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Detta nummer av Logopednytt ges ut den sjätte mars. När vi planerade årets verksamhet var just detta nummers utgivningsdatum en
liten detalj med ett, för oss, stort symbolvärde. Att tidningen skulle
komma ut den sjätte mars, på Europeiska Logopeddagen såg vi som
ett sätt att uppmärksamma dagen.
I år firas den Europeiska Logopeddagen för tredje gången. Dagen
börjar så smått skapa sig en plats i logopedförbundens medlemmars
medvetanden. Fler och fler länder i Europa deltar i firandet och på
detta sätt når budskapet om logopeders existens och kompetens ut till
alltfler medborgare i Europa.
Redan 2006, då dagen firades för första gången, bidrog Svenska
Logopedförbundets medlemmar i stor utsträckning till en framgångsrik Logopeddag. Året därpå deltog fler medlemmar i firandet och vi
fick rapporter om en fantastisk kreativitet på många håll. Låna en
logoped och logopeddagsbakelser är härliga exempel på lättillgängliga
och folkliga aktiviteter som på ett ypperligt sätt skapar nyfikenhet
kring vårt yrke.
Inför årets firande har styrelsen tagit fram ballonger och gratisvykort
med Logopedförbundets logotyp just för att väcka nyfikenhet och
öppna för enkel kommunikation med allmänheten. Denna satsning
föregicks av en del diskussion inom styrelsen då just ballonger och
kanske till viss del även gratisvykort i vissa avseenden kunde uppfattas
som alltför ”jippo-betonade”. Frågan om det är korrekt att använda
medlemmarnas pengar till ”jippon” stöttes och blöttes för att sedan
landa i ett beslut om att använda medel ur förbundets kapital för att
finansiera dessa produkter.
Personligen anser jag att det behövs lite jippon för att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet. Som yrkeskår kan vi vara hur seriösa
och teoretiskt välförankrade som helst men om ingen ser och hör oss
så stannar vetskapen om vår kompetens inom vår egen sfär. Allt för få
föräldrar och anhöriga känner till att de har rätt att kräva en logopedkontakt för sina barn, sin sambo eller förälder. Endast en begränsad
del av personalen inom vården, skolan och omsorgen vet att logo
peder bär på kunskap som de skulle ha nytta av i kontakterna med
patienter, elever och brukare.
Det är vårt ansvar att kommunicera vår kompetens till omvärlden.
Den Europeiska Logopeddagen är ett utmärkt tillfälle att rikta sig utåt.

Ingrid Kongslöv
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nytt från styrelsen

• Gratisvykorten som vi berättade om i
förra numret finns nu i tRe varianter!
de finns alla till beskådande på hemsidan och där går det även att beställa
kort kostnadsfritt.
• För att möta det behov av professionsjuridisk rådgivning som länge funnits
har styrelsen nu upphandlat en sådan
tjänst. Under våren kommer mailrådgivning i professionsjuridiska frågor
att ges av jurist Dina Jacobson. Mer
information om tjänsten finns på hemsidan och i detta nummer av Ln.
• SACOvård sammanträdde den 14/2
denna gång med SSR som värd. Fortsatt
samarbete kring primärvården diskuterades liksom gemensamma aktiviteter
under Almedalsveckan.
• Representanter för Svenska Logopedförbundet deltog den 15/2 i ett av
Socialstyrelsen anordnat informationsseminarium om Nationell termino-

logi- och klassifikationsresurs med
Snomed Ct.
• den 3/3 anordnades ett SACo vård
övergripande möte kring klinisk forskning på initiativ av tandläkarförbundet.
Logopedförbundet var representerat
vid mötet.
• Kursen kring flerspråkighet äger rum i
Stockholm den 26–27 mars samt i
Umeå den 29–30 maj. All information
hittar du på www.logopedforbundet.se.
• Styrelsen är mycket glada över att ha
lyckats förmå Aura Kagan att gästa
Sverige för att ge en kurs i Stockholm i
juni. Information om innehåll, anmälan
m m finns på www.logopedforbundet.se.
• Alla LFFare är välkomna att delta i en
utbildningsdag på kansliet i nacka
den 25/3. Inbjudan har gått ut men
om du av någon anledning inte fått
den vill vi gärna att du hör av dig till

Susanne Westerbring, LFF ansvarig i
styrelsen, omgående! Susanne nås på
susanne.westerbring@dik.se.
• Hör gärna av er till Inger gillholm,
inger.gillholm@dik.se, med önskemål
om innehåll till Stämman i mars 2009.
• Styrelsen sammanträdde i nacka den
13/2. nästa styrelsemöte är ett telefonmöte inplanerat den 17/3.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

Har du frågor om
hälso- och sjukvårdsjuridik?
du som arbetar som legitimerad logoped inom hälso- och
sjukvården vet också att du i din yrkesutövning förutsätts
känna till och följa alla lagar, förordningar och föreskrifter
som reglerar hälso- och sjukvårdens område.
Hälso- och sjukvårdsjuridiken är ett stort och komplext område och det
är inte alltid enkelt att tolka bestämmelserna utifrån logopedens specifika situation. Som en medlemsservice har SLoF därför ingått ett samarbete med dina Jacobson, som under två dagar i april och maj månad
kommer att besvara hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor från yrkesverksamma logopeder. dina Jacobson är jurist och har vid flera tillfällen
föreläst för logopeder om deras legitimationsansvar.
praktisk information om hur du skickar in frågor kommer på hemsidan under mars månad. du kan emellertid redan nu förbereda dig om
du har funderingar över exempelvis dokumentationsskyldighet, sekretess och yrkesansvar. Frågor som bedöms som allmängiltiga kommer att
publiceras med svar på hemsidan.
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dina Jacobson
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Praktik – en gemensam angelägenhet
Antalet logopedutbildningar i landet
har utökats under de senaste åren och
finns nu på sex utbildningsorter. Flera
av utbildningar har även fått ett ökat
antal utbildningsplatser. Det har medfört att behovet av praktikplatser stigit
märkbart.
Som en effekt av förbättrade rekryteringsmöjligheter har antalet yrkesverksamma
logopeder i landet växt och vi har äntligen lyckats spränga den magiska gränsen
på tusen medlemmar. Vid årsskiftet
2007/2008 hade SLOF 1 411 medlemmar,
varav 315 var studenter. Trots det har flera
utbildningar erfarit att antalet praktikplatser inte vuxit i motsvarande omfattning. Flera utbildningsprogram har påtagliga svårigheter att ordna klinisk praktik,
särskilt inom området habilitering (barn
och vuxen). På ett nationellt utbildningsmöte i Umeå diskuterades dessa svårigheter. Mötet enades om att uppdra åt
representanter för utbildningarna, professionen och studenterna att ur olika
synvinklar beskriva problemet och göra
ett upprop i Logopednytt för att öka medvetenheten i kåren. Inställningen till studenter och handledning är grunden i vårt
gemensamma ansvar för att säkerställa
en fortsatt god utbildning.

Vad kan vi gemensamt göra för att
förbättra situationen?
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utbyte mellan logopeder i regionerna.
Det har skapat ytterligare möjligheter att
hålla fanan högt vad gäller forskning,
fortbildning och utveckling. Från professionens sida ser vi det också som mycket
positivt med de verksamhetsförlagda
kliniska utbildningsdelarna. Studenterna
berikar våra verksamheter med nya
impulser. Att handleda är stimulerande
och roligt, men vi måste sprida handledningen på fler så att vi kan hålla den
goda kvalité som vi så gärna vill erbjuda.
Naturligtvis är det också viktigt att vi är
sampratade med utbildningsprogrammen, så att nivån på handledarinsatserna
är rimlig med hänsyn till uppdragen från
våra ordinarie uppdragsgivare. Målet är
att praktik och handledning ska uppfattas som en gemensam angelägenhet för
alla yrkesverksamma logopeder. Ersättningsnivåerna regleras genom centrala
avtal mellan stat/universitet och landsting, samtidigt är det viktigt att ersättningen upplevs som skälig i relation till
arbetsinsatsen.

Studentsynpunkter
Ur studentens synvinkel skapar detta en
inre stress som inte borde få finnas där,
det kan vara nog så stressande att studera.
Det som händer för studenten om utbildningen inte kan ordna med praktik är att
den skjuts upp till ett senare tillfälle. I
och med att man inte vet när detta nästa
tillfälle kommer att äga rum skapas en
oro och en undran om hur det kommer
att bli. Det ligger annan undervisning
som man också ska hinna med på schemat när det blir aktuellt med den uppskjutna praktiken. I värsta fall kan det bli
så att man får ta igen praktiken på sommarlovet och det var ju inte den ursprungliga tanken.
Låt oss ta ett gemensamt ansvar och
se till att våra framtida kollegor har fått
en bra klinisk grund redan när de börjar
sin logopediska bana!
TEXT: Gertrud Edquist, cheflogoped1
Patrik Ganebratt, student kurs XVIII2
Anita McAllister, programansvarig3

Professionssynpunkter
Våra verksamheter har stor utvecklingspotential och det finns behov av ny
arbetskraft. Logopedin är under ständig
utveckling men, om vi ser till landet som
helhet, har logopeder under de senaste
tjugo åren varit en bristvara. Utveckling
och goda idéer har ibland riskerat att
hämmas av svårigheter att rekrytera arbetskraft. Från professionens sida välkomnas
tillskottet och vi är tacksamma för tillskapandet av fler utbildningsplatser.
Att utbildningarna har fått en spridning
i landet har ökat kontakter och kunskaps-

Länslogopedin, Dalarna,
Logopedprogrammet Göteborgs Universitet,
3
Logopedprogrammet Linköpings Universitet
1

2

Referenser
Internet: http://www.lj.se/index.
jsf?nodeId=31863&nodeType=12
Norrving B, Huldt I. (2002). Alfavtalet;
Resurs, samverkan, fördelning, Rapport
maj 2002, till statsrådet utbildningsminister
Thomas Östros. Utbildningsdepartementet.

▲

Vi menar att det är viktigt att alla yrkesverksamma logopeder tar ett gemensamt
ansvar för att utbilda våra framtida kollegor. För att det ska bli bra är det naturligtvis viktigt med samverkan och ömsesidig
förståelse mellan professionen och utbildningsanordnarna. Logopedverksamheter
runt om i landet har ofta, i förhållande
till bemanningen, tunga uppdrag som
vårdgivare. Det gör att insatser för den
kliniska handledningen kan uppfattas
som en extra börda. I professionen finns
naturligtvis ambitionen att göra ett gott
arbete när praktikplatser tillhandahålls
och det kan upplevas svårt att leva upp
till utbildningsanordnarnas önskemål
om vad den verksamhetsförlagda utbildningen bör innehålla. Valet blir därför
ibland att prioritera verksamheten/basuppdraget. Prioriteringen blir dessvärre
kortsiktig och bidrar till att ytterligare
uppdrag läggs på de landsting som tar
emot studenter. I värsta fall tvingas vi
kompromissa om praktikperiodernas innehåll. Praktiken har som mål att skapa förutsättningar för studenterna att omsätta
teori i praktik. Att få pröva det de lärt sig
i verkligheten och göra de erfarenheter

som krävs för att uppnå examensmålen.
Vad är egentligen lägsta godtagbar nivå
på praktiken utan att riskera att vi inte
uppfyller dessa mål?
I de nya utbildningsplanerna kallas
det vi traditionellt kallat klinisk praktik
för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Verksamhetsförlagd utbildning innefattar
inte bara det som traditionellt kallats klinisk praktik utan även, fältstudier, auskultationer, temaveckor/temadagar etc. Det
vill säga all verksamhet med ett tydligt
praktiskt inslag. Från utbildningarnas
sida har detta varit ett sätt att överbrygga
och förbereda studenterna för praktiken
och kanske också minska den faktiska
kliniska placeringen.
Historiskt har det intrång i landstingens verksamhet som handledning av studenter inneburit reglerats genom en ekonomisk tilldelning, så kallade LUA- eller
ALF-medel (Norrving, Huldt 2002). Trots
förändrad ekonomisk reglering efter
ingången av 2004, erhåller landstingen
fortfarande ersättning för de merkostnader praktiken innebär, antingen via ALF
eller direkt från utbildningarna. Alla
landsting omfattas inte av ALF, men även
bland de landsting som har en medicinsk
fakultet har man valt olika fördelningsmodeller av ALF-medlen.
Från landstingens sida har inställningen till praktik och handledning varierat. Vissa landsting har bildat särskilda
enheter med uppdraget att främja forskning och utbildning (Internet 2008).
Dessa landsting har aktivt samverkat med
olika utbildningsprogram och varit måna
om att prioritera klinisk praktik som en
naturlig del av verksamheten. För landstingen innebär den praktiska utbildningen
ett viktigt skyltfönster för verksamheten.
Är praktikplatsen en attraktiv arbetsplats
som attraherar framtida arbetssökande?
Samtidigt kvarstår frågan ”är handledning av studenter en naturlig del av logopedens arbetsuppgifter”? Vilken inställning har arbetsgivaren?
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Bolognaprocessen och införande av ändringar i högskolelag och förordning:

Högskolereformen 2007
Bolognaprocessen syftar till ett ökat europeiskt samarbete inom högre utbildning och
har som övergripande mål att främja mobilitet och anställningsbarhet samt att göra
Europa attraktivt att studera i för studenter från hela världen. Det görs i Sverige genom
genomförandet av en högskolereform som trädde i kraft den 1 juli 2007 och gäller all
utbildning som startade fr o m ht-07. En ny examensstruktur innebär utbildning
indelad i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Utbildningar som leder till yrkesexamen
på grundnivå respektive avancerad nivå
kan anpassas så att de även uppfyller
kraven för generella akademiska examina
på dessa nivåer (se nedan). Reformen
innebär också vissa ändringar i antagningsreglerna och ett ändrat poängsystem
där ett läsår motsvarar 60 högskolepoäng mot tidigare 40 poäng. Övergångsregler kommer att finnas en längre tid för
studenter inom befintliga utbildningar.
En särskild satsning av kurser på avan
cerad nivå behöver göras för att uppfylla
det nya regelverket. För tillträde till forskarutbildning krävs examen på avancerad nivå. Logopedexamen är en av några
yrkesexamina på avancerad nivå och
som alltså ger tillträde till studier på forskarnivå. Generellt gäller att magisterexamen
inom något huvudområde ger tillträde.
Examensstrukturen är ganska snårig.
Skillnad mellan yrkesexamen och generell
examen återfinns i respektive examensbeskrivning. För flera yrkesutbildningar
gäller att man efter avklarad utbildning
också kan uppfylla kraven för generell
examen (t ex magisterexamen i logopedi).

Examina
Examensbeskrivningen för logoped
examen, 240 hp, återfinns i Högskoleförordningen (http://www.hsv.se/lagochratt/
lagarochregler/hogskoleforordningen)
och är densamma för samtliga lärosäten
som utfärdar examen. Varje lärosäte har
dock utformat en lokal utbildningsplan
som även beskriver de lokala målen för
utbildningen. I Högskoleförordningen
finns också generella examensbeskrivningar som också de ska anpassas till
lokala förhållanden. För att få utfärda en
generell examen måste lärosätet ha inrättat huvudområdet (tidigare huvudämnet)
för examen, t.ex. logopedi (eng. speech
and language pathology).
På engelska översätts logopedexamen
med Degree of Master of Science in
Speech and Language Pathology. Om
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man också inrättat en generell examen på
avancerad nivå, dvs. Magisterexamen i
logopedi (eng. Degree of Master of Science (One Year) with a major in Speech
and Language Pathology) anger examensbeskrivningen vilka krav som ska
vara uppfyllda, t.ex. genomgångna kurser inom logopedprogrammet.
Inrättas även området för masterexamen i logopedi (eng. Degree of Master of
Science (Two Years) with a major in
Speech and Language Pathology) kan
sådan utfärdas efter ytterligare 60hp utöver logopedexamen (240 hp) eller
magisterexamen I logopedi.

Masterexamen i logopedi
Kurser för masterexamen eller masterprogram planeras/har planerats (se nedan) och diskussioner med SLOF pågår
om beskrivning av innehåll som skulle
kunna ligga till grund för specialistkompetens. Förslag till kurser/utbildning bör
göras i samverkan med verksamheterna
för god anställningsbarhet och utveckling. Riktlinjer utgörs dels av kravet på
självständigt arbete liksom att hälften av
poängen måste vara inom huvudområdet. Vid Lunds universitet har man skapat
ett sammanhållet program, medan man
t.ex. vid Göteborgs universitet förordar
fristående kurser på avancerad nivå, som
i båda fallen kan leda till en masterexamen i logopedi.

Nationellt Nätverk i Logopedi
För samordning av kurser på i första hand
avancerad nivå skapades under 2007
med stöd av Myndigheten för Nätverk
och Samordning inom Högre Utbildning
(NSHU) Nätverk Logopedi.
Huvudsyftet var att inkludera samt
liga lärosäten som ger utbildning i logopedi samt att, i enlighet med intentionerna
i Bolognaprocessen, främja rörlighet för
studenter såväl nationellt som internationellt. Med hjälp av videokonferens och
e-möten har samtliga sex enheter inklu-

derats och en till två deltagande lärare
vid respektive enhet har gemensamt
utvecklat en hemsida för information
och samordning av kurser på avancerad
nivå inom och utom logopedprogrammet. Underlag för specialisering inom
logopedi berör ett förhållandevis litet
antal individer vid varje lärosäte, varför
samordning är en förutsättning för
genomförande. Hemsidan kommer framledes även att innehålla motsvarande
information på forskarnivå. Information
om programkurser på avancerad nivå på
svenska underlättar huvudsakligen rörlighet inom program inom landet. Information om övriga kurser ges på engelska
och är sammanställd för att ge en god
överblick över utbudet kommande läsår.
I menyn finns länkar till de enskilda lärosätena med direkt information om just
de kurser som ges där, direktlänk till
aktuell kursplan och kontaktperson. Nätverket kommer att uppdatera hemsidan
enligt fast rutin inför varje nytt läsår.

Nationell Konferens i Logopedi (NKL)
Återkommande fora för rapportering och
diskussion av aktuell forskning inom
logopedi har länge vare eftersökt och blir
i och med Bolgogna-processens genomförande än mera viktigt. En årlig konferens för presentation av aktuell forskning, kliniskt utvecklingsarbete m m
inom logopedi – som den så utomordentligt väl genomförda i Jönköping t.ex. varvad med Logopedstämman.
Evidensbaserad vård/verksamhet är
numera ett begrepp i var persons mun
och att inte noga kunna motivera sina
logopediska insatser är inte acceptabelt.
Arbetsgivare kräver/kommer att kräva
mera omfattande sammanställningar av
resultat och långsiktig planering baserad
på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Dessutom har sk. generiska (överförbara)
kunskaper och förmågor fått en central
plats i högre utbildning. Det gäller att
kunna kommunicera, sammanställa, preLogopednytt 2/08

Universitetsadjunkt i logopedi förenad med
klinisk tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap

Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedut
ningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt ar
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka i utvecklandet av a
kursmoment.

I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken,
neras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudente
http://www.logopedi.lu.se/MastersNetwork/index.htm
på grundutbildning
och för utvecklingsarbete/forskning.

Vi söker dig som vill förmedla kunskap om rösten till studenterna såväl i teori som praktik, o
helst har intresse för röstforskning.

för presentation och diskussion av forskredda för att använda sina kunskaper
sentera skriftligt och muntligt, granska
ning och
logopedi
och förmågor men
behöver,
för att kunnaJennische
kritiskt etc. oavsett vilken
utbildning man
Upplysningar
om anställningen
lämnas
av Margareta
tel utvecklingsarbete
018- 611 3544 ioch
AnkiärGustafsso
ett krav. ett annat är en nationell tidskrift
göra detta, dels ett forum för att presengår. I det intensiva arbetet med att
tel 018-611 3545.
för publicering av forskning utöver det
tera och diskutera sina projekt, dels möj”Bologna-anpassa” utbildningsplan för
som
publiceras iunder
internationella
lighet på
att använda
kompetens i webbplats
verklogopedprogrammet och
ingående kursFullständig
annons finns
Uppsalasin
universitets
www.uu.se
Lediga tidskrifanställningar.
ter. Alltså, Logopednytt kanske med en
samheternas arbete med kvalitetssäkring
planer har vi kunna konstatera att utbildwww.uu.se
Välkommen med Din
ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073
senast den 2 januari 2007.
utformning som den i Läkartidningen för
och utveckling.
ningen är mycket väl uppbyggd för att
redovisning av väsentliga resultat av
Regelbundet återkommande tillfältillgodose utvecklingen av generiska
forsknings- och utvecklingsarbete för en
len till presentation av examensarbeten
kompetenser, liksom det stora kravet på
huvudsakligen nationell läsekrets.
liksom av pågående projekt inom forsforskningsanknytning. det bekräftades
karutbildning och forskning måste finnas
av de genomgående mycket goda omdöAnette Lohmander, professor, leg logoped
för att vi ska kunna överföra ny kunskap
men som logopedprogrammet fick i
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
till verksamheterna och diskutera behov
Högskoleverkets
utvärdering
2006
universitet och Sahlgrenska
av ny kunskap.
(www.hsv.se).
Universitetssjukhuset Göteborg
en årligen återkommande konferens
Studenterna är synnerligen väl förbe-

Call for papers!
23–24 mars 2009 är det dags för Logopedstämma igen
Vill dU presentera aktuell forskning eller projekt
på stämman är du välkommen att lämna in förslag
till styrelsen senast 31 maj.
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Bokrecension

nördsyndromet –
allt du behöver veta
om Aspergers syndrom
av Inger Jalakas,
Alfabeta bokförlag (2007).

IngeR JALAKAS är journalist och författare och har bland annat skrivit deckare,
barnböcker och faktaböcker. ”nördsyndromet – allt du behöver veta om Aspergers syndrom, är en faktabok skriven
med lättsam ton där fakta varvas med
fallbeskrivningar. Inger Jalakas har här
inte bara skrivit en faktabok om Aspergers syndrom (AS) utan ger också en personlig skildring av hur det är att vara förälder till ett barn, senare ung vuxen, med
denna diagnos.
Bokens titel är speciell och har troligen formulerats med humor. tyvärr kan
den nog vara avskräckande för unga
individer med AS, vilket är synd för här
finns en hel del att läsa även för dem.
I boken beskrivs vägen till en neuropsykiatrisk utredning som oftast börjar
vid besök på barnavårdscentral eller hos
barnläkare. det är inte ovanligt att barnet också remitterats till logoped och
Inger Jalakas skriver: ”Barnläkare och
logopeder som har koll på läget lyssnar
på föräldrarna och känner igen en
autismspektrumstörning”.
Alla personer med AS har dock inte
lika uttalade svårigheter, utan tillståndet
beskrivs som ett spektrum från lättare
problem till så stora svårigheter att man
har problem med att klara vardagen. Författaren tar upp frågan om fördelar och
nackdelar med att få diagnos och denna
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del av boken väckte speciellt mitt intresse.
Att få diagnosen Aspergers syndrom
innebär rätt till insatser enligt LSS-lagen,
(Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och boken tar upp hur
dessa insatser kan variera beroende på
var i landet man bor. Inger Jalakas ger
konkreta råd till föräldrar hur man kan
gå tillväga för att få förbättrade insatser
och hon listar också ”nyttiga adresser” i
slutet av boken.
Men att få diagnosen kan också innebära en identitetskris – man kan känna
sig stämplad och särbehandlad. Här
påpekar författaren att det kan vara extra
tungt för ungdomar i puberteten. Ju tidigare man diagnostiseras – desto bättre
verkar gälla, liksom vid många andra
diagnoser. För vuxna med AS är samhällets insatser ofta begränsade. det kan
vara svårt att hitta en meningsfull sysselsättning och ett självständigt eget boende,
men författaren ger här positiva exempel
där man använt styrkorna hos personer
med AS bland annat i arbetslivet. det
finns projekt som blivit vinstgivande
företag utifrån dessa personers kunskap
(ett exempel är företaget Left is Right,
http://www.leftisright.se) och ibland har
ju Aspergers syndrom också kallats för
”ingenjörssyndromet”. Många personer
med AS har unika kunskaper och dessutom en oerhörd förmåga att kunna

fokusera på dessa kunskaper, men om
ingen frågar på rätt sätt kanske man aldrig
får veta det…
Boken avslutas med några ord som
värmer mig:

”Det som är en
belastning under
tonåren kan vara
en tillgång när
man är vuxen.”
Mina egna funderingar efter att ha läst
boken är bland annat: Hur presenterar
jag som logoped barnets svårigheter för
föräldrarna? Vinner just denna familj på
att detta barn utreds vidare? (när problemen är uppenbara är det ju ingen tvekan, men för barn med subtila problem
kan det vara svårare att veta hur man
hjälper barnet bäst.) Vad finns det för
kunskap om arbetssätt kring dessa barn?
det vore intressant att höra kollegor i
landet resonerar kring detta.
Lise-Lotte Hederberg. Leg logoped
Enheten för barnlogopedi, Drottning Silvias
barn och ungdomssjukhus, Göteborg.
lise-lotte.hederberg@vgregion.se
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eva-Kristina Salameh

Språkstörning och Flerspråkighet
– konsensus kring logopedisk
utredning och behandling
den 6–7 december 2007 anordnade Svenska Logopedförbundet
en tvådagarskurs i göteborg med
eva-Kristina Salameh, doktor i
medicinsk vetenskap och leg
logoped. 45 logopeder från olika
delar av Sveriges avlånga land
fanns på plats för att lära sig mer
om just flerspråkiga barn med
språkstörning.
Resan för mig och min kollega eva Sjödin
började redan 5 december ca kl 12:30
med en taxi till Örnsköldsviks flygplats.
efter ett flygplansbyte och en busstur
kunde vi ca fem timmar senare checka in
vid det bokade hotellet i ett regntyngt
göteborg. dagen därpå letade vi oss
snabbt fram till Specialpedagogiska Institutets lokaler för att snart delta under den
efterlängtade föreläsningen.
eva-Kristina Salameh började dag 1
med att klarlägga att det basala tillvägagångssättet (som alla logopeder säkert
känner till) är att definiera barnets språkproblem, bedöma språkproblemen och
planera interventionen, oavsett en- eller
flerspråkighet. Vi fick ta del av hur språklig påverkan i olika kulturer spelar roll
när barn lär sig tala. det beror på hur
Logopednytt 2/08

eva-Kristina ger exempel
på och transkriberar
några arabiska ord.

den sociala organisationen är relaterad
till interaktion, värdet av tal i en kultur
(t ex ”duktiga barn är tysta och lyssnar
samt pratar endast i barngruppen”).
olika statusförhållande i interaktion och
olika uppfattningar om kommunikativa
avsikter och om hur barn lär sig språk
påverkar också. därefter redogjordes för
skillnaderna mellan kontextoberoende
språklig socialisering och kontextberoende språklig socialisering. den kontextoberoende
språkliga
socialiseringen
avspeglas i ett samhälle där barn ”uppfostras” med bland annat överdriven prosodi, där språket bryts ned i smådelar
och ofta med ett anpassat uttal och grammatik. Barnet står sällan/aldrig ensamt
utan har tillgång till den vuxne som verbaliserar vad barnet gör och skapar samtal i form av frågor och svar samt sagoberättande. den kontextberoende språkliga
socialiseringen är samhället där barn
”växer upp” och tillägnar sig språket
genom observationer. Språket lärs ut som
en helhet, det vill säga den vuxne varken
förklarar eller förenklar. om barnet ej
förstod upprepas det som sagts utan förenkling. de vuxna verbaliserar inte vad
barnen gör och ställs en fråga till ett barn
så är det äkta frågor och inga ”kontrollfrågor” som används frekvent i det kontextoberoende språkliga samhället.
eva-Kristina berättade att över hälften

av de barnremisser som kommer in i
Malmö gäller flerspråkighet. detta har
gjort att man bland annat satsat mycket
på samarbetet mellan logoped – BVC
och logoped – tolk. Samarbetet mellan
logoped – tolk är viktigt för att få en tillförlitlig anamnes och för den språkliga
bedömningen eftersom tolken förväntas
ha en åsikt/ge omdöme om besöket/förmågorna.
Vi fick även ta del av processbarhetsteorinivåerna som mäter grammatiska
förutsättningar och inte enbart stabilitet/
automatisering i en grammatisk struktur.
Samtliga åhörare fick i uppgift att transkribera arabiska ord efter en kort introduktion i de flesta arabiska fonem (som
för övrigt kräver lite övning innan man
kan uttala dem på egen hand).
det bör även nämnas att samtliga
åhörare bjöds in till dARt av leg logoped gunilla thunberg för en kort visning
av deras projekt Samtalsmattor, ”Messa
med symboler” och vilka kurser som
dARt har att erbjuda under våren 2008.
efter dessa två väldigt lärorika och
trevliga dagar var det dags för hemresa.
en busstur, ett flygplansbyte och en taxiresa senare var vi hemma ca kl 01:30.
TEXT: Kristina Wigren, leg logoped & Eva Sjödin,
leg logoped, Logopedmottagningen, Örnsköldsvik.
FOTO: Kristina Wigren & Inger Gillholm
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Stort internationellt barnspråkssymposium i Lund
Den 11 januari 2008 församlades ca 350 barnspråksintresserade logopeder, pedagoger, psykologer, läkare
m. fl. i universitetssjukhusets aula för att ta del av barnspråksforskningens ”state of the art”. Att intresset för
barns språkutveckling och språkproblem är på topp bevisas av att så många valde att ägna en hel fredag
från tidig morgon till sen kväll åt att bevista detta symposium. Programmet täckte in språkutvecklingens
alla dimensioner och berörde forskning såväl som praktisk tillämpning samt även psykosociala aspekter av
språkstörning. Så, när aulan tömdes klockan var 19, hade de flesta frågor som rör detta ämne blivit besvarade
– och nya hade väckts, precis som sig bör när människor som har samma genuina intresse möts.
Symposiet arrangerades av professor
Ulrika Nettelbladt med stöd från FAS
(Forskningsrådet inom Arbetsliv och
Socialvetenskap) och god hjälp från
universitetets kongressbyrå samt av
Kristina Hansson och Pernille Holck,
som liksom Ulrika finns vid Avdelningen
för logopedi, foniatri och audiologi,
Kliniska vetenskaper, Universitetssjukhuset i Lund. Jag kommer nedan att ge
kortfattade sammandrag av de svenska
professorernas bidrag och lite utförligare
redogörelser av de utländska föredragshållarnas bidrag.
Laurence Leonard: The study of
language impairment in children:
A look at 30 years of research
www.cla.purdue.edu/slhs/pages/fac_
staff/faculty/leonard.html
Professor Leonard inledde med en historisk exposé över barnspråksforskning i hela
världen under de gånga 30 åren. Professor Leonard introducerades av Kristina
Hansson, som (liksom Ulrika Nettelbladt) under flera år haft forskningssamarbete med professor Leonard i hans
tvärspråkliga forskningsprojekt. Detta
återkom prof. Leonard till flera gånger i
sitt föredrag och tog t.o.m. svenska exempel på ordföljdsproblem hos svenska barn
med SLI (specific language impairment):
”Kristina inte dricker kaffe”. Just tvärspråkliga jämförelser har tilldragit sig
stort intresse i Leonards forskning. Att
specifik språkstörning drabbar vissa språkaspekter mer än andra, att olika språk
drabbas på olika sätt vid språkstörning,
och att arbetsminnet spelar stor roll, är
iakttagelser som prof. Leonard särskilt
vill framhäva. Vi fick en genomgång av
hur man kan studera barn med SLI
genom att jämföra dem med ålders- respektive språkmatchade barn med typisk
språkutveckling (språkmatchning sker
ofta efter MLU mean length of utterance), och därigenom belysa olika aspekter
hos barn med språkstörning. Därefter
gavs en genomgång av vilka språkliga
strukturer, t.ex. ändelser, som är speciellt
sårbara, i olika språk, och hur de kan studeras i kontexter som är obligatoriska,
dvs. i sammanhang där utelämnande eller

10

ersättning med annan form innebär
grammatiska regelbrott. Både i svenskan
och tyskan ersätts ofta de böjda verbformerna med oböjda former, och i båda
språken förekommer även problem med
ordföljden, vilket t.ex. inte är fallet i italienska och spanska.
Professor Leonard framförde en
hypotes om varför barn med SLI gör de
”fel” som det konstateras att de gör i olika
språk. Han ställde frågan om felen orsakas av en generell svårighet i förmågan
att tolka den input de får höra av vuxna,
där det ju finns en hel del bristande konsekvens. De oböjda verbformerna ligger
ofta i satsförkortningar mot slutet i satsen, satsfinalt, där betoningen finns. Då
är det naturligt att barnet plockar upp,
lagrar och sedan själv använder oböjda
verbformer.
Exempel:
[I saw] him running, [Let’s watch] the
frog hop, [I want] her at home, [Is] she
running?, [Can] she go?, [Kan] Kristina
dricka kaffe? [Kann] Kristina Kaffe trinken?
Principen stämmer även för ordföljdsfel,
jämför [Ich weiss] dass Kristina Kaffe
trinkt (ska vara Kristina trinkt Kaffe).
Gisela Håkansson: The acquisition
of Swedish grammar. Processability
Theory applied to monolingual and
bilingual children with and without
language impairment www.ling.lu.se/
persons/GiselaHakansson.html
Nästföljande föredrag hölls av professor
Gisela Håkansson, verksam vid Språkoch litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet. GH berättade på ett klargörande
sätt om en grammatisk utvecklingsmodell, processabilitetsmodellen, som är
utprovad på såväl första- som andraspråksinlärare, men som även har visat
sig ha stor relevans för barn med språkstörning, inte minst pga. att det med den
som utgångspunkt går att planera och
genomföra strukturerad intervention.
Philips Nordic Prize for Research
within Neurodevelopmental Disorders.
Mottagare av priset var öl prof. Teija
Kujala och prof. Risto Näätänen, som
båda arbetar med ERP (event response

potentials), särskilt MMN (mis-match
negativity) i EEG-signalen. De höll båda
varsitt föredrag om hur de använder denna teknik i kliniskt utredningsarbete av
barn med hjärndysfunktioner av olika
slag, men även för att avläsa hjärnaktivitet t.ex. i samband med narkos och efter
trauma.
Paul Fletcher: Is syntax interesting?
www.ucc.ie/academic/speechlang/
staff/profpaulfletcher.php
Professor Fletcher från Cork University
på Irland presenterades av Eva Kristina
Salameh, som hade Paul Fletcher som
opponent vid sin disputation 2003. Prof.
Fletcher inledde med att definiera vad
”clinical linguistics” handlar om, nämligen att systematiskt beskriva och analysera språkligt beteende, klassificera
resultatet i förhållande till språkliga normer och föreslå olika sätt att åtgärda eller
avhjälpa eventuella problem och slutligen utvärdera genomförda insatser. Prof.
Fletcher var tillsammans med David
Crystal och Michael Garman förgrundsgestalter med sin modell LARSP (Language Assessment, Remediation, Screening, Procedure), som betytt mycket för
forskningen om barns grammatiska
utveckling och grammatiska problem.
Paul Fletcher redogjorde för nya rön
angående hur lexikal och syntaktisk
utveckling förhåller sig till varandra.
Traditionellt har syntaxen setts som det
regelbundna och utvecklingsmässigt förutsägbara, medan lexikonet representerat det ”laglösa”. På senare år har det
dock föreslagits alternativa synsätt, som
innebär mer dimensionellt eller gradvis
förhållande dem emellan, något som
t.ex. förespråkas av Michael Tomasello,
som framhåller vikten av mening/innebörd/betydelse för barnet. Kanske vi som
jobbar med barn med språkliga problem
också borde fokusera mer på lexikon
och språklig mening! I denna strävan
passar det bra att utgå från föräldrarnas
rapporter om barns ordutveckling, av vilka
MacArthur-Bates’ CDI (Communicative
Development Inventories) är det mest
reliabla, valida och effektiva instrumentet. CDI finns på inte mindre än 38 språk!
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Förhållandet mellan ordförrådsutvecklingen och den grammatiska utvecklingen
har undersökts på olika språk och såväl
likheter som skillnader har identifierats.
exempel på likheter är stavelsestruktur
och syntaktiska kategorier, medan olikheter ofta handlar om fonologi. Starka
samband har kunnat konstateras mellan
såväl MLU och satskomplexitet, som
mellan MLU och expressivt ordförråd.
prof. Fletcher avslutade med att anknyta
till utvecklingen inom clinical linguistics
och sammanfattade den med att det nu
finns konsensus om att barn lär sig de
abstrakta grammatiska reglerna kontinuerligt, dvs. gradvis, att vi idag både har
och kan hantera mycket omfattande
databaser, samt att inputen tycks ha en
avgörande roll – både som förklaring,
som prof. Leonard så tydligt kunde visa,
och som interventionsmodell, vilket
framhävdes av prof. Fletcher.
SVEN STRÖMQVIST: Attention and effort
in language acquisition www.ling.lu.se/
persons/SvenStromqvist.html
därefter var det professor Sven Strömqvists tur att fortsätta föreläsningsstafetten. prof. Strömqvist presenterades av
Barbro Bruce, som passade på att berätta
för honom att vi är många som uppskattar hans sätt att bedriva barnspråksforskning, nämligen att med genuin nyfikenhet rikta sökarljuset på den mest centrala
frågan: Hur går språkutvecklingen till
egentligen? I detta föredrag fick vi bl.a.
följa ögonrörelserna hos en person (utan
läs- och skrivsvårigheter) som läser en
text, och vi kunde alla fascinerade konstatera att såväl uppmärksamhet som
ansträngning tycks vara nödvändiga förutsättningar. Sven Strömqvist leder forskningen på Humanistlaboratoriet, som
finns i källarplanet på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. där
finns all utrustning för att bedriva modern
kommunikations- och kognitionsforskning.
DOROTHY BISHOP:: Adult outcomes
of children with different types of
language impairment
www.psy.ox.ac.uk/oscci/dbhtml/
efter kaffepausen var turen kommen till
professor dorothy Bishop, oxford University. Hon presenterades av Birgitta
Sahlén, som påminde om att professor
Bishop sedan några år tillbaka är hedersdoktor vid Lunds universitet, vilket vittnar om vilken stor uppskattning och respekt vi i Lund (precis som i hela världen),
hyser för prof. Bishops oerhörda insatser
inom barnspråksforskningen. denna
gång adresserade alltså prof. Bishop den
svåra och viktiga frågan: Hur blir det sen,
i vuxenlivet, om man har (har haft?)
språkstörning som barn? Ja, det är just
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den frågan som alla – barnen själva,
deras föräldrar och förskole/skolpersonal
– väntar att få svar på.
prof. Bishop inledde med att definiera
vad SLI innebär och fokuserade särskilt
på semantiska och pragmatiska svårigheter, som ofta finns med i bilden ofta
utan att vara formellt ”diagnostiserade”.
dessa barn fick på 1980-talet ofta diagnosen pLI (pragmatic language impairment), men det har ifrågasatts om pLI
egentligen borde höra till det som kallas
autismspektrumstörning, vara egen diagnos eller vara en typ av språkstörningsdiagnos. prof. Bishop anförde flera skäl
till varför denna fråga är viktig, bl.a. för
att vissa åtgärdsmodeller bygger på att
en viss diagnos är ställd, att det är olika
åtgärdsprogram vid autism respektive
SLI, samt för att det i forskningssammanhang är viktigt att kunna klassificera barnen rätt för att följa barnen och därmed
få svar på frågor som rör orsaker och
prognos.
dB leder en forskargrupp som har
som uppgift att följa upp hur det har gått
för barn med språkstörning som tidigare
ingått i forskning om språkstörning. Av
126 tillfrågade i åldrarna 16–31 år kom
uppföljningsstudien att omfatta 21 personer som ursprungligen fått diagnosen
SLI, 16 med ursprunglig pLI-diagnos och
12 kontroller. Samtliga var konstaterade
ha normal IQ på icke-verbala test och ha
resultat minus en standardavvikelse på
åtminstone ett standardiserat språktest.
Uppföljningen berörde förekomst av
autistiska symptom, muntligt och skriftligt språk och psykosociala faktorer. För
att bedöma autistiska drag gjordes AdI-R
(autism diagnostic interview) och AdoSg (autism diagnostic schedule). en fråga
var huruvida de som på 1980-talet fått
diagnosen pLI idag skulle ha fått autismspektrumdiagnos. Resultaten tyder på
det och förklaringen är just att diagnoskriterierna för autism var strängare förr,
t.ex. ”pervasive lack of responsiveness to
other people…no efforts are made to
communicate or watch faces”. Så är det
inte idag, och dessutom är det så att dylika
symptom – om de har funnits någonsin
– reduceras med ökad ålder. Ändå menar
prof. Bishop inte att pLI är synonymt
med autism. Barn med tidig autismdiagnos har sämre uppföljningsresultat än
barn med pLI, men klarar sig ganska bra
på test som rör fonologisk och narrativ
förmåga. de med ursprunglig pLI-diagnos har bra resultat på alla muntliga och
skriftliga språktest, hamnar ofta inom
normalzonen, medan barn med SLIdiagnos har störst kvarvarande problem
rörande alla uppgifter som gäller språk,
läsning och skrivning – allra störst problem har de med fonologisk bearbetning
och skriftspråk. Kommunikationsförmå-

professor Ulrika nettelbladt
och docent Kristina Hansson
i samspråk.
gan testades med CC-A (Communication
Checklist-Adult) och dessutom fick både
barnen/ungdomarna själva och deras
föräldrar svara på frågor om utbildning,
arbete, självständighet, relationer och
psykiskt välmående. den psykosociala
situationen var svår att få grepp om med
så pass litet statiskt underlag, men
beskrivning av befintliga data tyder på
klart störst sociala svårigheter hos barn
med autism, därefter kom de med pLIdiagnos, medan majoriteten av barnen
med SLI-diagnos rapporterades ha normala sociala relationer.
Resultaten kan sammanfattas med
följande: 1. Föräldraintervjuerna visade
att kommunikativa problem inte med
nödvändighet kommer fram genom formella språktest, 2. Både vid PLI och
autism förekommer oproportionerligt
stora pragmatiska svårigheter, 3. Barn
med SLI-diagnos har också en del pragmatiska problem, men de är oftast i nivå
med de språkstrukturella problemen, vilket antyder att det kan vara frågan om
sekundära, dvs. pålagrade problem.
JAN ANWARD: ”You know I can’t
do that”. The interactive construction
of competence and incompetence in
speech therapy sessions.
www.liu.se/isk/research/jan/
professor Jan Anward, som presenterades
av Christina Samuelsson, utgick i sitt
föredrag från en dialog mellan en dam
med afasi och hennes logoped. Budskapet var att det är passager som fungerar,
dvs. där kommunikationen blir meningsfull, som ska undersökas, medan de
språkliga felen bör avfokuseras. prof.
Anward menar att personer med kommunikativa funktionshinder ofta har
funktionella samtalsstrategier, som är
både otraditionella och oväntade, och
som endast kan upptäckas genom detaljerade samtalsanalyser.
Uppfattat och sammanfattat av Barbro Bruce
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Glada minglar på bokfesten!

Foto: ylva peilitz

Brita Hammarberg mottar en blombukett
från SLoF av studentrepresentanten ylva
peilitz. Foto: Ann-Charlotte Harbom

12

Logopednytt 2/08
Logoped

Seminarium med bokmingel

fredagen den 25 januari 2008 med anledning av att

läroboken LogopedI
nyligen kommit ut!
Redaktörer och medförfattare hade bjudits in att medverka och det blev
ett trevligt program. tyvärr kunde huvudredaktörerna Lena Hartelius
och Ulrika nettelbladt inte komma, men temaredaktör Maria Södersten
och många medförfattare medverkade. Studentlitteratur ﬁck förhinder
i sista stund (varför presentationen i programmet utgick, liksom det
utlovade bokbordet), men i gengäld kunde vi lotta ut 10 exemplar av
läroboken, ett mycket uppskattat inslag!

det kom närmare 100 personer, bland
dem förre utbildningsledaren vid KI, klinikchefen och hederslogopeden professorn i foniatri Björn Fritzell, hedersdoktor logoped ninni elliot, professor emeritus Claes Christian elert och professor
emeritus Björn Lindblom, som ju skrivit
det inledande kapitlet i boken om Röstoch talfunktion. och dIKforums elisabet
Blomberg, som f ö vann en bok!
dekanus för utbildning (tills nyligen)
vid KI, Vivi-Anne Sundqvist, inledde seminariet, och kunde rapportera att hon
bl. a. läst kapitlet om barns språkutveckling, av prof i lingvistik Sven Strömqvist,
med anledning av att hon nyligen fått sitt
tredje barnbarn. Hon hade fått ett exemplar av boken från Logopedprogrammet i
samband med att hon avgick som dekanus vid nyår. Själv talade jag om hur
man får till en lärobok, det har varit ett
mer än 6-årigt projekt med mycket kreativt och gott samarbete inom redaktörsgruppen och med alla 44 medförfattare.
Initiativet togs av Lena Hartelius och

Ulrika nettelbladt, som var och en från
sitt håll kontaktade Studentlitteratur, och
sålunda bjöds jag som huvudredaktör,
och Maria Södersten och några ytterligare temaredaktörer, elisabeth Ahlsén,
Anette Lohmander och Birgitta Sahlén,
med på projektet. Rätt mycket fritid har
gått åt!
programmet på seminariet omfattade en
blandning av medförfattares ”kompletteringar” till sina kapitel: ”vad hade jag
velat skriva om jag hade haft mera plats”
till utflykter i angränsande frågor såsom
hur pyttesmå trädgrodor letar upp vattenfyllda hålor i träd för att få förstärkning
av de läten de frambringar för att locka
honor till sig, det var docenten och foniatern Stellan Hertegårds roliga presentation där han jämförde den tekniken att
utnyttja resonans (läs ”formanter”) med
den fulländade sopranens, i hans exempel Barbara Bonney, sätt att forma munhålan för att placera första-formanten på
F0 för bästa sångliga effekt. Foniater och
docent per-Åke Lindestad, som står för

åtskilliga kapitel om röststörningar i
boken, drog lite nyskrivna limerickar och
ledde avslutningsvis logopedvisan ”Stam,
Barn o gom” till melodi av evert taubes
”Samborombon – en liten stad förutan
gata” som allsång, gissa om det hördes!
efter seminariet minglades det kring
en läcker buffé som KI Alumni bestod
med. Att logopedgruppen vid KI Alumni
är den största av alla alumni-grupper på
KI är Kjerstin greve-Löberg:s förtjänst,
Kg-L skickar ofta ut meddelanden och
intressant information och anordnar aktiviteter via KI Alumni. Underhållning
blev det också. Annaeva Hallin ingick i
en för dagen hopsatt sånggrupp, med
några studenter från logopedkurs 27
under ledning av log stud tove Fagius,
och med log stud Lotta Harbom och
logopederna Carina Aronsson och Maria
Bäcklin som inhoppare. Stämningen förhöjdes direkt!
Vi gladdes gemensamt över att boken
nu finns! Som någon sade: ”den innebär en etablering av ämnet”!

TEXT: Britta Hammarberg FOTO: Ylva Peilitz

Skriv en slogan och vinn en bok!
I vår logga ﬁnns en talande ﬁgur – vad säger den?
”Hjärna en logoped!”? ”Språket är huvudsaken!”?
Maila in dItt förslag till logopednytt@dik.se senast 31/3 och var med i utlottningen
av två exemplar av den nya logopediboken! Märk mailet ”Logopediboken”.
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Uppsala Universitet satsar på dysfagi!
Den nyaste av våra logopedutbildningar visar framfötterna och samma år som kurs 1 tar examen ordnar
logopedprogrammet i Uppsala ett internationellt dysfagisymposium. Margareta Gonzalez Lindh ligger
bakom en fempoängskurs i dysfagi i Uppsala under våren, nyss nämnda dysfagisyposium i april, och
har dessutom utformat grundkursen i Neuro för logopedutbildningen vid Uppsala Universitet. Vi ställde
henne några frågor för att få veta mer om Uppsala Universitets satsning på dysfagi.
Hur kom dysfagikursen till? Det här är
den kurs jag, som erfaren kliniker, har
väntat på i många år. När jag väckte
frågan hos Margareta Jennische som är
chef för logopedprogrammet i Uppsala
så fick jag omedelbart gehör och då var
det bara att köra!
Vad innehåller den? Förutom föreläsningar
inom bland annat neurologi, nutrition och
pulmonologi så avslutas kursen med tre
dagars rent logopediska föreläsningar av
två brittiska logopeder: Paula Leslie och
Hannah Crawford. Paula Leslie arbetar
för närvarande som docent på logopedprogrammet vid Pittburghs universitet.
Hon var med och utformade det första
forskningsprogrammet inom dysfagi för
logopeder och ÖNH-läkare i Storbritannien. Paula har samarbetat mycket med
Hannah och rekommenderade henne.
Hannahs specialintresse ligger inom
vuxenhabilitering och hon forskar just
nu på området dysfagi hos vuxna med
Downs syndrom. De kommer till exempel att gå igenom den kliniska sväljbedömningen, logopedens perspektiv på
respiration, hur vi bedömer undersökningsfynd. Vi kommer också att ha en
grundlig genomgång av tolkning av fynd
vid terapeutisk sväljröntgen. FUS och
tolkning av fynd samt relevanta åtgärder
kommer Per Svensson att föreläsa om lite
tidigare i kursen.1
Finns det ett intresse för den här typen
av utbildning? Absolut. Den här kursen
var fullbokad innan vi hunnit gå ut med
annonsen. Vår ambition är att den kommer
att bli årligen återkommande vilket kan
vara en tröst för dem som inte kom med.
Fyller den en funktion i dagens logopediska verklighet? I allra högsta grad! Men
det gäller ju de flesta av våra subspeciali
teter även om jag bara kan tala för neurobiten. Jag tror till exempel att alla afasi
intresserade kollegor längtar efter en
poängkurs även i det ämnet. Kanske
något för någon annan utbildningsort att
nappa på.
Varför anordnar ni ett dysfagisymposium?
Jag försökte hitta en internationell auktoritet inom området dysfagi för att kunna
erbjuda kursdeltagarna på 5 p kursen
något utöver det vanliga. Med två så
spännande gästföreläsare som Paula Leslie och Hannah Crawford låg det nära till
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hands att bjuda in fler dysfagiintresserade
logopeder till ett symposium. Symposiet
vänder sig till ”vanliga” neurologopeder
men också till logopeder inom vuxenhabi
literingen som sannerligen inte är bortskämda med kurser. Symposiet är separat
från kursen och inriktat på diskussioner
runt dysfagipatienter med komplex etisk
och medicinsk problematik. Vad gör man
till exempel med en patient som har
mycket begränsad livskvalitet på grund
av en grav hjärnskada? Vid logopedbedömningen framkommer att patienten
har en uttalad dysfagi som redan har
resulterat i ett par aspirationspneumonier.
De personliga assistenterna/familjen
berättar också att patientens enda nöje i
livet är att dricka coca-cola... Det är där
det etiska kontra det medicinska kommer
in i bilden och jag tror alla som arbetar
inom vuxenhab, geriatrik, neuro et cetera
har stött på sådana problemställningar. I
sådana här lägen finns inget glasklart rätt
eller fel och det är mycket givande att
diskutera med kollegor.
Margareta har planerat grundkursen i
neuro vid Uppsala universitet med en
uttalad målsättning att studenterna skall
klara av att möta de krav som ställs på en
neurologoped som arbetar på avdelning
eller som medicinkonsult. Så hur gör
man för att förbereda studenterna för
detta? Vi tar fasta på det som bland
andra ASHA (American Speech and
Hearing Association) slår fast i sina
rekommendationer det vill säga att Dysfagi är ett multidisciplinärt område där det
förutom det rent logopediska är viktigt
att man är påläst inom en rad andra relevanta discipliner som till exempel gastroenterologi, neurologi, nutrition, pulmonologi, rehabiliteringsmedicin och radiologi.
Vi har också haft en workshop under den
teoretiska delen av kursen där studenterna
fick undersöka varandra. För att få ett bra
självförtroende som dysfagilogoped är
det bara en sak som gäller, och det är
mängdträning!2
Våra handledare återfinns inom hela
rehabkedjan och vår ambition är att om
möjligt låta studenterna rotera inom en
verksamhet så de får se både akut- och
rehabsidan. En stor del av logopedjobben
finns inom neurosektorn och det avdelningarna vill ha hjälp med är snabba och
tydliga bedömningar. Det är ganska tuffa

krav. Avdelningspersonalen går strokeutbildningar och förväntar sig snabba och
tydliga insatser från logopeden. Även
socialstyrelsens strokeriktlinjer understryker vikten av snabba dysfagibedömningar. Remissvar som skrivs samma dag
och tydligt kommunicerade råd och riktlinjer. Arbetar man mera inom rehab så
är också teamsamverkan av högsta vikt.
Var arbetar du? Jag arbetar på Gävle
sjukhus, som neurologoped, sedan hösten
1999. Min funktion kallas ”medicinkonsult” vilket innebär att jag springer på
akuta bedömningar över hela sjukhuset.
Majoriteten av remisserna kommer dock
förstås ifrån strokeavdelningen. Det finns
akutlogopeder på många sjukhus men
alla kallas inte medicinkonsulter vad jag
har förstått.
Sedan våren 2007 har Uppsala köpt
mig på timbasis från Logopedenheten
Gävleborg, så att jag har arbetat 50%
som akutlogoped och 50% åt Uppsala.
Större delen av tiden ägnades åt att planera neuroblocket för kurs 1 och efter det
har jag tagit itu med den här 5 p kursen i
dysfagi på avancerad nivå samt symposiet.
När och hur kom du in på dysfagi? Jag tog
examen i Stockholm -88 och fick mitt
första jobb på Falu Lasarett. Där hade jag
först diverse vikariat och täckte barn och
röst men jag kom snart in på neurobiten
och bland det första jag fick göra var att
hålla en föreläsning i dysfagi för vårdpersonalen. Det första jag gjorde var att
skaffa mig en mentor. Christina Blom var
cheflogoped i Dalarna på den tiden och
hon har betytt mycket för mitt yrkesliv.
Hon var (och är) oerhört kunnig inom
diagnosen dysfagi, entusiastisk och positiv och jag följde henne (förmodligen
som en hundvalp, jag var 22 år då) på
alla bedömningar jag bara kunde och
skötte mitt eget journalskrivande på
kvällstid.
Hur ser dysfagiverkligheten ut för en
medicinkonsult i Gävle? Vi gör alltid en
klinisk bedsidebedömning på patienten
först. Därefter beslutas om huruvida en
instrumentell bedömning behöver göras.
Det kan till exempel vara när man misstänker att en patient är en tyst aspiratör
eller om andningen är påverkad och
patienten är rosslig. Här i Gävle har vi ett
fint samarbete med röntgen och kan få
Logopednytt 2/08

en akutbedömning inom någon dag.
Dessutom har vi schemalagda undersökningar på polikliniska patienter var tredje
onsdag. Vi har även en mycket intresserad
öronläkare men då väntetiderna för att få
till stånd en FUS är 2–3 månader så väljer
vi oftast röntgen. Jag har läst många av
de artiklar som skrivits om cervikal auskultation och använder mig vid behov både
av cervikal auskultation och saturationsmätare. Detta är verktyg som vi även
uppmuntrar studenterna att använda.
Till sist… Vi hör ibland neurologopeder
som upplever att allt mer tid av tjänsterna

tas i anspråk till dysfagi, och att allt mindre
tid finns kvar till exempel till afasi och
dysartri, diagnoser som ingen annan
yrkeskategori arbetar specifikt med. Har
du sett den utvecklingen, och finns det
någon lösning på det? Ja visst ser jag det.
Som akutlogoped har man sin prioriteringslista: nya dysfagibedömningar, uppföljningar på grava dysfagier, afasibedömningar, dysartribed, anhöriginformation och först därefter kommer behandling
in. Svaret är att vi måste bli flera! Varför
är det självklart att sjukgymnaster och
arbetsterapeuter skall träna patienter dag
ligen medan vi i princip skall konstatera

vad patienten kan/inte kan och sedan
avsluta patienten? Här kommer ju nya
artiklar och rapporter om evidensbaserad
träning in och kan hjälpa oss att verka för
flera tjänster.
Text: Margareta Gonzalez Lindh,
Camilla Björnram och Malin Sixt Börjesson
1 Schemat finns nu på http://kurswebb.medfarm.
uu.se/index.php?render=3LG932 för den som vill
glädjas över vårens kurs, och för de som vill se
vad man kan bespetsa sig på kanske nästa år!
2 Naturligtvis försöker vi ge studenterna bästa tänkbara kunskapsgrund även inom afasi och dysartri,
men det går jag inte in på här.

En interdisciplinär modell för omhändertagande av patienter med sväljsvårigheter
På Östsväljardagen i Gävle 071004 höll Margareta
Gonzalez Lindh ett kort föredrag inom ämnet dysfagi.
Många hörde av sig efteråt och ville ha en kopia på detta
flödesschema och kanske är det av intresse även för
dysfagilogopeder som inte hörde föredraget.
Dysfagi är en vanlig och potentiellt allvarlig komplikation vid
stroke. Dysfagi ökar risken för aspiration och bronchopulmonella infektioner, uttorkning och undernäring. Smithard
et al har visat att upp till 50% av strokepatienterna har problem
med att svälja i initialskedet. Majoriteten av dessa patienter
återhämtar sig inom de första veckorna. Ca 15% upplever fortsatta problem. Rapporter om incidens varierar beroende på
definitionen av dysfagi och när och på vilket sätt man bedömt.
I Storbritannien har undersökningar visat på bristande rutiner när det gäller att uppmärksamma/bedöma/åtgärda de sväljsvårigheter strokepatienter kan uppleva i den akuta fasen. Detta,
i kombination med logopedbrist, leder ofta till att patienter
antingen hålls noll per os onödigt länge eller ges felaktig kost.
På flera sjukhus i Storbritannien har man nu tränat sjuksköterskor i en grundläggande dysfagiscreeningmetod. Det
här är något som vi dysfagilogopeder i Gävleborg håller på att
försöka implementera i vårt län. Den modell vi har anammat
och översatt kommer från ”The Scottish Intercollegiate
Guidelines Network”, det vill säga skotska strokeriktlinjerna.
De flesta screeningprotokoll tar i princip upp samma
punkter och bör inkludera:
• Bedömning av patientens medvetandenivå
• Bedömning av postural kontroll
• Observation av munhygien
• Observation av salivkontroll
• Om möjligt, vattensväljningstest.
Här kommer några av de (153) referenser som de skotska
riktlinjerna tar upp.
1. Smithard et al; The Natural History of Dysphagia following
Stroke. Dysphagia 1997; 12:188-93
2. DePippo et al: Dysphagia therapy following stroke:
a controlled trial. Neurology 1994;44:1655-60
3. Logemann et al: A screening procedure for oropharyngeal
dysphagia. Dysphagia 1999;14:44-51
4. McCullough et al: Sensitivity and specificity of clinical
bedside examination, signs in detecting aspiration in adults
subsequent to stroke. J commun disord 2001;34: 55-72.
5. Elmstahl, Bulow, Ekberg et al: Treatment of dysphagia
improves nutritional conditions in stroke patients.
Dysphagia 1999; 14:61-6
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SvÄljscreening bedside
Kan patienten sitta upprätt och
vara vaken (ge ögonkontakt) i minst
5 minuter?

NEJ

JA
Är patienten ren i munnen?

Ge inget per os.
Ge god munvård.
Överväg alternativt nutritionssätt.
Ta ställning till om dietistremiss ska
skrivas.

NEJ
Gör munvård direkt.

JA

Sätt upp patienten så upprätt som möjligt. Be patienten säga ”aaa” – lyssna på
röstkvaliten. Låter rösten klar/gurglig?
Ge 1 tsk kolsyrat vatten x 3.
Känn på struphuvudet. Finns sväljningsrörelse, höjning av struphuvudet?
Observera för varje tsk vatten patienten
får, förekommer något av följande?
• Utebliven sväljning, ingen höjning av
JA
struphuvudet
• Hosta/harkling
• Fördröjd hosta/harkling ca 1 minut
efter sväljning
• Förändrad röstkvalitet? Be patienten
säga ”aaa”. Låter rösten gurglig?

JA
Ge 0 per os. Remittera till logoped.

NEJ
Låt patienten ta en klunk vatten.
Förekommer något av följande?
• Utebliven sväljning
• Hosta/harkling
• Fördröjd hosta/harkling
• Förändrad röstkvalitet?

JA

I princip 0 per os.
Kolsyrat vatten kan ges teskedsvis för
att träna sväljningen, om patienten så
önskar.
Remittera till logoped.

NEJ
Ge patienten ett glas vatten att dricka.
Förekommer något av följande?
• Utebliven sväljning
• Hosta/harkling
• Fördröjd hosta/harkling
• Förändrad röstkvalitet?

JA

I princip 0 per os.
Kolsyrat vatten kan ges teskedsvis för
att träna sväljningen, om patienten så
önskar.
Remittera till logoped.

NEJ
Om ovanstående fungerar bra och
patienten klarar att vara vaken i minst 15
minuter kan han/hon börja äta försiktigt.
Börja med passerat/timbal.
Patienten bör vara under uppsikt.
Var observant på hosta, tecken på
lunginflammation.
Remittera till logoped vid behov.

Hela dokumentet med skotska strokeriktlinjer hittar man på:
http://www.sign.ac.uk/pdf/sign78.pdf
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Examensarbeten i logopedi 2006
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid Göteborgs Universitet
år 2006. Uppsatserna kan beställas via Anna-Karin Norrman tel 031-773 68 88,
e-post: anna-karin.norrman@neuro.gu.se. Fler examensarbeten presenteras i
kommande nummer av Logopednytt.
Berättarförmåga hos barn med 22q11
deletionssyndrom i jämförelse med barn
med sen språkutveckling
Jenny Kling och Maria Tsangaris
Handledare
Carmela Miniscalco och Christina Persson
Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att jämföra
språkförmågan hos barn med 22q11 deletionssyndrom, och barn med språkförsening. Studien omfattade 39 barn i åldrarna 7:0-8:7 år.
Grupperna bestod av 19 barn diagnostiserade
med 22q11 deletionssyndrom och 20 barn
som bedömts som språkförsenade. För att
jämföra gruppernas språkförmåga valdes Bussagan, ett instrument som använder barnens
återberättande för att undersöka olika delar av
språkförmågan. Förutom språktestet togs även
hänsyn till begåvningsprofil och eventuella
neuropsykiatriska diagnoser. Resultaten på
Bussagan visade att barnen med 22q11 deletionssyndrom hade stora språkliga svårigheter, såsom kort satslängd och låg grammatisk
komplexitet. De hade även svårigheter med
att återge berättelsens innehåll. Deras svårigheter var betydligt större än de svårigheter
som barnen med språkförsening uppvisade.
Dock låg även denna grupp under åldersnormen. Diskrepansen mellan de två gruppernas
språk var större än diskrepansen mellan gruppernas begåvning. Detta tyder på andra orsaker än låg begåvning som förklaring till de
låga språkliga resultaten hos gruppen barn
med 22q11 deletionssyndrom. Neuropsykiatrisk diagnos tycktes påverka främst grammatisk komplexitet negativt i båda grupperna.

Avvikande tungrörelse hos personer
med misstänkt velofarynxdysfunktion:
förekomst samt visuell och auditiv
bedömning av artikulationen
Charlotte Stübner

kvalitet och önskat talmaterial. Ur dessa klipptes stillbilder som bearbetades med ifyllnad
av gom- och tungkontur av tungans placering
vid ”knuffrörelse” för visuell bedömning.
Motsvarande ljudsegment bedömdes auditivt.
Visuellt bedömningsresultat visade en samtidig artikulatorisk aktivitet på två ställen (dubbelartikulation) framförallt vid ljudkombinationerna bilabial nasal klusil + bilabial klusil.
Den bakre aktiviteten, ”knuffrörelsen”, uppfattades inte auditivt. Betydelsen av ”knuff
rörelsen” är därför oklar.

Röstpåverkan vid björkpollenallergi
– en perceptuell och studie
Sofi Cursaz Kappel
Handledare
Ann-Christin Olsson
Sammanfattning
Vid björkpollenallergi påverkas de övre luftvägarna, men även larynx och de nedre luftvägarna kan involveras. För att undersöka
eventuell röstpåverkan hos en grupp bestående
av 30 personer med björkpollenallergi och en
lika stor kontrollgrupp genomfördes i föreliggande studie en perceptuell röstanalys. Syftet
var att studera om det föreligger förändring i
röstkvalitet under och efter björkpollensäsong
inom och mellan grupperna. En jämförelse
gjordes också mellan den perceptuella röstanalysen och deltagarnas upplevda röstpåverkan, som hade dokumenterats i Rösthandikappindex i en tidigare studie av Brynnel och
Johansson (2004). Inga signifikanta skillnader
inom eller mellan grupperna kunde påvisas
avseende den perceptuella röstanalysen. Inga
signifikanta samband dokumenterades mellan
förändring i röstkvalitet och upplevda röstsymptom enligt Rösthandikappindex. Studien
tyder på att björkpollenallergiker upplever
röstpåverkan som inte uppfattas auditivt.
Således antas att eventuell förändring i röstkvaliteten vid björkpollenallergi är så diskret
att den är svår att uppfatta perceptuellt.

Handledare
Agneta Lith och Anette Lohmande
Sammanfattning
I denna retrospektiva undersökning av 341 indi
vider, i olika åldrar, utredda med videofluoro
skopi för misstänkt velofarynxdysfunktion
undersöktes en avvikande tungrörelse, så
kallad knuffrörelse, som sker uppåt/bakåt mot
det velara/uvulara området. Det är vanligt
med kompensatorisk artikulation i patientgruppen och syftet med studien var att ta reda
på hur frekvent ”knuffrörelsen” var samt om
den uppfattades auditivt. Av 341 inspelningar
bedömdes visuellt fem innehålla ”knuffrörelsen” samt vara bedömbara, dvs ha fullgod
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Akustisk analys av röster hos individer
med och utan björkpollenallergi under
björkpollensäsong och pollenfri säsong
Anna Drevsäter
Handledare
Ann-Christina Olsson
Sammanfattning
Övre luftvägarna är kända målorgan för allergiska reaktioner. För att studera eventuell röstpåverkan genomfördes i denna studie akustisk analys av rösten i löpande tal hos 30 per-

soner med björkpollenallergi samt en matchad
kontrollgrupp. Studiens syfte var att se om det
föreligger skillnader i grundtonsfrekvens och
grundtonsvariation under och efter pollen
säsong inom och mellan grupperna. De akustiska analyserna genomfördes med Soundswell
4.0 Signal Workstation. Resultaten visade att
grundtonens medelvärde var lägre i allergigruppen än i kontrollgruppen under björk
pollensäsong och björkpollenfri säsong för
män och kvinnor tillsammans justerat för kön.
Under björkpollenfri säsong var även tonomfånget lägre i allergigruppen än i kontrollgruppen för män och kvinnor tillsammans
justerat för kön. Inga signifikanta skillnader
fanns inom grupperna mellan björkpollen
säsong och björkpollenfrisäsong. Således
tyder studien på att det finns en akustiskt mätbar påverkan på röstens grundtonsfrekvens
och tonomfång hos personer med björkpollenallergi jämfört med en kontrollgrupp.

Utfall i Rösthandikappindex
hos konsekutiva röstpatienter
Anita Andersson och Marie Stenberg
Handledare
Ann-Christine Ohlsson
Sammanfattning
Självskattningsformuläret Rösthandikappindex
speglar hur patientens röststörning påverkar
vardagslivet, samt patientens uppfattning om
egen röstfunktion ur funktionell, fysisk och
emotionell aspekt. Föreliggande deskriptiva
studie undersökte utfallet i Rösthandikapp
index hos konsekutiva röstpatienter, 173 kvinnor och 65 män, och resultatet studerades utifrån kön, ålder, röststörning, yrke, allergi/astma,
rökning samt hörselnedsättning. Även logopedbedömd röstavvikelsegrad på visuell
analogskala studerades, liksom mätinstrumentens korrelation. Organiskt betingade
röststörningar gav mer besvär i vardagen än
funktionellt betingade röststörningar uttryckt
som högre poäng i Rösthandikappindexets
fysiska aspekt. Diagnosen stämbandspares
gav högre poäng i funktionell aspekt och
dikotomiserad funktionell aspekt än diagnosen stämbandsknutor och övriga organiskt
betingade röststörningar. Röstpatienter med
hörselnedsättning hade högre poäng i dikotomiserad fysisk aspekt än röstpatienter utan
hörselnedsättning. Logoped skattade patienternas röstavvikelse som större vid organiskt
betingad röststörning än vid funktionellt
betingad röststörning, samt männens röstavvikelse som större än kvinnornas. Korrelationen mellan totalt Rösthandikappindex och
aspekterna var hög, mellan Rösthandikappindex och logopedbedömd röstavvikelsegrad
på visuell analogskala låg.
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Utfall av logopedisk röstbehandling i grupp
jämfört med individuell behandling
Lina Bjarnegård och Tina Landgren
Handledare
Ann-Christine Ohlsson
Sammanfattning
Logopedisk röstbehandling sker idag främst
enskilt, men kliniska erfarenheter visar att
även terapi i grupp ger goda resultat. För att
utreda om det är någon skillnad i behandlingsresultat mellan individuell behandling
och behandling i grupp har en randomiserad
prospektiv behandlingsstudie, RÖ, genomförts. Föreliggande studie har hämtat sitt material från projektet RÖ och användes för att studera korttids- och långtidseffekter på rösten.
Tre inspelningar jämfördes: före behandling
med tre månader efter behandling samt tre
månader efter behandling med ett år efter
behandling. Resultaten är baserade på perceptuell röstbedömning gjord av två logopeder och diskuteras särskilt mot bakgrund av
den låga inter- och intrabedömarreliabiliteten
hos lyssnarna. Resultaten, som redovisas för
lyssnarna var för sig, visade ingen skillnad i
korttidseffekt mellan individuell behandling
och gruppbehandling. Jämförelse mellan
behandlingsgrupper och kontrollgrupp visade
heller ingen skillnad. Spontanförbättring hos
kontrollgruppen noterades. Långtidseffekten
av behandling visade inte någon skillnad
mellan behandlingsgrupperna.

Könsskillnader avseende strategier
för att hantera egen stamning

Svar på självskattningstestet CAT-S
från 10 barn med språkstörning
Hur korrelerar barnens svar med föräldrarnas
syn på barnens kommunikation och
med objektiva mått på språklig förmåga?
Stina Lundberg och Susanna Öberg
Handledare
Annika Dahlgren Sandberg och Gunilla Rejnö
Habte Selassie &
Sammanfattning
Studiens syfte var att ta reda på om självskattningstestet C Test kunde användas för att ta
reda på hur barn med grav språkstörning själva
skattade sitt tal och sin kommunikationsförmåga, och hur deras självskattning korrelerade
med föräldrarnas syn samt objektiva mått på
språkförmågan. Studerad grupp är tio barn,
nio till tolv år, alla i språk- och kommunikationsklass. Barnen fyllde i Cude Test och blev
bedömda med Fonemtest, Test for Reception
of Grammar samt Bussagan. Föräldrarna
fyllde i Svenska Children’s Communication
Checklist. Någon signifikant korrelation mellan
resultaten på Cude Test och resultaten från
övriga test fanns inte. Föräldrarna skattade
barnens kommunikationsförmåga högre än
barnen, som skattade sitt tal/kommunikation
högre än övriga testresultat. Resultaten visar
att barnen har en mer positiv attityd till tal/
kommunikation än vad test på förmåga utvisat. Vid jämförelse med olika publicerade
patientgruppers och normgruppers medelvärden framkommer att barnen med språkstörning i föreliggande studie skattar tal/kommunikation högre än barn som stammar och lägre
än barn med läpp-, käk och gomspalt samt
normgrupper.

Josefin Seimark och Petra Lind
Handledare
Lena Hartelius och Barbro Johannisson

Semantisk behandling av ordmobiliseringssvårigheter vid ickeflytande afasi

Sammanfattning
Att få kunskap om könsskillnader inom stamning är av vikt för att erbjuda bra behandling
till personer som stammar. Syftet med föreliggande studie var att undersöka könsskillnader
hos personer som stammar beträffande användandet av strategier för att hantera egen stamning. Formuläret, ”Perceptions of Stuttering
Inventory”, som innefattar 60 st påståenden
indelade i tre olika strategityper; ’kamp’, ’undvikande’ och ’förväntan’ användes. Det var
tillgängligt för medlemmar i Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund under två månader. Det slutliga deltagarantalet blev 20 kvinnor och 41 män. Egenskattad grad av inre och
yttre stamning användes för att undersöka
samband med användande av strategier. Inga
skillnader kunde uppvisas mellan mäns och
kvinnors användande av strategier. Den mest
frekvent använda strategitypen var ’förväntan’
hos båda könen. Mellan grad av inre och yttre
stamning och strategityp var fyra av sex möjliga korrelationer signifikanta i den totala
gruppen och fem av sex i gruppen män. Hos
kvinnorna uppvisades endast en signifikant
korrelation.

Klara Modig och Sara Nydén
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Handledare
Ingrid Behrns
Sammanfattning
Personer med afasi har ofta ordmobiliseringssvårigheter och därför är det viktigt med
behandling av dessa svårigheter. Fler studier
behövs för att ta reda på vilka typer av behandlingar som är effektiva för olika typer av symptom vid afasi. I föreliggande studie undersöktes effekterna av en semantisk behandling av
ordmobiliseringssvårigheter. Studien var en
experimentell ”single case subject” studie
med två deltagare med ickeflytande afasi. I
studien utformades en behandlingsmetod,
som utgjordes av semantisk definiering av
substantiv, utifrån materialet ”Everyday Life
Activities” (ELA). Behandlingen utvärderades
genom en mätning av antal korrekt benämnda
substantiv samt antal ord som deltagarna
använde vid beskrivning av substantiv. Ordmobiliseringsförmågan förbättrades hos båda
deltagarna av behandlingen, trots att de haft
afasi i många år. Både författare och deltagare
hade positiva erfarenheter av behandlingens
genomförande och material. Resultaten indikerar att behandling genom semantisk defi-

niering av substantiv skulle kunna användas i
klinisk verksamhet med tanke på tidsåtgång
och administrering.

Utvärdering av gruppbehandling vid
afasi baserad på funktionell kommunikation
Caroline Allard och Matilda Lindsten
Handledare
Ingrid Behrns
Sammanfattning
Syftet med studien var att utvärdera en gruppbehandling för personer med afasi. Behandlingen var inriktad på funktionell kommunikation och deltagarna i studien var 7 personer i
åldrarna 30 till 60 år. Vid utvärderingen, som
baserades på ett material från in- och utskrivning, användes två enkäter, Kommunikationsenkät (KE) och Communicative Effectiveness
Index (CETI), samt ett neurolingvistiskt test,
Neurologisk Afasiundersökning (A-ning). I
utvärderingen ställdes också frågor till de
anhöriga till personerna med afasi. Behandlingsperioden varierade mellan deltagarna
och varade från 7 månader till 4:2 år. Deltagarna ingick således inte i samma behandlingsgrupper. Resultaten indikerade en förbättring på A-ning men en försämring på
CETI. KE visade olika resultat då personerna
med afasi tyckte sig ha förbättrats mer än vad
deras anhöriga tyckte. Med utgångspunkt från
resultaten av studien ges ett förslag på hur en
behandlingsstudie bör läggas upp.

Utvärdering av behandling med elektropalatografi – fallstudie av ett barn med
gomspalt och tillbakadragen artikulation
Cecilia Henriksson
Handledare
Anette Lohmander och Christina Havstam
Sammanfattning
Syftet med denna studie var att utvärdera
behandling av artikulation med Elektropalatografi (EPG). EPG är ett sätt att med bilder
åskådliggöra tungans kontakt mot hårda gommen vid tal med hjälp av elektronisk gomplatta
och bildskärm. Deltagaren var en 11-årig
flicka född med isolerad gomspalt. Hennes
primära talproblem före behandlingsstart
utgjordes av svårigheter med dentala artikulationsställen. Vid utvärderingen genomfördes
en instrumentell analys och en perceptuell
bedömning som visade en klar förbättring av
produktionen av de dentala fonemen /t/ och
/s/ på ord och meningsnivå efter fem månaders behandling (ca 20 tim). Träningen bidrog
även till en ökad tydlighet för ord och meningar
samt en ökad förståelighet i spontantal vid
jämförelse före och efter behandlingsperioden.
Redan efter två månader, motsvarande ca 8
timmars träning, kunde en kvalitativ analys av
målljuden påvisa ett mer normalt EPG-mönster. Utvärderingen har i likhet med tidigare
forskning kunnat visa att EPG kan vara effektivt vid behandling av talavvikelser i samband
med LKG-spalt.
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Kurskalendariet
TO EAT OR NOT TO EAT, TO FEED OR NOT TO FEED
Institutionen för Neurovetenskap, Enheten för logopedi i Uppsala,
inbjuder till ett internationellt symposium om dysfagi under ledning av Docent Paula Leslie, University of Pittsburgh och logoped
Hannah Crawford, Consultant Speech & Language Therapist,
Tees, Esk and Wear Valleys NHS.
Tid: Torsdag 8 maj 2008.
Plats: Hotell Clarion, Uppsala.
Anmälan: senast 6 april 2008 till Marita Axelsson, klinikassistent
Gävle e-post marita.axelsson@lg.se
Upplysningar: Margareta Gonzalez Lindh, logoped, tel 026-155195
E-post: margareta.gonzalez.lindh@lg.se eller Margareta Jennische,
Universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap,enheten för
logopedi, tel 018-6113544, fax 018-501989

Platser kvar på fristående kurser vid Uppsala universitet.
För mer info se www.uu.se/utbildning eller ring 018-6113545,
Enheten för Logopedi, Uppsala universitet.
Klinisk handledning – Kommunikation vid förvärvad hjärnskada,
rehabilitering, 3 hp, deltid. Kursstart 3 mars.
Dysfagi vid neurologiska sjukdomar, 7,5 hp, deltid.
Kursstart 4 april.

Kurser på avancerad nivå vid Göteborgs universitet
hösten 2008 Sista ansökningsdatum 15 april
Early communication development: assessment and intervention for infants with hearing impairment, 7,5 hp
Självständigt vetenskapligt arbete i logopedi, 30 hp
Kursplan och information finns på:
http://www.neurophys.gu.se/utbildning/Frist_ende_kurser/

Assessment & Management of Voice Disorders:
A Practical Approach
May 1 & 2, 2008, University of Texas Health Science Center
(UTHSC), San Antonio.
For additional information regarding the conference,
contact Kristi DeHaan: Email: voicerx@yahoo.com
Phone: 210.696.0453, Fax: 210.699.0839
www.ENTClinicsofSA.com

Kurs i flerspråkighet och språkstörning
med Eva-Kristina Salameh i Umeå 29–30 maj.
Anmälan på Svenska Logopedförbundets hemsida.

One day seminar in Iceland

Kurs om afasirehabilitering
med Aura Kagan på KI Huddinge 17–18–19 juni.

Grand Hotel Reykjavik, March 10th 2008

Anmälan på Svenska Logopedförbundets hemsida.

• The effect of brain damage on brain function
• Cortical basis of speech production and perception
• Brain plasticity associated with aphasia treatment
following stroke
• Language impairment associated with brain atrophy
in normal aging
• Mirror neuron theory
Further information and registration at www.meetingiceland.com
The Icelandic Association for Speech and Language Therapists

CALL FOR PAPERS
Academy of Aphasia 46th Annual Meeting
October 19–21, 2008 Turku, Finland
Abstracts must be received no later than 12:00 noon
Central Daylight Time on Tuesday, April 1, 2008.
Additional information from: Academy Of Aphasia, Frances
Laven, Director, PO Box 26532, Minneapolis MN 55426, USA
PHONE: 952-920-0484, FAX: 952-920-6098
EMAIL: contact@academyofaphasia.org

Till hösten startar Masterutbildningen i samarbete med AT/SG/
SKK/LOG/LÄK vid Linköpings universitet.
Sista ansökningsdag är 15 april.
För mer information se: http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad

RCSLT Scientific Conference, London, March 2009.

Fristående kurser vid Linköpings universitet.

Deadline for submissions is 30 April 2008. For further information: http://www.rcslt.org/news/events/scientificconference2009

Sista ansökningsdag 15 april. Kursstart v39 eller 40.
För mer information se: http://www.liu.se/utbildning/kurs
Barnröst, funktion, akustik och behandling, 7,5hp
Kursstart: Ht 08, v 40, helfart/halvfart, Linköping
Samtalsanalys i logopedisk praktik
Kursstart: Ht 08, v40-v45, helfart/halvfart, Linköping
Kommunikation och Kognition, 7,5hp
Kursstart: Ht 08, v 40, Helfart/halvfart, Linköping

Speech and Language Therapy: Partners in progress: spreading
the word

Inbjudan till KURS FÖR LOGOPEDER I RÖST- OCH
RÖRELSEPEDAGOGIK PÅ ÖLAND
veckoslutet 30 maj–1 juni 2008.
För ytterligare information och anmälan, kontakta Ann-Christine
Ohlsson, e-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

3:e Nationella Konferensen i Logopedi
21–22 november 2008 i Jönköping. Deadline för anmälan om
bidrag är den 15 juni.
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Logopedstämma den 23–24 mars 2009. Se sidan 7.

Lediga platser & kurser

VIKARIAT

Område RHR, Östersunds Rehabcentrum,
Stroke och hjärnskaderehabilitering söker

Logoped
Sista ansökningsdag: 2008-03-20
Ytterligare information finns på www.jll.se

Habiliteringscenter Täby för barn arbetar
med barn 0–15 år med funktionshinder
och deras familjer. Vårt upptagningsområde
är kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Vi arbetar i tre team och behöver nu en

Logoped

LEGITIMERAD
LOGOPED
STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE
Handikapp & Habilitering
Autismcenter Syd för barn och ungdom 7–17 år
Autismcenter Syd för barn och ungdom 7–17 år söker legitimerad
logoped. Arbetet som logoped är spännande och ger utrymme
för egen kreativitet. En stor del av arbetet ägnas åt att ge rådgivning och konsultation kring barnets kommunikation till föräldrar
och personal. Du gör också bedömningar av kommunikationsoch språkförmåga, samt arbetar med olika former av AKK.
Du blir en av två logopeder som arbetar i vårt team där kurator,
psykolog, specialpedagog och arbetsterapeut ingår. Vi har handledning i teamet. Logopederna inom Handikapp & Habilitering har
regelbundna yrkesträffar, gemensamma utbildningar och det finns
möjlighet för dig som nyanställd att få stöd av en mentor.
Våra lokaler finns i Liljeholmen.
Arbetstid: 40 timmar/vecka. Vi har flextid samt friskvård en
timme per vecka.
Anställningsform: Vikariat omgående t o m 2009-01-07.

Tv heltid flextid tillämpas. Tillträde snarast eller
enl överenskommelse. Under förutsättning att
nödvändiga beslut fattas.

Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Erfarenhet av barn med
autism och utvecklingsstörning, barnhabilitering och teamarbete
är meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet
och samarbetsförmåga.

Du får chansen att pröva ett intressant och brett arbetsområde,
som ger goda möjligheter till yrkesmässig utveckling. Du kommer
att arbeta i ett tvärfackligt team där du samarbetar med arbetsterapeut, kurator, psykolog, specialpedagog och sjukgymnast.

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Ann-Louise Östling
Lind, tfn 08-442 41 84, e-post ann-louise.ostling-lind@sll.se
eller logoped Sara Lindhagen, tfn 08-442 41 78, e-post
sara.lindhagen@sll.se.

Arbetsuppgifter: Konsultation och handledning som riktar
sig till föräldrar och personal. Logopeden arbetar också med
bedömning och behandling av språk- och kommunikationsstörningar samt ät-, drick- och sväljproblem hos barn och ungdomar
med funktionshinder.

Facklig företrädare: Marjana Tornmalm, DIK, tfn 690 60 67.

En erfaren kollega finns på kontoret och övriga barnlogopeder
inom barnhabiliteringen samlas vid logopedernas återkommande
yrkesträffar och seminariedagar. Du får även regelbunden
teamhandledning.

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr Hab 208/08
senast den 25 mars 2008 ställd till Autismcenter Syd,
Trekantsvägen 7, 6tr,
117 43 Stockholm.
Annonser Olycksfall 90x60 2005-01-21 12.59 Sida 3

Facklig kontaktperson: Mariana Tornmalm, DIK tfn 08-690 60 67

Olyckor händer.
När som helst,
var som helst.

Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr Hab 4/08
senast den 28 mars 2008 ställd till: Habiliteringscenter Täby för
barn och ungdom, Kemistvägen 8, 1 tr, 183 79 Täby.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Kvalifikationer: Legitimerad logoped. Erfarenhet av
habiliteringsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet och god samarbetsförmåga.
Upplysningar lämnas av enhetschef Marie-Louise Westerberg,
tfn 08-446 36 70 och logoped Kerstine Jörud tfn 08-446 36 74
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Västerås närsjukhus söker

Leg. logoped

LEG. LOGOPEDER

till Logopedmottagningen och Rehabenheten
Västerås Närsjukhus består av tre verksamhetsområden, Rehabiliteringsmedicinska Kliniken, Geriatriska Kliniken och
verksamhetsområdet som innefattar Rehabenheten och Logopedmottagningen.
Rehabenheten
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnaster. Vi arbetar inom Geriatriska kliniken, 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.
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 kommunikationshjälpmedel förekommer.
Logopedmottagningen
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 röststörningar. Vi erbjuder handledning, många
kollegor, möjligheter till vidareutbildning, ett stort förråd av
test- och behandlingsmaterial, sekreterarservice samt trevliga
och ändamålsenliga lokaler.

Legitimerad logoped

sökes till tjänst på Kommunrehab Tjörn
och AMEKA arbetsterapi i Stenungsund

Inriktning mot neurologi.
Heltid tillsvidare. Tillträde efter överenskommelse.
Ref.nr soc23/2008
Läs mer på vår hemsida!
Välkommen med din ansökan samt
meritförteckning senast 2008-03-26 till;
TJÖRNS KOMMUN, Socialförvaltningen,
471 80 Skärhamn e-post: sociala@tjorn.se
Faxnummer: 0304/60 10 79

www.tjorn.se

Annonser Olycksfall 90x60

Kvaliﬁkationer

2005-01-21

12.59

Sida 4

Legitimerad Logoped till samtliga vikariat/tjänst. Stor vikt
fästes vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor

Rehabenheten
t Tillsvidareanställning 75 % tillträde enligt överenskommelse.
t Tidsbegränsad anställning, 2008-05-01 – 2009-08-31.
Heltid, tillträde efter överenskommelse.
Logopedmottagningen
t Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2008-10-31. Heltidsanställning, tillträde efter överenskommelse.
Ange i ansökan vilken eller vilka av tjänsterna som du är
intresserad av.
Upplysningar

Teckna sjukförsäkring
när du är frisk.
Och känn ekonomisk trygghet
när du är sjukskriven.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Avdelningschef Birgitta Törnblom, tfn 021-17 38 60
Verksamhetschef Inger Wallenbert, tfn 021-17 54 93
Facklig företrädare

DIK, Mona Barkensjö, tfn 021-17 56 17
Välkommen med din ansökan till Division Närsjukvård,
Centrallasarettet ingång 43, 721 89 Västerås.
E-post: narsjukvard@ltv.se. Ange ref.nr. NÄR 014/2008.
Insända betygshandlingar återsändes ej.
Läs mer under ”Lediga jobb”
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Umeå universitet

söker...

Medicinska fakulteten, som består av 13 institutioner
och 2 centrumbildningar, ansvarar för utbildningar inom
hela vårdområdet och har en omfattande forskning och
forskarutbildning inom ett 80-tal forskningsämnen. Fakulteten
har ca 3 000 studenter inom grundutbildningen och omkring
450 forskarstuderande. Inom fakulteten arbetar ca 500 lärare/
forskare och ungefär lika många anställda med tekniskt/
administrativa arbetsuppgifter.

Universitetslektor
i logopedi
Lektoratet är placerat vid institutionen för klinisk vetenskap, enheten för logopedi. Vid enheten bedrivs grundutbildning (logopedprogrammet), forskning i logopedi,
forskarutbildning och samverkan med det omgivande
samhället. Grundutbildningen är underställd medicinska fakulteten och bedrivs i omfattande samarbete med
humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid
Umeå universitet samt med de landsting som utgör Norra
sjukvårdsregionen.
Befattningsinnehavarens arbetsuppgifter blir att medverka i samtliga delar av verksamheten. Det innebär undervisning på grund- och avancerad-utbildningsnivå
inom logopedprogrammet, forskning, forskningshandledning, och administration. Möjligheter finns till forskning inom ämnet logopedi med samverkan såväl inom
som utanför institutionen och fakulteten samt med Umeå
universitet och Västerbottens läns landsting.
Behörighetsgrunder för anställningen samt de bedömningsgrunder som gäller och avvägningen mellan dem
återfinns på <www.umu.se/medfak/aktuellt/dokument/
ap_ul_logopedi_07.pdf>.
Den sökande kan i ansökan begära om hon/han vill
bli anställd som professor.
Förteckning över de handlingar etc. som ska bifogas
till ansökan återfinns på <www.umu.se/medfak/soka_
tjanst/index.html>.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Jan
van Doorn (enhetschef), 090-785 14 70, <jan.vandoorn@
logopedi.umu.se>, samt Diana Berggren (prefekt),
090-785 24 26, <diana.berggren@ent.umu.se>.
Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65,
SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.
Din ansökan märkt med dnr 312-4558-07 ska vara inkommen till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå
senast 2008-03-31.

Legitimerad Logoped
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm,
Danderyds sjukhus, tar emot patienter i åldrarna 16-65 år.
Kliniken bedriver rehabilitering av patienter inom områdena
hjärnskador, kronisk smärta, postpolio, stress, neuromuskulära
sjukdomar samt vuxenhabilitering.
Vi söker en Legitimerad Logoped till Hjärnskaderehab hembaserad. Teamets verksamhet består av dag- och öppenvårdsrehabilitering för personer med medelsvår till svår
förvärvad hjärnskada. Logopederna utreder och behandlar
personer med olika typer av kommunikationsstörningar
och/eller sväljsvårigheter. I tjänsten ingår också utbildning
till personal på kliniken, anhöriga, personliga assistenter
etc.
Låter det intressant? Läs mer på www.ds.se/jobb
Upplysningar lämnas av: Enhetschef Christina Lagercrantz
08-655 58 96, 070-484 46 87 eller logoped Kristina
Franzon 08–655 51 82.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus, där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Verksamheten finns
på ett flertal platser i Stockholmsregionen, främst i Huddinge och
Solna. Karolinska bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Sjukhuset är miljöcertifierat och rökfritt.

Huvuddivisionen söker

Logoped
till Logopedkliniken i Huddinge
Vi söker en neurologoped med intresse för klinik,
forskning och utveckling. Tjänsten är placerad på
Geriatriska kliniken.
För närmare information kontakta
Verksamhetschef Christina Blom 070-484 8516 eller
Sektionskoordinator Ing Marie Tallberg 070-797 8135.
Sista ansökningsdag 2008-03-26 Ref nr 800951.
Ansök och läs mer på www.karolinska.se/jobb.

Välkommen
med din ansökan!

www.karolinska.se
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GRUNDKURS DYSFAGI
UTREDNING OCH BEHANDLING
AV VUXNA PATIENTER

MULTIDISCIPLINÄR TEAMSAMVERKAN

21 – 23 april 2008
Röntgenavdelningen
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Kursen anordnas av Avdelningen för diagnostisk radiologi,
Lunds universitet, UMAS, Malmö.
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet
Information: Logoped Margareta Bülow, Röntgenavd,
UMAS, 205 02 Malmö. Tel 040-338866,
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se.
Anmälan senast den 2 april 2008
till Eva Prahl, Rtg, DC för bild och funktionsmedicin,
UMAS, 205 02 Malmö. Tel 040-338860,
e-mail: eva.prahl@med.lu.se.

Internationellt symposium om dysfagi
Institutionen för neurovetenskap, enheten för logopedi i Uppsala
inbjuder till internationellt dysfagisymposium under ledning av
Docent Paula Leslie, University of Pittsburgh och logoped Hannah
Crawford, Consultant Speech & Language Therapist, Tees, Esk
and Wear Valleys NHS.
Fokus kommer att ligga på hur vi utifrån etiska och medicinska
frågeställningar kan bedöma, utreda och behandla dysfagipatienter med komplex problematik; ex. patienter som är
multisjuka, patienter i olika stadier av demens, vuxna med
förvärvade eller medfödda hjärnskador. ”Managing complex
risk in ethical dysphagia management”.

PROGRAM
9.00–9.30

Registration and coffee

9.30–9.45

Welcome & Opening

9.45–10.45

Definitions of risk
Risk management frameworks

10.45–11.15

Break

11.15–12.15

Risk, ethics and evidence based practice

12.15–13.15

Lunch, visiting the sponsors

13.15–14.15

SLT role in risk management
Working towards a patient centred model

14.15–14.45

Break, visiting the sponsors

14.45–15.45

Case presentations and discussions

15.45–16.30

Free research papers/projects

16.30

Close

Anmälan: senast 6 april 2008 till Marita Axelsson, klinikassistent
Gävle, e-post marita.axelsson@lg.se
Upplysningar: Margareta Gonzalez Lindh, logoped, tel 026-155195.
E-post: margareta.gonzalez.lindh@lg.se eller Margareta Jennische,
Universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap,enheten för
logopedi. 018-6113544, fax 018-501989.

Universitetsadjunkt i logopedi förenad med
klinisk tjänstgöring
Tid: Torsdag 8 maj 2008.

Plats: Hotell Clarion, Uppsala.
Kostnad: 1.500 kr

vid institutionen för neurovetenskap
https://kurswebb.medfarm.uu.se/index.php?render=3LG932
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Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbildningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka
i utvecklandet
Logopednytt
2/08 av andra
kursmoment.
I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken, planeras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudenterna

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Blekinge Läns Landsting
Petra Westrin
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

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

Barbro Kärvhag
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Signe Tonér
signe.toner@nll.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

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

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

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

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

Stockholms Läns landsting,
Habiliteringen
Marjana Tornmalm
marjana.tornmalm@sll.se

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

Huddinge Universitetssjukhus AB
Per Östberg
per.l.ostberg@karolinska.se

Katrin Dahl
katrin.dahl@skane.se

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

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

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

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

Malmö stad/kommun
Anna Pohjanen
anna.pohjanen@pub.malmo.se

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

Landstinget i Kalmar län
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

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

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

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

Västernorrlands Läns
Landsting, Länssjukhuset
Sundsvall – Härnösand
Mia Kristoffersson
mia.kristoffersson@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

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

Det har kommit ett nytt nätverk för hablogopeder!
Gå in på: http://lists.mrfriday.com/listinfo/hablogopeder
Logopednytt 2/08
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POSTTIDNING

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Kv. Haga

ikost

Studentuellt

R e s ta u r a n g

Sur &Kall

I Göteborg har studenterna ett moment som heter
klinisk dialog och är tänkt att vara en brygga mellan
teori och praktik. Under termin sex går det hela ut på
att man får ett patientfall som man ska formulera en
klinisk frågeställning till. Därefter ska man leta artiklar
som kan användas för att besvara frågeställningen.

Mitt fall den här terminen var en strokepatient med svårigheter att svälja. Min
kursare Amanda och jag valde att titta på
om köldstimulering har någon skyndsam
effekt på sväljprocessen. Som logopedstudent hör man ofta att saker och ting
”nog” har någon effekt, men ofta känns
argumenten för en behandling inte så väl
underbyggda förutom av klinisk erfarenhet. Efter att ha valt ut tre artiklar fann vi
att olika sorters köldstimulering faktiskt
påverkar sväljprocessen något. Se dock
upp med att dra slutsatsen att köldstimulering alltid har en påskyndande effekt.
Enligt en artikel saktar kall och sur bolus
ned sväljhastigheten och gör att försökspersonen tar mindre klunkar. Det kan
kanske vara till nytta för patienter som
har svårt att bedöma hur mycket de kan
svälja, och därmed riskerar aspiration.
Under vårt sista handledningsmöte i
Klinisk Dialog diskuterades att det var
Göteborgs tur att skriva i Studentuellt
och att ingen ännu skrivit något. Självklart ville vår handledare, tillika redaktör,

att vi skulle göra en insats. Fredag förmiddag efter en fullspäckad vecka, ny
praktikperiod på måndag och med nästan
bara helgen på sig sa alla nej. Handledaren föreslog dessutom att överskriften till
texten kunde vara studentikost istället för
studentuellt och att texten kunde handla
om just sväljsvårigheter. Där någonstans
började jag tänka att jag kanske skulle
dra mitt strå till stacken i alla fall.
Göteborg hamnar sällan högst upp i
listan över nöjdaste studenter och är inte
särskilt studentikost. Medicinarkåren
som vi tillhör har inga overaller utan på
sin höjd en huvtröja med ett tryck på ryggen. Vad jag vet är det ingen i min kurs
eller kursen över som har en sådan tröja.
Jag känner några äldrekursare som har
t-shirts som det i bästa Läkerolanda står
”Logoped – makes people talk” på, och
det är nog allt.
Nej, Göteborg är inte studentikost
om man bara blundar för Chalmeristerna
som har både overaller och rockar och
glasögon och konstiga öllekar på Avenyn.

Vad är då Göteborg? Jo, Göteborg är förutom Avenyn, Liseberg och öl för 29 kr
så mycket som ordvitsarnas stad. Dissekerar man vår handledares studentikost till
student – i – kost och föreställer sig att man
har råd att gå ut och äta kan man hitta restauranger med namn som ”Rumpan bar”,
”Istället”, ”Berså bar”, ”Babar”, ”Café
Eller?” och ”Jazzå bar & restaurang”. Känner man sig lite nere och vill slippa ordvitsar kan man äta lite mat på ”Bitter” på
Linnégatan och vill man slafsa utan att
någon klagar kan man försöka med ”Hello
Monkey”. Gillar man en speciell kryddning kan man säkert få god mat på
”Citron & Timjan”, men till vår dysfagipatient har jag ännu inte hittat någon
restaurang med namnet ”Sur & Kall”.
TEXT: Eleonore Hjelm, T6, kurs XVIII
Illustration: Eva Dickson

