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Visst är det härligt med vinter!
Jag tillhör dem som älskar vintern och myser när ”snön ligger vit på taken”. 
Inget är så stämningsfullt som att få sjunga adventssånger och dricka glögg… 
men just nu tittar jag ut över ett soligt höstlandskap. När detta skrivs har vi precis 
firat ”kanelbullens dag” här på jobbet. Jag försöker helt enkelt att skriva min 
ledare i god tid, bara för att få hinna ”revidera” några gånger innan jag trycker 
på ”sänd-knappen”, låter denna spalt åka iväg ut i cyberrymden och landa i 
redaktörernas brevlåda. Svårt är det ska ni veta, för precis som många före mig 
har funderat, undrar jag vad i hela världen man kan skriva om?!  Kanske passar 
min syn på styrelsearbetet eller vad jag tycker är intressant inom logopedin in 
här. Kanske någon facklig fråga jag brinner för? Ja hjälp, jag vet inte riktigt var 
jag ska börja. efter mycket vånda ser jag att ovanstående ämnen ofta ”flyter ihop” 
för mig. 

Jag vill gärna medverka till att göra logopedyrket ”känt/tydligt” för andra vård-
givare, föräldrar och personal, kommuner etc. Idag har jag haft en undrande 
distriktsköterska från huvudstaden i telefonen. en av mina små tvåspråkiga 
patienter hade tydligen flyttat på sig och distriktsköterskan (som hade fått journal- 
kopior) undrade vad det var jag egentligen såg vid bedömningen. Ja, det kan 
man ju fråga sig! tydligen hade jag varit så vag i min bedömning att hon inte 
förstod om fortsatt logopedkontakt var av värde eller ej. Hu! Hur ser mitt journal-
språk då ut? en av mina handledare på utbildningen sa att man, så långt det är 
möjligt förstås, ska skriva så att utomstående förstår. tydligen hade jag missat 
det i detta fall och mest skrivit så att mina kollegor här i Falun förstod att pojken 
var högprioriterad. Där ser man vad tokigt det kan bli, ibland är det bra med en 
påminnelse! Man kan visst aldrig vara nog tydlig.

Apropå journaler. en annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är juridik (jag 
har en gång i tiden tänkt mig att bli jurist, men halkade in på logopedyrket i 
stället). Även i vårt yrke finns ju dock juridiska spörsmål att ta ställning till, 
något som ibland är en självklarhet men ibland kan vara en ren ”snårskog”. ett 
sådant område är sekretess. Det mesta är nog relativt klart för de flesta av oss, 
men det finns ju alltid gränsfall. Jag har exempelvis engagerade tal- och special-
pedagoger som önskar ha bedömningar/sammanfattningar av vad jag ser av 
barnet här på mottagningen. Föräldrarna samtycker för det mesta och allt tycks 
vara glasklart, men var hamnar dessa sammanfattningar? De är ju att betrakta 
som journalhandlingar och inom landstinget har vi en annan sekretess än inom 
skolan. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen och tänka efter före! 

När detta läses har jag just bytt jobb och arbetar som logoped och hjälpmedels-
konsulent vid Hjälpmedelscentralen i Borlänge. Det är mycket spännande, 
men samtidigt skrämmande då det innebär en helt ny värld för mig. Hur det 
går återstår dock att se, kanske får det bli temat i nästa ledare…

Soliga höst- och vinterhälsningar 

Hanna Slott-Öjenhed 
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Nytt från styrelsen

•  Som tidigare rapporterats i DIK forum 
har Anette Lohmander blvit professor 
i logopedi. Styrelsen vill ta tillfället i 
akt att gratulera henne och logoped-
utbildningen i Göteborg

•  CPLOL höll arbetsgruppsmöten den 
26–28/10, bland annat diskuterades 
firandet av den europeiska Logoped-
dagen. glöm inte att sätta ett stort 
kryss i almanackan den 6/3!”

•  Det amerikanska logopedförbundet, 
ASHA, arrangerade sin stora  
konferens ASHA Convention den 
15–17/11. genom ett frikostigt bidrag 
från Laryngfonden hade styrelsen 
möjlighet att bevaka evenemanget.

•  Nationella logopedidagarna ägde 

rum i Jönköping den 22–23/11. 
Logopednytt hade representanter på 
plats.

•  Den 26/11 sammanträdde SACOvård, 
denna gång med Dietistförbundet som 
värd.

•  Kursdagarna kring flerspråkighet och 
språkstörning blev till vår stora glädje 
oerhört snabbt fulltecknade. Med 
anledning av det enorma intresset har 
vi därför beslutat anordna ytterligare 
ett kurstillfälle i mars 2008. Denna 
gång kommer kursdagarna att hållas i 
Stockholm. All information hittar du 
på www.logopedforbundet.se

•  Studentsektionen, SLOSS, höll telefon-
möte den 25/10.

•  Styrelsen sammanträdde den 14/11. ett 
telefonmöte är inplanerat den 17/12.

•  Avslutningsvis vill vi på nytt flagga för 
att LN planerar ett temanummer kring 
CI strax efter nyår. Välkomna att redan 
nu skicka in material till detta nummer 
eller hör av er med ev önskemål och 
tips om vad ni tycker att numret ska 
innehålla! logopednytt@dik.se

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Så var det dags! 
Det är knappt man tror det. Det har gått 
10 år sedan logopedutbildningen startade 
i Umeå. Firandet gick av stapeln i det 
vackra Samverkanshuset på Campus. 
Inbjudna studenter, verksamma logope-
der som påbörjat sin bana just på Umeå 
logopedutbildning, andra verksamma 
logopeder i norra regionen, lärare samt 
personer som medverkat till att denna 
utbildning kommit till stånd.

Elisabet Lindström berättade om den 
tid som varit och den ansträngning som  
krävdes i utbildningsstarten. Nuvarande 
ansvarig professor Jan van Doorn utveck-
lade framtidsscenariot samt presenterade 

Umeåutbildningens alldeles egna logga. 
Dessutom tilldelades ett antal välförtjänta 
personer en guldmedalj för gediget arbete 
för att få till stånd logopedutbildningen. 
Som ytterligare tack erbjöds alla närva-
rande en pin med logga, som bevis för 
att man varit med och firat. Dessa har 
olika färger beroende på om man stude-
rat i Umeå eller inte.

presenter och tal avlöste varandra 
innan det bjöds på kaffe och ”special-
tårta” i foajén. efter kaffe och tårta bjöds 
alla närvarande på korta referat från 
såväl aktuella forskningsprojekt som tidi-
gare examensarbeten. Kurs VI har påbör-
jat sina studier och fyra kurser har tagit 

sin examen. Att logopedutbildningen i 
Umeå framför allt har haft för avsikt att 
serva den norra regionen blir tydligt när 
man på posters kunde se var alla exami-
nerade logopeder tagit vägen. Mer än 
hälften har sökt och fått sin anställning i 
norra regionen. Framför allt har tjänster i 
Västernorrlands och Västerbottens län 
fått bemanning. De som orkade och ville 
kunde fortsätta firandet på kvällen med 
vildmarksbuffé till självkostnadspris. Den 
var god! 

TEXT: Susanne Westerbring
FOTO: Anders Asplund

Logopedutbildningen i Umeå – 10 år!
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General assembly
Mötesförhandlingar hålls vid kongresserna 
vart tredje år. Avgående president, Dolores 
Battle från USA, var en effektiv och snabb 
mötesordförande som klubbade igenom 
sedvanliga årsmötespunkter och även 
hann med att särskilt hylla några av sina 
företrädare som ledare för organisationen 
– bland dessa Björn Fritzell och ewa 
Söderpalm. organisationens gemen-
samma språk ska fortsättningsvis enbart 
vara engelska. Den vetenskapliga tidskrift 
som ges ut, Folia phoniatrica, kommer i 
fortsättningen enbart att innehålla engelsk-
språkiga artiklar. protest från belgiskt/
franskspråkigt håll vann inte gehör, efter-
som – vilket tillträdande president Mara 
Behlau påpekade – mer spridda språk 
istället borde komma i fråga, som kine-
siska och spanska.  

Via IALp:s hemsida1 kan man hitta 
länkar till andra yrkesföreningar runt om 
i världen och se vad kollegor på andra 
sidan jordklotet ägnar sig åt. 2010 hålls 
kongressen i Aten, grekland och 2013 i 
turin, Italien. 

Här följer ett axplock av vad som 
avhandlades vid kongressen.

Evidensbaserad vård. Barbara Dodd, 
logoped, lärare och forskare från perinatal 
Research Centre, University of Queens-
land, Brisbane, Australien, höll en av 
kongressens huvudföreläsningar om evi-
densbaserad vård 2.

Såväl hälso- och sjukvård som special-
pedagogik måste i ökande omfattning 
motivera sin existens genom att kunna 
hänvisa till studier där använda metoder 
bevisas verkningsfulla. Detta är många 
gånger lättare sagt än gjort. Själva be-
greppet ”evidence based practice” har sina 
styrkor och begränsningar. Det är lättare 
att bevisa effekten av ett läkemedel eller 
en operationsteknik än att påvisa verk-
ningarna av språkrehabiliterande insatser. 
evidence based practice innebär såväl 
möjligheter som svårigheter för logopedi.

Som exempel på praktiskt tillämpbara 
studier beskrevs ett forskningsprojekt där 
man jämfört två grupper av fyraåringar 
från förskolor i socialt missgynnade 
bostadsområden3. en grupp genomgick 
ett tioveckors program som inriktades på 
fonologisk medvetenhet och språklig för-
måga. Övningarna i fonologisk medve-
tenhet inriktades på stavelser och onset-
rime, och de språkliga övningarna foku-
serade på berättande och ordförråd. trä-
ningen planerades av logoped och 
genomfördes av barnens förskollärare. 
en kontrollgrupp fick ingen särskild 
språklig träning utöver ordinarie försko-
leverksamhet. Vid övningsperiodens slut 
var träningsgruppen bättre på fonologisk 
medvetenhet, men det fanns ingen statis-
tiskt signifikant skillnad mellan grupper-
na på språkliga uppgifter. tre månader 
senare fanns en sådan skillnad. Då hade 
den grupp som fått träning lika goda 
resultat som en grupp barn från ett soci-
alt mindre missgynnat område. Denna 
studie illustrerar hur viktigt det är när 
och på vilket sätt behandlingseffekt mäts. 
Fonologisk medvetenhet är en färdighet, 
medan berättande och ordkunskap 
behöver utvecklas och stabiliseras innan 
de naturligt ingår i barnens språkliga 
aktiviteter.

Ämnesområdet logopedi är så ungt 
att man som kliniker ännu inte alltid kan 
luta sig mot forskningslitteratur för att 
hitta rätt metod för alla patienter. en allt-
för stor tilltro till fastställda behandlings-
program kan också innebära att man inte 
i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till 
individuella förutsättningar.

Vilka barn remitteras till logoped? 
ett föredrag av Anne Keegstra, Nederlän-
derna, handlade om bakgrundsvariabler 
och omfattningen av de språkliga svårig-
heterna hos barn som var remitterade till 
en tal- och hörselklinik. 240 barn i åldern 
två-fem år deltog i studien. Av de remit-
terade barnen uppvisade 65 procent 

språkliga svårigheter. Hos dessa barn 
fanns oftare språkliga svårigheter i famil-
jen, föräldrarna till barnen hade lägre 
utbildning och de hade mer sällan barn-
omsorg i jämförelse med andra barn. 
Det var också fler barn som hade låg 
födelsevikt eller var för tidigt födda.

För tidigt födda barns språkutveckling
tidigt födda barn ligger i riskzonen för 
att utveckla språk- och inlärningssvårig-
heter. eira Jansson, Verkasalo, redogjorde 
för en studie i vilken den språkliga 
utvecklingen och de auditiva processerna 
i två grupper med mycket för tidigt födda 
barn. Syftet har varit att hitta tidiga tecken 
som kan komma att påverka barnets 
språkliga utveckling senare.

I en grupp studerades barnens språk-
liga och auditiva förmågor vid 1, 2 och 5 
års ålder och i den andra vid 2, 4, 6 och 
9 år. Hos de för tidigt födda barnen var 
de auditiva processerna avvikande redan 
under det första levnadsåret jämfört med 
barn som haft en fullgången graviditet. 
Den språkliga utvecklingen var bristande 
från två års ålder. Barnen uppvisade svårig-
heter i den auditiva processen tillsam-
mans med brister i utvecklingen av ord 
och begrepp. Resultaten visar att för 
tidigt födda barn bör följas upp och ges 
stöd från tidig ålder.

ICF 
WHo publicerade 2001 ett internatio-
nellt klassifikationssystem för funktions-
tillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 
Dess syfte är att ge en vetenskaplig grund 
för att förstå och studera hälsa. ICF ska 
också skapa ett gemensamt språk, möjlig-
göra jämförelser av data och skapa ett 
systematiskt kodschema för världens  
länder.

Vi människor ingår alltid i olika sys-
tem, vilket innebär att orsaker till svårig-
heter kan finnas såväl hos personen som 
i samspelet och miljön. För att kunna 
göra en god kartläggning behövs en 

IALp:s kongress i Köpenhamn
SFFL (Svensk Förening för Foniatri och Logopedi) är som organisation ansluten till IALp, 
International Association of Logopedics and phoniatrics. IALp bildades redan 1924 och 
finns representerat på alla kontinenter. Man arbetar genom en styrelse och vetenskapliga 
kommittéer med olika inriktning – barns språkutveckling, afasi, röst m.m. Vid kongressen 
i Köpenhamn, som samlade ca 600 deltagare, varvades föreläsningar av storheter inom 
logopedi och foniatri med korta föredrag av nyetablerade forskarstudenter.

1)http://ialp.info/joomla/
2) Dodd, Barbara: evidence-Based practice and Speech-Language pathology: Strengths, Weaknesses, opportunities and threats. Main report, 
Folia phoniatrica et Logopaedica 2007;59:118-129.

3) McIntosh B, thomas S, Crosbie S, Holm A, Dodd B: enhancing the phonological awareness and language skills of socially disadvantaged 
preschoolers; an interdisciplinary program. Child Lang teach ther, in press. 

▲

Artikeln är tidigare publicerad i Tal & Språk nr 3, 2007.
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Cirka 200 deltagare från ett 20-tal länder 
deltog i symposiet. ergonomisällskapet 
(ergonomi av grek. ergon – arbete och 
nomia – kunskap) är en intresseförening 
och ett tvärvetenskapligt forum, även på 
internationell nivå, för utbildningsfrågor, 
forskningsfrågor och kunskapsförmed-
ling inom området människa – teknik – 
miljö

Inom området yrkesrelaterade röst-
störningar har begreppet röstergonomi 
nu etablerats och avser alla de åtgärder 
som förbättrar förutsättningarna för att 
kunna använda rösten så skonsamt och 
effektivt som möjligt, särskilt i röstinten-
siva arbetsmiljöer där rösten är ett bety-
delsefullt arbetsredskap. Röstergonomi 
innefattar flera områden: kunskap om 
hur riskfaktorer i arbetsmiljön kan bidra 
till uppkomst och vidmakthållande av 
yrkesrelaterade röststörningar, kunskap 
om hur röstproduktion och taluppfatt-
barhet kan förbättras liksom förebyggan-

de av röststörningar. Möjliga riskfaktorer 
i arbetsmiljön har identifierats för ett fler-
tal röstyrken, till exempel långvarigt 
röstanvändande, krav på att tala starkt i 
bullrig miljö, dålig rumsakustik, höga 
bullernivåer, ogynnsam arbetsställning 
och avsaknad av tekniska hjälpmedel 
som röstförstärkare. I översiktsartikeln gavs 
en summeringen av den mängd forsk-
ning som pågått de senaste tio åren i 
form av prevalensstudier, interventions-
studier, kliniska studier, fältstudier och 
experimentella studier.

Kontakter pågår sedan en tid med 
Arbetsmiljöverket i Solna, enheten för 
organisatoriska och medicinska frågor, 
på initiativ av Maria Södersten och 
undertecknad, för att medverka i ombe-
arbetningen av Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling AFS 1998:1, Belastnings-
ergonomi (Arbetsmiljöverket, Solna) och 
där komplettera med information om 
röstergonomi. Det var i samband med 

dessa kontakter 
som ergonomer 
på enheten upp-
manade och upp-
muntrade till 
spridning av kun-

skap om röstergonomi inom ergonomi-
sällskapet. ett för oss nytt och intressant 
sammanhang, som säkert kommer att bli 
ytterligare en bra plattform för fortsatt 
tvärfackligt samarbete och där vi möttes 
av positivt och engagerat mottagande. 

en summering av artikeln gavs på 
Nationell konferens i logopedi i  
Jönköping i november under kortföre-
draget Nya arbetssätt inom området 
yrkesrelaterade röststörningar – checklista 
för arbetsplatsbesök. I nuläget kan  
artikelns abstract kan laddas ned från 
www.NES2007.se

Artikeln i sin helhet skickas gärna via 
mail och kan också laddas ned i pdf-for-
mat från www.rostkonsult.se/FoU

Nästa års nodiska ergonomisympo-
sium äger rum på Island 11–13 augusti 
och deadline för abstract är 15 februari. 
www.nes2008.is 

TEXT: Christina Lindhe
Leg logoped

För mer information:
e-post: christina.lindhe@rostkonsult.se 
tel: 031-47 28 00, 0702-33 49 80
eller Maria Södersten
e-post: maria.sodersten@ki.se 
tel: 08-585 815 34

Röstergonomi – översiktsartikel om aktuell forskning

gemensam teoretisk modell över faktorer 
som påverkar individen.

ICF består av ett antal komponenter 
som kartlägger individens omgivning, 
kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet, 
delaktighet och personliga faktorer, och 
bedömer om faktorerna är hindrande 
eller underlättande för individen.

Kroppskomponenten omfattar två 
klassifikationer, en för kroppens funktio-
ner och en för dess struktur/anatomi. 
Aktivitets- och delaktighetskomponenten 
omfattar aspekter av funktionstillstånd ur 
såväl ett personligt som ett socialt per-
spektiv. ”Aktivitet” är en persons genom-
förande av en uppgift eller handling och 
”delaktighet” är en persons engagemang 
i en livssituation. omgivningsfaktorer, 
från den närmaste omgivningen till sam-
hällsnivå, inverkar på samtliga funktions-
tillstånd. personliga faktorer är inte  
klassificerade i ICF på grund av de stora 
sociala och kulturella variationer som är 

förknippade med dem. 
Studier har visat att ICF är ett bra 

klassifikationssystem för att kartlägga indi-
viders språkliga svårigheter (gallagher, 
USA), dyslexi (Rosita Romonath, tyskland), 
döva (Carol Westby, USA) lillhjärnerela-
terade språkliga svårigheter (Alessandro 
tavano, Italien). Alla är dock överens om 
att ICF måste utvecklas, kompletteras 
och differentieras. Kodsystemet är inte 
tillräckligt specifikt för att kartläggningen 
ska bli helt tillfredsställande.

Röstfysiologi
Den tekniska utvecklingen har medfört 
bättre möjligheter att studera förutsätt-
ningarna för röstbildning hos patienter. 
Nicole yK Li från University of pittsburgh 
menade att patienters och försöksperso-
ners funktionella anatomi kan studeras 
ännu närmare än vad som är fallet idag, 
genom att t.ex. mäta stämveckens inflam-
matoriska status, funktionen hos det auto-

noma nervsystemet samt immunologiska 
och neurofysiologiska funktioner.
Guidelines 
tillträdande IALp-presidenten Mara Belau 
(Brasilien) presenterade sina och Jenni 
oates (Australien) tankar om behovet av 
riktlinjer (guidelines) för röstterapi. De 
menar att oerfarna kollegor och kollegor 
med begränsad utbildning ser röstterapi 
som ett område som kräver specialist-
kompetens. Röstterapi förutsätter samma 
inlärningsprinciper för beteendemodifika-
tion som alla andra kommunikations-
störningar och bör därför kunna erbjudas 
av allmänlogopeden under förutsättning 
att larynxstatus är känt. I ett annat kort-
föredrag demonstrerade Mara Belau  
svårigheterna att översätta formulär och 
behandlingsmetoder mellan olika språk 
och kulturer. 

TEXT: Astrid Frylmark och Åsa Lindström

I början av oktober presenterades översiktsartikeln ”Voice ergonomics – an overview 
of recent research” på Nordiska ergonomisällskapets Symposium i Lysekil.  
Arrangörer var Nordiska ergonomisällskapet (NeS), ergonomisällskapet i Sverige (eSS) 
och Chalmers tekniska högskola. Författare till artikeln var Maria Södersten, docent i  
logopedi vid Karolinska institutet och undertecknad. 
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När Mcguires metod på allvar började göra sig gällande här  
i Danmark för en del år sedan, blev den precis som i Sverige 
mottagen med viss skepsis från erfarna stamningsterapeuter.  
Nu kan metoden generellt sägas vara ganska accepterad. Det  
är svårt att blunda för de positiva resultat som de allra flesta  
stammare uppnår med hjälp av dessa kurser och efterföljande 
nätverk, även om bland annat långtidseffekten på stamningen 
tycks återstå att undersöka och dokumentera. Däremot tycks  
det finnas delade uppfattningar om vad som är den verksamma 
komponenten i metoden. 

Följande artikel av den danska Logopeden Lise Reitz publice-
rades i augusti i tidsskriften Dansk Audiologopedi (3/2007). Reitz 
granskar kritiskt Mcguire-metodens andningsfysiologiska teori, 
där stamningen förklaras som ett resultat av att diafragmas kru-
rala del kroniskt drar sig samman under tal. Den krurala delen 
av diafragma (eng. the crural diaphragm) är den inre delen av 
diafragma, vars fibrer fäster mot ryggraden, i motsats til den  

kostala delen av diafragma som fäster i revbenen. Reitz menar 
att flera av Mcguires påståenden om diafragma saknar stöd i 
forskningslitteraturen och uppmanar instruktörer i Mcguire-
metoden att förhålla sig kritiskt till teorin och istället själva upp-
söka kunskap om andningsfysiologi. Men Reitz förhåller sig inte 
skeptisk till Mcguire-metoden som sådan. Hon beskriver tvärtom 
i artikeln olika faktorer som hon tror är bidragande till metodens 
effekt, t ex att kursdeltagarna uppnår en mer stabil kontroll över 
det subglottala trycket, att den neurologiska styrningen av talet 
flyttas från det mediala till det laterala systemet som beskrivits av 
per Alm, det personliga engagemanget från kursdeltagarna och 
den efterföljande uppbackningen från ett nätverk, för att nämna 
några. Artikeln är saklig och ett viktigt bidrag som ett komple-
ment till Mcguires bok. 

Jenny Iwarsson, Leg Logoped, Med Dr. 
Verksam på Taleinstituttet, Region Nordjylland, Aalborg

Vejrtrækningsteorien.
Mcguire mener, at en dysfunktionel 
vejrtrækning, er den største bidragyder 
og muligvis årsag til blokeringer. Ifølge 
Mcguire er det musklen diafragma, der 
har ansvaret for denne dysfunktion, 
(Mcguire, s. 19) 

Diafragma er vores vigtigste indån-
dingsmuskel. I fysiologi bruger man ter-
men diafragma til at beskriver muskel-
grupper, som adskiller to tilstødende 
kropsregioner. Vi har en bækkendiafrag-
ma, en urogenital diafragma og en thora-
ko-abdominal diafragma. Sidstnævnte er 
den, vi normalt tænker på, når vi taler 
om diafragma. Det er altså den muskel-
gruppe, der adskiller brystkassen og 
maveregionen. Diafragma består af en 
central sene og af muskelære fibre, som 
ender i den centrale sene.

Den muskulære del af diafragma 
opdeles i en krural og en kostal del. 
Mcguire hævder, at den krurale del står 
for 98 % af vejrtrækningen (Mcguire, s. 
22) og at denne del trækker sig kronisk 
sammen, som reaktion på frygt hos stam-
mere. Hans teori går derfor ud på at lære 
stammere at tale med den kostale del i 
stedet.

McGuire skriver: ”Forskellige musk-
ler er i spil ved forskellige typer 
indånding, og disse afgør, hvilke 
åndedræts muskler, der er i spil ved 
udånding og derfor ved tale. Ved 
primært at indånde fra det kostale 
diafragma og de ydre interkostal 
muskler får det kostale diafragma 
lov til at være det anvendte dia-
fragma ved udånding under tale.” 
(McGuire, s. 25)

Den krurale og kostale diafragmas 
funktion.
Dette er ikke helt i overensstemmelse 
med, hvad forskere på feltet mener. I en 
artikel af pickering & Jones, 2002 og Mittal 
& goyal, 2006 beskrives diafragmas og 
især den krurale del på anden vis.

For respirations fysiologer er diafrag-
mas primære funktion ventilation, men 
mave-tarm fysiologer er begyndt at inte-
ressere sig for den krurale del af diafragma. 

Diafragma består som nævnt af den 
centrale sene og de muskulære dele. 
Den kostale diafragma udspringer fra 

ribbenskurvaturen og den krurale del 
udspringer fra lænderyghvirvlerne i en 
højre og venstre gren og løber som en 
sløjfe op rundt om den gastroesophage-
ale sammenfletning (overgangen fra spise-
røret til mavesækken) og fungere som en 
sphincter. 

Udviklingsmæssigt oprinder myobla-
sterne, dvs. cellerne, der senere udvikler 
sig til muskelfibre, fra forskellige dele af 
fostret. De kostale fibre fra legemesvæg-
gen i det 3, 4 og 5 hals segment og de 
krurale fibre fra oesophagus (pickering, 
M. & Jones, J. FX, s. 306). 

Man betragter diafragma som to 
separate muskler. Under ventilation fun-
gerer de to dele synkront, men under 
andre aktiviteter såsom synkning
og opkastning, arbejder de to dele 
forskelligt. Under opkast vil den kostale 
diafragma sammen med mavemuskula-
turen, trækkes sig sammen for at hjælpe 
med til at øge det abdominale tryk og 
derved presse indholdet i mavesækken 
op gennem spiserøret. Den krurale del 
derimod vil slappe af, således at mave-
indholdet kan tømmes op i spiserøret. 
Under ventilation, dvs i indåndingsfa-
sen, vil den krurale del være aktiv 

▲

Der er indtil videre afholdt 2 McGuire kurser i Danmark. Der er et på trapperne i 
februar 2007 i Århus. Det er planen at afholde 4–6 kurser årligt alternerende  
mellem København og Oslo. McGuire har været ret kontroversiel i talepædagog 
kredse. Det sidste års tid er der gået mere og mere tid med at drøfte McGuire på 
vores årlige stammefaglige møder. Der er kommet en lidt større nysgerrighed og 
måske ligefrem velvilje. Vi har jo set udbyttet for nogle stammere. Ret imponerende. 
Jeg har derfor besluttet at se lidt nærmere på McGuire og primært den vejrtræk-
ningsteori, der er grundstenen i hans metode. Jeg tager udgangspunkt i bogen: 
”Vind over din stammen” af McGuire. Jeg viser, at McGuire’s teori ikke holder stik 
ved nærmere gennemgang og ikke er i overensstemmelse med den viden, der er 
på området. 

Stammen og diafragma 
      Mcguire kritisk set

Lise Reitz 
Cand mag 
i logopædi
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for at hindre mavesyre i at løbe retur i 
spiserøret. periodevis afslapning af den 
krurale muskulatur medfører spontane 
reflux episoder. (Reflux er tilbageløb af 
mavesyre op i spiserøret og til tiden helt 
op i struben).

Den kostale diafragmas funktion er 
at løfte og udvide den nederste del af 
brystkassen, hvorved trykket i lungerne 
falder. Den krurale del af diafragma har 
ikke samme effekt, idet den ikke bidra-
ger til en udvidelse af brystkassens 
dimensioner. Den krurale diafragma spil-
ler en mindre respiratorisk rolle, men er 
til gengæld som vist ovenfor meget invol-
veret i gastroesophageale funktioner, 
såsom i synkeprocessen, ved opkastning 
og som aktiv deltager i den gastroesop-
hageale refluxbariere. (pickering & Jones, 
2002) 

For at summere op. Den kostale dia-
fragma har primært en respiratorisk funk-
tion. Den krurale har primært en 
gastroesophageal funktion. Under ind-
ånding arbejder de to dele sammen. Den 
kostale for at danne et pulmonært under-
tryk, den krurale for at hindre mavesyre i 
at løbe op i spiserøret. Når vi er engage-
ret i mere gastrointestinale funktioner, vil 
der være divergens i funktion. Den kosta-
le er aktiv, mens den krurale er inaktiv. 
Det holder ikke.
Der er således flere aspekter ved 
Mcguires teori, der ikke holder. Vi bru-
ger ikke den krurale diafragma i 98 % af 
indåndingen. og Mcguire har intet bevis 
på, at den krurale diafragma trækker sig 
kronisk sammen og derved forårsager 
blokeringer. Hvis det nu var sådan, ville 
konsekvensen snarere være at man ikke 
finder nogen forekomst af refluxtilfælde 
hos stammere. Det ville ikke have nogen 
særlig indflydelse på vejrtrækningen, da 
det jo er den kostale diafragma, der ven-
tilerer lungerne.

Mcguire skriver, at stammere skal 
lære at tale med det kostale diafragma. 
Det gør de allerede. Det gør alle menne-
sker, hvis der altså ikke lige er tale om 
lammelse af den ene eller anden årsag.

Mcguire skriver s. 25: ”Ved primært 
at tale fra det kostale diafragma og de 
ydre interkostal muskler får det kostale 
diafragma lov til at være det anvendte 
diafragma ved udånding under tale.” 

Dette er heller ikke korrekt. Diafrag-
ma er ikke aktiv under udånding. Det ses 
kun under tale ved meget høj lungevolu-
men (LV). Det meste tale ligger i området 
mellem 40 og 60 % LV. Kun når vi er 
oppe omkring 100 % LV, ses der aktivitet 
i diafragma i et kort øjeblik, indtil de eks-
terne interkostale muskler tager over. 
(Hixon, 1991, s. 36, figur 1–19,  Zocchi, 
L. et all, 1990, s. 1514.) I almindelig 
daglig spontantale ligger vi ikke oppe i 
de høje LV, idet det ville betyde, at vi 

skulle tage en maksimal indånding hver 
gang vi trækker vejret. Vores tale ligger 
der, hvor det er mest økonomisk rent 
muskulært. Der, hvor det koster mindst 
energi at tale og hvor vi får et pænt gratis 
bidrag fra rekylkræfterne i brystkassen, 
nemlig fra 40–60 % LV. Det er så meget 
muligt, at det ikke altid er tilfældet netop 
for stammere. Klinisk erfaring viser, at 
vejrtrækningen kan være noget forstyr-
ret. Der er nogle stammer, der ligger på 
lave LV, f.eks. taler på residualluften 
under en lang stammesekvens med man-
ge gentagelser, eller forlængelser. Men 
det er der i øvrigt mange ikke stammen-
de mennesker, der gør.

Selve udsagnet: ”Ved primært at tale 
fra det kostale diafragma og ydre interko-
stal muskler får det kostale diafragma lov 
til at være det anvendte diafragma ved 
udånding under tale.”, kan man stille 
spørgsmålstegn ved, idet det er ret uhen-
sigtsmæssigt rent funktionelt og ikke i 
ovensstemmelse med det undersøgelser 
af respiration viser. på den anden side 
kunne man måske tænke sig, at en del af 
Mcguire-effekten ligger i at inspirere til 
så høj lungevolumen, at stammeren er 
nødt til at aktivere mere modsatrettet 
muskelkraft (arbejde uøkonomisk) og 
derved flytte fokus muskulært og at den 
måske holder ved pga. ”omprogramme-
rering” af respiration, artikulation og 
larynxmuskelarbejdet? 

Zocchi, L. et all, 1990 har lavet en 
undersøgelse af respiratorisk muskel 
inkoordination under stammen. De 
undersøgte 8 stammere og fandt klare 
beviser på vejrtrækningsmæssige pro-
blemer:

•  Problemer med at kontrollerer det sub-
glottale tryk (psg.) I ikke stammet tale 
ligger psg konstant på ca. 7 cm H2o. I 
stammet tale er det enten for lavt eller 
for højt og veksler mellem disse to eks-
tremer. Dette kan skyldes flere forhold. 
1. Diafragma er konstant aktiv eller 
kontraheres twitch-agtigt. 2. ekspirato-
risk muskel aktivitet mangler (psg for 
lav) eller er for kraftig (psg for høj). 3. 
For lav psg kan også skyldes, at inspi-
ratoriske brystkassemuskler er aktive, 
mens diafragma er inaktiv. Årsagen til 
problemerne var forskellig fra stammer 
til stammer.

•  Problemer med kontrollen af diafrag-
ma. Man fandt dels problemer med at 
deaktivere diafragma efter indånding 
og dels meget fluktuerende aktivitet i 
diafragma under tale, hvor den burde 
være inaktiv.

Selvom om undersøgelsen viser, at stam-
mere har koordinationsvanskeligheder 
mellem fonation og respiration, siger 
den ikke noget om, hvorvidt problemer-

ne er af primær eller sekundær karakter. 
og 8 stammere er en meget lille andel af 
populationen. Undersøgelsen siger ikke 
noget om, hvorvidt dette er gældende for 
alle stammere. Der var tale om ret hårde 
stammere i denne undersøgelse, så vidt 
jeg kan se.

Der er således noget der tyder på, at 
Mcguire har ret i, at der er nogle vejr-
trækningsmæssige problemer, men hans 
forklaring på, hvad årsagen hertil er, er 
helt igennem misforstået og ude af trit 
med den øvrige forskning på området.

Hvor sidder frygten?
Jeg kan heller ikke se megen støtte i lit-
teraturen omkring påstanden om, at det 
er i den krurale diafragma, frygt sidder. 
Mcguire skriver s. 26: ”Det krurale dia-
fragma trækker sig sammen som reaktion 
på frygt, hvilket resulterer i reduceret 
eller afbrudt luftstrøm”. Det hænger jo 
ikke sammen med, at den krurale diafrag-
mas funktion primært er at lukke af for 
mavesyrens tilbageløb. Den krurale del 
har ikke nogen ventilatorisk betydning. 

Jeg mener, det er meget forenklet at 
sige at ”diafragma er det fysiske centrum 
for vores følelser” (Mcguire, s. 22.). Det 
er ikke muligt at centrere frygt og følelser 
omkring en bestemt muskelgruppe. Der 
skal et langt bredere perspektiv til og 
som Daniel goleman har beskrevet i 
både Følelsernes intelligens og Social 
intelligens, er det mere nyttigt at se på 
hjerneforskningen, når vi vil forstå følel-
sernes ophav.

Men det virker jo – eller?
personligt har jeg kendskab til 2 stamme-
res deltagelse i Mcguire’s kursuspro-
gram. Det er to tidligere kursister på CSV, 
hvor jeg arbejder. Disse to stammere var 
meget hårde stammere og vi kunne ikke 
hjælpe de to. Jeg mødte nogle år senere 
de to mennesker og til min store overra-
skelse var begges stammen reduceret 
meget markant. Jeg var og er stadig 
meget imponeret over deres udvikling. 
Begge er nu instruktører på Mcguire’s 
kurser. 

Hvad er det Mcguire kan, som den 
etablerede stammeundervisning ikke 
kan? Som beskrevet ovenfor, tror jeg ikke 
så meget på vejrtrækningsteorien, som 
den overvejende faktor. Den er decideret 
forkert rent fysiologisk. Det må være 
nogle andre elementer i metoden, der er 
udslagsgivende. og jeg spørger selvføl-
gelig også, hvor stor succesraten egentlig 
er? Der er ikke lavet nogen undersøgel-
ser, der kan dokumentere effekten. Hvor 
mange af kursisterne kommer ud med 
samme resultater, som de to jeg kender? 
Det virker bare så fantastisk, når to så 
hårde stammere formår at reducere stam-
men i det omfang. Det er jo også det, der 
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er blikfang i medierne. Mcguire er ble-
vet slået op som mirakelkuren fra oslo. 

Jeg tror, der er flere ting, der gør sig 
gældende:
•  At kursisterne faktisk opnår mere stabil 

kontrol over diafragma og det subglot-
tale tryk. Blot ikke som foreskrevet i 
Mcguires bog.

•  At talen flytter fra det mediale system 
til det laterale, som beskrevet af per Alm.

•  Den meget disciplinerede tilgang.
•  Den personlige coaching og at talen 

bliver nedbrudt og kommenteret, såle-
des at stammetricks ikke accepteres. 

•  Det meget store personlige engage-
ment fra kursisterne. Betalt af egen 
lomme.

•  Intensiteten – 24 timer i 4 dage.
•  Det store hjemmearbejdet efter kurset 

med min. 50 daglige kontakter etc.
•  Tilknytning til en personlig træner efter 

kurset. 
•  Mulighed for deltagelse i støttegrupper 

efterfølgende. (Århus, København og 
Ålborg.)

•  Mulighed for at deltage i kurser efter-
følgende.

•  Den ”intense” stemning og opbaknin-
gen fra øvrige kursister. Dette kender 
vi fra vores intensive weekendkurser, 
som kursisterne beskriver som absolut 
højdepunkter i kursusforløbet.

en anden faktor kan simpelthen være, at 
fokus fjernes fra stammen ved at der skal 
fokuseres så meget på at bruge diafrag-
ma bevidst. Spontaniteten fjernes og der 
opstår en vis rytme i talen, som vi jo ved, 
er stammereducerende, altså at talen 
flyttes fra det mediale til det laterale 
system.

Jeg synes, det er synd for metoden, at 
den teoretiske del er så udokumenteret, 
misforstået og decideret forkert. Menin-
gerne er meget delte omkring metoden. 
Jeg har meget, meget stor respekt for de 
stammere, der har udviklet sig med 
metoden. Det tror jeg ikke skyldes meto-
den, men derimod det store arbejde de 
to stammere har lagt i at ændre stam-
men. Kursisterne skal i al fald ikke lastes 
for at vejrtrækningsteorien er så uviden-
skabeligt underbygget. 

Der er andre forhold jeg har det rigtig 
svært med, nemlig at når succesen ude-
bliver, er det kursistens indsats, der ofte 
peges på som årsag. Dette er med til at 
lægge en urimelig skyld over på den 
enkelte stammer: ”Nå, så har jeg også 
fejlet der.” Dette har jeg set anført, som 
et kritikpunkt på et chatroom på nettet. 
Se www.mnsu.edu/comdis/kuster/Therapy 
WWW/mcguire.html. Her svarer Mcguire 
på en del kritik, der er rejst omkring 
metoden. Jeg har også svært ved mang-
len på valgmuligheder. Følg metoden 
slavisk eller rejs hjem.  

Ukritiske disciple eller reflekterende 
instruktører.
Hvad kan den etablerede stammeunder-
visning lære af Mcguire? Ingenting teo-
retisk. Der kunne Mcguire snarere lære 
noget af talepædagoger. Jeg synes, det er 
utroligt at Mcguire, der forsøger at læne 
sig op af forskning og faktisk underbygge 
sin metode med teori, gør det på en så 
uvidenskabelig og ulødig måde. Det er 
uforståeligt, at han ikke tager kritikken til 
sig og får kikket på sin teori. 

Det er svært at stå som fagperson og 
se stammere blive fyldt med en helt fejl-
agtig beskrivelse af vejrtrækningsfysiolo-
gi og at vide, at denne viden vil blive 
udbredt blandt danske stammere i og 
med at flere vil uddanne sig som instruk-
tører og deltage som kursister. Der er 
indtil videre uddannet 6 instuktører i 
Danmark. Det, jeg har det sværest med, 
er den mangel på reflektion Mcguire 
udviser. Denne stædige fastholden på 
trods af faglig kritik af metoden. 

Kan det ikke være lige meget, når 
bare det virker? Nej, jeg synes det er 
respektløst overfor en gruppe af menne-
sker, der gennem tiderne godt nok har 
været prøveklud for mange mærkværdi-
ge tiltag. Stammere er jo ofte lægperso-
ner og kan ikke altid gennemskue om en 
teori holder eller forholde sig kritisk til 
metoden. Når man som Mcguire grund-
lægger en metode og holder kurser rundt 
om i verden, skriver bøger og manualer, 
samt uddanner instruktører, er man i 
mine øjne forpligtet til at sikre, at den 
teori man bygger sin metode på, er 
videnskabeligt underbygget. I disse tider 
kaldes dette god praksis og vidensbase-
ret undervisning. 

Jeg vil slutte dette indlæg med en 
opfordring til danske instruktører i 
Mcguire metoden. Lad være at blive 
ukritiske disciple. opsøg viden om vejr-
trækningsfysiologi. Udfordre Mcguire 
på dette punkt. Måske lytter han til stam-
mere. Brug fagpersoner. Det kan godt 
være vi talepædagoger ikke kan udvirke 
mirakler, men vi kan så meget andet. Lad 
os lave en studiegruppe, hvor vi sammen 
får redigeret i den teoretiske del, så den 
er i overensstemmelse med den viden, 
der findes på området. Jeg tror faktisk, I 
har et rigtig godt koncept og det vil stå 
endnu stærkere, hvis metoden bliver 
vidensbaseret.

År 2006 blev Dave McGuires bok ”Beyond 
stammering” översatt och utgiven på danska. 
Den har fått titeln ”Vind over din stammen” 
och är utgiven vid förlaget Birmar A/S (Kolding, 
Danmark, ©2006 ISBN 87-91269-15-6).

Lise Reitz, Cand. mag. i logopædi og idræt. 
Underviser på Center for Specialundervisning 

for Voksne, Københavns Kommune.

Liten ordlista

ribben  = revben
sløjfe  = rosett, fluga
uhensigtsmæssig = oändamålsenlig
ude af trit med  = avvikande från
følelser  = känslor
ophav  = ursprung, upphov
decideret forkert  = direkt felaktig
blikfang  = fokus
simpelthen  = helt enkelt
bevidst  = medvetet
læne sig op af  = luta sig mot
disciple  = lärjungar
ulødig  = oäkta
mangel  = brist
stædig  = envis
prøveklud  = försökskanin
lægpersoner  = lekmän
viden  = fakta, kunskap
udfordre  = utmana
udvirke  = uppnå 
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Dag 1: Kommer till jobbet på fastande 
mage. 
Kl 08.15: Nu skall det ske. Min nutri-
tionssköterska Carin förklarar procedu-
ren samt hur jag skall mata och sköta 
sondningen och sprutorna. Hon börjar 
med att ge mig bedövning (zylocain vis-
kös) i näsan. Jag får 2 doser då detta är 
ett ”snällt” bedövningsmedel. Det svider 
lite i näsan och jag får en känsla liknande 
den när man drar in koksaltlösning i 
näsan. efter några minuter är det dags. 
Hon för in sonden (8 cherier) och när 
den passerar näsmusslorna kittlar det lite 
och sedan känner jag att sonden är i 
nasofarynx. Det känns obehagligt, en 
skavande känsla. Carin ger mig vatten 
och ber mig svälja ner detta i stora rejäla 
klunkar samtidigt som hon för ner sonden. 
Jag känner hur den går längre och längre 
ner men det gör inte ont, inte heller 
någon kväljning/kräkningskänsla. och 
så var den då nere. Hon drar därefter ut 
ståltråden som sitter mitt i sonden, tejpar 
fast sonden på kinden och ner på halsen. 
”Det gick ju bra!”, säger Carin. Ja, säger 
jag men när jag börjar prata och sväljer 
första gången känns det mycket obehag-
ligt. Som när popcornskal fastnar i halsen. 
Det känns som det sitter minst 10 pop-
cornskal i hypofarynx. Mycket obehag-
ligt. Hon går sedan igenom vilka mäng-
der jag skall ta per dygn (2 L), hur man 
kollar att sonden ligger rätt och hur man 
sondar med spruta eller genom dropp.

ger mig själv min första sondfrukost. 
Jag börjar med 300 ml. provar först med 
rumstempererad välling. Detta känns 
kallt. Börjar känna det kalla redan på 
kinden i sonden först för att sedan kunna 
följa det kalla ner hela vägen genom 
näsan och in i esofagus. Jag upplever att 
jag kan känna det kalla hela vägen ner 
till och möjligtvis också genom esofagus 
men när det passerar in i ventrikeln kän-
ner jag ingenting längre. provar även 
med uppvärmd välling, till kroppstem-
peratur ungefär. Mycket märkligt – det 
känns absolut ingenting. en mycket 
märklig känsla. Vilket är bäst – att känna 
lite kallt eller att inte känna något? Detta 
kan diskuteras. efter 300 ml känner jag 
mig varken mätt eller hungrig. Rapar 
efter en stund och då smakar det sond-

välling. Inte speciellt gott. går sedan in 
och arbetar. Datorarbete och telefon-
samtal initialt. Jag känner av sonden så 
gott som hela tiden, framför allt i nasofa-
rynx och hypofarynx. om jag vrider 
huvudet i olika positioner så känns son-
den mycket tydligare vilket gör att jag 
försöker hålla huvudet ganska stilla. 
Likadant när jag går. Då känner man vid 
varje steg ett litet tryck mot bakre svalg-
väggen.  Känner sonden även under tal 
och då främst i velofarynx som ju då 
ständigt rör sig genom öppning/stäng-
ning. Det rinner intermittent ur näsbor-
ren på sondsidan vilket känns obehag-
ligt. Rapar sondvälling upprepade gång-
er under förmiddagen. Snart dags för 
lunch.
Kl 12.00: Lunchsondning. Kollar att son-
den ligger rätt genom att dra upp lite 
magsaft ur sonden och kollar att lack-
muspappret blir rosa. Det visar rosa så 
det är bara att köra på. Värmer vällingen 
till kroppstemperatur. Sondar snabbt i 
mig 450 ml. Känner ingenting egentli-
gen. Sköljer ren sonden med vatten efter-
åt och då blir det lite kallt. Nästan skö-
nare att känna något – som kallt – än ing-
enting alls. Fortsätter att arbeta. Har ett 
möte med nutritionsteamet. Berättar om 
mitt experiment och alla verkar nyfikna 
att höra om mina upplevelser. Lovar åter-
komma vid nästa möte om mina upple-
velser. Är nog lite mer tystlåten än van-
ligt eftersom sonden gör sig påmind var 
gång jag talar. Möter en sköterska från en 
avdelning i närheten som tittar mycket 
länge och nästan ser lite rädd ut men 
hon säger ändå ett stelt ”Hej”.
Kl 16.00: Middagssondning som nu sker 
via dropp. Får hjälp med att rigga upp 
maten och att koppla på droppet. Vi kör 
max hastighet vilket innebär 120 drop-
par/min. Vällingen är inte riktigt kropps-
tempererad så jag känner när den passe-
rar igenom hela vägen ända från kinden 
och ner till esofagus. Har haft lite skav i 
halsen under eftermiddagen. Det känns 
som om sonden flyttat sig lite åt vänster i 
hypofarynx. Fortfarande har jag en obe-
hagskänsla och känner mig nästan lite 
sjuk, som vid begynnande halsont unge-
fär. Åker spårvagn hem. Inga större reak-
tioner från människor jag möter. Någon 

enstaka tittar lite längre, undrande och 
möjligtvis lite medlidande.
Kl 20.00: Är varken hungrig eller mätt. 
Skulle kunna hoppa över den här sond-
ning men gör som jag blivit tillsagd och 
sondar hemma framför tv:n. Känns som 
tidigare. Mer eller mindre ingenting. Får 
tre telefonsamtal under kvällen som jag 
snabbt avslutar pga att det skaver i hal-
sen när jag pratar. Säger att vi får pratas 
vid när sondningen är slutförd. Kvälls-
toaletten går bra men jag får vara spar-
sam med vatten så att tejpen inte lossnar. 
Lägger mig tidigt.
Dag 2, kl 06.30: Vaknar efter en relativt 
bra natt. Det gick bra att sova men varje 
gång jag vände mig om så hade jag koll 
på sondslangen men somnade snabbt 
om igen. Har dock en lätt huvudvärk 
(koffeinabstinens?). Morgontoaletten går 
också bra. Skvätter lite mer vatten i ansik-
tet än igår och det funkar. Kommer till 
jobbet vid  07:30 och sondar då frukos-
ten. Jag sitter i vårt nutritionskök och 
efter en stund kommer dietisterna in. De 
har bokat rummet för ett möte så jag son-
dar i mig ganska snabbt. Då får jag genast 
en reaktion av illamående. Munnen fylls 
med saliv som jag får spotta ut men det 
stannar vid det. Ingen kräkning alltså. 
Illamåendet går snabbt över. Min huvud-
värk har inte släppt så jag tar en kopp 
kaffe tillsammans med en kollega. Drick-
er den per os. Smakar inte lika gott som 
vanligt och det är inte skönt att svälja 
med sonden sittande bak i svalget. Fort-
sätter att rapa mycket mer än vanligt. 
Rapar nu kaffe vilket är betydligt godare 
än sondvälling.
Kl 12.00: Lunchsondning. Samma känsla 
som tidigare. tråkigt med måltider som 
varken smakar eller ger någon känsla av 
tillfredsställelse. Luktar inte vidare gott 
heller. och dessa rapningar – varför blir 
det så? tar en fika i fikarummet. Det är 
”tisdagskaka” som jag då avstår ifrån 
men tar ändå kaffe (med tanke på tidi-
gare huvudvärk som nu släppt). gott 
med kaffesmaken men sväljningarna 
skaver.
Kl 16.00: Middag. Inga nya sensationer. 
Som tidigare. en tråkig och tillintetsägan-
de middag. Avslutar dagen på jobbet och 
ut i verkligheten. Inga direkta reaktioner 

en ”sondares” dagbok!
Jag arbetar som logoped på Enheten för Barnlogopedi i Göteborg där vi har 14½ 
tjänster varav 1½ tjänst förlagd till Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus. Min 
tjänst är huvudsakligen förlagd till sjukhuset där jag träffar allt från friska barn till svårt 
sjuka. En stor del av tjänsten handlar om dysfagi och oralmotoriska svårigheter. Jag 
träffar många barn som sondmatas och har haft funderingar om hur detta känns och 
hur man upplever denna situation. Därför har jag nu själv genomgått sondmatning 
under 3 dygn och bestämde då att jag inte skall ta något per os utan enbart få sond-
välling Isosource. Här beskriver jag i dagboksform mina upplevelser från dessa dagar.
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från de jag möter vare sig på spårvagnen 
eller i affären.
Kl 20.00: Intet nytt under solen. Känner 
mig inte sugen men trycker ändå in 300 
ml. När jag går och lägger mig känner 
jag en lätt halsbränna. Skavet känns fort-
farande så gott som hela tiden.
Dag 3: Började morgonen med dusch 
och hårtvätt. Lite meck med att ha koll 
på var slangen hänger, både vid dusch-
ning, torkandet och föning av håret. När 
jag torkar håret står jag först med huvu-
det nedåt, mellan benen. gjorde så även 
idag och i den positionen känns sonden 
mycket tydligt och obehagligt och jag 
kväljer mig. Men – skall man vara fin får 
man lida pin! 
Kl 08.00: Kommer till jobbet som vanligt 
och börjar med att sonda frukost. Lika 
trist som tidigare. Dricker en kopp kaffe 
vid halv tio, mest för att hålla huvudvär-
ken stången. Har sedan en patient som 
tittar lite konstigt på mig. Han är 13 år 
och vågar inte själv fråga varför jag har 
något konstigt i ansiktet. Förklarar vad 
jag håller på med och han reagerar inte 
speciellt. Kör vårt behandlingspass som 
vanligt. går och köper mig en smörgås 
för att känna hur det känns att äta fast 
föda med sonden i strupen.
Kl 12.00: Börjar med sondningen och 
äter därefter min smörgås. Sondningen 
lika nollställd som tidigare. Varken bu 

eller bä. Äter därefter en inplastad café-
macka med skinka, tomat och gurka. 
Detta är en ovanligt god macka. Smakar 
godare än jag minns att någon enkel 
cafémacka tidigare smakat. Dessutom 
gick det alldeles utmärkt att tugga och 
svälja, tvärtemot vad jag hade förväntat 
mig. Att svälja fast föda gjorde att jag inte 
kände sonden lika tydligt under ätandet 
och sväljandet. Däremot efteråt, när jag 
drack ett glas vatten, så känns den tydligt 
igen. en mycket lärorik erfarenhet att ta 
med mig. 
Kl 16.00: Sista sondningen på jobbet. 
tryckte i mig min dos utan några känslor 
alls. Skall nu till en kvällsaktivitet med 
många människor och det skall bli kul att 
se deras reaktioner. Det blev olika reak-
tioner vid min kvällsaktivitet – en del 
pratade en bra stund innan de försiktigt 
frågade – Vad har hänt med dig? – medan 
några andra direkt frågade samma fråga.
Kl 20.00: Min sista sondmatning – för all 
tid hoppas jag. Har lite halsbränna 
(reflux?). gör det jag skall göra utan att 
några direkta känsloupplevelser. Något 
som skall göras helt enkelt. Väntar i ca. 1 
timma innan jag drar sonden. Börjar med 
att lossa tejpen på halsen och sedan den 
genomskinliga fina tejpen som sitter i 
ansiktet. Den sitter hårt och det känns en 
del när jag drar bort den. Håller sedan i 
sonden vid näsborren, dricker vatten 

samtidigt som jag drar ut sonden. otro-
ligt vad lång den verkar – men det går 
fint. Känner lite grann när den passerar 
hypofarynx och drar då snabbare. Det 
gick lättare än vad jag förväntat mig. Det 
känns mycket skönt. Kan vrida huvudet 
utan att det känns obehagligt. Det svider 
lite på kinden under kvällen. Skönt att 
kunna tvätta sig utan att behöva ta hän-
syn till att något sitter fast i ansiktet.

Detta experiment har varit mycket nyttigt. 
Upplevelserna av att ha sond var mer 
obehagliga än vad jag förväntade mig, 
och det skall sägas att jag inte är speciellt 
kinkig utan en ganska tålig person som 
dessutom vid sondtillfället är helt frisk, 
vilket mina patienter oftast inte är. Vad 
gäller toalettbesök kan jag dessutom til-
lägga att jag kissat mer än vanligt, troligt-
vis på grund av att jag under dessa dagar 
fått adekvat mängd vätska vilket jag är 
ganska dålig på annars, men jag har inte 
bajsat under dessa tre dygn. Skall obser-
vera även detta, när det nu kommer, om 
det eventuellt är något ovanligt med det 
som kommer ut.

Det skulle vara intressant om någon 
annan kan tänka sig göra ett liknande 
experiment för att jämföra upplevelserna.

TEXT: Logoped Marie Börjesson
marie.borjesson@vgregion.se
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• alfabetet
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• vokalkvalitet
• meningsbygget
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• s-sj-tj-ljuden
• röst
• r-ljudet
• kgtd-ljuden

• Häften till 
fonem/röst

FORTBILDNING: Tal-språkutveckling/språklig medvetenhet 

BESTÄLLNING: ”ordet” Dahlgren-Melander AB   Box 302 36, 104 25 Stockholm
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Från neurologopedins U-land
Det har väl inte undgått någon att bristen 
på logopeder har uppmärksammats av 
media till följd av att Riks-Strokes nya 
årsrapport har publicerats. Det vi redan 
visste har nu blivit allmänt känt – bara ca 
1/3 av dem som uppger sig ha talsvårig-
heter efter stroke säger sig ha ”tillgång 
till” logoped tre månader efter insjuk-
nandet. Som logopeder i neurologope-
dins U-land har brottet i vårdkedjan 
många gånger skapat frustration och oro. 
I göteborg har det nämligen inte funnits 
någon neurologoped alls i öppenvården 
och det fåtal logopeder som arbetar pri-
vat gör det utan vårdavtal, vilket för de 
flesta patienter innebär oöverkomliga 
kostnader. göteborgarnas enda möjlig-
het till neurologopedisk behandling är i 
den angränsande kommunen partille där 
det finns 10 % logopedresurs riktade mot 
hela regionen. I Mölndal finns sedan 
början av 2006 en neurologoped på 
50 % som dock enbart tar emot patienter 
från den egna kommunen och grann-
kommunen Härryda. trots denna begräns-
ning brottas man i Mölndal redan med 
problemet att uppfylla vårdgarantin.

I ljuset av detta kom det som en väl-
kommen överraskning när det planerade 
närsjukhuset i Angered i juni som första 
vårdpersonal sökte just neurologopeder! 
Hur har detta gått till?

Varför söker en nystartad verksamhet 
just logopeder – innan man annonserar 
efter läkare, sjuksköterskor eller annan 
personal? och varför just Angered?

Varför Angered?
göteborg är indelat i 21 stadsdelsnämn-
der. Fyra SDN ansvarar för de nordöstra 

stadsdelarna Angered, Bergsjön, Korte-
dala, gamlestaden och Utby. Samman-
lagt rör det sig om drygt 87 000 invånare. 
Hälften av dessa är födda utomlands och 
befolkningen är jämförelsevis ung, unge-
fär 1/4 av göteborgs alla barn bor här. 
trots den unga befolkningen är ohälso-
talen i nordost mycket höga. Detsamma 
gäller fattigdomsindex, andelen social-
bidragstagare och antalet arbetslösa. I 
behovsanalyser har man även kunnat 
notera högre dödlighet i nordost jämfört 
med länet och övriga riket i sjukdomar 
som hjärt- och kärlsjukdom, KoL, lung-
cancer och alkoholrelaterade sjukdomar. 
”I nordost blir man äldre när man är  
yngre”, förklarar Jan Åke Ryberg, kom-
munens samordnare för ”Vision Ange-
red”, ett projekt för hur man kan göra 
Angered mer attraktivt både för boende 
och företag.

Redan när Angered byggdes i miljon-
programmets glansdagar talades det om 
att bygga ett sjukhus ute i stadsdelen. 
När sedan Östra sjukhuset byggdes 
under 60- och 70-talen så ansågs det 
täcka vårdbehovet även för stadsdelarna 
i nordost. Som det sagts ovan så är dock 
vårdbehovet i nordost större än förväntat 
och därför har diskussionen om ett eget 
sjukhus för nordost aktualiserats igen. 
2005 kontaktades Styrelsen för Kungälvs 
sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 
av Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 som 
ansvarar för nordöstra göteborg. Styrel-
sen fick förfrågan om de ville ansvara för 
uppbyggandet av ett helt nytt sjukhus i 
Angered och de antog utmaningen. efter 
en behovsanalys där man undersökte 
vilka specifika vårdområden som det 
borde satsas på har man kommit fram till 

ett antal verksamheter som man till en 
början vill satsa på. Först ut av dessa är 
alltså Neurologopedi, göteborgs första 
neurologopediska öppenvårdsmottag-
ning! När detta nummer precis har lan-
dat i brevlådorna landet runt har också 
en ny jourverksamhet på vårdcentralen 
på kvällar och helger precis dragit igång, 
och under 2008 kommer bl. a. en smärt-
enhet, en diabetesmottagning och en 
hjärtmottagning att starta. Ända fram tills 
den nya sjukhusbyggnaden beräknas stå 
klar 2011 kommer olika mottagningar 
startas successivt i preliminära lokaler.

Ny inriktning av vården
Angereds Närsjukhus (ANS) innebär en 
helt ny inriktning av vården i göteborg. 
Det ligger varken under Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) eller primär-
vården, utan direkt under Västra göta-
landsregionen. Den huvudsakliga inrikt-
ningen kommer att vara mottagningar, 
men det talas också om dagsoperativ 
verksamhet och/eller 5-dagarsavdelning-
ar med möjlighet till övernattning vid 
behov. projektledaren Marianne olsson 
tycker att det är mycket nytänkande  
bakom satsningen: ”För första gången i 
Sverige så designar vi vård utifrån den 
specifika befolkningens behov.” Hon 
fortsätter med att säga att hon tycker att 
det är ett spännande och utmanande 
projekt. ”Hittills har vi varit innovativa 
avseende vad, nu får vi vara innovativa 
när det gäller hur.”

Varför Neurologopedi är först på plan
Men varför blev Neurologopedi först? 
Bristen av neurologopedi i öppenvården 
i göteborg är ett ämne som diskuterats 

Det händer i Angered…

Sveriges nyaste 
logopedmottagning 
är igång!

Så här i neddragningarnas tider så kan det vara skönt att få höra lite 
positiva nyheter ur logopedisk synvinkel. I Angered i nordöstra  
göteborg har det precis öppnat en helt ny neurologopedisk öppen-
vårdmottagning – den första i göteborg! Här kommer en rapport  
från de två logopederna.
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och undersökts under en längre period. 
enhetschefen för Neurologopedi på SU, 
gullis Dahlquist, har under lång period 
med jämna mellanrum varit i kontakt 
med sjukvårdspolitikerna och lobbat för 
fler tjänster, framförallt i öppenvården: 
”Under 2000-talet har nya tjänster  
successivt kommit till inom slutenvården, 
men några nya tjänster inom öppenvår-
den har inte funnits. De två nya tjänsterna 
i Angered är därför mycket välkomna för 
de är de första tjänsterna inom öppen-
vården i göteborg. Det är ett långt och 
systematiskt arbete som ligger bakom 
och vi hoppas nu att trenden är bruten 
och att fler tjänster kommer efter hand.” 
Att det blev just två logopeder som blev 
första vårdpersonalen på plan var en 
samverkan mellan gullis lobbande för 
fler tjänster, att det var ett behov som 
framkommit i flera rapporter de senaste 
åren och att en logopedmottagning är 
relativt lite resurskrävande att starta; det 
krävs inga större anpassningar av lokaler 
och inte heller några stora dyra under-
sökningsinstrument och liknande.

Utmaningar vi står inför
Vi är alltså två neurologopeder som 1 
september började vår anställning i pre-
liminära lokaler på Angereds Närsjukhus 
projektkontor och vi började ta emot 
patienter i oktober. Vårt primära upptag-
ningsområde är just stadsdelarna i nord-
ost, men i mån av tid är vi också fria att 
ta emot patienter från andra stadsdelar 
och också utanför göteborg. ANS pro-
jektledning är förstående gällande att det 
tar tid att starta upp en helt ny verksam-
het och är frikostiga med tid när det gäl-
ler allt administrativt arbete och annat 

uppbyggande arbete som det blir mycket 
av den första tiden. Det är sagt att vi hela 
första året bara ska ha patientverksamhet 
på halvtid och att resten av tiden ska gå 
åt till verksamhetsuppbyggande arbete. 
Biträdande projektledare Anders Ågård 
som är medicinskt ledningsansvarig för 
ANS tror att Neurologopedi kan bli ett 
profilområde för sjukhuset och menar att 
eftersom neurologopedisk öppenvård är 
ett eftersatt område kan verksamheten 
därför bidra till att öka statusen för hela 
ANS. Han tycker att det ska bli roligt att 
ANS kommer att ta emot logopedstuden-
ter i klinisk praktik: ”Det är sjukhusets 
ambition att vi kan komma att bidra till 
utbildning och vidareutbildning, det ger 
en dynamik till hela sjukhuset.” Han ser 
också stora forskningsmöjligheter, fram-
förallt när det gäller afasi och flerspråkig-
het.

eftersom vi är först ut så är vi också 
”labbråttor” när det gäller den framtida 
verksamheten på sjukhuset. Det är en 
hel del saker som vi, i planeringen av vår 
verksamhet, inser kan gagna hela sjuk-
huset: Vad ska vi ha för journalsystem? 
Kan vi smidiggöra remitterandet från SU 
genom att få tillgång till deras journal-
system? Hur för vi patientstatistik på ett 
enkelt men smart sätt?

Vi två logopeder uppmuntras hela 
tiden till nytänkande och visionärt tän-
kande. eftersom det inte har funnits 
någon neurologopedisk öppenvård i 
göteborg, och endast nyligen i de närlig-
gande kommunerna, har vi inget färdigt 
koncept som är lätt att kopiera väl valda 
delar från. en extra stor utmaning i vårt 
arbete på Angereds Närsjukhus är den 
stora andelen flerspråkiga patienter som 

vi tror att vi kommer att få. eftersom afasi 
och flerspråkighet är ett forskningsområde 
som inte på långa vägar är fullt utforskat 
och där forskarna till stor del också säger 
emot varandra ställs vi inför en svår situa-
tion – hur ska vi på goda forskningsgrun-
der och enligt evidensbaserade arbets-
sätt kunna lägga upp arbetet med en 
sådan patientgrupp?

Andra utmaningar vi står inför är de 
förhoppningar som finns att satsningen i 
Angered ska göra fler stadsdelar medvet-
na om behovet och nyttan av logopeder 
i öppenvården. Från vår lilla mottagning 
finns möjlighet, att om det efterfrågas, 
öppna fler logopediska öppenvårdsmot-
tagningar i göteborg.

Angereds Närsjukhus har en uttalad 
vision att bidra med nytänkande, utveck-
ling och forskning med fokus på tillgäng-
lighet och helhetssyn. också här önskar 
vi att vår lilla och nystartade neurologo-
pedmottagning ska få bidra med något 
till logopedin i vårt land. Att vi från vår 
”försöksverkstad” ska få inspirera och 
bidra med sådant som kan komma till 
nytta också i andra verksamheter. Hung-
riga och förväntansfulla inför det som 
ligger framför, tar vi gärna emot alla 
hejarop, tips och erfarenheter som kan 
vara till hjälp för oss i utvecklandet av 
Sveriges nyaste logopedmottagning!

Det händer i Angered – men det kan 
hända på fler ställen!

Åsa Burge 031-332 03 79 
asa.burge@vgregion.se

Simon Ottosson 031-332 03 78 
simon.ottosson@vgregion.se

Nästan hela ANS personalstyrka. Från vänster: Åsa Burge, cheflogoped, Bo Andersson, ekonom, Anders Ågård, 
bitr projektledare/medicinskt ledningsansvarig, Simon ottosson, logoped och Marianne olsson, projektledare. 
Frånvarande: pernilla Kjellberg, projektsekreterare och Louise Isebäck, trivselvärdinna.

gullis Dahlquist, enhetschef för Neurologopedi, SU.
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Helgen 8–9 september ordnades en tUFF-
kurs (tUFF = teckenspråksutbildning För 
Föräldrar) med lite speciell inriktning på 
Väddö folkhögskola. Kursen vände sig till 
föräldrar till hörande barn med så pass 
grava språkstörningar att man behöver 
något mer än enbart tAKK (tecken som 
Alternativ Kompletterande Kommunika-
tion). 

Kursen ordnades av Specialpedago-
giska institutet och Södertörns folkhög-
skola i samverkan. personal från Resurs-
center tal och språk/Hällsboskolan stod 
för innehållet. 

12 föräldrar (och deras 14 barn) från 
hela landet deltog. Barnen togs omhand 
av fullt teckenspråkiga ungdomar som 

går tolkutbildning på Södertörns folkhög-
skola. Barnpassningen fungerade perfekt. 

Leg. psykolog Anna Liljestrand före-
läste om hur kommunikation och språk 
grundläggs i det lilla barnets utveckling. 
Speciallärare eva Carlberg eriksson ledde 
själva teckenspråkskursen. Den innehöll 
dels presentation av material, dels träning 
i teckenspråk. Hon ansvarade också för 
en föreläsning om vad pragmatiska svå-
righeter kan innebära för vissa personer 
med språkstörning. Leg. logoped Anna 
Strömberg föreläste om vad en språkstör-
ning innebär och kurator Inger Löved-
Bates talade om samhällets stöd till för-
äldrarna. en hel del tillfällen gavs till frå-
gor och diskussioner. Samtliga dessa före-

läsare stannade hela helgen vilket gav 
möjligheter till kontakt och diskussion 
även under pauserna. på söndagen kom 
också Sofie Wikström och berättade om 
DHB:s och Afasiförbundets/talknutens 
projekt om ”Barn med språkstörning i ett 
livsperspektiv”. Hon visade den bok som 
nu är färdig och kommer att distribueras 
i november.

Utvärderingarna visade att kursen mot-
svarat de flestas förväntningar. Många, 
kanske alla, önskade en fortsättning. 
Något som alltid är väldigt värdefullt är 
ju – förutom alla föreläsningar – att träffa 
andra föräldrar i samma situation. 

en fortsättning planeras till våren 2008. 
TEXT: Eva Carlberg Eriksson

tUFF-kurs för föräldrar som har barn med grava språkstörningar

Logoped ylva Segnestam inledde med 
”Rytmiska, dynamiska och melodiska 
egenskaper i talet”. Det blev en nyttig 
repetition av alla prosodiska termer och 
ylva visade med upplästa exempel från 
antikens texter och olika dialekter. 

efter ylva kom lektor Johan Hofven-
dal, Stockholm vars rubrik ”Att tala om 
problem och få göra sig hörd” väckte 
nyfikenhet. Det handlade om utveck-
lingssamtalet i skolan. Johans avhand-
ling ”Riskabla samtal” bygger på 80 sam-
tal mellan lärare och föräldrar förda vid 
”kvartssamtal” i början på 1990-talet och 
utvecklingssamtal 2004. Skolverket ang-
er att man ska betona det positiva och 
stärka barnets starka sidor. I 8/10 fall tar 
läraren upp elevens prestationer ur ett 
bristperspektiv! Det som borde vara 
framgångsinriktat blir i stället felinriktat: 
”olle hade nästa inga fel på provet”, i 
stället för ”olle hade nästan alla rätt på 
provet”. Vi fick en guidning i hur man 
bör lägga upp samtalet med varsamhet 
och vilka fallgropar som finns. 

Under eftermiddagen talade psyko-
log petri partanen om Vygotskijs teorier i 
”Medierat lärande i utvecklingszonen”. 
Det här tilltalade mig som mest läst pia-
get tidigare. Alla barn har en utvecklings-
zon, en potential som det gäller för peda-
gogen att identifiera. Detta gäller även 
funktionshindrade barn! tänkandet 
utvecklas i det lärande samtalet. Lära-
rens frågor avgör om tänkandet stoppas 
– eller utvecklas. Frågorna kring en upp-
gift kan vara fokuserande, bakåtblickan-
de, instruerande och framåtblickande. 
en tråkig pedagogisk uppgift kan laddas 

med upplevelse om man gör den i varda-
gen: ”ta med mattetalet till affären!”. Det 
räcker inte med ett positivt förhållnings-
sätt utan eleven bör vägledas i sitt eget 
utvecklingsområde. Medierat lärande 
innebär vidare att pedagogen har en 
intentionalitet - en uttalad vilja att hjälpa 
barnet förstå världen. Det tysta klassrum-
met är ett hot mot tänkandets utveckling, 
man ska i stället stimulera barndialoger, 
pardialoger och gruppdialoger. Min 
reflektion efter denna föreläsning är att 
jag tror att vi logopeder är väldigt bra på 
att hitta ”nästa utvecklingszon” hos barn 
med språkstörningar t ex.   

Under lördagen kunde man höra 
psykoterapeut Margareta Normell tala 
om ”pedagogens inre rum”. Hon talade 
om svårigheter att hantera känslor i en 
värld där skolan och religionen inte läng-
re är normgivande. Föräldrar är mycket 
mer utlämnade till att själva bestämma i 
barnuppfostran än förr. Detta ställer krav 
på att människorna har ett stabilt inre 
”rum”. Margareta gick igenom de 9 
grundaffekterna och förmågan att identi-
fiera och uttrycka känslor. Det är viktigt 
att få bli arg (utan att kränka) både för 
barn och vuxna för att vi ska må bra i 
senare livet, men detta är något som är 
tabubelagt för många.  Det professionel-
la samtalet (lärare - förälder till exempel) 
ställer särskilda krav på den professio-
nelle att kunna reglera känslor, lyssna 
och ha en icke-värderande attityd.

psykolog Lilian Berggren talade om 
ICDp – vägledande samspel. ICDp = 
International Child Development pro-
grammes startade som en stiftelse 2000 

och bygger bland annat på FN:s Barn-
konvention. Målet är att främja en posi-
tiv uppfattning om barnet. genom att 
beskriva det positiva hos barnet sätter vi 
fokus på vad som är bra och fungerar 
och bemöter barnet därefter. Även bar-
net ska ha inflytande genom dialog och 
samspel. Inom ICDp samlar man på evi-
densbaserad forskning om vad som är 
bra för att barn ska må bra och man vet 
att insatserna ska göras tidigt, före sko-
lan. Man skapar hälsofrämjande baspro-
gram som ska genomsyra all verksamhet 
ända från förskolan. programmen bygger 
bland annat på Affektteorin och Vygot-
skij. 

Även lektor Maria thorell fick in 
Vygotskijs tankar genom att prata om 
språkutveckling genom lek. till exempel 
rollek främjar den proximala utveck-
lingszonen när barn agerar äldre än vad 
de är.   

Sist på lördagen blev det så dags för 
en riktigt underhållande mediakaramell: 
Stina Dabrowski som berättade om hur 
hennes intervjuer kan gå till och hur 
mycket arbete som ligger bakom. Vi fick 
se repriser av flera avsnitt ur intervjuerna 
med storheter som Margaret thatcher, 
Hillary Clinton, Al gore, Muammar 
Khadaffi och höra Stina berätta om vad 
som försiggått i kulisserna vid dessa 
intervjutillfällen. 
Vid årsmötet valdes Astrid Frylmark till 
ny ordförande i SFFL – vi gratulerar och 
önskar lycka till!   

TEXT: Birthe Holmqvist

”Samtal i samspel” var rubriken för årets kongressdagar på Hotel Clarion 12–13 oktober. 
Föredragen var mycket givande, särskilt för en logoped i skolan, som jag.

SFFL:s kongressdagar 2007 SFFL = Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
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Inför avslutningsfesten 9 juni, Linköping.

Vid Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi, enheten för logopedi, 
Sahlgrenska akademin vid göteborgs 
universitet. Vårterminen 2007.

Författare
Christina Lindhe leg logoped

Handledare
Lena Hartelius leg logoped,  
docent i logopedi

Opponent
Helene Karlkvist leg logoped,  
doktorand vid Institutionen för lingvistik

Examinator
Anette Lohmander leg logoped,  
professor i logopedi

Logopedstuderandes subjektiva 
skattning av individuell egen röst- 
och talträning

Sammanfattning: 
Syftet var att beskriva den subjektiva skatt-
ningen av individuell egen röst- och tal-
träning, ur ett studerandeperspektiv. Sex 
studerande på logopedprogrammets andra 
termin deltog i studien. Mätinstrument 
var ett skattningsformulär som deltagarna 
fyllde i efter varje undervisningstillfälle, 
totalt sex undervisningstillfällen per del-
tagare. Deltagarna fick där skatta hur det 
gick att förstå respektive att göra de prak-
tiska övningarna. De skattade också hur 
mycket de lärde sig av de övergripande 
momenten vid varje undervisningstill-
fälle: inledande samtal, övningar, samman-

fattning av övningar och genomgång av 
egen träning. Resultaten visade att fem 
av deltagarna skattade övningarna som 
signifikant lättare att förstå än att göra. 
Övningarna skattades som lättare att 
göra över tid. De övergripande momen-
ten skattades alla olika av deltagarna. 
Samtliga angav övningarna som ett av de 
två moment de lärde sig mer av. 

Uppsatsen presenterades på 
Nationell konferens i logopedi, 
Jönköping 22–23 november.

Uppsatsen kan beställas via Anna Karin 
Norrman 031-778 68 88 eller skrivas ut 
i pdf-format via författarens hemsida 
www.rostkonsult.se/FoU

Magisteruppsats i logopedi

Kurs 1 examinerad!
Logopedutbildningen vid Linköpings 
universitet examinerade sin första kurs 
den 8 juni i år. Aderton studenter hade 
nått fram till mål. Fyra år av hårt arbete, 
både för studenter och lärare, var till 
ända och vi kände oss alla rörda av stun-
dens allvar, undertecknad kanske mer än 
andra. Avslutningen inramades också av 
många anhöriga som ville fira, personer 
som varit med i planeringsarbete inför 

utbildningens start och sång och musik 
från Vadstena folkhögskola. Vi lärare 
kändes oss väldigt stolta över de duktiga 
studenter som nu avslutade sin utbild-
ning och påbörjade sitt yrkesliv som 
logopeder. Några hade redan hunnit 
”fuskat” lite som vikarier under våren. 

Vår förhoppning var att alla kände 
sig väl förberedda för yrkeslivet, inte så 
att de redan kunde allt men så att de 

hade verktyg att leta information. 
på kvällen den 9 juni hade yngre-

kursarna i kurs 2 ordnat en trevlig avslut-
ningsfest. Vi från kursledningen tackar 
för allt kurs 1 bidragit med och önskar er 
all lycka i framtiden. 

För kursledningen Logopedprogrammet 
Linköpings Universitet, Anita McAllister
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Jämförelse mellan föräldrars, förskole-
personals och logopedstudenters  
bedömningar av små barns tal och språk

Bergrós glad och Karoline Kumlin

Handledare
Inger Lundeborg
Christina Samuelsson

Sammanfattning
Den kunskap som ett barns föräldrar och 
förskolepersonal besitter om dess språk är 
värdefull att tillvarata, särskilt då formalise-
rade språkbedömningar kan vara svåradmi-
nistrerade med små barn. Detta kan exem-
pelvis göras via föräldraenkäter. Studiens 
syfte var att undersöka vilka likheter och 
skillnader som förelåg mellan bedömning-
ar av språklig förmåga hos barn, gjorda 
dels av föräldrar och förskolepersonal via 
en enkät, dels av logopedstudenter via en 
logopedisk bedömning. Studiedeltagarna 
utgjordes av 20 barn i åldrarna 2½–3 år, 20 
föräldrar och 14 förskolepersonal. Föräldrar 
och förskolepersonal besvarade 18 frågor 
ur föräldraenkäten Receptive expressive 
emergent Language test – 2 (ReeL-2) och 
barnen testades av logopedstudenterna på 
uppgifter motsvarande dessa frågor. Resul-
tatet visade bland annat att de genomsnitt-
liga procentuella överensstämmelserna 
mellan bedömargrupperna var goda. Ingen 
kombination av bedömargrupper var signi-
fikant mer överens än någon annan.

Vissa tendenser till skillnader framkom 
när materialet analyserades med avseende 
på språkliga domäner och enskilda frågor. 
Slutsatsen var att bedömargrupperna före-
föll kunna ge likvärdig, men inte identisk, 
information om barnens språkliga förmåga. 
Av den anledningen anses inhämtande av 
information från olika källor vara betydel-
sefull. Föräldraenkäter kan vara ett värde-
fullt verktyg i kontakten mellan logopeder, 
föräldrar och förskolepersonal och ökad 
användning av föräldraenkäter tros kunna 
förbättra samarbetet mellan dessa parter.

* * *
Omhändertagande av individer med 
läpp-, käk och gomspalt på ett sjukhus 
i Kenya

Stina Johansson

Handledare
Inger Lundeborg och Anita McAllister

Sammanfattning
Hälsan hos individer med läpp-, käk- och 

gomspalt (LKg) påverkas av det bemötande 
och den vård som ges. Majoriteten av 
befolkningen i Kenya kan inte betala för 
hälso- och sjukvård. Syftet med föreliggande 
studie var att studera omhändertagandet av 
individer med LKg på Moi teaching and 
Referral Hospital (MtRH) i västra Kenya.

Undersökningens inriktning var tidigt 
omhändertagande samt uppfödningspro-
blematik.

Vidare avsågs att beskriva rutiner kring 
barnafödande i allmänhet, samt hur barn 
med annan problematik än LKg vårdas på 
MtRH. Metoden var att studera journaler 
och sjukhusstatistik, samt att genomföra 
intervjuer med berörd personal och mödrar 
till barn med spalt. Resultatet visade att 
323 patienter hade registrerats de senaste 
nio åren, och läppspalt var vanligast före-
kommande. på MtRH finns rutiner för 
kirurgisk vård, och kostnadsfri operation 
erbjuds av operation Smile. Rutiner för 
psykologisk rådgivning, tal- och specialist-
tandvård saknas. Sjukhuspersonalen priori-
terar uppfödningsproblem, men hjälpme-
del saknas. Mödrarna beskrev uppföd-
ningsproblem, men uppgav att uppföd-
ningen fungerade tack vare personalens 
information. Slutsatserna är att MtRH i 
nuläget inte uppfyller internationella 
rekommendationer för LKg-vård. För barn 
utan spalt och barn med annan problematik 
finns fungerande rutiner, vilket inger hopp 
om att även LKg-vården kan förbättras.

* * *
Afasi-vänlig information inför funktionell 
undersökning av språk med magnet-
resonanstomografi (fMRI)

Marie Croné och Marie Karlsson

Handledare
Monika Sjöberg och Wolfram Antepohl

Sammanfattning
Funktionell magnetresonanstomografi, fMRI, 
kan användas vid analys av hjärnaktivitet 
hos personer som utför språkliga uppgifter. 
Syftet med föreliggande studie var att 
anpassa och utvärdera ett befintligt infor-
mationsmaterial och göra det afasi-vänligt 
inför fMRIundersökning.

Frågeställningarna var om ett anpassat 
informationsmaterial hade betydelse för för-
mågan att utföra språkuppgifter samt om 
materialet gick att använda på olika afasityper.

I studien medverkade sexton försöks-
personer varav sex deltog i fMRI-undersök-
ningen.

personerna hade varierande grad och 

typ av afasi, svenska som modersmål och 
var mellan 26 och 89 år, medelålder 57. ett 
informationsmaterial utformades i två ver-
sioner, och testades på samtliga. Försöks-
personerna utförde språkuppgifterna ord-
mobilisering och meningskomplettering.

Resultatet, efter anpassning av informa-
tionsmaterialet, visade att alla deltagare 
producerade signifikant fler ord (p < 0,05) 
och kompletterade signifikant fler meningar 
(p < 0,001) vid den slutgiltiga versionen. 
Resultaten från fMRI-analysen visade ojämn 
aktivering mellan mättillfällena vilket med-
förde svårigheter att utföra intra- och inter-
personella jämförelser.

Förlängd tid för att utföra uppgifterna, 
borttagande av kontrolluppgift tillsammans 
med afasivänlig, konkret information gav 
det förbättrade resultatet. ett gemensamt 
informationsmaterial fungerade för de afasi-
typer som förekom i studien.

* * *
Normering av Nordiskt Orofacialt Test  
– Screening (NOT-S) för barn i åldrarna 
3 till 6 år

Carin gustavsson, Cecilia Skoglund och
Hanna thelin

Handledare
Inger Lundeborg och Anita McAllister

Sammanfattning
orofaciala funktioner såsom mimik, tal, 
tuggning och sväljning är viktiga för livs-
kvaliteten.

Det råder generell brist på normerade 
test som bedömer dessa funktioner och 
därför har Nordiskt orofacialt test – Scre-
ening (Not-S) utvecklats. Syftet med före-
liggande studie var att normera Not-S för 
barn med typisk utveckling i åldrarna 
3:0–6:0 år. testet består av en strukturerad 
intervjudel och en undersökningsdel med 
sex avsnitt vardera. Kalibrering utfördes innan 
testningen inleddes och visade på hög 
inter- och intrabedömaröverensstämmelse 
(94 % respektive 96–99 %). Det var 132 
barn, 62 pojkar och 70 flickor, som deltog 
i testningen vilken utfördes på barnens för-
skolor. Resultatet visade att barn med typisk 
utveckling i åldersgruppen 3:0–3:11 år kan 
förväntas få en totalpoäng på 1,41± 0,96, 
barn i åldersgruppen 4:0–4:11 år en total-
poäng på 1,31±1,04 samt barn i ålders-
gruppen 5:0–6:0 år en totalpoäng på 
1,41±0,94. Det fanns inga generella signi-
fikanta ålders- eller könsskillnader. Signifi-
kanta skillnader återfanns på enstaka frågor 
och uppgifter inom avsnitten Dregling (V), 

examensarbeten i logopedi 2007
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser i logopedi från kurs I i Linköping. 
Fler sammanfattningar följer i nästa nummer av Logopednytt. Uppsatserna kan laddas 
ner i pdf-format från Linköpings universitets hemsida: www.ep.liu.se/searchresult.xsql.
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Näsandning (2) och oral motorik (5). Sam-
manfattningsvis kan konstateras att Not-S 
är ett lättadministrerat orofacialt test som 
med tillägg av denna normering har poten-
tial att bli ett välanvänt screeningmaterial 
för yrkesgrupper involverade vid bedöm-
ning av barns orofaciala funktion.

* * *
Produktion och perception av  
ordaccenter hos femåriga östgötska 
barn med typisk språkutveckling

Anna-Lena Lundqvist 
och Anna paulsson

Handledare
Christina Samuelsson

Sammanfattning
Det svenska språket innehåller prosodiska 
drag som realiseras genom betoning eller 
tonhöjdsförändring av ord eller delar av ord. 
ett sådant drag är ordaccenter, som kan 
utgöra lexikala kontraster. Utvecklingen av 
prosodi och ordaccenter startar tidigt, redan 
vid födseln och utvecklas sedan tillsam-
mans med övrig språkutveckling.

Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka hur femåriga östgötska barn 
med typisk språkutveckling producerar och 
diskriminerar ordaccentkontraster. Studien 
har även undersökt om dessa förmågor 
skiljer sig från varandra. Jämförelser har 
gjorts med en liknande studie på skånska 
femåringar.

Barnens produktion testades med hjälp 
av fem ordpar med ordaccentkontraster, som 
spelades in och bedömdes genom okulär 
besiktning av F0-kurvor. perceptuell bedöm-
ning av produktionen utfördes av 11 naiva 
lyssnare på 44 slumpvis utvalda ord. I 
undersökningen av barnens perceptuella 
förmåga att diskriminera mellan ordaccen-
terna fick de lyssna på en förinspelning av 
ordparen. orden presenterades i slumpvis 
ordning och barnen pekade på den bild 
som bäst passade ihop med ordet de hörde.

Studien visar att östgötska barn i likhet 
med skånska barn har svårt att i överens-
stämmelse med en vuxen modell producera 
ordaccenter. Jämförelse med modellen 
visar högre överensstämmelse med accent 
1 än med accent 2, medan den naiva lyssnar-
bedömningen visar att accent 2 var lättare 
att uppfatta. Östgötska femåringar har även 
svårt att uppfatta ordaccenter. Studien visar 
dock att barnen har lättare att uppfatta ord 
med accentkontraster än att själva produ-
cera dem.

* * *
Barn med språkstörning interagerar – en 
samtalsanalytisk studie av samtal mellan 
barn och barn samt barn och logoped

gabriella emanuelsson
och Johanna Håkansson

Handledare
Christina Samuelsson

Sammanfattning
Föreliggande studie behandlar hur barn 
med språkstörning interagerar. Vidare är 
den en samtalsanalytisk studie av samtal 
barnbarn och barnlogoped. Syftet var att 
studera hur gemensam förståelse uppnås i 
kommunikation samt att undersöka om 
skillnader förelåg mellan de två samtals-
typerna. Sju barn, tre flickor och fyra pojkar, 
med generell språkstörning deltog i stu-
dien. Samtliga går på språkförskola i södra 
Sverige. Samtalen spelades in, transkribera-
des samt analyserades. Resultaten visade att 
barnen initierade och responderade, åter-
kopplade, förhandlade, begärde förtydligan-
de samt reparerade yttranden relativt väl.

Vidare framkom ingen skillnad i yttran-
delängd hos barnen beroende på vem de 
kommunicerade med. Barnen upprätthöll 
ett samtalsämne tämligen adekvat. I logo-
pedbarnsamtalen utvecklades samspelet mer 
till ett längre händelseförlopp, till skillnad 
från barnbarnsamtalen, där samtalen centre-
rades kring ett eller ett par föremål. Sam-
talsanalys förefaller vara ett bra verktyg vid 
bedömning av kommunikation. Metoden 
visar barns språkliga styrkor och svagheter 
i vardagligt samspel. Samtalsanalysens 
resultat kan därefter användas för att träna 
social interaktion i vardagen, och där torde 
logopeden ha en betydande roll gällande 
handledning av kommunikativ träning.

* * *
Analys av samtal mellan personer med 
afasi och logopeder/anhöriga  
Användande av kommunikativa resurser 
i samarbete mot gemensam förståelse

Sofia Johansson och pernilla Östlund

Handledare 
Christina Samuelsson

Sammanfattning
I föreliggande studie undersöktes kommu-
nikativa resurser i samtal mellan tre perso-
ner med afasi och deras respektive logo-
ped/anhörig. Syftet var att identifiera och 
analysera resurser som samtalsdeltagarna 
gemensamt använde för att uppnå inter-
subjektivitet. Vidare undersöktes om det, 
utifrån vem personen med afasi samtalade 
med, fanns någon inverkan på hur de kom-
munikativa resurserna användes. Sex dyader 
spelades in och samtalsanalys användes för 
att studera materialet. Samtalsämnen valdes 
fritt av samtalsdeltagarna. Analysen resulte-
rade i identifiering av tre bevarade resurser 
hos personerna med afasi; upprepningar, 
gester och skratt. Det gemensamma för 
dessa resurser var; att de förekom i den 
naturliga sekventialiteten i samtalet, att 
deras kommunikativa funktioner uppstod i 
samarbetet mellan samtalsdeltagarna och 
att de bidrog till intersubjektiviteten. Resur-

serna visade även på en social kompetens 
hos deltagarna med afasi som ofta döljs av 
de språkliga hindren. Då de kommunikativa 
resurserna fick liknande funktioner i de olika 
dyaderna, är resultatet troligen generaliser-
bart till annan interaktion där personer med 
afasi deltar. Resursernas kommunikativa 
funktioner föreföll inte bero på vem sam-
talspartnern var. Slutsatsen var att språklig 
kompetens hos personer med afasi framför 
allt bör ses ur ett interaktivt perspektiv och 
att ett sådant förhållningssätt är önskvärt i 
logopediskt behandlingsarbete.  

* * *
En kartläggning av utvecklingen av 
läpp-, käk- och gomspalt-vården i 
Sverige främst under senare hälften av 
1900-talet

Karin tessell

Handledare
Inger Lundeborg och Anita McAllister

Sammanfattning
Läpp-, käk- och gomspalt (LKg) är en med-
född missbildning. Behandling och plane-
ring av vård för patienter i Sverige med 
denna missbildning utförs av specialistteam 
vid sex av landets stora sjukhus. Vården av 
personer med LKg har historiskt genomgått 
förändringar.

Syftet med föreliggande studie är att kart-
lägga hur LKg vården utvecklats i Linköping 
och Stockholm, främst under senare hälften 
av 1900-talet. Studien fokuserar på kirurgi, 
talbehandling och ortodontisk behandling.

en journalstudie genomfördes av 89 
journaler från talvårdsavdelningen vid  
Linköpings Universitetssjukhus. Spalttyperna 
som ingick i studien var unilateral och bila-
teral total spalt (U-LKg, B-LKg) samt isole-
rad gomspalt. patienterna var födda mellan 
1908 och 1995.

Intervjuer gjordes med en foniater, en 
käkortoped och en logoped, som samtliga 
under flera år var involverade i omhänder-
tagandet av patienter med LKg.

I studien framkom att det totala antalet 
operationstillfällen generellt har minskat 
för B-LKg och isolerad gomspalt. Sedan 
1975 har åldern vid operationerna varierat 
mindre mellan åren.

Även vårdtiderna vid operationerna 
har stabiliserats samt blivit allt kortare. 
Åldern vid första talbehandlingen har gene-
rellt sjunkit under 1900-talet och antalet 
talbehandlingar på sjukhuset i Linköping 
har sjunkit för patienter födda efter 1970.

Slutsatser som kan dras av föreliggande stu-
die är att:
•  tidpunkterna för operationer har blivit 

mer stabila. 
•  vårdtiderna vid operationer har blivit 

kortare.
•  antalet behandlingar, såväl operationer 

som talbehandlingar, har minskat.
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Studentuellt

I Sverige drabbas varje år cirka 12 000 
personer av afasi. en tredjedel av dessa 
är i yrkesverksam ålder [1]. Det har visat 
sig positivt för personer med lindrig afasi 
att öva kommunikation i grupp i en trygg 
miljö. psykosociala vinster kan till exem-
pel ses i form av en ökad social aktivitet 
och ökad självständighet [2]. Forskning 
visar också att personer med afasi som 
träffas och kommuicerar i grupp får en 
ökad tilltro till den egna kommunikativa 
kompetensen [3]. 

Under hösten 2006 påbörjades i  
Linköping planeringen av en studiecirkel 
för yngre personer med afasi. Initiativta-

varit med och valt litteraturen. Då vi inte 
är cirkelledare i egenskap av logopedstu-
denter utan som språkintresserade privat-
personer förs inga journaler. 

ett annat viktigt inslag i cirkeln är 
fikapausen då vi äter Vuxenskolans goda 
hembakta kanelbullar. Diskussionerna 
fortsätter och ofta utbyter deltagarna 
praktiska tips och erfarenheter samt venti-
lerar sina tankar kring stroke och hur var-
dagen påverkas. 

Vi hoppas att detta initiativ kan sprida 
sig till andra studieorter. Vi cyklar alltid 
från studiecirkeln med ”lätta pedaler” 
och ett leende på läpparna, berikade på 
så många fler sätt än i plånboken!  
 
[1] Afasi-förbundet i Sverige: www.afasi.se/
vad.shtml

[2] Marshall, R. C. (1999). Introduction to 
group treatment for aphasia: design and 
management. Boston: Butterworth-Heinemann.

[3] Brumfitt, S. M. & Sheeran, p. (1997).  
An evaluation of short-term group therapy  
for people with aphasia. Disability and  
Rehabilitation, 19(6), 221–30.

[4] LL-förlaget: www.lattlast.se

 Afasi, 
Röde orm 
och 
kanelbullar 

teXt & BILD: elin Bergman och 
Sofie Levander, termin 7, Linköping

gare var personer med afasi, anhöriga, 
artikelförfattarna samt ytterligare en elev 
på logopedprogrammet vid Hälsouniver-
sitetet i Linköping. en samarbetspartner 
hittades i Studieförbundet Vuxenskolan 
och i januari 2007 var det cirkelstart. 
Alla deltagare var under 65 år och hade 
lindrig afasi. Under våren träffades vi 45 
studietimmar fördelade på 15 tillfällen. 
Nu är vi inne på vår andra termin till-
sammans.  

Innehållet i studiecirkeln planeras 
utifrån deltagarnas önskemål. Fokus  
ligger på muntlig uttrycksförmåga, men 
även läs- och skrivövningar är omtyckta. 
Vår roll som cirkelledare är att hitta  
stimulerande övningar och se till att alla 
deltagare får talutrymme. Björnjakt, 
alkoholskatt och klimatförändringar är 
bara exempel på ämnen som har disku-
terats. Diskussionerna är livliga, stäm-
ningen god och skrattfaktorn hög. 

Deltagarna får uppgifter att jobba 
med mellan cirkelträffarna. Som en röd 
tråd har vi alltid en bok ur serien Lättläst 
[4]. I våras lästes novellsamlingen ”Den 
öppna gylfen” och nu följer vi Röde 
orms äventyr. Självklart har deltagarna 

Hej, Vi hab-logopeder i Norra regionen är intresserade av Hanen-metoden, It takes two to talk. Vi undrar vilka i  

Sverige som jobbar enligt den, vilka som har gått utbildning – och för vem. OCH framför allt om vi i Sverige ska  

samordna utbildningar på flera ställen i landet med kursledare från USA – om det är det som måste till för att man  

ska få använda sig av metoden fullt ut. Vilka erfarenheter finns? Vilka är intresserade? Ja, det är många frågor,  

och jag hoppas på många svar! 

Mvh, Sara Sigfridsson logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen i Lycksele och Umeå. sara.sigfridsson@vll.se
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 Lediga platser & kurser

Läs mer under ”Lediga jobb” 

LOGOPEDER  Ref nr NÄR136/2007

Handikappcentrum  
i Köping och Västerås söker

www.ltv.se

Vi arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktions-
hinder och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhället. 
Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga och närstående. 
Våra insatser ges i samverkan med den funktionshindrade själv, 
familjen och övriga samhällsresurser. Tillsammans utformar och 
planerar vi våra insatser utifrån personens speciella behov, egna mål 
och förutsättningar. De insatser vi ger kompletterar det stöd som 
ges av samhällets övriga instanser, samverkan med dessa instanser 
är en viktig del av vårt arbete. Handikappcentrum finns i Division 
Närsjukvård.
Vi bjuder in dig som är intresserad av att arbeta som logoped inom 
området handikapp & habilitering till en informationsträff 12/12 
2007 kl 13.30-16.00. Vi kommer att presentera Handikappcen-
trums olika verksamheter samt informera om vilka möjligheter till 
anställning som är aktuella i dagsläget. Denna dag kommer du att få 
möjlighet att träffa avdelningschefer och logopeder verksamma inom 
Handikappcentrum. Anmälan till informationsträffen gör du på 
telefon 021-17 48 00.

Arbetsuppgifter
Vi söker logopeder till våra team i Köping och Västerås som arbetar 
med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Du kom-
mer att göra bedömningar, ge insatser individuellt och i grupp, ge 
utbildning, handledning och information mm. Du kommer också 
att medverka i samordning av hela teamets insatser och planering 
för brukarna. Du kommer att arbeta tillsammans med arbetste-
rapeut, kurator, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. Vi 
erbjuder alla nyanställda medarbetare en bra introduktion i arbetet 
samt erfarenhetsutbyte genom regelbundna träffar med kollegor i 
verksamheten.

Kvalifikationer
Legitimation som logoped. Erfarenhet av habiliteringsarbete eller 
av arbete med funktionshindrade personer är meriterande. Stor 
vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga
Anställningsvillkor
2 tillsvidareanställningar samt 1 vikariat till 2008-12-31. Körkort 
erfordras. Arbetsgivaren beslutar arbetstidens förläggning, kvälls-
arbete kan förekomma. 
Upplysningar
Avdelningschef  Anna-Karin Elander, tfn 021-17 63 83.
Avdelningschef Annica Lembke, tfn 0221-264 14.
Fackliga företrädare
DIK, Rose-Marie Askljung, tfn 021-17 48 97.
Välkommen med din ansökan  
till Division Närsjukvård, Centrallasarettet, Ingång 43,  
721 89 Västerås, senast 2007-12-21 och märkt med ref.nr.
E-post: narsjukvard@ltv.se
Insända betygshandlingar återsändes ej.

Logopedverksamheten G�vleborg
s˛ker

Vik.Logoped
med neuro/allm�nlogopedisk
inriktning till Bolln�s sjukhus.

Upplysningar l�mnas av cheflogoped
Rose-Marie Svensson, tel: 026-15 47 11,
e-post: rose-marie.svensson@lg.se

Facklig representant f˛r DIK/SLOF:
logoped Karin Langesten,
tel: 026-15 47 80,
e-post: karin.langesten@lg.se

L�smer p�
www.lg.se/jobb

Landstinget i Östergötland

Legitimerad logoped
Barn- och ungdomshabilitering och
LSS Råd och stöd till vuxna, Motala

Du hittar mer information om tjänsten på
www.lio.se/jobb.

www.lio.se
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Upplysningar: 1:a linjechef Mimmi Hogland Blomkvist, 
0480-840 83, mimmih@ltkalmar.se

Sista ansökningsdag 27 december.

Läs mer om tjänsten på
www.ltkalmar.se/ledigajobb

• Habilitering Söder, Kalmar

Logoped
Tillsvidareanställning 75 %, möjlighet att fylla upp till 100 %.

Logoped Folke Bernadotte regionhabilitering
Folke Bernadotte regionhabilitering, fbh, tar emot barn och ungdomar med rörelsehinder och andra neurologiska funktions-
hinder i behov av specialinsatser. Arbetet bedrivs mest i dagvård under begränsade utrednings- och behandlingstider. Från
januari 2008 finns vi i nyrenoverade lokaler på Kungsgärdet center i Uppsala.

Söker du ett spännande och omväxlande arbete där du får samarbeta med många olika yrkeskategorier kring samma fråge-
ställning – då är du välkommen som logoped till oss!

Arbetsuppgifter
Logopedverksamheten omfattar bland annat Komic kommunikationscenter och ett team för ätproblem, det s k Matlaget.
Till oss kommer barn och ungdomar med grava rörelsehinder, kommunikationssvårigheter, förvärvade hjärnskador och
ätproblematik. Arbetet bedrivs i rollintegrerade team. Du arbetar kliniskt med barn och familjer med ansvar för de logope-
diska habiliteringsinsatserna. Vi samarbetar med olika yrkeskategorier och med barnets nätverk. Handledning till föräldrar
och personal ingår. Vi har egen kursverksamhet och i arbetsuppgifterna ingår att föreläsa. Du har ett nära samarbete med
två erfarna kollegor.

Vi har flexibel arbetstid, utbildningsmöjligheter, tillgång till friskvård och möjlighet till mentorskap. Inom fbh bedriver vi
forsknings- och utvecklingsarbete, och vi har en särskild fou-grupp som kan ge stöd och råd.

Kvalifikationer
Leg logoped gärna med erfarenhet, men framför allt intresse, av att arbeta med funktionshindrade barn och ungdomar.
Erfarenhet av arbete med barn i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt och av behandling av svåra
ätproblem är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper och intresse av fou-arbete.

Upplysningar
Avdelningschef Anette Winberg, 018-611 77 56. Logopederna Monica Bergh 018-611 77 71, Ingalill Ek 018-611 77 69 och
Christina Bergsten 018-611 77 69.

Välkommen med din ansökan
med ref nr kb07-70, meritförteckning och kopia på legitimation till agneta.lange@akademiska.se eller till
Akademiska sjukhuset, Kvinno- och barndivisionens administration, Agneta Lange, 751 85 Uppsala, senast den 2 januari 2008.

www.akademiska.se
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www.ltv.se

Vill du veta mer om Handikappcentrum   
Västmanland?
Vi bjuder in dig som är intresserad av att arbeta som logoped 
inom området handikapp och habilitering till en informationsträff 
12/12 2007 kl 13.30-16.00. Vi kommer att presentera Handi-
kappcentrums olika verksamheter samt informera om vilka möjlig-
heter till anställning som är aktuella i dagslägt. Denna dag kom-
mer du att få möjlighet att träffa avdelningschefer och logopeder 
verksamma inom Handikappcentrum samt söka de lediga tjänster 
eller vikariat som finns. Handikappcentrum har kontor i Västerås, 
Köping och Fagersta.
Anmälan till informationsträffen gör du till vår reception,  
tfn 021-17 48 00.
För fackliga upplysningar kontakta Rose-Marie Askljung  
tfn 021-17 48 97.

Visst låter det spännande? 
Varmt välkommen att besöka oss på Handikappcentrum i 

Västmanland

Logoped
till Logopedmottagningen i Kungsbacka

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

Du är också välkommen att ringa logoped  
Kerstin Johansson, tfn 0300-56 51 40.

Läs mer under ”Lediga jobb” 

LEG. LOGOPEDER
Västerås Närsjukhus söker

Västerås Närsjukhus består av tre verksamhetsområden, Rehabiliterings- 
medicinska Kliniken, Geriatriska Kliniken och verksamhetsområdet som inne- 
fattar Rehabenheten och Logopedmottagningen. 

www.ltv.se

till Logopedmottagningen – Ref nr NÄR 144/2007
På logopedmottagningen arbetar logopeder och administrativ 
personal. Vi har ett länsövergripande ansvar och arbete sker i hela 
länet. Vi arbetar i huvudsak med barn och vuxna med tal- och 
språksvårigheter, stamning, organiska och funktionella röststör-
ningar. Vi erbjuder handledning, många kollegor, möjligheter till 
vidareutbildning, ett stort förråd av test- och behandlingsmaterial, 
sekreterarservice samt trevliga och ändamålsenliga lokaler.
Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som är legitimerad logoped och vill arbeta med utred-
ning och behandling av tal- och språkförsenade barn, och skolbarn.
Kvalifikationer
Legitimerad Logoped. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2008-09-30,. Heltidsanställning, 
tillträde efter överenskommelse.

till Rehabenheten – Ref nr NÄR 149/2007
Rehabenheten består av  arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, 
psykologer och sjukgymnaster. Vi arbetar inom Geriatriska kli-
niken, Rehabiliteringsmedicinska kliniken och Medicinkliniken. 
Logopedverksamheten är länsövergripande och arbete i Sala och 
Köping kan förekomma. Vi har även logoped på kommunal/
landstingsgemensam rehabiliteringsavdelningar Bryggan/Bojen. 
Logopedassistent finns i Sala och Köping.
Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer i första hand att innefatta arbete inom Geriatris-
ka kliniken. Inom Geriatriken ansvarar vi för 16 slutenvårdsplat-
ser och öppenvård. Arbete kan även förekomma inom vår akuta 
strokeenhet, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Sala Närsjukhus 
och/eller Köpings lasarett. Arbetsuppgifterna består av att utreda, 
diagnosticera och behandla personer med neurologiskt betingade 
kommunikations- och sväljsvårigheter. Arbetet sker i team på 
avdelning och öppenvård. Hjälpmedelsutprovning av kommunika-
tionshjälpmedel förekommer. 
Kvalifikationer
Legitimerad Logoped. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar
Avdelningschef: Birgitta Törnblom 021-17 38 60
Verksamhetschef: Inger Wallenbert 021-17 54 93
Fackliga företrädare
DIK: Mona Barkensjö, 021-17 56 17
Välkommen med din ansökan  
till Division Närsjukvård, Centrallasarettet, Ingång 43,  
721 89 Västerås, senast 2007-12-15 och märkt med ref.nr.
E-post: narsjukvard@ltv.se
Insända betygshandlingar återsändes ej.

LOGOPED SÖKES… 
då verksamheten utvecklas från årsskiftet. 
Har du erfarenhet av barn/dyslexi och/eller afasi/neuro?
VILL du arbeta på en väl etablerad privat mottagning under frihet och ansvar?
Är du nytänkande, självgående och vill utveckla/-s?

du är mycket välkommen att höra av dig för mer info! 
ansökan: senast 071215.

Vänligen, Elisabet Mohammar, Leg logoped / Vd 
ÖNH-Logoped Center, Lidingö Sjukhus

rokvox@comhem.se  •  www.rokvox.se  •  08-765 09 91 •  070-715 47 31
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www.sahlgrenska.gu.se

Universitetslektor i logopedi
med inriktning mot språkstörningar hos barn och ungdom

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med drygt 51 000 
studenter och 5 500 anställda. Verksamheten bedrivs av nio fakulteter, 
till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor 
bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.

Anställningen är placerad vid institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi 

REF.NR: E 324 4593/07

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för 
klinisk neurovetenskap och rehabilitering, enheten för logopedi, 
bedrivs grundutbildning (logopedprogrammet), forskarutbildning 
och vidareutbildning på avancerad nivå, forskning i logopedi och 
samverkan med det omgivande samhället. Befattningsinnehavarens 
arbetsuppgifter blir att medverka i samtliga delar av verksamheten 
med huvudsaklig ämnesinriktning på delområdet språkstörningar hos 
barn och ungdom. Det innebär undervisning, forskningshandledning, 
forskning och administration. Vidare pedagogiskt utvecklingsarbete 
och internationalisering i enlighet med intentionerna i den nya 
högskolereformen (Bolognaprocessen).

BEHÖRIGHETSGRUND: Doktorsexamen, genomgången 
högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk skicklighet.

BEDÖMNINGSGRUNDER: Vetenskaplig och pedagogisk 
skicklighet. 

Vid tillsättningen kommer även administrativ skicklighet och 
förmåga till samarbete att beaktas.

Sökande som önskar bli prövad för anställning som professor skall 
särskilt begära det på första sidan i sin ansökan.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR: Prefekt Agneta Holmäng,  
tfn 031-786 31 38, Professor Anette Lohmander, tfn 031-786 68 82.

FACKLIGA FÖRETRÄDARE: OFR/S, Eva Sjögren,  
tfn 031-786 11 71, SACO, Gunnel Lindö, tfn 031-786 11 78, 
SEKO, Lennart Olsson, tfn 031-786 11 73.

ANSÖKAN: Sökande skall till ansökan bifoga curriculum vitae, 
intyg om doktorsexamen och intyg om formell högskolepedagogisk 
utbildning, samt meritportföljer i enlighet med de anvisningar som 
framgår av Sahlgrenska akademins Anvisningar för upprättande av 
meritportföljer. Samtliga handlingar skall inges i tre exemplar.

Rekvisition av anvisningar:  
www.sahlgrenska.gu.se/internt/personalhandbok/meritportfolj

De 10 skrifter som den sökande särskilt önskar åberopa skall inges 
tillsammans med ansökan i tre exemplar. Notera att sammantaget 10 
skrifter gäller oavsett om den sökande önskar prövning som professor 
eller ej.

Undertecknad ansökan, med angivande av referensnummer, skall vara 
inkommen till Sahlgrenska akademin, senast den 8 januari 2008
Postadress: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 
Registrator, Box 400, 405 30 Göteborg, Sverige.
Besöksadress: Medicinaregatan 3.

Kurskalendariet
Stuttering. The Nature... the Treatment. 
European Symposium on Fluency Disorders.
18–19 April 2008. Lessius University College, Antwerp, Belgium 
www.lessius.eu/symposiumstuttering

Kurser – SÖK våren 2008
Blisskurs
4–5 februari 2008 i Malmö. Kursledare: Boel Heister trygg 
För mer information och anmälan www.sit.se

TAKK – metodkurs
5 februari 2008 i Malmö. Kursledare: Ida Andersson 
För mer information och anmälan www.sokcentrum.se

GAKK – metodkurs
6 mars 2008 i Malmö. För mer information och anmälan  
www.sokcentrum.se

AKK – översiktskurs
13 mars 2008 i ystad. För mer information och anmälan www.sit.se

Autism och kommunikation
9 april 2008 i Malmö. För mer information och anmälan www.sit.se

GAKK – nationellt seminarium om kommunikation  
där saker, bilder och symboler ingår
18 april 2008 i Lund. För mer information och anmälan.  
www.sokcentrum.se

Cochleaimplantat (CI) och kommunikation vid  
flerfunktionshinder
8 maj 2008 i Malmö. Föreläsare: Ursula Willstedt Svenson och Boel  
Heister trygg. För mer information och anmälan www.sokcentrum.se

Kurser på DART jan-feb 2008
15 januari. Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i Widgit  
symbolskrift – grundkurs
16 januari. Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i Widgit  
symbolskrift – grundkurs
17 januari. Inprint
18 januari. Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i Widgit  
symbolskrift – grundkurs
21 januari. Introduktion till peCS – picture exchange Communication System
25 januari. Vad finns det för evidens inom området AKK – seminarium 
med fokus på kommunikation
28 januari. Handi II
6 februari. Kommunikationspass – grundkurs, halvdag
26 februari. Kom igång med skrivmiljöer i Widgit symbolskrift! Halvdag. 

För information om dessa och om ytterligare kurser på DARt var god se 
www.dart-gbg.org.

Mun-H-Center bjuder in till Oralmotorisk samling  
med tema behandling av dregling.
7 februari 2008. Burgårdens konferenscenter i göteborg.  
För mer information och anmälan kontakta Mun-H-Center  
tel 031-750 92 00 eller se www.mun-h-center.se

Ytterligare chans att få gå kurs om tvåspråkighet!
på grund av stor efterfrågan till den kurs som ska hållas i december  
2007 har ytterligare ett kurstillfälle anordnats, denna gång i samarbete 
med KI. tid och kursort: 26–27 mars 2008 på Karolinska i Huddinge. 
Det går bra att anmäla sig redan nu till inger.gillholm@lio.se

European Specialization in Fluency disorders (ECSF).
Klinisk fördjupningskurs om störningar i talets flyt, 20 eCtS (20 hög- 
skolepoäng). Kursen är ett samarbete mellan 8 olika europeiska  
universitet och ges på engelska. Kursen ges i form av 2 intensivveckor,  
första veckan i Antwerpen (April 08) och andra i Dublin (september 08) 
samt 4 uppföljningsmöten i göteborg. 
För ytterligare information kontakta Barbro Johannisson på enheten  
för logopedi, Sahlgrenska akademin vid göteborgs Universitet (barbro.
johannisson@neuro.gu.se). Sista dag för anmälan är 7 december 2007.

Tyvärr smög sig TRYCKFELSNISSE in i förra Kurskalendariet. 
De kurser för VT på DART var felaktiga, här finns ett urval av de ”rätta”  
kurserna och för resterande kursutbid vg se www.dart-gbg.org
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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
Madeleine Holmqvist
madeleine.holmqvist@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
Anna Nilzzon
anna.nilzzon@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

Vill du utveckla röst- och talträning för vuxna?
Margit Wibelfonden vill stimulera logopeder, hörsel- och taledagoger att 
finna nya vägar för röst- och talträning. Varje år delar fonden ut medel till 
den som vill förkovra sig eller som vill utveckla metoder som kan komma 
vuxna hörselskadade och döva till del.

Upplysningar kan ges av Kurt Lindfors 

och Hans Rimberg via e-post: 

kurt.lindfors@sdrf.se  eller  hans.rimberg@sdrf.se

Ansökningsblankett kan rekvireras från: 

Margit Wibelfonden

Stockholms Dövas Förening

Palmfeltsvägen 13B

121 62 Johanneshov

Sista ansökningsdag: 

30:e april  2008
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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.

Skriften är den första i sitt slag på svenska 
och vänder sig enligt författarna till 
exempel till personer som arbetar med 
röstkrävande yrken, personer som stude-
rar till sådana yrken och logopeder som 
undervisar och/eller arbetar kliniskt inom 
röstområdet. exempel ur innehållet är: 
uppkomst av röststörningar, förebyggande 
röstvård, röstergonomiska råd. två bila-
gor finns med frågeformulär, dels angå-
ende symtom på röststörning och dels 
angående riskfaktorer som kan bidra till 
uppkomsten av röststörningar. Skriften 
recenserades i Röstfrämjandets tidskrift 
Röstläget, oktober 2006 av Staffan Wilén, 
privatpraktiserande foniater i Stockholm 
och Hans Lindén körledare och sångare 
i Växjö och intresserade rekommenderas 
att ta del av deras synpunkter.

Kontakter pågår sedan en tid med 
Arbetsmiljöverket i Solna, enheten för 
organisatoriska och medicinska frågor, 
på initiativ av Maria Södersten, docent i 

logopedi vid Karolinska Institutet samt 
undertecknad, för att medverka i ombe-
arbetningen av Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling AFS: 1998:1, Belastnings-
ergonomi (Arbetsmiljöverket, Solna). I 
det sammanhanget har också påtalats 
behovet av att en skrift som Röstergonomi, 
rösten –  ett fungerande arbetsredskap tas 
fram med bearbetning till svenska förhål-
landen. på myndigheten har båda initia-
tiven mottagits med intresse och man är 
medveten om behovet av skriftlig infor-
mation om röstergonomi. en omorganisa-
tion pågår för närvarande inom myndig-
heten och man inväntar även eU direktiv 
inom ergonomiområdet, varför besked 
inte kunnat ges om när det kan bli aktu-
ell med revideringsarbete av skriftligt 
material.

till dess vill jag rekommendera den 
här skriften som, i många sammanhang, 
fyller ett behov av ett enkelt och över-
skådligt informationsmaterial på svenska 

om röstergonomi, skriven av författare 
med gedigen kompetens inom området. 
Referenslistan innehåller dessvärre enbart 
finsk litteratur – på finska!  För en samman-
ställning av internationella referenser, 
hänvisas till exempel till den artikel som 
omnämns i detta nummer av Logoped-
nytt, Voice ergonomics – an overview of 
recent research av Södersten, M., & Lind-
he, C.(2007). I: Berlin, C., & Bligård, 
L-o. (Red). proceedings från Nordic 
ergonomics Society Conference, Lysekil. 

Skriften kostar 14 € inklusive VAt 
och porto och kan beställa från Institutet 
för arbetshygien i Helsingfors, e-post:  
kirjakauppa@ttl.fi. 

Det går utmärkt att skriva på svenska.

Christina Lindhe, leg logoped
christina.lindhe@rostkonsult.se

031- 47 28 00, 0702-33 49 80

Röstergonomi 
– informationsskrift på svenska

Skriften Röstergonomi, rösten – ett fungerande arbetsredskap gavs 
2005 ut av Institutet för arbetshygien i Helsingfors. Författare är 
eeva Sala, docent i foniatri vid Åbo universitetssjukhus, Marketta 
Sihvo, docent och logoped ( i Finland talterapeut)  i tammerfors 
och Anneli Laine, ledande logoped vid Åbo universitetssjukhus. 
Samma år översattes skriften till svenska av Susanna Simberg,  
professor i logopedi vid Åbo akademi.

teMA – NR 1/2008

Du glömmer väl inte bort vårt temanummer om cochleaimplantat?!

Nummer 1, 2008, är tänkt att bli ett temanummer om cochleaimplantat (CI). 
Har du några tankar och idéer kring detta ämne? Möter du denna patientgrupp? Hur och vad 
tränar du med dem? Vilka problem kan uppstå? Hur ser du på detta med CI? Vilka erfarenheter 
har du? Fördelar? Nackdelar? Skriv till oss och berätta! 

Skicka in dina alster senast 9 januari.                                                                                 /Red V
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