälpmedel fungerar i olika 
vardagsaktiviteter i hemmiljön. I sin 
studie har hon analyserat videoupp-
tagningar då barnen kommunicerar 
med sina föräldrar i tre olika aktiviteter 
som föräldern varit med och valt: mat-
situationen, läsa saga och ”berätta vad 
som hänt på dagis”.

Föräldrarna blev också instruerade 
att använda samtalshjälpmedlet då de 
talade till sina barn. detta visade sig 
vara positivt bland annat för att barnen 
och föräldrarna kom fysiskt närmare 
varandra. gunilla thunberg jämförde 
kommunikation och hjälpmedels- 
användning i de tre aktiviteterna och 
konstaterar att när det är mer uttalat att 
kommunikation är ett mål, så fungerade 
hjälpmedlet mer effektivt. När barnen 
skulle berätta om vad som hänt på  
dagis, kunde de uttrycka mycket mer 
då de fick tillgång till samtalshjälpme-
del. Innan hjälpmedelsintroduktionen 
ville de helst prata om andra saker, sär-
skilt sina specialintressen. I sagoboks-
situationen kunde barnen svara på fler 
frågor kring bilderna och innehållet i 
boken. I matsituationen var hjälpmed-
let inte lika effektivt. Analyserna visade 
att det fanns många stressmoment.  
tidigare forskning är nästan enbart 
gjord i matsituationen, men denna stu-
die antyder alltså att man bör diskutera 
noggrant med föräldrarna innan man 
rekommenderar att använda hjälpme-
del i matsituationen just i hemmet.

I avhandlingen deltog fyra barn 
som samtliga visade sig ha ganska olika 
typer och omfattning av problem inom 
autismspektrat och med sin kommuni-
kation. Alla kunde kommunicera mer 
effektivt och utvecklades kommunika-
tivt då de fått tillgång till hjälpmedel.

För ett av barnen jämfördes kom-
munikation och hjälpmedelsanvänd-

ning i hemmet med en aktivitet i sko-
lan (samling). det visade sig att hjälp-
medlet framförallt ökade pojkens  
engagemang under samlingen och att 
hans kommunikation blev mer rele-
vant då han fick sitt hjälpmedel. Hjälp-
medelsanvändning under skolsamling-
en hade stora likheter med den under 
sagoboksläsningen hemma. Båda akti-
viteterna var hårt strukturerade, den 
vuxne hade en styrande roll och bar-
net kunde mest använda hjälpmedlet 
för att svara den vuxne. I diskussionen 
i avhandlingen menar gunilla thun-
berg att barnet kanske hade kunnat an-
vända hjälpmedlet på fler sätt om de 
vuxna i projektet fått mer stöd och ut-
bildning när det gäller kommunikation 
och kommunikationsstimulans.

– Föräldrar till barn med kommuni-
kationssvårigheter får idag alldeles för 
lite stöd och utbildning och därför 
kommer jag att forska vidare på detta 
viktiga område, säger gunilla thunberg.

Avhandlingens titel: 
Using Speech-Generating Devices at 
Home: A Study of Children with 

Avhandlingen kan beställas från  
institutionen för lingvistik, e-post:  
bibliotek@ling.gu.se

TEXT & FOTO: Elisabeth Ahlsén och forskningsgruppen för neurolingvistik och 
kommunikationshandikapp vid Institutionen för lingvistik Göteborgs universitet



18 LogoPedNytt 6/07

I mars förra året började jag arbeta som 
logoped i Halmstad kommuns förskolor. 
Tjänsten var helt ny och tanken var att 
jag skulle arbeta strikt konsultativt gente-
mot personalen i förskolan. De skulle 
kunna höra av sig till mig med frågor om 
enskilda barn eller allmänna frågor kring 
barns språk, tal, röst och kommunikation. 
Ansvaret för enskilda bedömningar och 
träning av barn låg kvar hos landstingets 
logopeder. 

ganska snart upptäckte jag att det kon-
sultativa arbetssättet ibland begränsade 
mig. Personalen hade ofta svårt att sätta 
fingret på vad som var ett barns svårig-
heter och trots att jag använde mig av 
checklistor och många specifika frågor 
för att ringa in problematiken, var det 
ibland uppenbart att personalen inte 
lyckades förmedla den bild de hade av 
barnet på ett sätt som de kände sig nöjda 
med. När personalen inte lyckades 
förmedla en rättvisande bild av barnet, 
kunde jag inte heller ge dem den hjälp 
de så väl behövde med att stötta bar-
net på rätt sätt. Jag tror att de kände sig 
lika otillräckliga som jag gjorde, och 
jag började fundera på hur problemet 
kunde lösas. 

Så småningom beslutade jag mig 
för att öppna upp för ett nytt arbetssätt. 
Med föräldrars och förskolepersona-
lens tillåtelse gör jag därmed ibland 
besök på förskolor där jag är med i 
verksamheten under en förmiddag eller 
två. Jag ser hur barnet kommunicerar 
och hör hur tal och språk fungerar. Jag 
försöker hitta konkreta lösningar för 

hur personalen kan lösa konflikter eller 
situationer där barnet har svårigheter. 
Fördelarna med arbetssättet är många. 
Jag och personalen kan mötas på ett 
helt nytt sätt när vi diskuterar barnets 
svårigheter. Personalen har lättare att 
ta till sig mina åtgärdsförslag när jag 
själv kan agera modell för vad jag  
menar. dessutom upplever jag att deras 
attityd till mig som konsult, förbättras 
när de förstår att jag kan vara delaktig 
i deras verksamhet, och inte bara sitta 
med vid möten och diskussioner. 

Så långt är allt frid och fröjd. Men 
det finns nackdelar med att vara ute i 
verksamheten på detta sätt. Journal-
plikten gör att arbetssättet blir mycket 
mera tidskrävande och med drygt 80 
förskolor i kommunen är det inte  
säkert att jag kommer att kunna fort-
sätta lägga ner så mycket tid på varje 
förskola. Fördelningen mellan lands-
tingets logopedverksamhet och min 
verksamhet blir minst sagt flytande 
och formerna för ett samarbete oss 
emellan är ännu inte fastslagna. det 
händer titt som tätt att landstingets logo-
peder har gjort en bedömning av ett 
barn, och kanske har barnet i träning, 
när personalen hör av sig till mig för 
råd och stöd. I vissa fall där barnets 
föräldrar har gett sitt samtycke, kan jag 
få ta del av landstingslogopedens be-
dömning, och det är såklart mycket 
värdefullt. I många fall rekommende-
rar jag att det barn som jag konsulte-
rats kring får en logopedbedömning. 
Alltså är det många personer inblan-
dade kring barnen och såväl föräldrar 

som personal kan bli förvirrade kring 
vilken uppdelning som verkligen råder, 
och vem av oss logopeder de ska ta 
kontakt med.

trots att det kan vara tidskrävande 
och krångligt att arbeta på sistnämnda 
sätt, känner jag att kvaliteten på den 
hjälp jag ger, och de önskade effekterna 
för barnen ifråga, blir mycket bättre. 
Råden jag kan ge när jag själv har träffat 
barnet och sett hur det fungerar i grup-
pen, är oerhört mycket mer precisa 
och genomtänkta, än när jag får barnet 
beskrivet för mig av personalen. När 
man diskuterar ett barn utan att ha  
träffat det, blir råden ganska allmänna. 
När jag har varit med ute i verksamhe-
ten kan jag ge exempel som personalen 
lätt förstår, och jag kan hjälpa till med 
att styra upp i konkreta situationer som 
inte fungerar.

en fundering som dykt upp titt som 
tätt är om det finns fler logopeder som 
arbetar konsultativt i förskolan, och 
som ställts inför liknande funderingar. 
Hur ser det ut med logopedkontakterna 
i förskolan i vårt avlånga land? Är det 
någon som har erfarenhet av att starta 
upp en liknande verksamhet, och hur 
gick man då tillväga?

Frågorna är många och jag vill med 
denna notis efterlysa andra logopeder 
som arbetar i förskolan, för att utbyta 
erfarenheter med och diskutera.

Vänliga hälsningar från Halmstad,
Karolina Larsson. 

Tel: 035-139610 
e-post: karolina.larsson@utb.halmstad.se 

en ny tjänst och ett nytt sätt att arbeta... 

Inbjudan
Auktorisering
Vårdval Stockholm

Stockholms läns landsting inbjuder vårdgivare inom mödravårdscentraler/MVC, logopedverksamhet och 
läkarinsatser i särskilt boende/SÄBO att ansöka om auktorisering.

Vårdgivare som vill bedriva dessa verksamheter med ersättning från landstinget när Vårdval Stockholm 
införs nästa år måste vara auktoriserade. De vårdgivare som vill vara verksamma när Vårdval Stockholm 
startar ska lämna in ansökan om auktorisering senast den 12 oktober 2007. Ansökningar kommer därefter 
tas emot löpande från vårdgivare som önskar etablera sig senare. För vårdgivare som auktoriserats gäller 
fri etableringsrätt i Stockholms län exklusive Norrtälje kommun.

Mer information
www.uppdragsguiden.sll.se/auktorisering
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Studentuellt, en sida med det som är 
aktuellt för studenter just nu. Ja, vad är 
då aktuellt så här i sommarens soliga 
dagar? Inte mycket om ni frågar mig 
som vuxenstuderande mitt i livet mitt i 
sommaren.  Kommunikationen har lik-
som avstannat. Varje gång jag försöker 
är det som när barnen säger något un-
der vattenytan med en stor luftbubbla 
som resultat och sedan förväntansfullt 
tittar upp och frågar –Hörde du? Hör-
de du vad jag sade? Barns aldrig av-
stannande kommunikation är förun-
derlig. Bredvid mig hör jag en låtsad 
bomb falla och ett utdraget tjutande 
skvallrar om förödelsen. Men det är 
inget dramatiskt eller hemskt. det är 6 
åringen som har hoppat i havet och 
skvätt ner närliggande solbadande. 
och det kan tänkas gå an att stänka 
lite när det är 27 grader Celsius i skug-
gan och en vattentemperatur på osan-
nolika 23. Mitt leende lurar i mungi-
porna när jag förmanar sonen och tan-
karna driver genom ett grått ludd, som 
för tillfället har ersatt en tänkande hjär-
na, men inget av vikt fastnar. Lojhet är 
ett ord som passar en augustidag som 
denna. Loj är kanske ett ord för tröghet 
eller håglöshet men jag vet inget som 
bättre beskriver den underbart världs-
frånvända stämning som kan drabba 
oss nordbor när sommaren fått grepp 
om våra kalla sinnen och värmer upp 
våra själar till gränsen för att vi orkar 
röra oss. en loj dag är en lisa för själen. 
Hjärnan kanske har en annan avstäng-
nings- och vilomekanism än plane-
ringen i kalendern medger? den kan-
ske kalibrerar sig med det rådande 
lufttrycket, med luftfuktigheten och 
temperaturen? Ledsen säger systemet, 
kan inte nå högre effektivitetsnivå än 
så här ... Nåja även en slumrande dag 
som denna är det lockande med något 
i magen och blåbär är ett så vitalt bär 
att man undrar varför inte en dos om 
dagen är rekommenderat av livsmed-
elsverket? om ett blåbär är svaret på 
våra nedbrytningsprocesser i kroppen 
så vore det värt att ta ned korgen och 
bege sig ut. Njae, när jag torkat förstås, 
är just nu helt nedstänkt av badande 
barn och känner att det bästa är nog att 
ligga kvar alldeles stilla och soltorka 
här på klippan… en avlägsen ringning 
säger mig att augusti ändå har en an-
nan ände också. Skola och fortsatta lo-
gopedstudier. ett fortsatt liv med en 
verksamhet långt borta från klipporna i 
solen. Men endast svårligen kan jag 

just nu få in så mycket annat än att 
med tillförsikt se hösten an. troligen är 
den fylld av aktiviteter och intressanta 
möten som kommer att berika oss och 
fylla livet med mening och glädje. det 
är en livslust i verksamheten när man 
studerar som är beroendeframkallan-
de. tankarna kommer igång när jag 
funderar över hösten och det utbyte 
som vi kommer att ha studenter och 
studieorter emellan och det är inspire-
rande att tänka på det som ska hända 
under terminen.  tygkassen med mygg-
medel och en bunke åker ned från kro-
ken och kanske ändå att det blir en paj 
till eftermiddagen, ja eller en prome-
nad åtminstone. Blålila fingertoppar 

påminner mig lite senare om att allt 
man gör sätter sina spår och om jag 
vill lämna några spår så är det dags att 
jag gör något nu. till alla studenter: 
Hoppas att vi ses under logopedstu-
dentdagarna i september för att ha en 
festlig helg tillsammans. till alla andra 
hoppas jag att det finns många vatten-
stänkta dagar i sommarminnena när 
hösten börjar och att ”blåbäret” på 
kassen är precis så innehållsrikt som 
man hoppas. 

TEXT & FOTO: Ylva Peilitz
Logopedprogrammet KI 

kurs 27

Studentuellt
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 Lediga platser
och kurser

Logoped
till Habiliteringen i Halmstad

Mer information om tjänsten fi nner du på 
www.lthalland.se/jobb

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

LOGOPED
Handikappcentrum i Köping söker

Ref.nr. NÄR 097/2007

Länslogopedin i Dalarna 
har fått särskilda socialstyrelsemedel för att förbättra vårdkedjan 
när det gäller de mest sjuka äldre. Därför söker vi nu:

2 Logopeder 
som ska arbeta för att utveckla omhändertagandet av stroke-
drabbade och neurologiskt sjuka personer som skrivits ut från 
sjukhusens rehabiliteringskliniker. 
Allmän visstidsanställning t o m 2009-06-30, 100%

Logopedmottagningen Falu lasarett söker:

Logoped
Visstidsanställning 6 mån, kan ev övergå i tillsvidareanställning, 
100%.

Uppl: cheflogoped Gertrud Edquist, 0250-49 31 54
Sista ansökningsdag 2007-09-30

Mer information om tjänsterna finns på vår hemsida 
www.ltdalarna.se/jobb

Hälso- och sjukvården

BLEKINGESJUKHUSET
ÖRONKLINIKEN

söker  3 LOGOPEDER
En tillsvidareanställning, med start 071001

Två vikariat, heltid 071001-080819 med goda möjligheter  
till tillsvidareanställning och 071001-080228

En kollega har valt att arbeta inom kommunen, en kollega väntar till-
ökning och en kollega är föräldraledig, varför vi söker er som vill  
arbeta på en logopedmottagning i fräscha lokaler tillsammans med 
kolleger och sekreterare. 
Placering: Logopedmottagningen, Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Arbetsuppgifter: Omhändertagande av patienter med röst-, tal-, 
språkrubbningar inklusive läs- och skrivsvårigheter samt sväljsvårig-
heter. Vi samarbetar med klinikens öronläkare, bl a vid gemensam-
ma röstmottagningar och sväljundersökningar, och har även konti-
nuerlig foniaterkontakt. Vi har även gott samarbete med personal vid 
förskolor, vårdcentraler m fl. Vi erbjuder samarbete med erfarna  
kolleger och flexibel arbetstid.
Kvalifikationer: Leg. logoped.
Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträdesdag: 071001 eller enl överenskommelse
Upplysningar: Lämnas av cheflogoped Åsa From 0454-732622,  
e-post: asa.from@ltblekinge.se
Facklig företrädare: DIK (SLOF) Petra Hagstrand-Westrin,  
tel: 0454-732623, e-post: petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se
Ansökan: Senast den 28 september 2007 under adress: Personal-
sekreterare Agneta Andersson, Blekingesjukhuset, Byggnad 1 plan 2, 
371 85 Karlskrona, e-post: agneta.andersson@ltblekinge.se
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Karolinska Institutet
söker en

Professor i Logopedi     
Anställningen är förenad med anställning som logoped

till Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, 
Huddinge. 

Vi söker en person med bred och självständig forskningsaktivitet inom områden som tal-, språk-, 
röststörningar och dysfagi, gärna avseende både barn och vuxna. Stor vikt läggs vid god samarbets-
förmåga samt förmåga att skapa och vidmakthålla både nationella och internationella forsknings-
nätverk inom ämnesområdet. Anställningen är förenad med anställning som logoped vid Logoped-
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och 
utvecklingsarbete samt administration och ledning. I anställningen ingår även att handleda  
doktorander inom ämnesområdet.

Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklig-
het. Logopedexamen är en förutsättning eftersom anställningen är förenad med befattning som logoped.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid forskningsmeriter som kommer att 
vägas in med en faktor 3, kliniska meriter med en faktor 2, pedagogiska meriter med en faktor 2 
och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet med en faktor 3.

Karolinska Institutet vill främja jämställdheten bl a genom en jämnare könsfördelning samt etnisk 
och kulturell mångfald.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Li Tsai, prefekt vid CLINTEC, tfn 08-585 871 91 
(e-post: li.tsai@ki.se), verksamhetschef, Christina Blom, Logopedkliniken tfn 08-585 853 66.  
070-484 85 16, (e-post: christina.blom@karolinska.se), Facklig representant (SACO) är universitets-
lektor Lars Henningsohn, tfn: 08-585 877 16, (e-post: lars.henningsohn@ki.se).

Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 1921/07-221, till Karolinska Institutet, 
Registrator, 171 77 Stockholm, senast 2007-09-20. Till ansökan bifogas fyra uppsättningar av  
följande handlingar, skrivna på engelska:
- Curriculum vitae
-  Meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets 

meritportfölj
- 10 utvalda vetenskapliga arbeten
Se Karolinska Institutets hemsida http://job.ki.se för information om meritportföljen. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar i två år efter att 
tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt 
publicerade. 

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin verksamhet förlagd 
till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Det finns 14 enheter vid CLINTEC. Verksamheten 
omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling  
Hos oss studerar grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS 
programmet, postdoktorala forskare. Vid institutionen verkar lärare och forskare vid Karolinska 
Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning 
och utveckling.

www.clintec.ki.se  

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Genom 
forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att 
förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser 
varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi och medicin. Karolinska Institutet 
erbjuder 20 utbildningsprogram inom hälso- och sjukvårdsområdet och bedriver 
mer än 40 % av all medicinsk universitetsforskning i Sverige. Genom att vara 
ett innovationscentrum för livsvetenskaper bidrar Karolinska Institutet till 
utvecklingen i Sverige och Stockholmsregionen. 
För mer information se www.ki.se
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Folke Bernadottehemmets kursverksamhet 
Folke Bernadottehemmet, regionhabilitering för 
barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder,
erbjuder skräddarsydda kurser, utbildningsdagar och 
enstaka föreläsningar. 
För mer information besök vår hemsida www.fbh.nu

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

Nästa nummer av tidningen var tänkt att bli ett temanummer om cochleaimplantat, 
CI. Vår förhoppning var att sommaren skulle locka till skriverier, och att vi redan så 
smått skulle börjat få in material till temanumret, men …

För att ge såväl skribenter som redaktörer mer tid att fylla CI-numret har vi beslutat 
att skjuta fram det till nummer 1, 2008. exakt datum för manusstopp kommer att 
meddelas senare, men vi vill gärna få ett mail snarast om och vad du vill skriva om!

/Red

Ps: Skicka gärna in tema CI-material senast 20 december – så blir julledigheten så 
mycket ledigare!

Uppskjutet temanummer!
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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

Signe tonér
signe.toner@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, 
Habiliteringen
Marjana tornmalm
marjana.tornmalm@sll.se

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

 

 
4/10  GAKK – metodkurs i Grafisk AKK, Malmö
9/11  Nationellt TAKK-seminarium i Lund
22/10  och 
19/11   Två halvdagars Workshop Samtalsmatta 

(en workshop uppdelad på två gånger)
29/11   Uppföljningsdag GAKK metodkurs – för 

dig som gått kursdag 1
För information och anmälan: www.sokcentrum.se

Kurskalendariet

Symposium on Language and 
Communication Problems in Children

Symposiet kommer att hållas i Lund 11 januari 2008 kl 8.30–
19.00 i Palaestra, invid Universitetshuset med följande inbjudna 

talare: Jan Anward, dorothy Bishop, Paul Fletcher, gisela 
Håkansson, Laurence Leonard och Sven Strömqvist. I samband 

med symposiet kommer en posterutställning att arrangeras.  
Kongressmiddag kl 19.00 i Pelarsalen i Universitetshuset. 

en mindre konferensavgift kommer att tas ut.
I samband med symposiet kommer Philips Nordic Prize for 

Research within Neurodevelopmental disorders att delas ut.
Kontaktperson: Pernille.Holck@med.lu.se

Nationell konferens i logopedi (2)
Jönköping 22–23 nov 2007

Program och anmälningsblankett finns på
 www.lj.se/logopedi
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Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

& Språkstörningar  
flerspråkighet 

– konsensus i logopedisk utredning 
och behandling

 

Svenska Logopedförbundet 
anordnar tvådagarskurs i december 

Mer information på

 www.logopedforbundet.se


