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Ja, nu är vintern här och det har blivit min tur att knåpa ihop en ledare. 
det känns som om det var igår jag tackade ja till styrelsearbete i SLoF. 
det har varit en hel del att sätta sig in i och tiden har gått i en rasande fart. 

Av styrelseuppdragen tog jag på mig ansvaret att vara kontaktperson för 
LFF-arna, vilket är alla våra lokalfackliga runt om i Sverige. Tack vare att 
kommunikationen idag främst sker via mail är dialogen snabb och utbyte  
av information sker båda vägarna. Stundom har det varit en livlig korrespon-
dens med frågor och undringar som rör vår profession och inte minst löner. 

Som logoped på ett relativt litet sjukhus i norra regionen har jag, och själv-
klart fler med mig, ett stort intresse av att bredda kunskapen om oss logo-
peder och vår profession. Information behövs till såväl vårdpersonal,  
landstingspolitiker, kommunpolitiker, patientorganisationer som kommun-
medborgare om vad vi är bra på och varför vi behövs. en önskan jag har  
är att vi alla logopeder gör gemensam sak och använder eU –dagen den  
6 mars till att göra just det. Skriv i lokaltidningar, boka möten med kommun-
politiker, ha ”öppet hus” för att visa verksamheten osv. egentligen är det  
bara fantasin som sätter gränser. Tillsammans kan vi uppmärksammas och 
höras och helst också synas!

Susanne Westerbring 
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen vill önska alla läsare en rik-
tigt god fortsättning på 2008! Vi hop-
pas på ett inspirerande och givande 
professionsår.

•  Från och med januari kan ni runt om i 
landet hitta gratisvykort med förbundet 
som avsändare. Mer info om detta 
projekt på annan plats i detta nummer 
av LN.

•  Arbetet med programmet inför kom-
mande Logopedstämma, mars 2009, 
är i full gång. Har du önskemål, för-
slag eller idéer gällande programmet 
och dess innehåll är de välkomna via 
mail till: inger.gillholm@dik.se

•  den 23/1 deltog representanter för 
Svenska Logopedförbundet vid ett 
informationsseminarium anordnat av 
Prioriteringscentrum i Linköping.  
Syftet med seminariet var att öka  
samverkan mellan centret och vård-
förbunden samt att sprida information 
om prioriteringar i vården. 

•  det är hög tid att planera för årets 
Europeiska Logopeddag som tradi-
tionsenligt firas den 6/3. Mer info på 
webben och i detta nummer av LN.

•  Som nämnts tidigare kommer ytter-
ligare två kurstillfällen kring flersprå-
kighet under 2008. det första äger 

rum i Stockholm i mars och det andra 
i Umeå i maj. All information hittar 
du på www.logopedforbundet.se

•  Styrelsen sammanträdde via telefon 
den 16/1. Nästa styrelsemöte är inpla-
nerat den 13/2.

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Svenska logopedförbundet i  
sam arbete med Karolinska  
Institutet och Afasiförbundet: 

Aura Kagan 
kommer 
till Sverige igen!
3-dagars kurs på 
KI Huddinge 
den 17–18–19 juni 2008.

För mer information och anmälan, 
se www.logopedforbundet.se.

Svenska Logopedförbundet 
anordnar 2-dagarskurs med 

Eva-Kristina Salameh:

Språkstörningar & flerspråkighet 
– konsensus i logopedisk 

utredning och behandling.

•  Den 26–27 mars på Karolinska institutet, 
Huddinge. 
Kursen arrangeras i samarbete med  
Karolinska Institutet.

•  Den 29–30 maj i Umeå. 
Kursen arrangeras i samarbete med Umeå 
Universitet.

För mer information och anmälan, 
se www.logopedforbundet.se.

2 ytterligare chanser!



Bakgrund
För några år sedan kom ett förslag till 
den internationella logopedorganisationen 
CpLoLs generalförsamling om att anordna 
en dag för att uppmärksamma logopeder 
och logopedi. Tanken med dagen var att 
den kunde vara gemensam för alla orga-
nisationens medlemmar. 

Många olika förbund och intresseför-
eningar har egna dagar för att uppmärk-
samma sina idéer i hela europa eller till 
och med i hela världen. Tänk bara på 
internationella stamningsdagen som in -
faller den 22 oktober varje år. Anled-
ningen till att Logopeddagen firas just 
den 6 mars är att denna dag är CpLoLs 
födelsedag. 1988 bildades CpLoL (Comite 
permanent de Liaison des orthophonistes/ 
Logopedes de l’Union europeenne) 
genom att de första nio medlemsländer-
na enades om och skrev under stadgan 
den 6 mars. det totala antalet logopeder 
som numera ingår i CpLoL är över 
50 000 runt om i europa. 

Tema Logoped
Temat som CpLoL enats om för denna 
den tredje europeiska logopeddagen är 
barn med neurologiska funktionshinder. 
gemensam slogan för dagen är ”Speech 
and Language – Lost and found”. Inför 
årets logopeddag har CpLoL inte produ-
cerat något gemensamt material. detta 
år vill man istället lämna fältet fritt för 
varje land att utforma firandet utifrån res-
pektive lands förutsättningar och behov 
utan krav på att trycka upp broschyrer 
och affischer.

Logopedförbundets utvärderingar av tidi-
gare års firande har dock visat på att de 
teman som CpLoL tagit fram snarare har 
fungerat exkluderande än varit till hjälp. 
Vidare har även mycket resurser tagits 
från det svenska styrelsearbetet för att 
lösa frågeställningar kring översättning 
av slogans, gemensamma posters m m. 
detta tillsammans med avsaknaden av 
gemensamt europeiskt material detta år 
har lett oss fram till beslutet om en dag 
av mer generell karaktär.

Styrelsen tror mer på vikten av ett 
brett deltagande än på att uppmärksamma 
en eller ett par diagnosgrupper årligen. 
Avsikten med dagen är att sprida kunskap 
om VAd vi logopeder gör och VILKA 
grupper som kan behöva vår hjälp. Vi vill 
arbeta för en allmän logopeddag där alla 
former av logopedi och logopediska 
verksamheter kan få utrymme!

informationsmaterial, vykort och 
ballonger
då vår strävan inför årets Logopeddag är 
att så många som möjligt ska kunna fira 
har vi detta år satsat på väldigt allmänt 
material. 

parallellt med Logopeddagsfirandet 
drivs en kampanj med gratisvykort för att 
öka kännedomen om logopeder. dessa 
vykort finns även att beställa kostnads-
fritt från kansliet. Tanken är att vykorten 
antingen kan delas ut till allmänheten 
eller skickas till beslutsfattare för att t. ex. 
påtala bristen på logopeder. 

ett firande ska också vara festligt och 
precis som det anstår ett kalas av rang 

finns det ballonger med Logopedförbun-
dets logga inför årets Logopeddagskalas. 
Använd dem att smycka er mottagning 
med eller gå ut på stan och dela ut 
dem!

precis som tidigare år finns det även 
mer traditionellt informationsmaterial att 
rekvirera från kansliet. Utbudet finns på 
hemsidan under ”Trycksaker”. Merparten 
av detta material berör barn och barn-
språk. det är givetvis  önskvärt att även 
kunna erbjuda ytterligare material med 
fokus på röst, stamning, dysfagi, förvär-
vade språkstörningar, AKK m m. Styrelsen 
är mycket medveten om den efterfrågan 
som finns och arbetar på att utöka utbu-
det av informationsmaterial. 

synpunkter, kommentarer eller frågor?
det är verkligen styrelsens förhoppning 
att så många som möjligt tar tillfället i akt 
att uppmärksamma vår yrkeskår den 6:e 
mars.

Synpunkter, kommentarer och frågor 
med anledning av Logopeddagen är varmt 
välkomna och mailas till; 
ingrid.kongslov@dik.se

Med önskan om en riktigt lyckad 
Logopeddag!

Styrelsen

europeiska logopeddagen 
6 mars 2008  Tema – Logoped

den 6 mars 2008 kommer alla europas logopedförbund traditionsenligt att sätta gemensamt fokus på logopeder. 

Inför detta års firande har styrelsen för Svenska Logopedförbundet beslutat att göra dagen till en ”allmän” 

logopeddag snarare än att fokusera ett specifikt tema knutet till en eller ett par diagnoser eller frågeställningar. 

Temat för den europeiska Logopeddagen 2008 i Sverige är därför rätt och slätt Logoped.

5
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Roliga dagar i Jönköping!

Ett givande program
en eloge till arrangörerna för ett prickfritt 
program, med intressanta – och roliga! 
– storföreläsningar, och däremellan kort-
föredrag på 15-25 minuter med tio minu-
ters paus för förflyttning. det fanns alltså 
alla möjligheter att plocka ihop sitt eget 
smörgåsbord av nya kunskaper! dessut-
om bjöds ett italienskt smörgåsbord som 
inte gick av för hackor till minglet på 
kvällen. Mycket trivsamt, och att få träffa 
vänner och kursare från andra orter är 
onekligen en stor bonus med konferenser!

de tre större föreläsningarna hölls av 
Allan Comstedt, Mats granlund och 
Torgny Svensson, dessutom fick vi alla 
lyssna till, och naturligtvis även delta i, 
en paneldiskussion kring evidens i forsk-
ning och kliniska förbättringsarbeten.

har du hrMi? 
Först ut var Allan Comstedt som talade 
om etik i vården: om hur lika vi är, hur vi 
har samma längtan och rädslor, och hur 
vi ändå behöver få respekt för våra olik-
heter. Han avslutade med ett citat: 
”Någonstans i skogen finns en oväntad 
glänta som endast den som kan gå vilse 
kan finna.” (Tomas Tranströmer). Alla i 
lokalen verkade ta till sig dessa visa ord…

Mats granlunds föreläsning om ICF 

För andra gången anordnades en nationell konferens i logopedi i Jönköping. det  
var två roliga och lärorika dagar med många olika föreläsare; såväl nyutexaminerade  
som nydisputerade logopeder delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

mynnade ut i en ”bikupeuppgift”. Var och 
en skulle tänka ut ett patientfall att disku-
tera utifrån ICF i smågrupper. det var 
både intressant och lärorikt, även om det 
kanske inte i första hand kom att handla 
om ICF vid just vårt bord! Hur påverkar 
till exempel det journalsystem man 
använder ens tänkande kring en patient?

I en föreläsning som gränsade till 
stand up comedy berättade Torgny Svens-

son om sina tankar om hur man antingen 
kan ”gå till jobbet, eller gå hemifrån – 
och lämna både hjärta och hjärna där-
hemma!”. Han menar att konsten att 
fånga dagen och hitta den inre drivkraf-
ten går ut på att man måste ha Helt Rätt 
Mental Inställning (HRMI) – och det får 
man väl hålla med honom om?

Kortföredragen handlade om röster-
gonomi, CI, CAT-S, LKg, AKK, gomplat-

Intresserade åhörare.

Torgny Svensson underhöll och väckte tankar.
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Skvaller: det glunkades om ett 
samarbete mellan studieorterna 
kring en hemsida där alla sökbara 
kurser ska komma att presenteras, 
nog så viktigt om en internationell 
mastersexamen ska införas –  
denna kräver i så fall fem års  
studier. Vi hoppas att studieorterna 
snart ska berätta mer om detta, 
gärna på denna plats!

tor och mycket mer… Vi fick se ett nytt 
oralmotoriskt bedömningsmaterial och 
ett föredrag var en ren värvningsövning 
till intensiv stamningsterapi (det verkar 
faktiskt väldigt intressant och givande, 
hoppas många anmält intresse!). 

en fundering uppstår ändå: är vi lite 
dåliga på att peppa våra studenter? För 
varje år görs väl kanske en 40 exjobb i 
logopedi i landet? (gissning mellan tum-
men och pekfingret – minst tio/de tre 
största studieorterna och så några till). 
detta är ju forskning som vi som kliniker 
i många fall efterfrågat – nog borde ännu 
fler exjobb kunna presenteras vid ett 
sådant här tillfälle? Med viss (tidigare!) 
erfarenhet av att bokstavligen skaka fram 
skribenter vill vi redaktörer passa på att 
hojta uppmuntrande: passa på, ta chan-
sen – har du något att presentera som 
passar på nästa års logopeddagar, vare 
sig du är exjobbare, kliniker eller fors-
kare, så vänta inte på att bli tillfrågad, 
anmäl ditt intresse nu!

teXt: camilla Björnram och Malin 
sixt Börjesson, redaktörer, logopednytt

BilD: anna-Karin Jeppson, 
Qulturum, Jönköping

Mats granlund Anette Lohmander

Den tredje nationella 
konferensen i logopedi 

hålls även den 
i Jönköping 2008, 

vi ses där!

forts. nästa sida
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Logopedernas nationella konferens i  
Jönköping är på väg att bli en lyckad tra-
dition. efter premiären förra året, hölls 
en uppskattad uppföljare i november 
och när den avslutades ”krävde” de cirka 
160 deltagarna att det blir en nästa år 
också. 

– det känns väldigt roligt, även om 
det förstås är mycket jobb med att 
an ordna en sådan här träff, säger Birgitta 
Henning, cheflogoped i Landstinget i 
Jönköpings län. Konferensen är ett sam-
arbete mellan Landstingets logopeder, 
Qulturum (landstingets utvecklingsavdel-
ning) och Sahlgrenska akademin vid 
göteborgs universitet. Med den har logo-
pederna fått ett efterlängtat forum för 
spridning av forskning och utvecklings-
arbete. 

– Det är verkligen viktigt att träffas 
för att sprida ny kunskap och dela erfa-
renheter för att få ökad samsyn. Det blir 
lätt så att alla arbetar på sitt eget sätt och 
det blir svårt att göra jämförelser med 
andra liknande verksamheter i landet, 
säger Birgitta Henning. 

Konferensen inleddes med psykolog 
Allan Comstedt som talade om etik och 
bemötande i vården. det är alltid lika 

intressant och nyttigt att få reflektera över 
dessa ämnen.

Med hjälp av Mats granlund, profes-
sor i psykologi vid Hälsohögskolan i  
Jönköping, arbetade deltagarna med att 
fördjupa kunskapen om ICF (en alltmer 
använd klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa).  
 den andra dagen startade med en 
paneldiskussion där man försökte belysa  
hur evidensbaserad kunskap kan stödja 
det vardagsnära kliniska arbetet – och 
vice versa. deltagarna uppmuntrades 
verkligen till att oftare i vardagen fundera 
över hur vi kan skaffa evidens för det vi 
gör. det måste inte vara stora undersök-
ningar. gräv där du står och börja med 
den verksamhet som du har alldeles nära 
dig. Man kan ju börja med att försöka 
använda samma protokoll och checklistor 
i sitt dagliga arbete för att lättare kunna 
göra jämförelser. 

Logopedutbildningarna behöver kon  -
tak   ten med klinisk verksamhet för att stu-
denterna ska kunna få förslag på vad 
som behöver mätas och undersökas i det 
logopediska arbetet. därför är det en 
viktig kanal att föra kliniska frågeställ-
ningar till studenter för att ge studenterna 

idéer om vad som bör beforskas. en 
annan viktig och vanlig fråga är: Hur förs 
forskningens resultat ut till klinisk verk-
samhet? Ja, till exempel genom denna 
typ av konferenser.  

I Sverige har vi tidigare inte haft fora 
för denna form av redovisningar.

en stor del av konferensdagarna 
innehöll naturligtvis kortföredrag som 
visar de studier och den forskning som 
pågår i landet inom logopedins olika 
verksamhetsområden. I år var habilite-
ringen väl representerad med många 
redovisningar av olika studier av kom-
munikationssätt. det fanns också en del 
föredrag av mer klinisk karaktär som 
beskriver olika metoder.

det är nu beslutat att det blir en 
nationell konferens i Jönköping även 
2008. det är viktigt att alla hjälper till 
genom att bidra med kortföredrag – det 
gäller också seniora forskare. Förutsätt-
ningen är ju att det finns resultat från 
forskning och studier som ska föras ut till 
kliniskt verksamma.

teXt:  Birgitta henning, Jönköping
BilD: anna-Karin Jeppson, 

Qulturum, Jönköping

Nationell konferens i logopedi i Jönköping 2007 
– kommer att arrangeras även 2008.

Även kortföredragen var välbesökta.

forts. från föregående sida
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Här finns information om rehabiliterings-
anläggningar för personer med förvär-
vade hjärnskador som stroke, trauma-
tiska hjärnskador och afasi. Anläggningar 
med inriktning från medicinsk rehabilite-
ring, arbetsinriktad rehabilitering, grupp-
boenden, dagliga verksamheter etc. Här 
finns även olika utbildningar och kurser 
för hjärnskadade, till exempel folkhög-
skolor.

Hjärnskadeforum vänder sig till ska-
dade, anhöriga, vårdpersonal och andra 
intresserade som söker information om 
rehabilitering.

Många får en skallskada
Så många som 20 000 får en skallskada i 
Sverige varje år – 80 procent är lätta, 10 
procent är måttligt svåra och resterande, 
10 procent är allvarliga skallskador. där-
för vet vi att rehabiliteringen efter en  
skada är av yttersta vikt.

Hjärnskadeforums syfte är att hitta 

www.hjarnskadeforum.se 
på gång!
Nu kan vi presentera en ny webbplats på Internet – Hjärnskadeforum.
det unika med Hjärnskadeforum är att vi vill presenterar utbudet av den 
hjärnskaderehabilitering som finns i runt om i Sverige.

eTT LIV SoM RÄddAS 
SKA oCKSÅ LeVAS

information om hjärnskaderehabilitering 
och sprida uppgifterna. Webbplatsen 
utvecklas kontinuerligt, ny information 
tillkommer vartefter.

Just nu tar vi kontakt med alla anlägg-
ningar för att marknadsföra och instruera 
hur det går till att komma med på webb-
platsen Hjärnskadeforum. Anläggningar-
na får ett lösenord för att kunna lägga in 
och uppdatera sina uppgifter. När det 
arbetet har avslutats kan vi lansera Hjärn-

skadeforum för den breda publiken, vilket 
tillfaller i 2008. det kommer att synas 
väl på många ställen när det blir aktuellt.

du kan lätt ta kontakt med mig Annett 
Hessel projektledare på Hjärnkraft om 
du vill veta mer på 08-447 45 35 eller 
e-post annett@hjarnkraft.nu
        

annett hessel, projektledare

” ”
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ett sjuttiotal barn fick ett CI i Stockholm 
under 1990-talet. Verksamheten var starkt 
ifrågasatt av många barndomsdöva samt 
yrkesverksamma inom hörsel- och döv-
området (Jakobsson, 1997 och 2000, 
Åkerström, 1995). Barnen som operera-
des på 1990-talet har nytta av sina CI på 
så sätt att de får information om omgiv-
ningsljud samt att de har utvecklat talat 
språk i varierande grad, men det är en 
hög andel av barnen (ca 15–20 %) som 
inte längre använder CI. en majoritet av 
de barn som fick CI på 1990-talet går på 
specialskola och har teckenspråk som 
förstaspråk. 

Mycket har dock förändrats! Under 
2000-talet har hörselscreening för nyföd-
da införts på allt fler ställen, och fr.o.m. 
2007 screenas nästan alla barn som föds 
i Sverige. det innebär bl. a. att hörselska-
dade och döva barn kan komma igång 
med hörapparatanpassning och eventuell 
teckenspråksinlärning i ett tidigt skede. 
det är en mycket liten grupp som är så 
döva att de är i behov av ett CI. det rör 
sig om kanske 20–25 barn per år i hela 
Sverige. Ca 2 promille av alla barn som 
föds är i behov av hörapparat för att 
utveckla talspråk, så den gruppen av 
barn är mycket större (ungefär 200 barn 
per år). det är viktigt att komma ihåg att 
barn med CI fungerar som hörselskadade 
i varierande grad när de använder sina 
CI. Medelåldern för barn vid CI-opera-
tionen har sjunkit, och vid vår sektion 
ligger den på ca 14–15 månader. det 
yngsta barnet som fått ett CI hos oss var 
sju månader gammalt. enligt flera studier 
är tidig operation (innan ca 12 månaders 
ålder) den enskilt viktigaste faktorn när 

det gäller möjligheterna till en god  
hörsel- och talspråksutveckling. Andra 
viktiga faktorer är att barnet använder CI 
hela dagarna och att familjerna får ett 
målinriktat hörsel- och talspråksstöd.

Under 2000-talet har drygt 200 barn 
opererats i Stockholm, och numera får 
barnen bilaterala CI (ett till vardera öra). 
Barnen kommer främst från stockholms-
regionen och från den norra delen av 
landet. Övriga barn i Sverige opereras 
vid andra sjukhus i landet. Hörselhabili-
teringen ansvarar för de regelbundna 
insatserna kring barnens hörsel- och tal-
språksutveckling, och för vissa barn 
introduceras också teckenspråk. Barnen 
fortsätter att besöka oss på CI-sektionen 
med regelbundet återkommande inter-
vall, ca 2 ggr per år.  Vi arbetar i team, 
och familjerna får träffa ingenjör, audio-
nom, logoped och vid vissa återbesök 
träffar de också läkare och kurator. 

Logopederna vid CI-sektionen träffar 
barn och föräldrar innan operationen 
och vid varje återbesök tills de är ca 
16–18 år gamla. Under återbesöken gör 
vi olika språktester för att kunna ge åter-
koppling till föräldrarna om deras barns 
utveckling i förhållande till andra barn 
med CI samt i förhållande till normalhö-
rande barn. Vi gör bl. a. Reynells test, 
TRog, ppVT III, Renfrews benämnings-
test och delar av Lundamaterialet/Fonem-
testet. dessutom bedöms barnets talför-
ståelighet enligt en internationell skatt-
ningsskala. de senaste åren har allt fler 
barn med CI uppnått resultat i nivå med 
kronologisk ålder framför allt på språk-
förståelsetest (Reynell, TRog osv).  Intro-
duktion av ett benämningstest sedan 

några år tillbaka har dock påvisat att 
benämning är svårt för barn med CI, lik-
som för många andra hörselskadade 
barn (Borg et al. 2006). det bör också 
poängteras att gruppen barn med CI är 
heterogen och en stor andel av barnen 
(ca 30 %) har tilläggshandikapp vilket 
bl. a. påverkar hörsel- och talspråksut-
vecklingen.

I världen finns ca 11 700 personer 
med bilaterala CI varav de flesta är barn. 
Sammanlagt finns det över 200 barn med 
bilaterala CI i Sverige och det är en hög 
siffra sett i relation till befolkningsstorle-
ken om man gör internationella jämfö-
relser. (endast Norge har fler bilateralt 
opererade barn!) Förhoppningen är bl. a. 
att bilaterala CI ska ge barnen möjlighet 
att utveckla lokalisationsförmåga samt 
bättre förmåga att uppfatta tal i bullriga 
miljöer. Många föräldrar berättar också 
att de upplever stor trygghet i att barnen 
har två CI om något tekniskt fel skulle 
inträffa. Vår sektion genomför en longi-
tudinell studie i samarbete med Linkö-
pings universitetssjukhus där 65 barn 
från Stockholm och 15 barn från Linkö-
ping medverkar. 

Två logopeder vid CI-sektionen har 
gått en utbildning i AVT (Auditory Verbal 
Therapy) i Kanada. det är en metod där 
föräldrar får kontinuerligt stöd i hur de 
kan hjälpa sitt barn med CI och/eller hör-
apparat att utveckla talspråk via lyssnan-
det. AVT är idag ett behandlingsalternativ 
inom hörselhabiliteringen i Stockholm. 
Utbildning i AVT-metodiken har genom-
förts med bl. a. logopeder, specialpeda-
goger och audionomer, och en ny kurs 
planeras starta hösten 2008.

Lägesrapport från logopederna vid Logopedkliniken, 
sektionen för cochleaimplantat, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

det känns roligt att konstatera att Logopednytt anordnar ett temanummer om CI! 
När de första medfött döva barnen fick CI i mitten av 1990-talet fanns det ett fåtal logopeder 
som arbetade med döva och hörselskadade barn, men vi tror att den ökande förekomsten av 
barn med CI ökat intresset för att arbeta med hörselskadade barn vilket är positivt! 
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•  Under året har det publicerats två 
magisteruppsatser vid Karolinska Insti-
tutet om barn med CI, en om gramma-
tisk förmåga och språklig medvetenhet 
(Ristolainen, Molde, 2007) och en om 
talförståelighet (Reinert, Tingstadius, 
2007). 

•  Under åren 2002–2006 genomfördes 
ett talspråksprojekt, ”Talutveckling hos 
små barn med cochleaimplantat”, i sam-
arbete med professor Iréne Johansson. 
I projektet bildades nätverk av föräld-
rar, yrkespersoner och anhöriga för att 
förbättra samarbetet kring små barn 
med CI, och språkträningsförslag med 
inriktning på prosodi och fonologi 
utprövades. projektrapport och dVd 
kan beställas: se nedan!

Talspråksprojektet har utmynnat i ett 
samarbete med Hatten Förlag AB som 
gett ut ett talträningsmaterial baserat 
på projekterfarenheterna. 

Språkotek – föräldrar till barn med CI 
har möjlighet att låna material hos 
oss! 

Pilotprojekt med mutterplattor som ett 
pedagogiskt hjälpmedel för hörselska-
dade barn/barn med CI i samarbete 
med Iréne Johansson. 

Vi ser stora möjligheter för en god tal-
språksutveckling hos barn med CI! den 
kommer dock inte av sig självt, och 
många föräldrar har berättat att talspråks-
utvecklingen hos deras barn med CI/hör-
apparat krävt betydligt mer tid, kunska-
per och engagemang än deras normal-

projektrapport 5a ”Talutveckling hos små barn  
med cochleaimplantat; en interventionsstudie.  
ett pedagogiskt koncept; Teori och metodik. 
Sektionen för cochleaimplantat, december 2006. 
Kostnad: 100 kr.  

dVd: Språklekar för små barn med CI. 
Kostnad: 150 kr. 
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hörande barns språkutveckling. Logope-
der – med sina specialkunskaper inom 
området tal- och språkutveckling – är 
sålunda en efterfrågad yrkesgrupp hos 
föräldrar till barn med CI!

elisabet.ostlund@karolinska.se
ulrika.a.johansson@karolinska.se
madelen.snickars@karolinska.se

Institutionen för klinisk vetenskap, inter-
vention och teknik.  
Huvudämne: Logopedi examensarbete 
d-nivå, 20 poäng. Vårterminen 2007.
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Grammatisk förmåga och språklig med-
vetenhet hos barn med cochleaimplantat. 
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d-nivå, 20 poäng. Vårterminen 2007.
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en debatt som präglades av mycket käns-
lor och där flera av de första barnen fak-
tiskt blev den dörrmatta som banade väg 
för CI i vårt land. Barn som blev tillsagda 
att inte använda rösten. Barn som inte 
fick någon hörselstimulans i förskola och 
skola. Barn som inte stimulerades att 
bära sin CI-processor. Intresseorganisa-
tionerna inom döv/hörsel hänvisade till 
FN:s Barnkonvention när man krävde ett 
förbud mot CI-operationer på barn under 
18 år. detta är några av förklaringarna 
till att Sverige har kanske europas högsta 
antal av icke användare av cochleaim-
plantatet under 90-talet.

Har då acceptansen och debatten 
mot CI försvunnit i takt med att fler och 
fler kan konstatera att CI är en av de 
största teknologiska landvinningarna i 
modern tid för att kunna återskapa ett 
sinne? det skulle man kunna tycka och 
bland professionella inom förskola, skola 
och habilitering finns det idag en otrolig 
vetgirighet över att lära sig mer för att 
kunna stödja barn med CI på bästa sätt 
att utveckla kommunikation och språk.

Inom dövrörelsen tycks emellertid 
aldrig debatten och ifrågasättandet av 
föräldrarna ta slut. I Svenska dagbladet i 
november -07 blossade debatten upp på 
nytt. Föräldrar till CI-hörande barn ifråga-
sätts. parallellerna mellan CI, språkligt 
folkmord och nazismens judeutrotning 
beskrivs på ett sätt som förvånar idag när 
CI är en framgångsrik habiliteringsmetod 
för döva barn.

Tydligen är CI på barn fortfarande en 
intressepolitisk dilemma.

det är emellertid positivt att det idag 
finns större insikter om att det behövs ett 
förändrat synsätt inom döv/hörselområ-
det. Förändring behövs eftersom vi idag 
ser en annorlunda grupp döva barn (inser 
alla det?). en förändring kommer natur-
ligtvis aldrig att ske om vi inte anser att 
det behövs. en förändring sker endast 

när du känner dig så obekväm över en 
situation att du inte står ut längre. 

Målgruppen döva har redan föränd-
rats och är under fortsatt stark förändring 
pga snabb utveckling av teknologin och 
större insikter om hjärnans neuroplastici-
tet. Vi ser en ny generation döva idag 
och i framtiden kommer gruppen ytterli-
gare att förändras. 

på en konferens i Köpenhamn i som-
ras lyssnade jag till Carole Flexer, profes-
sor från USA. Hon uttryckte många kloka 
ord bl. a.:

 

”If we deliver the service 
we have done 

we will get 
what we expect. 

If we want different outcomes 
we need to do

things differently. 
This is not a morality play 

or a discussion 
about right or wrong. 

It is a discussion 
about outcomes”

det är väl snart dags att sätta ned foten 
och konstatera att barn inte ska vara en 
dilemma i en intressepolitisk debatt eller 
vara ett verktyg för att upprätthålla ett 
bevarande tänkande istället för ett 
utvecklande tänkande. Vi har verkligen 
spenderat alltför många år med att disku-
tera rätt eller fel och i förlängning haft ett 
mindre fokus på det individuella barnets 
utveckling och möjligheter och hur vi 
ska ge barnet de bästa förutsättningarna.

Vi gör ett vägval i samband med att vi 
diskuterar resultat. Carole Flexer menar 
att vi inte ska prata om utveckling av 
lyssnandet utan utveckling av hjärnans 
kapacitet – det auditiva centrat. om inte 
hjärnan stimuleras får vi inte heller 
någon neural utveckling. Nyttjas inte de 
nutida teknologiska förutsättningarna i 
form av cochleaimplantat så ger vi  
barnet den bästa utvecklingen som  
kunde ”köpas” 1950! Är vi nöjda med 
det, frågar Carole Flexer, eller vill vi ha 
”up to date” utveckling av (re)habilite-
ring och lärande i förskola/skola? det är 
viktigt att komma ihåg att vi idag 2007 
ska förbereda barnen för 2030-talets 
arbetsmarknad och samhälle inte 1970, 
enligt Carole Flexer.

”Never has a parent asked me for an 
advice that matches the year of 1970”, 
säger Carole Flexer.

påståendet är fortfarande efter snart två 
decennier med cochleaimplantat på 
barn hyperaktuellt. Som ett led i att 
utveckla bra lyssnande – nej förlåt (!!), 
utveckla det auditiva centrat i hjärnan 
tidigt, poängterar Carole Flexer hur vik-
tigt det är att hjärnan får så bra informa-
tion som möjligt och då gäller:

•  Hörapparatsutprovning på spädbarn
•   Cochleaimplantatoperation på barn 

under ett år
•   Alla bebisar med CI eller hörapparat 

bör också ha ett FM-system för att ge 
hjärnan optimal ”input” även i stökiga 
miljöer.

det är viktigt att komma ihåg att hjärnan 
inte bryr sig om huruvida stimuleringen 
sker via en elektrisk stimulering eller via 
s. k. ”normal” hörsel utan det handlar 
om när hjärnan får stimulering. Hjärnan 
anpassar sig. enligt Carole Flexer visar 

Föräldrar till döva/gravt hörsel-
skadade barn med CI kräver  
up-to-date-habilitering!
Barnplantorna bildades 1995, fyra år efter det att det första minderåriga  
barnet i Sverige opererades. Initiativtagare var en mindre grupp föräldrar 
som under några år med fasa följt debatten mot cochleaimplantat (CI). 
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statistik på att 90 % av barn med grav 
hörselnedsättning som erhåller ett CI 
före två års ålder erhåller ett förståeligt 
tal om

• processorn är programmerad optimalt
•  processorn används alltid (ständig 

input)
•  barnet erhåller extra träning och extra 

auditiv stimulering  t.ex. AVT (Audio 
Verbal Therapy)

Utifrån ovanstående är det märkligt att 
det i Sverige inte finns en enda AVT 
pedagog inom lokal hörselvård eller pri-
vat. därför måste vi föräldrar verkligen 
fråga oss vilka möjligheter till auditiv 
utveckling hos barnen dvs utveckla lyss-
nandet för en god språkförståelse och 
talutvecklingen lokal hörselvård erbju-

TEMA: cochleaimplantat

der. Är det så att habiliteringen är kvar i 
det som Carole Flexer beskriver som 
1970-talet? Fakta är att våra medlemmar 
– föräldrar till barn med CI och barn med 
hörapparat – kräver en habilitering som 
förbereder barnen för 2030, 2040-talet. I 
det ingår också föräldrakurser som ligger 
i tiden. 

på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge/Stockholm har några special-
pedagoger och logopeder haft förmånen 
att gå en AVT utbildning i Kanada. Anna 
persson, Ulrika Johansson och Rosi 
Kilander från Karolinska Universitets-
sjukhuset har engagerat berättat om detta 
på flera föräldrakurser i Barnplantornas 
regi. Föräldrar i Stockholmsregionen har 
också fått lära sig mer om AVT och dess 
grunder. 

I AVT är konceptet att det faktiskt är 

föräldrarna som är ”kunden” då barnen 
lär sig bäst av föräldrarna. därför är sam-
arbetet föräldrar – pedagog en av hörn-
stenarna i AVT arbetet.
Några viktiga principer inom AVT är

•   förespråka tidig diagnos (hörsel
screening)

•   att rekommendera omedelbar 
anpassning av adekvat hörhjälpmedel 
(CI, hörapparat)

•   att guida föräldrar för att de ska  
kunna hjälpa sitt barn att integrera 
lyssnande och talad kommunikation  
i vardagen

•   att guida föräldrar att skapa en hemma-
miljö som främjar och stöder lyssnande 
och talspråksutveckling

▲
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TEMA: cochleaimplantat

Studien
Syftet var att studera språkförmågan hos 
barn med CI jämfört med normalhörande 
barn, samt hur bakgrundsfaktorer synes 
påverka språkförmågan inom CI-gruppen. 

Studien omfattade 20 barn med CI 
(CI-gruppen) och 32 normalhörande barn, 
som alla undersöktes med två språkliga 
undersökningsmaterial för att kartlägga 
den grammatiska förmågan och den 
språkliga medvetenheten. Jämförelser 
gjordes sedan mellan CI-gruppen och 
barn i samma hörselålder*, och i samma 
kronologiska ålder**. dessutom analy-
serades samband inom CI-gruppen. 

Barnen i CI-gruppen hade fått CI före 
tre års ålder, haft CI i minst tre år, hade 
svenska eller teckenspråk som moders-
mål, och hade inga tilläggshandikapp. 
Samtliga går på kontroll på CI-enheten 
på Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge.  

Resultat och reflektioner
Vid jämförelser med barn i samma kro-
nologiska ålder befanns CI-gruppen som 
helhet ha signifikant lägre resultat med 
avseende på båda språkförmågorna. När 
CI-gruppen däremot jämfördes med barn 
i samma hörselålder hade CI-gruppen 
endast signifikant lägre resultat när det 
gäller språklig medvetenhet, medan inga 
signifikanta skillnader förelåg beträffande 
grammatisk förmåga.  

I denna studie noterades liksom i 
tidigare forskning att gruppen barn med 
CI är mycket heterogen. dock bör näm-
nas att barnen undersöktes i en helt tal-
språkig miljö, och klarade det mycket 
bra. Vikten av att inte bara beakta den 
kronologiska åldern, utan även hörsel-
åldern vid exempelvis språkbedöm- 
ningar, blev tydlig. Kanske kan även hör-
selåldern beaktas vid till exempel skol-
placering. I framtida studier vore det 
intressant att även inkludera en kontroll-

grupp bestående av hörselskadade barn 
med hörapparater.  

Vår förhoppning är att denna studie 
bidragit till ökad kunskap om språktilläg-
nandet hos de svenska CI-användarna i 
jämförelse med normalhörande barn. 
Stort tack till alla som hjälpt oss att göra 
denna studie möjlig!

teXt: charlotte Molde, logoped och linda 
ristolainen, logoped

Magisteruppsatsen skrevs under vårter-
minen 2007 på logopedprogrammet, 
Karolinska Institutet i Stockholm, i sam-
arbete med våra handledare elisabet 
Östlund, CI-enheten, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Huddinge, samt Ing-Mari 
Tallberg, CLINTeC, Karolinska Institutet.

*Hörselålder räknas här från att processorn kopp-
lats in, till testdagen hos barnen med CI, och från 
födseln hos den normalhörande kontrollgruppen. 
** Kronologisk ålder är barnets ålder vid testtillfället.

grammatisk förmåga och språklig medvetenhet 
hos barn med cochleaimplantat (CI)
Idag kan många barn med grav hörselnedsättning/dövhet ges möjlighet att utveckla hörsel 
genom CI. detta kan möjliggöra en talspråksutveckling, även om talspråksförmågan i gruppen 
barn med CI befunnits vara mycket varierande. Tidigare studier har kopplat detta till faktorer 
som operationsålder, språkmiljö, psykosociala faktorer samt en rad individuella faktorer. det 
behövs dock mer forskning, och även vidare kartläggning av svenska förhållanden. 

✣
Många föräldrar till barn med CI och 
hörapparater hoppas nu att det ska startas 
AVT-utbildningar av AVT-pedagoger på 
fler platser i Sverige. Vi i Barnplantorna 
hoppas på ett stort engagemang hos 
logopeder att skaffa sig AVT-certifiering. 
det finns ett otroligt sug bland föräldrar-
na efter er få som eventuellt har denna 
kompetens.

Audio Verbal Therapy ligger i tiden 
inte bara eftersom vi har en förändrad 
grupp döva barn idag, men också att 
synsättet på föräldrars roll i habilitering-
en håller på att förändras. Inom AVT väg-
leds föräldrarna till att vara goda språk-
givare och kommunikatörer med sina 
barn. Föräldrar idag är och vill vara 
involverade som samarbetspartner till 
logoped, hörselpedagog etc. för att på 
bästa sätt kunna stödja sitt barn i hem-
miljön.

Vi ser inte bara en ny grupp döva/
gravt hörselskadade barn växa fram och 

en målgrupp som kommer att genomgå 
ytterligare förändringar. Föräldrar idag är 
upplysta, vetgiriga och nyfikna. det krä-
ver up to date 

•  information
•  habilitering
•  professionella
•  förskola och skola

Utifrån ovanstående är det viktigt att 
logopeder och andra skaffar sig kompe-
tens inom Audio Verbal Therapy bl. a. Vi 
måste alla vara up to date för barnens 
skull och också ständigt följa utveckling-
en. Visst är det spännande!

TEXT: Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande BARNPLANTORNA

BILD: Madeleine Gyllenram

Mer information www.barnplantorna.se
Här kan du också beställa filmen ”Cochle-
aimplantat – att återskapa ett sinne”
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examensarbeten i logopedi 2007

Arbetsminne och receptivt lexikon 
hos barn med cochleaimplantat –  
en undersökning med SIPS och PPVT

Susanna Andersson och 
eva Thuresson Muhrman

Handledare
Björn Lyxell, phd, professor
Malin Wass, FM, doktorand
Karin ebrelius-Nilsson, leg. Logoped

Sammanfattning
Cochleaimplantat (CI) är en av de största 
medicinska innovationer som gjorts 
under de senaste 20 åren. Med hjälp av 
ett sådant kan barn med grav hörselned-

Här kommer den sista sammanfattningen av magisteruppsatserna i logopedi från  
kurs I i Linköping. Uppsatserna kan laddas ner i pdf-format från Linköpings universitets 
hemsida: www.ep.liu.se/searchresult.xsql

sättning eller dövhet få möjlighet att höra 
och utveckla ett talat språk. Många barn 
med CI uppnår dock inte den förväntade 
språknivån. orsakerna till detta är ännu 
inte fullt förstådda och vidare forskning 
är därför nödvändig. I föreliggande stu-
die deltog 9 barn i åldrarna 6;7–12;4 år 
med CI. Syftet med denna studie var att 
undersöka kognitiv och språklig förmåga 
med fokus på arbetsminne och receptivt 
lexikon hos barn med CI. I detta syfte 
användes utvalda delar ur det datorbase-
rade testbatteriet SIpS (Sound Information 
processing System) samt ppVT (peabody 
picture Vocabulary Test). Testresultaten 
analyserades på grupp- och individnivå. 
dessutom jämfördes testresultaten med 

resultat från en kontrollgrupp normal-
hörande barn.

Barnen med CI presterade lägre än 
kontrollgruppen på gruppnivå. enskilda 
individer presterade dock i nivå med 
barnen i kontrollgruppen vilket innebär 
att det är möjligt för barn med CI att uppnå 
goda resultat på de undersökta aspekterna. 
Resultaten i studien indikerar också att 
sen implantation inte alltid behöver vara 
ett hinder för god språklig utveckling.

Samband mellan arbetsminne och 
lexikon påvisades hos barnen med CI 
samt hos kontrollgruppen. Inget sam-
band kunde påvisas mellan undersökta 
bakgrundsvariabler och testresultat.

Hur kan man fira logopeddagen? 6 MARS 2008

• dela ut ballonger*

•  Skicka vykort* till beslutsfattare, lokala 
politiker m fl 

• posterutställning*

• Utdelning av broschyrer*

• Tidningsartikel 

• Öppet hus 

•  Information till samarbestpartners  
i kommunen*

• Öppen telefon 

• Tidningsannons 

•  Uppsökande verksamhet t ex BHV,  
bibliotek, öppna förskolor, förskolor/
barnomsorg, skolor, äldreboenden,  
dagliga verksamheter m m

• Föreläsningar 

• Radiointervju 

• Samverkan med bibliotek 

• Tillgängliga logopeder 

• direktutskick 

• Intern information 

• Information på hemsida 

• Mailutskick 

•  Kontakta lokala media (radio, TV, press)

• Bjuda på ”logopedbakelser”

•  Låna ut en logoped (kanske i samver-
kan med det lokala biblioteket)

•  Samverkan med bokhandel genom  
ex gratis föreläsning

Material markerat med * finns att beställa 
kostnadsfritt från kansliet!

Styrelsen

FÖRSLAG TILL LOKALA AKTIVITETER
Tidigare år har den europeiska logopeddagen uppmärksammats på olika sätt runt om i landet. Vi har fått  
rapporter om verksamheter som har bjudit in till öppet hus, hållit föreläsningar och delat ut informations-
material. Långt fler än väntat har också fått uppmärksamhet genom intervjuer och artiklar i lokala dags-
tidningar samt intervjuer i radio. 
Även kroppen behöver sitt en festlig dag som denna och det har avnjutits, delats ut eller erbjudits även  
logopedbakelser och logopedtårtor.
endast fantasin sätter gränser för hur ni kan bidra till att göra logopeder och logopedi mer kända för  
allmän heten denna dag. Nedan finns en lista med förslag på aktiviteter – hoppas att det finns något om kan  
inspirera er!
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Leg. logoped Lisa Krosse, vår 
kära vän och kollega har hastigt 
och oväntat avlidit. Hennes när-
maste är livskamraten Ulf ereskog 
och familjens fyra söner Fredrik, 
Jesper, Viktor och Hannes.

Lisa föddes i Stockholm 1948 och växte 
upp på Lilla essingen och Kungsholmen. 
efter studentexamen i Kungsholmens Läro-
verk läste hon engelska på universitetet 
innan hon påbörjade logopedutbildning-
en. Sin första tjänst hade hon i Östersund 
och efter ett par år blev hon mamma till 
Fredrik. I början av 80-talet återvände 
Lisa till Stockholm och Sabbatsbergs 
logopedmottagning där hon var en upp-
skattad och kunnig röst- och stamnings-
logoped.

När sönerna Viktor och Hannes var i 
förskoleåldern flyttade familjen till Nykö-
ping där Lisa lade ner ett stort arbete för 
att skapa goda kontakter inom barnhälso-
vården för att uppnå större förståelse för 
vad språkstörning innebär för barnet och 
föräldrarna. Lisa hade en mycket god 
förmåga att skapa professionella kontak-
ter på ett informellt sätt så att alla parter 
kände sig delaktiga. Som logoped var 
hon mycket uppskattad för sitt prestige-
lösa förhållningssätt. Hon förmedlade inte 
bara kunskap utan också mänsklig värme 
och ett brinnande engagemang som 
smittade av sig på studenter och kollegor. 

Lisa var en omtänksam och klok 

Till minne av vår arbetskamrat 
Lisa Krosse, som lämnat oss den 
10 oktober 2008.

Lisa kom till Nyköping 1990 och börja-
de då arbeta på en ny barntjänst, flyttad 
från Barnhälsovården till Logopedmot-
tagningen. Fram till sin bortgång arbetade 
Lisa med barn med språkstörning, stam-
ning och LKg. Hon var mycket uppskat-
tad av dessa små patienter och deras för-
äldrar och det var tydligt hur mycket Lisa 
brydde sig om och värnade om dessa, 
som hon kallade dem, ”pyttar”. Lisa var 
under lång tid engagerad i arbetet med 
att starta en språkförskola i Nyköping, 
något som hon fick se bli verklighet 
under 2006. Lisa var en uppskattad med-
arbetare som gärna spred sin gedigna 
kunskap till andra. Hon var en varm per-
son med humor och hon var ofta glad, 
trots sin svåra sjukdom. Vi saknar henne 
mycket. 

Arbetskamraterna i Nyköping/Sörmland. 

mamma, en varm och levande person 
och hemmet stod alltid öppet för söner-
nas kamrater. Trots sin svåra diabetes 
hade Lisa förmågan att njuta av livet. 
Hon tyckte om att resa och underhöll oss 
med spännande beskrivningar av famil-
jens eskapader i Indien, Marocko, öststa-
terna och grekland. Skönlitteratur var ett 
starkt intresse och till bokcirkeln i Nykö-
ping kom hon alltid väl förberedd med 
kloka tankar och reflektioner. Hon var 
mån om att bibehålla långvarig vänskap 
och hade en nära krets av goda vänner. 
Tillsammans med Lisa blev det alltid här-
liga samtal med mycket skratt och en dos 
allvar. Till vår vinklubb i Stockholm var 
hon självskriven sedan starten för 25 år 
sedan. Varje månad kom hon till oss med 
ett brett och varmt leende och pustade ut 
efter en runda på museer och i second 
hand-affärer. 

Lisa och hennes familj hade ett eget 
paradis ute på Vikbolandet. Att vara där 
ute med familjen och katterna, granne 
med korna, strosa omkring i skogen, fixa 
till begagnade möbler och odla blom-
mor och potatis det var frihet för Lisa.

Nu är hennes fysiska plats tom men 
för hennes familj och för oss som var 
hennes vänner är minnena starka och 
fulla av liv. Vi hör hennes glada röst och 
kan lätt återkalla minnet av hennes varma 
kramar och rappa kommentarer.

Birgitta Dahlqvist, christine hyll, 
Barbara Zetterqvist och Gunilla Östgren

Till minne

Som Ni säkert känner till har jag under 
lång tid ägnat mig åt att framställa test 
och informations- och träningsmaterial 
avsedda för logopedisk diagnostik och 
logopediskt omhändertagande av afasi-
drabbade. det är roligt att så många har 
köpt dessa material men nu har ett pro-
blem uppstått. Flera av materialen är slut 
och eftersom försäljningen sker via den 
klinik jag arbetar på och utan vinstintresse 
– vi tar bara betalt för tryckkostnaderna 
och i någon ringa mån för arbetsinsatsen 
– kan jag inte trycka upp nya upplagor 
utan att veta att åtminstone de flesta 
exemplaren blir sålda. För att veta om 
och i så fall ungefär hur många exemplar 
av materialen jag ska låta nytrycka, vore 
jag mycket tacksam om Ni som vet (eller 

tror) att Ni kommer köpa något av mate-
rialen inom de närmaste åren vill kon-
takta mig via e-post och ange vilket/vilka 
material Ni är intresserade av. 

Material som är aktuella för tryckning
GNU 
(Grundläggande Neuropsykologisk 
Undersökning), som är ett test avsett för 
framför allt förstgångsbedömningar/upp-
följningsbedömningar och som förutom 
språk och talmotorik även prövar andra 
mentala förmågor.

SBP 
(Svensk BenämningsPrövning), som är 
ett test som prövar substantivbenämning.

Tre versioner av Token test, som nu är 

utprövade på en svensk normalgrupp. 
Manual med normer, blanketter och 
”plasttokens” ingår.

MPPA 
(Menings-produktions-program vid afasi), 
som är ett träningsmaterial lämpligt att 
använda vid dysgrammatism.
Trettio enkla texter, som är ett häfte 
med korta berättelser av ”vuxenkarak-
tär” med tillhörande frågor. en diskett 
eller Cd-skiva med materialet bifogas så 
att texterna kan anpassas efter behov.

Jag är tacksam att få svar så snabbt som 
möjligt!

Pia Apt
neurologiska kliniken, UMas, Malmö 

pia.apt@skane.se

Upprop till alla neurologopeder i Sverige!

Leg. logoped 
Lisa Krosse
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Till glädje för nuvarande och framtida 
logopedstudenter och deras lärare börjar 
det nu ges ut allt fler svenskproducerade 
läroböcker och läroböcker på svenska, 
som är skrivna just för logopedutbild-
ningarna, men som även är användbara 
för andra yrkesgrupper, t. ex. lingvister, 
specialpedagoger, psykologer och läkare.

Under 2007 utkom ett värdefullt 
bidrag till den svenska litteraturen i logo-
pedi i Språkutveckling och språkstörning 
hos barn, utgiven av Ulrika Nettelbladt 
och eva-Kristina Salameh vid logopedut-
bildningen i Lund. det är, som titeln anger, 
den första av två delar, där en senare del 
kommer att behandla framför allt prag-
matik och intervention. Förutom redaktö-
rerna medverkar även gisela Håkansson 
och Kristina Hansson som författare till 
kapitel i boken. Samtliga författare har 
en gedigen erfarenhet som lärare vid 
logopedutbildningen i Lund och delar av 
boken har utprovats i utbildningen där 
och på andra håll där de föreläst i 
ämnet.

Bokens inledningskapitel utreder på 
ett tydligt sätt vad språkstörning hos barn 
kan vara, med utgångspunkt för en språk-
ligt baserad modell. därefter följer ett 
kapitel som ger en historisk bakgrund till 
hur man sett och idag ser på språkstör-
ningar hos barn. Boken är sedan upp-
lagd så att det för var och en av aspek-
terna fonologi, grammatik och lexikon 
först kommer ett kapitel om hur förmå-
gan utvecklas och därefter ett kapitel om 
fonologiska, grammatiska respektive  
lexikala problem hos barn med språk-
störning. de två sista kapitlen behandlar 
bedömning av språklig förmåga hos barn 
och specifik intervention som gäller 
fonologi, grammatik och lexikon. I slutet 
av boken finns även en matnyttig  
kommenterad bibliografi för den som vill 
läsa mer i ämnet.

Boken bygger på en språkvetenskaplig 
och logopedisk grund, vilket är av stort 
värde för logopedutbildning och för spri-
dande av logopedi bland andra ämnes- 
och yrkesgrupper och i samhället. den 
är också mycket systematiskt uppställd. 
Kapitlen har, till exempel, praktiska fakta-
rutor som lyfter fram och sammanfattar 

viktiga punkter. genom att kapitel om 
utveckling följs av kapitel om språkstör-
ningar kan boken användas för att knyta 
ihop undervisningsmoment om språkut-
veckling och språkstörningar inom varje 
område. 

I kapitlet om fonologisk utveckling 
ges först en översikt över svenskans fono-
logiska system, därefter beskrivs hur 
fonologisk utveckling studerats. detta 
leder fram till en utförlig redogörelse för 
fonologiska utvecklingsstadier. Kapitlet 
avslutas med en klargörande genomgång 
av olika teorier som är relaterade till 
fonologisk utveckling. I det omedelbart 
efterföljande kapitlet om fonologiska 
problem hos barn med språkstörning ges 
först en modell för att beskriva och ana-
lysera sådana problem, som innehåller 
autonom beskrivning och den stadiemo-
dell för utveckling hos svensktalande 
barn med språkstörning som utvecklats 
av Nettelbladt. Relationen mellan per-
ception och produktion tas upp, fonolo-
giska förenklingsprocesser beskrivs utför-
ligt och till sist presenteras olika förkla-
ringsmodeller, som problem med auditiv 
perception, perceptuell strategi, arbets-
minne, och språklig bearbetning. den 
parallella strukturen hos de två kapitlen 
gör det lätt att anknyta utveckling och 
språkstörning på ett pedagogiskt sätt.

Kapitlet om grammatisk utveckling 
har en parallell struktur till kapitlet om 
fonologisk utveckling med en översikt 
över svenskans grammatik, empiriska 
studier, grammatiska utvecklingsstadier 
för produktion och förståelse och teorier 
om grammatisk utveckling hos barn. 
Även kapitlet om grammatiska problem 
hos barn med språkstörning har ungefär 
samma uppbyggnad som kapitlet om 
fonologiska problem. en modell presen-
teras och problem med grammatik i 
interaktion respektive grammatisk förstå-
else beskrivs. Även här finns i slutet en 
del där ett par olika förklaringsmodeller 
(generativt perspektiv och processbar-
hetsteorin) beskrivs. Här saknar man 
emellertid beskrivningar av andra förkla-
ringsmodeller, som t. ex. konstruktions-
grammatik, som idag används mycket. 
Kapitlen om grammatik är inte lika utför-

liga som dem om fonologi. 
Lexikal utveckling och lexikala pro-

blem, slutligen, upptar också ett mindre 
utrymme än fonologi. Här nämns också 
att semantik har varit mindre studerat 
inom logopedi än fonologi och gramma-
tik. efter en inledning med definitioner 
beskrivs tidig och sen lexikal utveckling 
och teorier om lexikal utveckling. där-
efter behandlas lexikala problem hos 
barn med språkstörning. Kapitlet tar upp 
ordförrådets storlek och karaktär, lexikal 
förmåga, avgränsning mot andra pro-
blem och till sist olika förklaringsmodel-
ler, som anknyter till problem med lexi-
kala nätverk, fonologisk bearbetning och 
arbetsminne, samt avkodning och fono-
logisk underspecificering.

Bokens två sista kapitel är särskilt 
välkomna, eftersom det är relativt ont 
om lämplig kurslitteratur om bedömning 
och intervention för språkstörningar hos 
svensktalande barn (som är mycket bero-
ende av tillgängligt material på svenska). 
de ger också ytterligare möjligheter att 
direkt anknyta språkutveckling, språk-
störning, bedömning och intervention 
inom de språkliga områden som tas upp.

den mycket klara strukturen i boken 
ger, som nämnts ovan, stora möjligheter 
till pedagogisk anknytning mellan olika 
kapitel och indelningsgrunden är natur-
lig och bra. Som läsare behöver man för-
stås även ha i minnet att fonologi, gram-
matik och lexikon är olika aspekter av 
språk som inte nödvändigtvis är obero-
ende av varandra, snarare tvärtom. Så 
även om man läser om ett område i taget, 
behöver man fundera även över sam-
band och beroenden mellan dem, genom 
att själv länka samman kapitlens innehåll.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
boken är självklar litteratur för logoped-
utbildningar, yrkesverksamma logopeder 
och många andra, att fonologidelen är 
den klart mest omfattande och teoretiskt 
starkaste, men även grammatik- och lex-
ikondelarna är mycket användbara. Lik-
som kapitlen om bedömning och inter-
vention. Boken rekommenderas varmt 
och vi ser fram emot del 2.

elisabeth ahlsén, göteborg

Språkutveckling och språkstörning hos barn, 
del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
Ulrika nettelbladt och eva-Kristina salamen (red.),
lund, studentlitteratur, 2007.

Bokrecension
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Studentuellt

Efterlysning: 
I vissa delar av Sverige saknas logopeder som arbetar med transsexuellas röst och kommunikation. 

Vi har ett nationellt nätverk (9 st) som täcker in stora delar av Sverige söder om Stockholm men behovet finns 

också norr om Stockholm!
Om du är intresserad och vill veta mer: vänd dig till Christina Askman, christina.e.askman@skane.se eller 046-171756.

Jag kände från första stund att jag ville 
åka. Ändå väntade jag in i det sista att 
anmäla mig och höll på att miste om en 
plats. Som tur var hade många andra 
visat intresse och symposiumet flyttades 
därför till större lokaler. Så jag fick min 
plats! 

Tack vare flyget blev resan inte fullt 
så lång men övernattningen på bänksto-
larna i ankomsthallen på Sturup gav inte 
så mycket sömn. När det sedan på mor-
gonen var dags att åka in till Lund var det 
bara jag på den tidiga flygbussen. det 
kändes lite konstigt och inte alls särskilt 
kollektivt och miljövänligt. Väl framme i 
Lund tyckte jag mig kunna urskilja grup-
per av resenärer, beståendes främst av 
kvinnor, som rörde sig i en viss riktning. 
det slutade med att jag följde efter en 
samling danskor tills jag slutligen hamna-
de i garderoben till aulan på sjukhuset.

det var i denna stund som jag insåg 
hur otroligt många människor med logo-
pedisk anknytning som hade samlats. 
För mig kändes det stort med tanke på att 
mina tidigare upplevelser på dyslexiprak-
tiken i gävle när vi var åtta studenter och 
ett sextal logopeder, vilket då kändes 
som en stor skara med logopedanknyt-

ning. Lyckligtvis hade jag sinnesnärvaro 
att snabbt hämta upp min namnbricka – 
som var urhäftig – och leta mig en bra 
åhörarplats i aulan. I min mapp hittade 
jag deltagarlistan och till min förtjusning 
såg jag en till person från Uppsala,  
samma person som informerat mig om 
symposiumet i september. det gladde 
mig att någon mer tagit sig tiden. När jag 
sedan tittade runt ordentligt upptäckte 
jag flera bekanta ansikten, namn är dock 
inte min starka sida. där fanns gamla 
föreläsare, kurslitteraturförfattare och 
studenter från SLoSS och logoped-
studentdagarna.

Några minuter innan det var dags för 
Ulrika Nettelbladt att hälsa välkommen 
fiskade jag fram min kamera för att börja 
knäppa lite bevis. Tyvärr havererar kame-
ran efter en inzoomning på Leonard och 
endast tre bilder blev knäppta. Men jag 
tror inget bildbevis behövs för att säga att 
han var en bra föreläsare. Vid lunchpau-
sen inser jag sedan att jag har haft så fullt 
upp med att lyssna och anteckna att även 
om kameran hade fungerat skulle jag  
förmodligen inte haft någon lucka att  
knäppa. Alla föreläsningar var väldigt 
intressanta om än vissa lite väl svåra för 

min omogna studenthjärna – som det 
kändes. 

Ibland gick all energi åt till att bara 
lyssna och försöka förstå. Ibland gick det 
att anteckna. Sen fanns det också tillfäl-
len då det var så bra att det inte gick att 
anteckna då heller.

Vinnaren av philips-priset förtjänade 
det verkligen. det lät som nästan hum-
bug när deras forskningsresultat presen-
terades, för bra för att vara sant. När den 
första chocken lagt sig infann sig så en 
härlig känsla med förhoppning om vad 
denna forskning kommer att fortsätta ge. 
Hur jag också själv kommer kunna 
använda mig av detta kliniskt.

Sammanfattningsvis kan jag säga att 
min upplevelse i Lund var lite väl över-
väldigande för en student. Samtidigt gav 
det både försmak och mersmak på vad 
som väntar efter utbildningen. en bra 
avslutning på barnblocket och också en 
avstamp när halva utbildningen är av -
klarad.

TEXT: Linnéa Lindgren

Försmak och Mersmak
Allting började vid terminsstarten i höstas när vår föreläsare och kursansvarig i Neurolingvistik  
kort informerade om ett logopediskt symposium som skulle hållas i januari kommande år, i Lund. 
det skulle bli en dag med föreläsningar av dorothy Bishop, Lawrence B Leonard m fl – alla  
erkända namn efter kurserna i barnlogopedi. 
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Lediga platser & kurser

Akademiska söker logopeder
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring

verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.

Bli vän med det skrivna ordet

den Nordiska
dyslexikongressen
14-16 augusti 2008 i Stockholm

Flera av världens ledande forskare och pedagoger
ger sin syn på läs- och skrivsvårigheter

Svenska Dyslexistiftelsen/Dyslexiföreningen, tel 08-52486825
fax 08-313009, svenska.dyslexiforeningen@neuro.ki.se

program och anmälan www.dyslexiforeningen.se

Rett Center 
rekryterar logoped  
Rett Centers verksamhet bygger på fem grundläggande fundament:
1. Koncentration på patienter med Rett syndrom eller annan autonom dysfunktion.
2. Tvärprofessionellt arbetssätt. 
3. Kombination av forskning och klinisk verksamhet. 
4. En länk i vårdkedjan. 
5. Nära samverkan med brukarorganisationen. 

Du kommer att ha ett speciellt ansvar för att bedöma resurser och svårigheter som påverkar ät- och svälj-
förmågan och att utveckla samarbete kring oralmotorisk funktion och ät- och sväljproblematik. I samver-

kan med teamet arbetar Du med utveckling av området samspel-kommunikation och insatser som förebygger och utvecklar förmåga och 
kompenserar funktionshinder. Du ska samla kunskap och hålla dig informerad om aktuella bedömnings-/behandlingsmetoder och forsk-
ningsresultat samt delta i forskningsarbete. En viktig del i arbetet är att informera, instruera och samarbeta med föräldrar och personal. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde snarast. 50 % av tjänsten är avsatt för forskning.

Vi söker dig som är utbildad logoped och jobbat som logoped under minst 5 år. Du har ett starkt intresse för forskning och
uppskattar att delta i forskning och utvecklingsarbete. Som person är du ansvarstagande och flexibel. 

Du registrerar din CV på manpower.se där du också söker tjänsten.
Har du frågor kan du ringa rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 063-57 66 64 eller 070-377 20 63.
Du kan också maila på annbeg@manpower.se

Rett Center på Frösön är en 
medicinsk riksspecialitet för 
Rett syndrom, ett nationellt cen-
ter för medicinsk specialistvård, 
forskning och information på 
tvärprofessionell grund. Det är 
det enda i sitt slag i Norden och 
ett av få i världen.

UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS, MALMÖ

Vi arbetar med barn och vuxna med röststörning, läpp-
käk-gomspalt, stamning, dyslexi och barn med språk-
störning. 

LKG-teamet på UMAS, som består av foniater, 
plastikkirurg, tandläkare, röntgenläkare, övrig vård-
personal samt logoped, ansvarar för specialistvården
av patienter med LKG/nasalitet inom Södra Sjukvårds-
regionen. Vi söker nu en logoped med intresse för
och gärna med erfarenhet inom LKG/nasalitet och
oralmotorik.

Kontakta:
T f verksamhetschef Jan-Olof Malmborn, tfn 040-33
28 09, e-post: jan-olof.malmborn@skane.se

Referensnummer: 0701-62, sista ansökningsdag 2008-02-17.

Logoped/
Logopedmottagningen

Läs mer på www.umas.se
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Svenska Dyslexiföreningen

Dyslexi i dag - teori och praktik
16 - 17 maj 2008, Sundsvall

08-52486825, svenska.dyslexiforeningen@neuro.ki.se

Program och anmälan
www.dyslexiforeningen.se

Anmälan senast 16 april

inbjuder till utbildningskonferens

Var är du?
Leg. Logoped
till Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sörmland

Vuxenhabiliteringen söker en leg. logoped till Nyköping
med viss tjänstgöring i Katrineholm.

Sista ansökningsdag den 13 februari 2008.

Välkommen med din ansökan!

Mer information om tjänsten –
www.landstinget.sormland.se

Habilitering & Hjälpmedel
Barn- och ungdomshabiliteringen,
Helsingborg

Söker

Logoped
Sista ansökningsdag: 080213
Ytterligare information finns på 
http://skane.jobb.se 

A-NINg
Neurolingvistisk Afasiundersökning 
av Eric Lindström & Christina Werner 

 
A-ningmaterialet ska från och med januari 2008  
beställas från:

A-ningtestet Handelsbolag
c/o Eric Lindström 
Folkungagatan 67, 3tr 
116 22 Stockholm 
 
tfn 070-975 3151 
 070-201 0808
e-post aningtestet@gmail.com
hemsida kommer snart

A-ning är ett test avsett för bedömning av språklig 
förmåga hos vuxna personer med förvärvad 
hjärnskada och ger en god grund för behandling.

Det kompletta materialet består av pärm med 
bilder, text, testuppgifter och instruktioner, manual, 
standardiseringsrapport och 20 st. protokoll.  
pris: 1 850 Sek.

Protokoll i sats om 20 st. pris: 145 Sek. 

Standardiseringsrapporten separat. pris: 100 Sek. 

Landstinget Västernorrland och Hörselvården 
söker  
Leg logoped 50%
för en tillsvidareanställning inom vår barn- och ung-
domshabilitering. Tillträde enligt överenskommelse.
 
Vi söker dig som är entusiastisk, engagerad och flexibel 
och som vill arbeta med habilitering till hörselskadade/
döva barn och ungdomar.

Arbetsuppgifter
Som logoped ansvarar du för de logopediska habilite-
ringsinsatserna i nära samarbete med  habiliteringsteamet 
som består av psykolog, kurator och hörselpedagoger.  
Du bör trivas med att arbeta i team och att medverka 
till verksamhetens utveckling. Vi ser gärna att du är en 
person som kan ta egna initiativ och planera din tid och 
ditt arbete på ett självständigt sätt. Teckenspråkskunskap 
är en merit men inte något krav. 

För mer upplysningar
Kontakta enhetschef Birgit Wikman tel. 0611-846 61  
eller hörselvårdschef Margaretha Tovetjärn 0611-846 68 
Facklig repr. DIK Eva Nyberg tel. 0611-846 54

Ansök redan nu
Du är välkommen med din ansökan och löneanspråk 
senast 22 februari 2008 till Landstingets Västernorrland, 
871 85 Härnösand eller per e-post:  
landstinget.vasternorrland@lvn.se

Habiliteringen i Dalarna söker
SPECIALPEDAGOG alt LOGOPED
100 %, uppehållstjänst, med placering på Hästberg, specialpedago
gisk enhet för barn med funktionshinder, avd för barn med dövhet/
hörselnedsättning. Tillsvidareanställning. Upplysningar: Enhetschef 
Kerstin Schultz, 023218 48. Sista ansökningsdag 20080310.
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Länslogopedin i Dalarna
söker
3 st LOGOPEDER
till Falun och Mora
Tillsvidareanställningar, heltid.

Läs mer på vår hemsida 
www.ltdalarna.se/jobb. Upplysningar 
lämnas även av avdelningschef 
Gertrud Edquist, tel 025049 31 54.

Sista ansökningsdag 2008-03-10

Vi välkomnar även Er som 
examineras under våren!

 

Primärvården Östermalm, 
Strokegruppen söker en

Logoped
heltid, tillsvidare

Strokegruppen är en paramedicinsk enhet inom 
Primärvården Östermalm, som består av åtta team med 
arbetsfält i kommunerna i de norra länsdelarna av SLSO 
samt norra innerstaden. Arbetsplatserna är belägna i 
Stockholms innerstad, i Sollentuna, Täby, Jakobsberg 
och Märsta. Teamen utgör en rehabiliteringsresurs 
för nyinsjuknade patienter med diagnosen stroke. 
Rehabiliteringen utförs i hemmet och närmiljön och i 
nära samarbete med patientens närstående och övriga 
vårdgivare. Varje stroketeam består av arbetsterapeut, 
kurator, logoped och sjukgymnast. 

Kvalifikationer: Leg. logoped. Önskvärt är kunskap och 
erfarenhet av strokerehabilitering i team samt vidare-
utbildning i neuropsykologi, neurologisk rehabilitering 
eller liknande. Gärna med erfarenhet av rehabilitering 
med hemmet som utgångspunkt. Det är också en fördel 
om Du har erfarenhet från öppenvården. Arbetet är 
självständigt, ställer krav på flexibilitet och samarbets-
förmåga. Vi vill att du är positiv, prestigelös och nytän-
kande. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet. 

Körkort erfordras.

Du kommer att anställas i Strokegruppen och Du kan 
placeras på någon av de arbetsplatser som nämnts 
ovan.

För att motverka spridning av MRSA tillämpar 
Stockholms läns sjukvårdsområde

(SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar 
möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.

Individuell lönesättning.

Kontaktperson: Enhetschef Lena Henricson, 
tfn 08-587 537 26

Välkommen med ansökan, märk den med refnr 
SLSO 07-1673 och skicka den senast 2008-02-17 till 
personalhandläggare Gunilla Skaar, Gärdets VC, 
Sandhamnsgatan 8, 115 40 Stockholm.

www.slso.sll.se

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av 
Stockholms läns landsting och omfattar den landstings-
ägda hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen. Vår 
verksamhet består av cirka 150 självständiga resultaten-
heter inom bland annat primärvård, geriatrik, psykiatri 
och habilitering. Tillsammans är vi nära 13 000 medar-
betare.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Psykiatri och habilitering

Ta chansen att prova något nytt 
med stöd av flera kollegor!
Vi söker två logopeder för vikariat

www.orebroll.se/psykhab

Läs även mer och ansök om vikariaten på 
www.orebroll.se/psykhabjobb

Barn- och ungdomshabiliteringen har i uppdrag 
att erbjuda habilitering till barn och ungdomar med 
olika typer av funktionshinder och deras familjer. Du 
arbetar i arbetslag bestående av olika yrkeskompeten-
ser som arbetsterapeut, habiliteringspedagog, kurator, 
logoped, psykolog, sjukgymnast, läkarsekreterare, 
habiliteringsläkare, teckenspråkslärare och enhetschef.

Vikariat Hörsel- och dövverksamheten 
För mer information kontakta enhetschef 
Moa Pellrud 019-602 28 06, 0705-46 92 23.

Vikariat Regionlaget, Örebro 
För mer information kontakta enhetschef
Iréne Nordström, 019-602 28 24.
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Kurskalendariet

Nätverksträff för stamningslogopeder

20–21 maj 2008 
Två halvdagar i Landskrona, med möjlighet att ansluta till 
Nordiske konference om stammen og löpsk tale i Nyborg, dK.
 
För mer information och anmälan www.skane.se/logoped

inbjudan till  
KURS FÖR LOGOPEDER I RÖST- OCH RÖRELSE-
PEDAGOGIK PÅ ÖLAND 

veckoslutet 30 maj–1 juni 2008
För ytterligare information och anmälan, välkommen  
att kontakta Ann-Christine ohlsson,  
e-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

6/3  Metodkurs i grafisk AKK

11/4 &   Halvdags-workshop kring metoden Samtals matta 
16/5  (en workshop uppdelad på två gånger), Malmö

18/4  Nationellt seminarium om Grafisk AKK, gAKK, Lund

8/5  CI och AKK vid flerfunktionshinder, Malmö

För information och anmälan: www.sokcentrum.se

Kurser på avancerad nivå  
vid lunds universitet hösten 2008

cochleaimplantat, 7,5 hp
alternativ och kompletterande kommunikation, 15 hp
Möjligheter finns också att söka till kurser inom logoped-
programmets senare del för den som vill komplettera till  
magisternivå. Kursplaner och kontaktuppgifter finns på  
www.med.lu.se/logopedutbildning

Körsångsseminarium om kopplingar mellan sång/röst 
och välbefinnande.

Forskare i ämnet professor Stephen Clifton i folkhälsovetenskap 
och Maria Sandgren, fil dr, presenterar aktuell forskning om 
kopplingar mellan körsång och emotioner/välbefinnande, om 
skillnader mellan män och kvinnor, mellan amatörer och avan-
cerade. Lone Larsen, kördirigent, presenterar hur en körledare 
kan öka välbefinnande och samarbete i kören.

Arrangemanget är ett samarbete mellan  
psykologiska institutionen, Stockholms universitet och  
Kungl musikhögskolan, Stockholm.

datum: onsdag 2 april 
plats: Kungl musikhögskolan, Stockholm 
Kostnad: ingen

Kurser på Dart mars – april 2008

6 mars Seminaruium kring ögonstyrning

10 mars Flexiboard

18 mars  att surfa och mejla på internet med symbol- och 
talsyntesstöd – naviqabile

2 april  Göra kommunikationskartor att använda i  
vardagen

15 april & Samtalsmatta – två halvdagar 
14 maj 

15 april InPrint

16 april aKK – kommunikationsstöd vid afasi

17 april  Workshop: ”Kom igång med kommunikationsbok 
vid afasi”

24 april  Göra symboler och kommunikationskartor med 
Symbol for Windows

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



23LogopedNyTT 1/08

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
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Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

en ständigt återkommande fråga är hur 
vi logopeder ska bli mer synliggjorda 
och mer allmänt kända. Vid senaste för-
bundsmötet aktualiserades även denna 
fråga i motionsform. Informationssprid-
ning och opinionsbildning är en av Logo-
pedförbundets viktigaste uppgifter. det är 
dock inte alltid så lätt att skapa opinion 
och sprida information, framförallt inte 
när budgeten är begränsad.

Ett bidrag till firandet av Europeiska 
logopeddagen
I samband med planeringen av 2008 års 
firande av den europeiska logopeddagen 
väcktes idén om att trycka upp gratis-
vykort. efter att ha undersökt förutsätt-
ningarna för detta beslutades att genom-
föra en kampanj som var betydligt mer 
omfattande än bara koncentrerad till 
europeiska logopeddagen. 

Anledningarna till detta beslut var 
dels att en längre kampanj ger ett större 
genomslag, dels att det var betydligt mer 
prisvärt än en kortare kampanj.

GULD
Tiga är silver tala är

GULD
Tiga är silver tala är

Tre motiv
Kampanjen löper över tre månader och 
korten kommer att ha tre olika motiv. 
Tillsammans med företaget som trycker 
korten har vi enats om att fokusera på lite 
olika aspekter av logopedin. det första 
kortet som kommer att finnas ute under 
januari månad lyfter fram tal och röst, 
medan de kommande korten kommer att 
belysa språk/kommunikation och AKK.

gemensamt för samtliga kort är att det 
rör sig om ett kortfattat budskap med hän-
visning att ta reda på mer via webben.

Stor spridning och obegränsade 
användningsområden 
Tanken med korten är att de ska sprida 
budskapet att logopeder finns över land 
och stad. de 150 000 kort som trycks upp 
kommer att placeras ut i ställ för gratisvy-
kort i hela landet. dessa ställ finns på en 
mängd caféer, restauranger och i butiker. 
Företaget som trycker och distribuerar 
korten har en stor spridning runt om i 
Sverige, på platser där man vanligen inte 

Logoped-
förbundet 
på krogen
Under januari, februari och mars kan du hitta Logoped-
förbundet på krogen. Inte nog med det, vi kommer att 
synas på en massa caféer och i ett antal butiker också!

träffar logopeder.
Utöver detta kan Logopedförbundets 

medlemmar rekvirera korten gratis för att 
använda dem antingen i sin egen verk-
samhet eller dela ut dem till samarbets-
partners. det är givetvis även möjligt att 
öka spridningen av korten genom att 
lokalt förhöra sig om man får placera ut 
”våra” kort på t ex apotek, i sjukhus-
entréer, bibliotek osv. Vi hoppas att 
vykorten ska vara inspirerande och dess-
utom locka människor att vilja ta dom 
och skicka dem land och rike kring...

Beställ nU!
Syftet är således att sprida information, 
både högt och lågt, inom både kommu-
ner och landsting, till såväl beslutsfattare 
som privatpersoner m fl.

Korten tar liten plats och kan delas ut 
i alla möjliga (och omöjliga) sammanhang. 
Surfa in på hemsidan och beställ redan 
nu, korten finns under ”Trycksaker”.

Styrelsen


