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I onsdags var jag på en mycket trevlig utbildningsdag om pragmatiska problem som 
Ulrika nettelbladt och pernille Holck höll i eslöv. tack så mycket pia för att du 
ordnade den här dagen. tack Ulrika och pernille för era eminenta föreläsningar och 
för att ni lärde mig att det heter typiskt utvecklade barn och inte normala barn!

Under lunchen lät jag undslippa mig att det var min tur att knåpa ihop ett alster 
till första sidan i Logopednytt och fick då kommentaren;

– Varför har ni ledare i Logopednytt överhuvudtaget? det blir oftast mest krystat 
och larvigt.

Kommentaren lät inte ordagrant så eftersom logopeder ofta har ett mer nyan-
serat sätt att säga saker, men det var andemeningen i det som sades. det fick mig 
att tänka… Ja, varför har vi ledare i Logopednytt? För att man ska ha det? För att 
det ska ge en personligare anknytning till personerna i styrelsen? För att det är 
trevligt? För att ni ska kunna hålla reda på vem som sitter i styrelsen? För att det 
alltid har varit så? För att styrelsemedlemmarna ska få sin bild i en tidning? För att 
det sägs så mycket intelligent på ledarsidor i allmänhet? Jag vet inte, men jag bör-
jade fundera vidare. Vad vill jag ha ut av Logopednytt? Bryr jag mig om ledaren 
själv (förutom att jag vrider mig i ångest när jag måste skriva den)? Finns det något 
annat sätt att få informationen som Logopednytt ger? Börjar det bli otidsenligt att 
ge ut en papperstidning?

det är ett drygt halvår sedan vi logopeder började få dIK forum i brevlådan. 
detta föregicks av mycket diskussion i styrelsen. Vi fick ett förslag från redaktören 
på dIK forum, elisabet Blomberg, om att vi istället för Logopednytt skulle ha 
logopedsidor i varje nummer i dIK forum. det fanns en del argument som talade 
för att det kunde vara en bra idé. till exempel ges dIK forum ut fler gånger per år 
än Logopednytt, vilket ger bättre kontinuitet och är bra när det gäller annonser. 
dIK forum har en redaktör som är journalist och som arbetar med tidningen på 
heltid. det skulle också ge SLoF: s medlemmar mer grundfacklig information och 
stärka tillhörigheten med dIK. 

det finns bekymmer som är mer direkt relaterade till Logopednytt också, som 
att redaktörerna har svårt att få ihop tillräckligt med material för att fylla tidningen 
och att vi ibland får kritik på att nivån inte är tillräckligt hög eller vetenskaplig på 
det som skrivs.

Styrelsen har också ganska ofta diskussioner kring hemsidan, hur den ser ut 
och fungerar, vilken information som ska finnas där och om den ska vara till bara 
för medlemmar eller alla som vill läsa om logopeder.

Sen kommer vi till det senaste tillskottet av kommunikationsmedel som vi 
använder oss av, massutskick per e-post. det finns några riktigt trevliga finesser 
med de här utskicken. dels ger det oss direktkontakt med er medlemmar och ökar 
er motivation att hålla oss uppdaterade om var vi kan nå er. Vi slipper på det sättet 
lägga tid och pengar på en medlemsmatrikel som är inaktuell redan innan den 
kommit från tryckeriet. Vi kan också se till att aktuell information kommer ut snabbt 
och att den når er personligen i stället för att bara vara anslagen i Logopednytt som 
kommer ut med 8 nummer om året. det kan bli lång tid att vänta mellan gångerna.

Mina tankar började nu röra sig mot att man på något sätt borde kunna slå ihop 
de här funktionerna på något sätt. Kanske ska vi bara få dIK forum i brevlådan, med 
eller utan logopedsidor. Kanske är det bättre att vi satsar tid och energi på vår 
hemsida, gör den mer interaktiv och levande. Kanske vi borde ha webbmasters 
istället för redaktörer. Kanske blogg istället för ledare – och då inte nödvändigtvis 
skriven av styrelsemedlemmar. Kanske det kan gå en blänkare per massutskick när 
det kommit något nytt på hemsidan. Kanske kan det fungera som ett mailnätverk 
typ dyslexinätverket, barnnätverket o s v. detta är mina egna tankar, inte styrelsens 
som helhet. det är dessutom bara som jag spånar, jag har ingen färdig modell. 
naturligtvis finns det frågetecken kring ett mer webbaserat alster också. Ska man 
ha ett visst antal utgivningar/uppdateringar av hemsidan per år? Vilken typ av 
information ska finnas för att ett utskick ska göras? Hur mycket information kan 
man ha på en hemsida innan den blir rörig? Har vi råd? Kan man länka till den 
nya informationen på hemsidan i utskicket? 

Vad har du som medlem för tankar? tycker du om hemsidor? gillar du mass-
utskicken? Har vi din e-postadress? Är Logopednytt bra som den är? gillar du dIK 
forum? Snälla hör av er! Jag vill ha debatt! 

Ulrika Guldstran
logopednytt@dik.se   ulrika.guldstran@staffanstorp.se
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nytt från styrelsen

•  Landets LFFare träffades på kansliet 
för en utbildningsdag den 25/3. tack 
till er alla som bidrog till intressanta 
och givande diskussioner! 

•  den 25/3 träffades företrädare för 
offentlig och privat logopedverksam-
het i Stockholm samt Svenska Logo-
pedförbundet för diskussion kring 
”Vårdval Stockholm” och ersättnings-
modellen enligt dess regelverk.

•  nära 100 deltagare fick höja sin  
kompetens kring flerspråkighet då eva 
Kristina Salameh höll sin uppskattade 
kurs i Huddinge strax efter påsk.

•  ytterligare ett kurstillfälle kring fler-
språkighet äger rum i Umeå den 
29–30 maj. All information hittar du 
på www.logopedforbundet.se.

•  Mer kurser! Över 80 personer har 
redan anmält sitt intresse för att delta i 
Aura Kagans kurs i afasirehabilitering 
den 17–19/6. Antalet platser är begrän-
sat så anmäl dig snarast för att vara 
garanterad en plats. Kursen äger rum i 
Stockholm och arrangeras av Svenska 

Logopedförbundet i samarbete med 
Karolinska Institutet. Information om 
innehåll, anmälan m m finns på  
www.logopedforbundet.se.

•  …och ännu fler. Svenska Logopedför-
bundet förhandlar om att få möjlighet 
att arrangera en kurs i Lee Silverman 
Voice treatment, LSVT här i Sverige. 
Vet du redan nu att en sådan kurs skulle 
vara av intresse för dig är du välkom-
men att höra av dig till kursansvarig 
Inger gillholm; inger.gillholm@dik.se. 
Förhandsanmälan i detta skede är ej 
bindande!

•  Arbetet med specialistordning/utbild-
ning fortsätter. Styrelsen samverkar med 
de nationella utbildningsanordnarna i 
denna fråga.

•  Åtskilliga förbund och intresseorgani-
sationer har samlats kring ett initiativ 
gällande vård för papperslösa. Själv-
fallet står även Svenska Logopedför-
bundet bakom initiativet. Mer info 
finns på; www.vardforpapperslosa.se.

•  glöm inte att använda vår profes-

sions juridiska rådgivning som är  
tillgänglig under april och maj! Mer 
information om tjänsten och hur du 
kan använda den finns på hemsidan  
www.logopedforbundet.se. du kan 
också gå direkt till tjänsten via  
www.dik.se/professions juridik.

•  programmet för Logopedstämman 
2009 har nu börjat ta form. Än är det 
dock inte för sent att komma med såväl 
önskemål om föreläsare som förslag 
på egna presentationer. Hör av er till 
Inger gillholm, inger.gillholm@dik.se.

•  Styrelsen sammanträder i nacka den 
16/4.

Ingrid Kongslöv, Ordförande

Logopeder i VG-regionen hade förberett 
ett ”matnyttigt” program till höstens  
logopedchefsmöte i anrika lokaler 
nära Gustav Adolfs torg. 

Större delen av detta logopedchefernas 
möte hösten 2007 handlade om kvalitets-
register i logopedi. ett sådant register ska 
kunna ge oss svar på frågan: gör vi det 
som vi säger att vi ska göra? Logopederna 
Emma Eriksson och Anna Hellström-
Carlen gav en initierad, kunnig och entu-
siastisk beskrivning av och om nationella 
kvalitetsregister. Soffia Gudbjörnsdottir 
(diabetesläkare) är registerhållare för det 
nationella, webbaserade diabetesregistret 
och hon delgav oss sina erfarenheter. 
Hon berättade bl a att de kliniker som 
använder registret har bäst resultat. SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) kan 
ge stöd när man ska starta ett kvalitets-
register och då krävs det att man ska kunna 

påvisa behovet av att registret skapas. 
efter emmas, Annas och Soffias presenta-
tioner vidtog en intensiv diskussion dels 
i smågrupper och dels i storgrupp: hur vi 
kan få in våra logopediska mått och fak-
torer i ett nationellt register. Vilka mått 
skulle kunna användas och vad ska syftet 
med registret vara? Logopedin har en bit 
kvar tills vi är på den nivån att vi kan 
vända oss till SKL för att få stöd. det var 
som väntat svårt att få konsensus omgå-
ende men processen har startat och det 
råder enighet i logopedchefgruppen om 
att logopedin behöver kvalitetsregister. 

Logopedchefsmöten är alltid intensiva 
och fyllda av många nationellt övergri-
pande frågor, så var även detta möte. Här 
är ett axplock av några andra punkter som 
ävenså gav upphov till livliga diskussioner:

Marianne Rosenquist presenterade ett 
förslag att starta en förening för cheflogo-
peder och övriga som är chefer för logo-
peder. detta för att får mer struktur och 

mer ”tyngd” i chefsgruppen. Föreningen 
är avsedd för personer som är chefer för 
logopeder. Mötet beslutade att bilda en 
sådan förening. en interimstyrelse utsågs.

Kjerstin Becker presenterade ett för-
slag om att skatteväxla för gruppen språk-
störda barn.

det innebär att kommunerna skulle 
få våra resurser för språkstörda barn och 
läs- och skrivutredningar så skulle skolan 
ha hela ansvaret för dessa grupper. detta 
förslag föranledde många kommentarer.

Mera information finns i de minnes-
anteckningar som Birgitta Henning,  
Jönköping har sammanställt.

Vårens möte 2008 blir traditionsen-
ligt i Köpenhamn i maj månad.

För logopedchefsgruppen
Marianne Christensen, 

Verksamhetschef
Länslogopedin Uppsala

Kvalitetsregister i logopedi 
Huvudtemat för logopedchefernas möte i göteborg 11–12 oktober 2007
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ett av momenten på kursen var att göra 
ett arbetsplatsbesök hos en aktuell 
patient för att lära sig observera och mäta 
olika saker i arbetsmiljön som har rele-
vans för röstergonomi och patientens 
röstproblem. Som stöd hade vi den 
checklista som är under utveckling med 
eeva Sala som projektledare (se Rapport 
från nordic Voice ergonomics group, 
sidan 6 i detta nummer av Logopednytt). 
det handlar om rummets beskaffenhet 
och akustik, bakgrundsbuller från venti-
lation, trafik och från pågående aktivitet, 
luftkvalitet som damm, temperatur och 
luftfuktighet. Även patientens arbetsställ-
ning kan observeras liksom den arbets- 
och samtalskultur som råder på arbets-
platsen samt patientens röstbeteende 
och huruvida hjälpmedel som högtalar-
system används. det har dock visat sig 
att det kan vara svårt att i praktiken 
genomföra arbetsplatsbesök och det är 
ju inte så konstigt. det är ett nytt arbets-
sätt för logopeder vars form behöver 
utvecklas och prövas. Logopederna på 
kursen var från olika delar av Sverige och 
har olika arbetsgivare och anställnings-
former. Vissa arbetsgivare betalar helt 
enkelt inte för arbetsplatsbesök medan 
andra gör det. Visst tar det längre tid att 
göra ett arbetsplatsbesök (det kan variera 
från 1–4 timmar exklusive restid) jämfört 
med en vanlig behandling (30–45 min). 
några av kursdeltagarna har dock rap-
porterat om att den totala behandlings-
tiden kunde kortas efter att arbetsplats-
besöket gjordes, vilket även bekräftats av 
kollegor i Finland. Återkoppling till 

patienten med konkreta förslag på röst-
er gonomiska förändringar i arbetsmiljön 
kan alltså komplettera den individuella 
behandlingen mycket konstruktivt. 

eftersom kunskapen om röstergono-
mi ännu är liten i samhället, såväl bland 
logopeders arbetsgivare, patienters arbets-
givare, inom företagshälsovård och fack-
föreningar är det inte konstigt att arbets-
platsbesök kan väcka frågor. Vi är nu i en 
fas då vi behöver arbeta med informa-
tionsspridning och att se arbetsplats-
besök som en försöksverksamhet för de 
logopeder som kan göra dem. Likheten 
mellan sjukgymnaster som arbetar med 
ergonomi och en logoped som arbetar 
med röstergonomi är ganska självklar 
tycker jag. Inför arbetsplats besök är det 
naturligtvis viktigt att arbetsgivaren är 
införstådd och förstår varför arbetsplats-
besöket görs. det är ju arbetsgivaren som 
måste ta ställning om eventuella föränd-
ringar i arbetsmiljön. Men många gånger 
handlar det om relativt små förändringar 
som kan förbättra den röstergonomiska 
situationen avsevärt och som inte behö-
ver vara så kostsamma. optimalt i fram-
tiden är att ett skyddsombud eller någon 
från företagshälsovården närvarar vid ett 
arbetsplatsbesök och att arbetsgivaren 
efterfrågar en röstergonomisk bedömning/
utredning. I Finland arbetar man för att 
sprida information om röstergonomi så 
att dessa aspekter bedöms vid årliga 
skyddsronder. där arbetar gruppen kring 
eeva Sala för att även annan personal  
till exempel en företagssköterska ska 
kunna göra bedömningarna, det måste 

alltså inte vara en logoped eller foniater. 
Vid Logopedkliniken, Karolinska uni-

versitetssjukhuset, har vi i journalmallen 
i journalsystemet take Care nyligen lagt 
in termen Arbetsmiljö under anamnes. 
detta för att information om arbetsmil-
jön alltid ska tas upp på ett strukturerat 
sätt vid anamnesupptagningen hos logo-
peden. Information bör efterfrågas om 
arbetslokalens beskaffenhet, buller, luft-
kvalitet, luftfuktighet, röstanvändning, 
arbetsställning, arbets- och samtalskultur 
och stress. Så även om man som logoped 
i dagsläget inte har möjlighet att göra 
arbetsplatsbesök kan informationen om 
arbetsmiljön utifrån anamnesen vara 
vägledande för röstergonomiska förslag. 

tack alla kunniga kollegor som vid 
nätverksmötet bidrog med er gedigna 
kliniska kunskap och erfarenhet och med 
er önskan om att vilja utvecklas och lära 
nytt. det är förstås angeläget att vi i detta 
röstergonomiska nätverk också välkom-
nar röstlogopeder som inte haft möjlig-
het att gå kursen yrkesrelaterade röststör-
ningar och återkommer när vi har förslag 
om hur nätverket ska drivas. 

TEXT: Maria Södersten, leg logoped, docent, 
Logopedkliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset. 

ReFeRenS
Sala e, Sihvo M, Laine A. Röstergonomi. 
Rösten – ett fungerande arbetsredskap. 
Institutet för arbetshygien, arbetarskydds-
styrelsen, Helsingfors, 2005. 
(ISBn-951-802-620-3).

nätverksmötet hölls på Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 
1½ dag den 31 januari och 1 februari i år. Önskemål att återsamlas efter kursen 
framkom redan vid uppföljningsdagarna i maj -07 och i kurs utvärderingarna varför 
detta möte ordnades. detta speglar det stora engagemang som kursdeltagarna visade 
under kursen och även efter att kursen avslutats (se artikel i Logopednytt nr 6, 2007). 
nedan följer några axplock av det som rapporterades och diskuterades på mötet:

RAppoRt FRÅn 

nätverksmöte med deltagare 
från kursen yrkesrelaterade röststörningar 
– diagnostik och intervention

▲
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Mötet innehöll information från aktuella 
konferenser där det rapporterats om 
yrkesrelaterade röststörningar, Röstergo-
nomi och om nordic Voice ergonomics 
group som t ex vid a) the International 
Association of Logopedics and phoniatrics 
i Köpenhamn i augusti, b) the nordic 
ergonomics Voice Conference i Lysekil i 
oktober c) the International Conference 
of occupational Voice Research in San 
Antonio, texas in october 12–13, 2007. 

eeva Sala informerade om det utveck-
lingsarbete som pågår gällande en check-
lista för röstergonomisk bedömning av 
arbetsmiljö. Hon är projektledare för en 

the nordic Voice ergonomics group är 
en arbetsgrupp med 1–2 representanter 
från varje nordiskt land. det första mötet 
hölls på Island i maj 2006 och en rapport 
om detta möte finns i Logopednytt nr 6, 
2006. den 17–18 januari i år var det dags 
igen och mötet arrangerades av under-
tecknad vid Logopedkliniken, Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge tillsam-
mans med enh för logopedi och foniatri, 
Karolinska institutet. närvarande vid mötet 
var Valdis Jonsdottir (phd, logoped) från 
Island, eeva Sala (docent, foniater) och 
Leena Rantala (phd, logoped) från Fin-
land, Irene Bele (phd och logoped) från 
norge, Anita McAllister (phd, logoped) 
och undertecknad från Sverige. personer 
som inte kunde komma var Anna Björk 
(foniater) från Island och Lucyna Schalén 
(docent, foniater) från Sverige. tyvärr har 
ingen representant ännu kunnat rekryte-
ras från danmark. någon mer från norge 
väntas också till gruppen.

RAppoRt FRÅn 

”the 2nd nordic Voice ergonomics group” i Stockholm
grupp specialister i Finland som hör till 
”Institute of occupational Health”. de 
om råden som dessa individer represente-
rar är Buller och rumsakustik, Arbets-
ställning och ergonomi, Luftkvalitet 
inomhus, Stress, tekniska hjälpmedel 
och Röst. I expertgruppen kring Röst 
ingår förutom eeva Sala, logopederna 
Leena Rantala, Marketta Sihvo, Susanna 
Simberg, och Anne Mari Laine i Finland 
samt från Sverige undertecknad och 
Christina Lindhe, logoped och röstkon-
sult i göteborg. Checklistan prövades i 
en tidigare version av de deltagare som 
gick kursen ”yrkesrelaterade röststör-
ningar – diagnostik och intervention” då 
dessa gjorde ett arbetsplatsbesök hos en 
patient som examinationsuppgift på kur-
sen. Synpunkter har inhämtats från de 
svenska kursdeltagarna och nu finns en 
senare version av checklistan som också 
ska prövas. Arbetet beräknas pågå under 
hela 2008 och i början av 2009 räknar 

man med att den kommer i tryck.  
Leena Rantala rapporterade om det 

kliniska arbetet kring patienter med yrkes-
relaterad röstproblematik i Finland. Hon 
summerade att omhändertagandet varie-
rar mycket mellan logopeder och klini-
ker och att det inte finns någon gemen-
sam plan eller vårdprogram. och precis 
som i Sverige är kunskapen allmänt 
mycket bristfällig om röststörningar även 
hos personer inom occupational health 
care. Behandlingsperioderna för röst-
terapi är i allmänhet mycket korta och 
det saknas tillräckligt med resurser för 
patienter med röststörningar. detta var 

lite förvånande att höra eftersom forsk-
ning om yrkesrelaterad röstproblematik 
ligger långt fram i Finland. Men tydligen 
saknas länken mellan forskning och kli-
nik. Mot bakgrund av detta förefaller 
situationen något bättre i Sverige. genom 
att nu många (17!) svenska logopeder gått 
kursen yrkesrelaterade röststörningar – 
diagnostik och intervention, tagit del av 
aktuell forskning och är uppdaterade inom 
området och dessutom är klinisk verk-
samma har vi möjlighet att tillsammans 
utveckla området i Sverige (se Rapport 
från nätverksmöte med deltagare från 
kursen yrkesrelaterade röststörningar – 
diagnostik och intervention). 

Anita McAllister hade bjudits in till 
mötet för att rapportera om en ny studie 
om bakgrundsbuller på förskolor och barns 
röstanvändning (McAllister m fl under 
tryckning). Många rapporter har ju visat 
att ljudnivån på många förskolor är så 
höga att de bidrar till tinnitus och hörsel-
nedsättningar hos personalen vilket bl a 
föranledde Arbetsmiljöverkets kampanj 
”Bort med bullret i förskolan” under året 
2006. Anita McAllisters m fl studie är mig 
veterligen den första där man låtit barn 
bära inspelningsutrustning med syfte att 
ta reda på vilka ljudnivåer barnen utsätts 
för. Resultaten visade att bullernivåerna 
var betydligt högre vid barnens öron än 
de som de vuxna utsattes för. en förkla-
ring är att barnen är närmare själva bul-
lerkällan eftersom bullret till stor del 
genereras från barnets egna aktiviteter 
bl a med leksaker mot golvet.   

en viktig punkt på dagordningen var 
diskussion om den web-sida som Valdis 
Jonsdottir initierade efter mötet på Island. 
den finns nu och arbete pågår med att 
fylla på med information. Websidan har 
syfte att samla kunskap från de 5 nordiska 
länderna inom röstområdet för att sprida 
kunskap om röstergonomi, hörsel och 
kommunikation till såväl allmänheten, 
politiker och specialister. Välkommen att 
besöka www.hearingthewords.com även 
om mycket information ännu saknas. 

tid ägnades också åt diskussioner 
kring gemensamma forskningsprojekt i 
framtiden men det ber jag att få återkom-
ma till liksom till nästa möte som kom-
mer hållas i Finland våren 2009. 

TEXT & FOTO: Maria Södersten, leg logoped, 
docent, Logopedkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset. 
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den 12–13 oktober 2007 hade jag förmå-
nen att få delta i en internationell konferens 
om ”occupational voice research” vid 
University of texas, San Antonio. Konfe-
rensen anordnades vid dept of Music av 
John nix och hans medarbetare med eko-
nomiskt stöd av nIH (national Institute of 
Health). Även om konferensen var inter-
nationell var det i huvudsak amerikanska 
deltagare, framför allt logopeder och sång-
pedagoger. det var generöst tilltagen tid 
med 45 min för de inbjudna talarna och 
30 minuter för dem som hade anmält 
egna föredrag. då det endast var ca 50 
del tagare totalt och tack vare den lätt-
samma atmosfären som John nix skapade 
blev det möjligt med en givande dialog 
mellan alla oss som var där. 

det var första gången det anord nades 
en konferens i USA med fokus på yrkes-
relaterade röststörningar och forskning 
kring dessa. I europa har ju ett flertal 
konferenser ägnats åt området bl a pan 
european Voice Conference (peVoC) 
redan år 1999 och Röstfrämjandets studie-
dagar 2006 med fokus på lärares yrkes-
relaterade röstproblematik. Med tanke 
på all forskning som bedrivits i de nord-
iska länderna kring arbetsmiljö och röst 
var det roligt att få medverka i San Antonio.

Konferensen inleddes av Ingo titze 
från USA som rapporterade från ett stort 
projekt som pågår sedan flera år vid  
skolor i denver. Information samlas in om 
lärares röstanvändning under arbete och 
fritid under två veckors tid med hjälp av 
bärbara röstdosimetrar. Forskarna försöker 
förstå varför vissa individers stämband 
klarar av mer mekanisk påfrestning (vibra-
tioner) än andras utan att individen blir 
rösttrött eller hes. en hypotes de arbetar 
efter är att hos individer som klarar stor 
röstbelastning utan att bli rösttrötta eller 
hesa produceras proteiner i celler i stäm-
banden som ger skydd åt stämbandens slem-
hinna. det blir spännande att följa fors-
kargruppens fortsatta och viktiga arbete. 

Anne-Maria Laukkanen från Finland 
rapporterade från en studie av 90 lärare 
som hade genomgått laryngoskopi och 
fyllt i en enkät om röstbesvär och röst-
hälsa. en tredjedel av lärarna hade ofta 
förekommande symtom på rösttrötthet. 
elva av lärarna hade organiska föränd-
ringar på stämbanden, 35 lättare svull-
nad och rodnad, och 43 bedömdes ha 
friska stämband. tjugofem av lärarna lät 
hesa vid läkarundersökningen. Syftet med 
nästa del av studien var att undersöka om 
olika slags intervention kunde förbättra 
lärarnas rösthälsa. de 90 lärarna delades 
slumpvis in i tre grupper: grupp 1 fick en 
3 timmars lektion om ”rösthygien”, grupp 2 
fick ”voice massage” och grupp 3 ”röst-
träning”. Interventionen i grupperna 2 och 
3 gavs inom 2½ månad vid 5 tillfällen (à en 
timme). Rösterna spelades in och akustiska 

analyser och självskattningar utfördes före 
och efter intervention. det visade sig att 
lärarna i grupp 2 och 3 bedömdes ha fått 
bättre rösthälsa jämfört med dem som bara 
fått information. Min uppfattning är att 
det är svårt att tolka resultaten eftersom 
grupperna innehöll friska försökspersoner, 
personer med subjektiva röstsymtom och 
personer med organiska förändringar på 
stämbanden.

Valdis Jonsdottir från Island berättade 
om ett projekt där manliga lärare varit i 
fokus. Hon utgick från information om att 
det i många studier rapporterats att kvin-
nor är mer sårbara för funktionella röst-
problem men att det också saknas studier 
på manliga lärare. Hon under sökte man-
liga lärares röster med avseende på F0, 
SpL och alfa ratio med och utan förstärk-
ning av rösten. Resultaten visade att de 
manliga lärarna med förstärkning av rösten 
subjektivt upplevde fördelar då de hade 
lättare att tala och få fram rösten utan 
ansträngning och de upplevde mindre 
rösttrötthet. Resultaten bekräftade vad 
Jonsdottir i tidigare studier funnit hos 
kvinnliga lärare. en slutsats var att det är 
viktigt att också undersöka manliga lärares 
röster och att även de kan behöva hjälp. 

Valdis Jonsdottir är också mycket 
engagerad i ljudmiljön inom skola och 
förskola och rapporterade från studier där 
hon kartlagt ljudnivån vid ett större antal 
förskolor såväl som rummens efterklangs-
tid. Även frågeformulär till föräldrar till 
barn på förskolorna hade distribuerats. 
Man fann mycket höga ljudnivåer och 
76 % av lärarna rapporterade ”för mycket 
buller” under arbetet och 15 % ”mycket 
för mycket buller”. Bland resulta ten fram-
kom också signifikanta samband mellan 
röstttrötthet och dålig inomhusluft, dålig 
akustik och hög rumstemperatur.

Robert Hillman från Boston har med-
verkat i utvecklingen av en bärbar röst-
ackumulator som förutom att mäta den 
ackumulerade röstdosen också kan ge åter-
koppling till försökspersonen om hans/
hennes röstbeteende. t ex kan man ställa 
in apparaten så att den ger en signal om 
försökspersonen t ex pratar för svagt eller 
för starkt eller går under eller över en 
visst fonationsfrekvens. Han berättade om 
hur denna används inte bara för att kart-
lägga röstbeteende hos individer som har 
röstkrävande arbeten utan också för patien-
ter med andra röstdiagnoser. t ex hade man 
prövat apparaten på patienter med parkin-
sons sjukdom som genomgått metoden 
LSVt (Lee Silverman Voice treatment). 
Syftet med LSVt är att patienterna lär sig 
att tala riktigt starkt eftersom det är vanligt 
att dessa patienter talar mycket svagt och 
därmed blir svåra att uppfatta. genom LSVt 
kan patienterna lära sig att tala starkare 
vilket också har en positiv effekt på artiku-
la tionen som blir bättre och tydligare. 

Men det är ofta svårt för patienterna att 
bibehålla beteendet och komma ihåg att 
ständigt öka röststyrkan. genom åter-
koppling från apparaten med en ringsig-
nal eller vibration kunde vissa patienter 
få bra återkoppling och hjälp att bibehålla 
tekniken i vardagssituationer, medan det 
för andra inte var någon större hjälp. 

philippe dejonckere talade om en 
teori han utvecklat för hur stämbands-
knottror och andra godartade föränd-
ringar på stämbanden kan uppstå efter 
mekaniskt slitage s k fonotrauma. teorin 
var inte helt lätt att följa och det blev en 
ganska livlig diskussion efteråt.       

nelson Roy har utfört stora randomi-
serade studier angående förekomst av 
röstbesvär i befolkningen och berättade om 
de viktigaste resultaten från dessa. Han har 
ju publicerat flera artiklar i ämnet och 
funnit att ca 7 % av den yrkesverksamma 
befolkningen har röstbesvär  jämfört med 
ca 11 % av lärare och att ca 29 % av 
”vanligt” folk någon gång haft röstpro-
blem jämfört med 58 % av lärare (Roy 
m fl 2004, 2005). nelson Roy avslutade 
sitt mycket pedagogiska föredrag med att 
säga att han tycker att det bedrivits så 
mycket forskning kring yrkesrelaterade 
röststörningar att det nu räcker med rap-
porter som visar på förekomst av röstpro-
blem i olika yrkesgrupper. Han efterfrå-
gade istället information om vad och hur 
vi ska arbeta med individer med yrkesre-
laterade röstproblem för att hjälpa dem. 

efter detta kändes det roligt att bidra 
med kunskap från nordiska studier bl a 
om hur röster påverkas av bakgrundsbul-
ler, om begreppet röstergonomi och hur 
vi i Sverige försöker utveckla det kliniska 
omhändertagandet av patienter med yrkes-
relaterad problematik. Jag berättade kort 
om den checklista som är under utarbe-
tande för bedömning av faktorer i arbets-
miljön som har relevans för röstergonomi 
(se rapport från nordic Voice ergonomics 
group, sidan 6 i detta nummer av Logo-
pednytt) och om kursen ”yrkesrelaterade 
röststörningar – diagnostik och interven-
tion” som anordnades av Karolinska 
Institutet vt -07 som beskrivits i Logoped-
nytt nr 6, 2007, sid 10–12. 

TEXT: Maria Södersten, leg logoped, docent, 
Logopedkliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset.
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Artikeln har tidigare publicerats i pedagogisk Forskning i Sverige nr 2/2007.

Karin Bengtsson – talande som levd erfarenhet: 
en studie av fyra barn med downs syndrom 
(Karlstad: Karlstad University Studies, 2006)

Som de flesta känner till är downs  
syndrom, eller down syndrom (utan 
genitiv-s) som en del vill kalla det för att 
tona ned den medicinska »äganderätten» 
till syndromet, en kromosomförändring 
som innebär att det finns extra genetiskt 
material i det 21:a kromosomparet. Syn-
dromet innebär ökad risk för till exempel 
hjärtproblem och intellektuella funktions-
hinder. en vanlig konsekvens är svårig-
heter i artikuleringen av språkljud, vilka 
kan förklaras bland annat genom att syn-
dromet är förknippat med strukturella 
förändringar i »talapparaten». 

talutveckling hos barn med downs 
syndrom har varit en stark profil vid Karl-
stads universitet genom den forsknings-
miljö som Iréne Johansson byggde upp 
och i vilken också Karin Bengtsson ver-
kat. på ett ofta mycket kreativt sätt har 
man inom ramen för forskargruppen 
utvecklat olika träningsprogram för att 
underlätta språkutveckling i vid mening 
hos barn med down syndrom. trots  
detta har man, vilket Karin Bengtsson 
uttryckte vid disputationen, haft särskilt 
svårt att påverka talutvecklingen i den 
omfattning man önskat. talutvecklingen 
är således den svaga länken i barnets 
språkliga utveckling, vilket är en utgångs-
punkt för avhandlingen.

I avhandlingen har Karin Bengtsson 
utvecklat ett snillrikt transkriptionssys-
tem, vilket gör det relativt lätt för läsaren 
att följa vad barnen säger och hur de 
säger det. Jag har inte möjlighet att åter-
ge hennes system här utan den intresse-
rade rekommenderas att gå till avhand-
lingen för en beskrivning. dock vill jag 
med ett enklare transkriptionssystem 
som Bengtsson också använder något 
illustrera hur pass svårförståeligt barnens 
språk är. när ola säger »pall», »geff», 
»päjego» och »kock» avses »lampa», 
»gaffel», »paraply» och »klocka». 
»näbb», »soffa», »fågel» och »giraff» 
uttalas av Sofia som »näp», »fafa», 
»fåkel» och »fafaff». Barnen låter sig 
indelas i grupper om två, där ola och 

Mia är mer svårförståeliga än Jonas och 
Sofia. 

generellt är dock barnens tal svårt 
att förstå, vilket förstås utgör ett problem 
vad gäller deras möjligheter att uttrycka 
sina intentioner, att skapa relationer och 
också för lärandet i vid mening. Utan 
tvekan är det alltså ett oerhört angeläget 
område som är föremål för Bengtssons 
undersökningar. det traditionella sättet 
inom logopedi att närma sig området är 
att noggrant kartlägga barnens eget fono-
logiska system, det vill säga de språkljud 
barnen behärskar och de regler som 
används för att kombinera ljud. Hur när-
mar sig då Karin Bengtsson det övergri-
pande problemet med barnens proble-
matiska talutveckling? 

Utgångspunkten är tidigare barn-
språksforskning som Bengtsson menar 
under senare år har kommit att betona 
fyra antaganden:

•	 	Man	måste	gå	utöver	de	strikt	språk
liga aspekterna för att fokusera den 
kontext där tal- och språkutveckling 
äger rum 

•		 	Barn	är	aktörer	i	sin	egen	utveckling
•	 Det	är	viktigt	att	fokusera	variation	
•	 	Forskningen	kräver	tvärvetenskap	liga	

angreppssätt 

Inspirerad av det pedagogiska fält som 
Bengtsson också rör sig i, vänder hon sig 
till fenomenologin för att hitta redskap 
och begrepp för att analysera och förstå 
barnens talande utifrån dessa antagan-
den. 

Man skulle kunna säga att Bengtssons 
avhandling är en »perspektivavhandling». 
Med det avser jag en avhandling som får 
sin främsta legitimitet genom det per-
spektiv med vars hjälp den utmejslar sitt 
studieobjekt. Med hjälp av perspektivet 
kan nya forskningsfrågor ställas. Redan 
Bengtssons syfte är impregnerat av den 
tradition hon verkar inom: Syftet med 
denna studie är att pröva att studera 
talandet ur ett perspektiv som betonar 

barnets relation till sitt eget talande och 
också barnet som talande subjekt.

»Vad blir synligt i barnets talande  

om jag försöker förstå barnets  

relation till sitt eget talande då 

talandet pågår?» (s 5). 

Jag skulle vilja säga att »pröva» är ett 
nyckelord här. på så sätt är det också ett 
modigt projekt som Bengtsson ger sig in 
på, att pröva ett nytt sätt att närma sig ett 
om råde med redan upptrampade stigar. 

Från fenomenologin hämtar Bengtsson 
sina viktigaste teoretiska begrepp, såsom 
livsvärld och intentionalitet. Som det 
senare begreppet indikerar är Merleau-
ponty en viktig inspiratör för Bengtsson. 
Hon menar att man med stöd från honom 
kan se artikulationen, vilket är en hand-
ling som vi oftast upplever som automa-
tiserad, såsom intentional. det intentio-
nala är alltså inte kopplat till avsikter 
utan har snarare att göra med ett »ome-
delbart meningsskapande». Bengtsson 
menar att medvetandet har en grundläg-
gande »riktadhet», vilken så att säga är 
intentionalitetens uttryck. Merleau-ponty 
blir också användbar då talformandet ses 
som en vanekunskap som »finns» i krop-
pen. 

det är alltså de grundläggande dis-
tinktionerna mellan medvetet och omed-
vetet liksom mellan kropp och själ som 
utmanas av Bengtssons teoretiska ram-
verk. det kontextualiserade, kroppsliga 
och handlande subjektet är utgångs-
punkten för analyserna. Hon vill tränga 
in i artikulerandet såsom det framstår 
»inifrån», vilket är en lika spännande 
som utmanande utgångspunkt. Inte minst 
består utmaningen i att hon bara har yttre 
tecken som tillgång för sina analyser. 
Medan det talande subjektet har tillgång 
till sitt tal både »inifrån», i form av så  
kallad benhörsel och motorisk återkopp-
ling, och »utifrån», genom avlyssnande 
av det egna talet, så vill alltså Bengtsson 
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I sin avhandling Talandet som levd erfarenhet: En studie av fyra barn med 
Downs syndrom undersöker Karin Bengtsson vid Karlstads universitet talandet 

hos barn med downs syndrom i en närstudie av fyra barn i 6–7 årsåldern. 
Bengtsson har utöver sin forskning också mångårig erfarenhet av att arbeta 
som logoped och som lärare i specialpedagogik vid Karlstads universitet.

återskapa det subjektiva med hjälp av 
avlyssnande och analys av talet »utifrån».

Hur går då Bengtsson tillväga? Av 
yttersta vikt blir att så att säga komma åt 
det talade. delvis motiveras undersök-
ningssituationen av detta övervägande. 
talsituationen är enkel och består av en 
testsituation där barnet ska benämna 99 
bilder. olika antal deltagare finns vid 
inspelningarna av barnens testsituationer 
och också i övrigt varierar situationerna 
något. I centrum står ändå aktiviteten att 
benämna. de 99 bilderna representerar 
svenskans konsonanter och vokaler i  
olika konstellationer. på grund av den 
strukturerade situationen blir det möjligt 
för Bengtsson att i detalj analysera bar-
nens repliker. 

Sessionerna videoinspelades och varje 
video är cirka 20–25 minuter lång. Bar-
nens tal transkriberades på sedvanligt 
sätt, anteckningar om det övergripande 
sammanhanget gjordes och en utförlig 
akustisk analys av utvalda ord (c:a 30 per 
barn) genomfördes. det är i återgivning-
en av de spektrogram som ligger till 
grund för den akustiska analysen som 
Bengtsson har utarbetat det transkrip-
tionssystem som nämndes ovan och som 
verkligen gör det lätt att följa hennes 
analyser. Även om analysen framförallt 
genomfördes av artikulationen av avgrän-
sade ord så väver Bengtsson in hela kon-
texten i sin analys av det sagda.

Vad händer då när den fenomenolo-
giska ansatsen möter det empiriska mate-
rialet? Jo, i analysen lyfts barnens indivi-
duella sätt att forma talet fram. Bengts-
son kartlägger vad hon benämner som 
barnens strategier i talandet. Här finns 
inte möjlighet att återge alla analyser av 
materialet, men vissa aspekter av olas 
talformande kan få exemplifiera riktning-
en i analysen. olas ordformering beskrivs 
som rigid. Hans teckenanvändning 
används som en »starthjälp» för talan-
det, ordet blir så att säga åtkomligt 
genom tecknet. Vidare är tecknet åtkom-
ligt för reflektion för ola, vilket inte talet 

förefaller vara. om ola får möjlighet att 
upprepa ord så blir också formen mer avan-
cerad. genom imitation blir det också 
möjligt för ola att vidga sina gränser.

Bengtsson identifierar vidare barnens 
talintentionalitet. ola beskrivs som 
snabb och ruschig och riktad mot det 
kommunikativa i situationen, snarare än 
mot ordens form. Han är distinkt och dis-
kret när det gäller artikulationsställen 
(rummet) men inte när det gäller talfor-
mandets tidsdimension. om Jonas skriver 
Bengtsson (s 146):

»Jonas kompetens blev tydlig för 

mig då jag utgick från hans eget 

menings  skapande, hans eget sätt att 

befinna sig i talandet. Jonas labore-

rar spontant med uttalet av vissa 

ljud, det gäller särskilt ljud med  

frikativa kvaliteter. Laborerandet 

med uttal av enskilda ljud påverkar 

tidsrelationerna inom ordet vilket 

förändrar ordens övergripande  

tidsstrukturering. På så sätt möter  

vi nära beskriv ningar av barnens 

sätt att forma sitt tal.»

eftersom Bengtsson också har ett peda-
gogiskt intresse, är hon intresserad av 
hur barnets språk- och talutveckling ska 
kunna underlättas. de teoretiska utgångs-
punkterna för dessa analyser tas i  
Werners och Vygotskys arbeten, vilka 
diskuteras på ett spännande sätt i avhand-
lingen. Begreppens åtkomlighet och syn-
lighet används för att diskutera möjlighe-
terna till att påverka barnens utveckling. 
eftersom dessa begrepp utgår från barnens 
egna erfarenheter, så synes det mig som 
om de har mer intressanta implikationer 
än Vygotskys problematiska begrepp the 
zone of proximal development (se t  ex 
J.V. Wertsch: Vygotsky and the social  
formation of mind. Cambridge, Ma:  

Harvard University press, 1985), hur 
mycket detta senare begrepp än omhul-
das av många pedagoger. en del av dessa 
implikationer diskuteras i avhandlingen.

Så här långt kommen kan det vara 
dags att påminna om syftet med avhand-
lingen, att närma sig barnets talande uti-
från barnet som talande subjekt. Lyckas 
Bengtsson med denna ambition? Ja, defi-
nitivt, skulle jag svara. Vi möter närgångna 
analyser som för oss nära det som egent-
ligen till viss del måste undfly oss. 
Avhandlingen är full av intressanta obser-
vationer och kreativa analyser. dess sva-
gare sidor ligger på ett annat plan och 
vissa av dem kanske är ofrånkomliga när 
man försöker plöja nya spår. 

det man saknar är kanske framförallt 
en tydligare redovisning av utfallet av 
analysen, också i relation till mer tradi-
tionella tillvägagångssätt. Vissa begrepp 
och distinktioner mellan begrepp blir 
också delvis hängande i luften. till exem-
pel tydliggörs aldrig riktigt skillnaden 
mellan begreppen strategier och talinten-
tionalitet. Man kan också efterlysa utför-
ligare diskussioner om relationen mellan 
det individuella och det allmänna i 
utvecklingen liksom betydelsen av 
undersökningssituationen. Samtidigt är 
mitt bestående intryck av avhandlingen 
att det finns en forskare med begåvning, 
kreativitet och mod bakom den.

»talandet som levd erfarenhet»? nja, 
snarare kanske »talformandet som levd 
erfarenhet», även om respondenten inte 
riktigt höll med om detta vid disputatio-
nen.

TEXT: Claes Nilholm, Pedagogiska 
institutionen, Örebro universitet

Avhandling i sin helhet finns i pdf-format på 

www.diva-portal.org/diva/getDocument? 
urn_nbn_se_kau_diva-705-1_fulltext.pdf

den kan även beställas via  
cathrine.andersson-busch@kau.se  
eller karin.bengtsson@kau.se.
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Verksamheten drivs av Afasiföreningen 
och vid invigningen hade den redan 
pågått en månad. på Slottsskogsgatan 6 i 
västra göteborg har man öppet varje 
torsdag 12–19. det speciella är att det är 
personer som själva har afasi som driver 
verksamheten och att den är öppen för 
alla med afasi. Man behöver inte vara 
medlem i Afasiföreningen, man behöver 
inte anmäla sig och man binder inte upp 
sig för någonting. Allt är gratis utom fikat. 
det är bara att droppa in och känna sig 
för. tycker man att det verkar givande 
kan man komma tillbaka. Man kan kom-
ma tillsammans med en personlig assis-
tent eller någon anhörig. också de anhö-
riga ges en chans att träffas och stötta 
varandra. Mötesplats Afasi kommer igång 

tack vare ett projektbidrag från göteborgs 
stad. tanken är att verksamheten ska bli 
permanent.

Logoped Ann Ander som är ordfö-
rande i Afasiföreningen i göteborg ser 
det som en tillgång att hon kan slussa 
över patienter till Mötesplats Afasi. 

– det är viktigt att personer med afasi 
fortsätter att använda den kommunika-
tionsförmåga de har övat upp under 
rehabiliteringen.

Ann påpekar att många förenings-
aktiviteter kan man bara börja med vid 
terminsstarterna, men Mötesplats Afasi 
kan man börja besöka när som helst.

– Man kan komma dit spontant. det 
är en lägre tröskel än till Afasiföreningens 
ordinarie verksamhet, säger Ann Ander.

Mötesplats Afasi i göteborg byggs upp 
med ledning av de erfarenheter Afasi-
föreningen har av sin omfattande studie-
cirkelverksamhet. de flesta cirklarna 
leds av personer som själva har eller har 
haft afasi. För ett antal år sedan startade 
man också en samtalsgrupp kallad Café 
Afasi för afasidrabbade och deras anhö-
riga. de med full språkförmåga hade en 
tendens att ta över samtalet, så man 
delade gruppen. nu träffas de med afasi 
för sig och de anhöriga för sig. detta har 
visat sig vara mycket lyckat. pratet har 
kommit igång väldigt bra i afasigruppen.

– Vi som har afasi är på samma sida 
stängslet, säger gunnar ekström.

gunnar fick afasi efter en stroke 1989 
och jobbar på Afasiföreningens kansli. 

Afasidrabbade hjälper afasidrabbade   
i ny öppen verksamhet i göteborg
den 6 mars invigdes Mötesplats Afasi i göteborg med café, bok- och 
tidningshörna och datorrum där man kan träna med Lexia. Här kan 
afasidrabbade på ett kravlöst träffas och hjälpa varandra att få ett aktivt 
och meningsfullt liv.

Henrik Kjellgren, Rut giselsson, Lisbeth Fransson, Inger Skagert, Kristina Fransson
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Han är nu också föreståndare för Mötes-
plats Afasi. gunnar menar att pratet flyter 
bättre när afasidrabbade talar med var-
andra. det beror på att man slappnar av 
när man vet att de andra har samma svå-
righeter som man själv. personer med 
afasi har också lättare att förstå varandra 
när de diskuterar saker, menar gunnar.

– om det fattas ord fattar jag vad den 
andra vill säga. Jag behöver inte fylla i 
själv, säger gunnar.

Invigningen blev en välbesökt och 
trivsam tillställning. gästerna åt tårta och 
minglade och gunnar fick känna på hur 
det är att stå i strålkastarljuset. Uppmärk-
samheten i medierna för Mötesplats Afasi 
blev stor. Flera tidningar hade intervjuat 
gunnar i förväg och punkt Se dök upp 

under tårtkalaset. göteborgs-posten pub-
li  cerade på själva invigningsdagen en stor 
artikel om gunnars livsöde. Från att inte 
kunna säga mer än ja och nej har han 
utvecklats till att kunna föra ett samtal 
om vad som helst, inte obehindrat men 
ändå. Hans språkförmåga fortsätter fort-
farande att förbättras år för år. nu kan 
han alltså göra en viktig insats för andra 
med afasi genom sitt arbete.

på www.afasigbg.com finns mer infor-
mation om Afasiföreningen i göteborg 
och om Mötesplats Afasi.

TEXT: Charlotta Sjöstedt, Informatör, 
Afasiföreningen i Göteborg

FOTO: Alve Henricson

Utvecklingsarbete pågår!

Bedömnings- 
metoder vid  
språkstörningar
Vid enheten för neurologopedi 
vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset i göteborg pågår just nu  
en utbildning om ”Bedömnings-
metoder vid språkstörningar”. 
den inleddes under hösten 2007 
med tre föreläsningsdagar och 
avslutas under våren 2008 med 
tre seminariedagar. 

Kursledare är logoped och fil. dr. Lotta 
Saldert som på ett initierat och engage-
rande sätt har planerat och förberett det 
omfattande kursinnehållet. exempel på 
bakomliggande frågeställningar är: Var-
för testar vi? Vad är det vi mäter? För vem 
gör vi bedömningen? Vilka krav på språk-
liga och andra kognitiva processer ställs 
av olika testuppgifter? 

Syftet med utbildningen är att kritiskt 
granska ett flertal av de bedömnings-
instrument vi använder vid språkstör-
ningar. Vid granskningen fokuserar vi 
bland annat på bakomliggande teori, 
praktiskt genomförande, målgrupp, vilken 
information testet ger, normering, relia-
bilitet och validitet. 

Föreläsningarna har bland annat lett 
till intressanta diskussioner om vilket 
synsätt vi har på vad afasi är, var grän-
serna går för att sätta diagnosen afasi och 
även vad relationen är mellan språk och 
andra kognitiva förmågor som till exem-
pel minne. 

ett antal olika tester har valts ut som 
alla deltagare kommer att granska och 
använda i patientarbetet på sina respek-
tive arbetsplatser. Särskild vikt har lagts 
vid att också inkludera pragmatiska och 
funktionella tester. Resultaten kommer 
sedan att presenteras och diskuteras i 
seminarieform i mindre grupper. 

Initiativet till denna utbildningssats-
ning kommer från enhetschef logoped 
gullis dahlquist, med syfte att kvalitets-
säkra och höja vår kompetens som logo-
peder inom neurologopedi. nästa steg i 
kvalitetssäkringen har siktet inställt på 
behandlingsmetoder!

Text: Helene Karlkvist
Leg logoped och kursdeltagare

greta Molin, 
Lisbeth Fransson

Kerstin Rosén, 
Lisbeth Fransson, 
gunnar ekström
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europeiska logopeddagen på Karolinska 
universitetssjukhuset och Karolinska institutetuniversitetssjukhuset och Karolinska institutet
europeiska logopeddagen på Karolinska 
universitetssjukhuset och Karolinska institutet

I år var det första gången som Logopedkliniken på Karolinska 
universitetssjukhuset gjorde en storsatsning under europeiska 
logopeddagen. I en nisch i stora entrén i Huddinge var 
klinikens logopeder aktiva i att informera och demonstrera 
logopedyrkets bredd. på inter- och intranätet publicerades 
en intervju med verksamhetschef Christina Blom och logoped 
Kerstin Johansson för att göra reklam för dagens aktiviteter. 
Här följer några axplock från vår intensiva dag. 

Logoped ellika Schalling och logopedstudent Karolina norrlinder 
demonsterar olika kommunikationshjälpmedel. 

docent gunilla Henningsson visar vad gommen gör vid tal för logoped Anna Starbäck och 
student Karin tillström. I bakgrunden syns studenterna Anders edlund och Karolina norrlinder.

Verksamhetschef Christina Blom delar ut informations-
broschyrer kring olika logopediska frågeställningar.
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Många stannade till framför live-demon-
strationen av FUS, som pågick hela dagen 
(flera logopednäsor avlöste varandra). 
Många besökare tittade fascinerat på hur 
den gröna aprikossoppan rann ner i 
svalget och undrade vad som egentligen 
hände. Flera frågade om de inte kunde få 
en undersökning direkt på plats eller om 
vi kunde komma och undersöka någon 
anhörig med dysfagi. Med fiberskopet 
visade vi normal gomfunktion under tal 
samt fejkad dysfunktion. För att visa att 
näsa och mun faktiskt har en gemensam 
passage förde vi in fiberskopet genom 
näsan med ett ”titt-ut” genom munnen. 
Många förbipasserande stannade och 
häpnade då de aldrig begripit detta sam-
band. Full diskussion uppstod bland 
åskådarna.

Med per-Åke Lindestads ”Röstresan” 
lockades besökarna in och fick möjlighet 
att ”måla med rösten” med hjälp av pro-
grammet phog. Vi började med ett så kal-
lat talfonetogram som visar variation av 
F0 och SpL under tal. en yta växer fram 
simultant då man talar och ger en god 
visuell återkoppling om rösten. de som 
ville fick pröva sin rösts yttersta gräns 
och många höga rop hördes eka mellan 

väggarna. en stund framför fonetogram-
met visade sig vara ett bra tillfälle att 
kommunicera kring röst, röstproblem 
och ge lite råd om röstergonomi.

demonstration av det datoriserade 
gamla välkända talträningsprogrammet 
Speech Viewer var ett populärt inslag på 
utställningen. Både barn och vuxna ville 
gärna prova att styra de olika momenten 
i träningsprogrammen med hjälp av sin 
röst.

Logopederna som jobbar inom områ-
det hörselskadade barn samt barn med 
cochleaimplantat (CI) bidrog med infor-
mation om ett talspråksprojekt kring små 
barn med CI som gjorts i samarbete med 
professor Iréne Johansson. dessutom 
presenterades en poster kring en upp-
skattad språk- och kommunikationskurs 
för föräldrar som varje termin ges vid 
hörselhabiliteringen i Stockholm.

ett flertal stationer med bl. a. oralmo-
torik, ”äta&dricka”, kommunikations-
hjälpmedel och stamning fanns att besö-
ka. en 8-sidig vikvägg visade posters och 
affischer kring spännande logopediska 
intresseområden.

CpLoLs affisch om barnets språk-
utveckling försvann som smör i solsken. 

dagens första gäst var en nybliven pappa 
som raskt fick en av dessa affischer, och 
en varm gratulation förstås! Åtskilliga 
far- och morföräldrar passade också på 
att ta med sig exemplar av den färgglada 
affischen. Vykorten från Svenska Logo-
pedförbundet var också populära. en 
kvinna visade sig ha ett barnbarn som 
kommunicerade med Bliss-symboler. 
gissa om hon blev glad över vykortet 
med symbolerna som sa ”Jag älskar dig” 
– ett givet kort att skicka, särskilt som 
barnbarnet just flyttat från sta’n.

Självfallet var även våra studenter 
från logopedprogrammet involverade. 
Synnerligen aktiva marknadsförde de 
logo pedin och logopedprogrammet till-
sammans med oss yrkesaktiva.  på eget 
initiativ höll de kortpresentationer för 
flertalet utbildningar inom KI, och gjorde 
reklam för oss ute på stan med budska-
pet ”att tiga är silver, men tala är guld”.

TEXT & FOTO: Gunilla Henningsson 
och Mikaela Hallongren

Logopedhörnan i full aktion. elisabeth Lundström samtalar med några av besökarna.
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och att detta varit en avhandling med för-
hinder framgår väl av listan: köpa hus långt 
ut i skogen, få liten dotter Ia, flytta hus 
(men dröja i det längsta med el och vatten), 
och när inte detta var nog hämtades häs-
tar och kor och till sist en hel skock får för 
att hålla henne sysselsatt på annat håll, 
men Janna fortsatte oförtrutet…

detta tal, och det faktum att åhörar-
salen var tom så när som på de närmast 
berörda när ”vi göteborgare” stormade 
in med andan i halsen fem minuter före 
utsatt tid, men plötsligt var mer än full-
satt tre minuter senare, gör att jag drar 
slutsatsen att det inte är akademisk kvart 
som gäller i Linköping, utan akademisk 
precision!

I ”Sounds of Silence – Phonological 
awareness and written language with and 
without speech” har Janna studerat fono-
logisk medvetenhet och informations-
bearbetning hos barn med lässvårigheter 
eller motoriska talsvårigheter, och effek-
terna av olika typer av interventioner. 
detta ämne har tacklats med fyra olika 
studier. den första behandlar effekten av 
ortografisk jämfört med fonologisk träning 
på barn med huvudsakligen ortografiska 
respektive fonologiska lässvårigheter. 
Skulle de dra mest nytta av att träna sin 
starkare eller sin svagare förmåga?

I den andra studien undersöktes de 
kognitiva och lingvistiska förmågor som 
bidrar till läsning hos barn med medfödda 
rörelse- och talhandikapp. I den tredje 
studien utvärderades effekten av träning 

av fonologiskt medvetande hos dessa och 
”normalläsande” barn, och i en interven-
tionsstudie jämfördes om träning medelst 
ett speciellt utformat datorprogram för 
att förbättra läsning och stavning hade 
fördelar framför traditionell inlärning. 
Som en extra bonus kan meddelas att det 
träningsprogram som Janna tagit fram 
kommer att läggas ut på specialpedago-
giska institutet till hösten och vara fritt att 
hämta därifrån.

I den fjärde studien gjordes en analys 
av stavfel på nonsensord hos en anartrisk 
flicka med en Cp-skada. då hon i vanliga 
fall kommunicerar med Bliss var hypote-
sen att man skulle hitta mer fonologiska 
än visuella fel i hennes stavning. 

och vad blev resultaten i studierna? 
Se abstractet nedan och läs avhandling-
en!

Avhandlingens titel finns förklarad i 
det inledande citatet från låten med sam-
ma namn: 

”And the vision 
that was planted in my brain 

still remains  
within the sound of silence.” 

Simon & garfunkle har här gett en träf-
fande beskrivning av fonologisk medve-
tenhet i förhållande till läsning...

opponent på avhandlingen var Annika 
dahlgren Sandberg, professor i psykologi 
med barnklinisk inriktning på psykolo-
giska institutionen vid göteborgs Univer-
sitet, som själv forskar bland annat inom 

ämnet läsning och skrivning hos barn 
som saknar tal. I betygsnämnden ingick 
elisabeth Ahlsén, logoped och professor 
i neurolingvistik vid institutionen för 
lingvistik vid göteborgs Universitet, 
Lars-owe dahlgren, professor vid insti-
tutionen för pedagogik och psykologi 
vid Linköpings Universitet och Richard 
Hirsch, docent vid institutionen för språk 
och kultur vid Linköpings Universitet. 
de drog sig tillbaka efter drygt två tim-
mars mangling och diskussion av inne-
hållet i avhandlingen, men drog fram igen 
strax därpå med det glada beskedet att 
avhandlingen godkänts. Lättad, omtumlad, 
stolt och trött fick Janna fira med ett glas 
cider och sedan raskt återvända till varda-
gen – dags att åka och hämta på dagis!

till kvällen gavs fint kalas med en 
underbar buffé signerad Anna Ferreira. 
temafärgen för aftonen var lila, på allt 
från placeringskort och bordsdekoratio-
ner till ballonger och serpentiner i taket 
(såväl som på disputandens naglar, vilka 
till mönstret dessutom matchade avhand-
lingen!). på inbjudans uppmaning ”känn 
dig fin” gavs tillfälle att damma av fracken 
och prinsesskronan, och för de riktigt tål-
modiga gavs också en chans till dans 
framåt natten.

Janna är nu knuten till logopedpro-
grammet i Linköping.

Grattis Janna och Heja dig! hälsar kurs X  
i Göteborg genom Malin Sixt Börjesson  

och Katja Laakso. FOTO: Jan Knol

per aspera ad astra 
– Janna har doktorerat!

ABSTRACT: Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fono-
logisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-
talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. de 
huvudsakliga fynden i denna avhandling var: 
① För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin 
läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera 
på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. 
② För barn med lässvårigheter hade såväl fonologisk som ortografisk 
intervention effekt på förmågan att läsa och skriva. Fonologisk  
intervention hade effekt även på barnen med lägst läsförmåga. 
③ För barn med motoriska talsvårigheter var det signifikanta  
skillnader mellan de bästa och de sämsta läsarna vad gäller auditiv 
fonemdiskrimination och generella språkförmågor. 
④ För barn med motoriska talsvårigheter hade fonologisk intervention 
effekt på förmågan att stava ord men inte på läsförmågan. 
⑤ I en analys av nonsensord undersöktes stavfel hos en flicka med 

anartri. Fler stavfel återfanns i längre ord och en högre grad av fel 
återfanns i mitten av ord, vilket tyder på svårigheter med arbetsminne 
och med att segmentera ord. 
Fynden diskuteras i relation till fonologisk informationsbearbetning 
inom fyra delområden: fonologiska representationer, fonologisk  
produktion, fonologiskt minne och fonologisk medvetenhet. talets 
betydelse för läs- och skrivförmågan är komplex. Även ett gravt  
avvikande tal kan ge fonologisk återkoppling och för barn med anartri 
tycks bristen på tal spela en viss roll.  
denna avhandling har ett handikappvetenskapligt synsätt och bidrar 
till den övergripande förståelsen av fonologisk medvetenhet och  
skriftspråklig förmåga. Flera av fynden är direkt applicerbara i kliniska 
sammanhang. 
Ferreira, Janna (2007). Sounds of silence: Phonological awareness  
and written language in children with and without speech.  
Se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10184

på disputationsfesten på kvällen höll Jannas 
sambo take ett tal. Som en slags ”Fritjof nilsson  
piraten by proxy” beskrev han alla de sätt han 
kommit upp med för att skjuta Jannas avhandling 
på morgondagen. 

Avhandling i hamn! take Knol, Janna Ferreira och elisabeth Ahlsén gläds ikapp! 
Carina S Kall är glad i bakgrunden.
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Afasitester
I neurologopedens uppsättning av bedöm-
ningsinstrument för afasidiagnostik be-
hövs olika typer av tester. Vid inledande 
bedömning/ar i ett tidigt skede efter insjuk-
nande/skadetillfälle behövs ett bedöm-
ningsmaterial, som kan användas för att 
differentialdiagnostisera mellan afasi, dys-
artri, talapraxi och det många logopeder 
kallar ”pragmatiska språkstörningar” (men 
som jag anser egentligen huvudsakligen 
är olika icke-språkliga neuropsykolo giska 
störningar). den språkliga diagnostiken 
behöver inte vara djuplodande – endast 
sådan att man utifrån testresultaten kan 
ge den afasidrabbades samtalspartners 
kommunikativ rådgivning och råd om 
lämplig språklig stimulans. ett så dant test 
är till exempel gnU (Apt, 2001). 

Inför språkträning i ett senare skede 
och när man önskar utvärdera träningen 
behövs tester, med vilka man mer detal-
jerat kan kartlägga alla olika typer och 
grader av språkliga svårigheter. exempel 
på sådana tester är A-ning (Lindström & 
Werner, 1995) och pApAp (Apt, 1997). 
dessutom behövs tester, som mycket 
specifikt och noggrant prövar en viss 
aspekt av språkförmågan. exempel på 
sådana tester är Bnt (Kaplan, goodglass 
& Weintraub, 1983) och SBp (Apt, 1999). 
till denna kategori av tester hör också 
token test. 

Syftet med Token test
token test konstruerades 1962 av de  
italienska forskarna e. de Renzi och A. L. 
Vignolo. Syftet med testet är att diagnos-
tisera mycket lätta störningar i impressiv 
auditiv förmåga vid afasi – störningar som 
är så lätta att de inte självklart upptäcks 
med mer konventionella afasitester, såsom 
A-ning och pApAp. Lätta impressiva stör-
ningar är viktiga att diagnostisera vid till 
exempel planering av återgång till ett 
språkligt krävande arbete efter en hjärn-
skada eller om en afasidrabbad person 
önskar återuppta språkligt krävande (fri-
tids) aktiviteter. token test är också ett 
utmärkt hjälpmedel om man önskar ta reda 
på om det är språkliga eller icke språkliga 
störningar som orsakar att en hjärnska-
dad person klagar över att han till exem-
pel har svårt att ”följa med i samtal” eller 
att ”förstå komplicerade instruktioner”. 

Beskrivning av testet
token test består av 20 figurer (tokens) av 
olika färg, form och storlek, vilka testper-
sonen ska manipulera enligt muntliga 
uppmaningar från testledaren. testet är 
lätt att administrera, tar inte lång tid att 
genomföra och kräver ett minimum av 
testmaterial. token test är mycket väl 
validerat och reliabilitetsprövat i ett stort 
antal studier på olika språk och i olika 
testversioner. Jag anser att testet är mycket 
användbart och att det tillsammans med 
tidigare nämnda afasitester bör ingå i 
alla neurologopeders grundarsenal av 
afasitester. 

ett problem vid användandet av 
token test i Sverige har dock varit, att 
trots att testet har funnits i Sverige sedan 
början av 1970-talet, har det inte funnits 
några svenska normer. Som testkonstruk-
törerna själva har påpekat, skiljer sig olika 
språk åt, vilket gör att översättningar till 
olika språk inte är helt jämförbara. test-
förfarande och poängsättning skiljer sig 
också något åt mellan olika översättning-
ar och testversioner. Flera studier har 
visat att det finns ett samband mellan 
utbildningsnivå och testresultat. efter-
som utbildningsnivån i Sverige idag är 
högre än den var i flertalet länder vid 
den tidpunkt då token test prövades ut 
där, finns det anledning att tro att svenska 
normalvärden är högre än i tidigare jäm-
förbara studier. Att ha normalvärden att 
jämföra hjärnskadades testresultat med 
är naturligtvis alltid viktigt vid afasidiag-
nostik men det är särskilt viktigt vid 
användandet av token test, eftersom  
testets syfte är att diagnostisera lätta 
språkliga störningar.

Svensk utprövning
Undertecknad har av ovan beskrivna 
anledning – efter alla konstens regler – 
prövat ut de tre versioner av token test 
som finns översatta till svenska och som 
används av logopeder i Sverige (original-
versionen av de Renzi & Vignolo, 1962), 
en kortversion av Benton, Hamsher & 
Sivan ur testet MAe (1978) och en för-
kortad version av de Renzi och Faglioni 
(1978)) på en svensk normalgrupp bestå-
ende av 96 personer mellan 21–80 år. 
Undersökningen finns beskriven i magis-
teruppsatsen ”Utprövning av tre svenska 

versioner av token test på en vuxen nor-
malgrupp” (Apt, 2008). 

För att logopeder (och andra) som 
önskar använda token test ska kunna 
använda resultaten av utprövningen har 
jag skrivit en manual som förutom resul-
taten av utprövningen (de olika testver-
sionernas cut-offvärden, fördelning av 
testpoäng, samband mellan testresultat 
och kön, ålder respektive utbildning, 
reliabilitet, tidsåtgång och samband mel-
lan tidsåtgång och kön, ålder och utbild-
ning) även innehåller beskrivning av en 
standardiserad information till testperso-
nerna före testningen, beskrivning av ett 
standardiserat testförfarande och en stan-
dardiserad poängsättning samt utvärde-
ringsförslag och jämförelse mellan de 
olika testversionerna. Jag har också till-
verkat snygga och lättanvända testproto-
koll och en uppsättning (standardisera-
de!) tokens i plast, som ligger i en prak-
tisk fackindelad ask. 

eftersom token test enligt min mening 
är ett test, som är genialiskt i sin enkel-
het, är det min förhoppning att testet på 
detta sätt ska bli ännu mer använt i logo-
pedsverige än det är idag och framför allt 
att bedömningar med token test på detta 
sätt ska bli mer tillförlitliga. om alla neu-
rologopeder i Sverige använder token test 
på ett standardiserat sätt kommer också 
interbedömarreliabiliteten öka, vilket för-
bättrar möjligheten att göra jämförelser 
mellan afasidrabbades testresultat med 
token test oberoende av vilken logoped 
som har utfört testet eller var det har utförts. 

Materialet, som består av en manual 
för alla tre testversionerna, testblanketter 
till de tre versionerna (som kan efterbe-
ställas eller kopieras fritt) och en uppsätt-
ning plasttokens, kan beställas från mig 
på nedanstående e-postadress.

TEXT & FOTO: Pia Apt, logoped
Neurologiska kliniken

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
pia.apt@skane.se

token test är ett internationellt mycket spritt afasitest, som bör finnas i 
varje neurologopeds testarsenal. testet finns i flera olika versioner och 
tre svenska versioner av testet finns nu tillgängliga med svenska normer. 

token test – nu med 
svenska normer!

Här sitter pia Apt och tokentestar av hjärtans lust!
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nationellt seminarium 
om tecken som 
AKK – tAKK 
Så har flera deltagare uttryckt sig efter att ha varit med på teckenseminarier genom åren. Sedan 2002 
har Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK, arrangerat nationella heldagsseminarier om 
tecken som AKK (tAKK). deltagare har kommit från ystad i söder till Umeå i norr. Ca 100 personer 
deltar varje år. det är logopeder, specialpedagoger, speciallärare, arbetsterapeuter, assistenter,  
rådgivare vid Specialpedagogiska institutet, teckenmaterialsproducenter, forskare och föräldrar, med  
flera som kommer. den 9 november 2007 ägde det sjätte teckenseminariet rum!

Vid de första seminarierna introduce-
rades och motiverades begreppet tecken 
som AKK, tAKK. tecken som AKK behöv-
de skiljas ut från teckenspråket, därav  
termen tecken som AKK, som ju tydligt 
visar att det är en metod för personer i 
AKK-målgruppen och att det inte är fråga 
om något slags sämre teckenspråk. För-
utom att målgruppen behövde definieras 
fanns det också behov av att beskriva 
metodik. det är två viktiga punkter där 
tAKK skiljer sig från teckenspråket.

tecken som AKK är det största AKK-
sättet, det som används av flest personer. 
det är också ofta det första man prövar 
när man misstänker en försenad tal-, 
språkutveckling, eller när man märker att 
talutvecklingen inte kommer igång. det 
faktum att tAKK är det största och det 
första man provar, behövde lyftas! 2004 
kom Boel Heister trygg ut med metod-
boken kring tecken som AKK. teckenlex-
ikon saknades inte, men vad som sakna-
des var en bok som berättade HUR man 
ska gå tillväga. det som brukar vara det 
absolut svåraste att förstå! 

Viktiga frågor under åren har varit 
t ex hur vi skapar en kommunikativ teck-
nande miljö för barn/vuxna med behov 
av tecken som AKK. Som de flesta logo-
peder vet, börjar inte ett barn att teckna 
av sig självt om vi lär det lite tecken. det 
är betydligt mer som krävs. personer som 
är i barnets vardag måste teckna för att 
lära barnet tecken och för att motivera 
barnet att uttrycka sig med tecken. 

ett känt fenomen i teckenvärlden har 
också varit att trots många genomgångna 
kurser i tecken använder inte föräldrar 
och personal tecken i sin kommunika-
tion i vardagen i den utsträckning som 
behövs. Hur kan vi ordna teckenutbild-
ningen så att föräldrar och personal  
känner motivation och vågar teckna fast-
än man inte kan alla tecken? 

policy och rättighetsfrågor har också 
belysts. Alla personer med behov av 
tecken och andra alternativa kommunika-
tionsvägar har rätt att få sina behov till-

godosedda. Men det är fortfarande långt 
kvar till att alla, oberoende av var man 
bor, får en likvärdig behandling, plane-
rad på lång sikt och som kännetecknas 
av god kvalitet.

teckenseminariet består av korta  
presentationer av många olika talare. 
presentationerna berör både barn och 
vuxna med behov av tecken. Vi ser det 
som en styrka att personer från barn- och 
vuxenvärlden möts liksom att personal 
från kommunverksamhet och landstings-
verksamhet gör det. Vuxna har varit barn 
och barn kommer att bli vuxna en dag! 

Vi har fått beskrivningar av olika under-
visningsgrupper där man kommunicerar 
med tecken, t ex har vi genom åren fått 
följa en klass från särskolan i Lund där 
man konsekvent använder tecken. Vi har 
hört om samtalsgrupp för vuxna och hur 
en vuxen person med tecken tänker kring 
om man kan teckna som vuxen eller om 
det hör barndomen till. 

Vi har också hört föräldrar berätta 
om hur det är att ha ett barn med behov 
av tecken, om det första mötet med habi-
literingen och hur är det är att vara en 
tvåspråkig familj och använda tAKK. 

Att träffa personer som har liknande 
svårigheter och kommunicerar på samma 
sätt och därigenom kunna ingå i en 
språkgemenskap och få språkliga förebil-
der är också en viktig faktor för utveck-
lande av tecken. det är viktigt att få en 
identitet som tecknare. Hur ser vi till att 

detta behov blir tillgodosett? 
det har också konstaterats att det 

finns ett outsinligt behov av utbildning 
kring tecken för alla som möter personer 
i behov av tecken. det räcker ju inte att 
enbart en person i barnets vardag kan 
teckna. Sedan första teckenseminariet 
har vi också hört flera bidrag som beskri-
vit hur logopeder och andra utvecklat 
sina utbildningsinsatser under åren. 

ett stående inslag har varit logope-
derna inom barn- och ungdomshabilite-
ringen i trelleborg som berättat om sina 
olika aktiviteter kring tAKK. de anord-
nar sedan några år teckenläger för famil-
jer till barn som behöver tecken. de har 
också satt igång teckenkurs för syskon-
grupper. Vid senaste teckenseminariet 
berättade de om sin satsning på tecken-
utbildning för habiliteringens personal 
och de framförde hitlåtar på tAKK! Även 
logopeder från andra habiliteringar har 
berättat om sina erfarenheter. I höstas 
berättade logopederna från Lunds och 
Kristianstads barn- och ungdomshabili-
teringar om ”teckentavlor” och ”att kom-
ma i mål” med tecken. 

genom de nationella tAKK-semina-
rierna upplever vi på SÖK att tecken som 
AKK har fått ökad status och ett nytt upp-
sving. det är välbehövligt då tecken oför-
tjänt kommit lite i skymundan sedan det 
började användas under 70- och 80-talen. 

Varje inlägg på teckenseminariet ger 
tankar och inspiration och dagen gör att 
man kommer tillbaka till vardagen med 
lite nya idéer och ny kraft. Man kanske 
utvecklar sitt arbetssätt lite till och man 
vågar prova något nytt. Alla som deltar i 
teckenseminariet är med i den här pro-
cessen. Välkommen du också att vara 
med! nästa teckenseminarium äger rum 
den 14 november i Lund! 

För mer information om teckensemi-
nariet: www.sokcentrum.se 

TEXT & FOTO: Maja Sigurd Pilesjö,  
Logoped på Södra regionens  

Kommunikationscentrum, SÖK

En mycket givande  
och inspirerande dag!Nu orkar jag 

ett år till!
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nutritionsteam – ett projekt inom 
Barn- och ungdomshabiliteringen i Skaraborg

nutritionsteamet vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Skaraborg 
bildades och påbörjade sin verksamhet under år 2005. Behovet av 
utveckling av teamets arbete stod tidigt klart och ett utvecklingsprojekt 
har pågått under 2006–2007. det övergripande gemensamma målet för 
projektets två delar är att – inom ramen för ett sammanhållet, multi-
professionellt nutritionsteam med speciell kompetens – förbättra kvali-
teten på omhändertagande och insatser med målsättningen att barnen 
med uppfödningsproblem inom barn- och ungdomshabiliteringen skall 
få ett så säkert, behagligt och tillräckligt födointag som möjligt.

de områden som projektarbetet hittills 
framför allt inriktats på är: kunskaps-
höjning och förmåga att omsätta denna 
i patientarbete, teamutveckling, utveck-
ling av arbetsformer och -innehåll, 

framtagning av informationsmaterial, 
kontakter med och information om 
nutritionsteamet till vårdgrannar och 
samarbetspartners samt förberedelser 
för nästa projektsteg där en utvärdering 

av nutritionsteamets insatser ska göras. 
I vår projektrapport beskrivs framför 

allt området ”uppfödningsproblem hos 
barn med funktionshinder”, utvecklings-
arbetet i vårt nutritionsteam och de for-
mer för nutritionsteamets arbete som 
åstadkommits under projekttiden. det 
sistnämnda är projektets huvudsakliga 
resultat. 

projektrapporten (70 sidor) finns nu 
att beställa från Handikappförvaltningen 
i Västra götalandsregionen. den kostar 
100 kr. (www.vgregion.se, gå till Handi-
kappförvaltningen under A–Ö, välj 
”beställa FoU-rapport/bok”).

TEXT & FOTO: Eva Holmberg,
logoped

nutritionsteamet: från vänster: sjuksköterska Ulrika Vågstedt, läkare Magnus Lindqvist, tandläkare 
Lars-erik Bengtsson, arbetsterapeut eva Carlberg, logoped eva Holmberg och dietist nicole Runge.
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2006
Skrivträning med bild- och ljudåterkoppling  
i ett dynamiskt kommunikationsprogram 
Fallstudie av en nioårig pojke med autism

Malin Kling och Anna Thörnqvist

Handledare
gunilla thunberg och Carmela Miniscalco

Sammanfattning
det påtalas ofta att personer med autism har 
lättare att lära framför datorn. dock behövs 
mer studier av hur datorn kan användas för att 
träna och stödja olika förmågor, däribland 
skrivförmåga. I föreliggande studie planerades, 
dokumenterades och utvärderades en inter-
vention med datorbaserat skrivstöd till en 
9-årig pojke med autism och läs- och skriv-
svårigheter. I studien engagerades pojkens 
föräldrar och lärare som genomgick en utbild-
ning i den aktuella programvaran, Widgit 
symbolskift, innan interventionens början. 
träning med Widgit Symbolskrift tio gånger 
under tre månader utgjorde det huvudsakliga 
interventionsmomentet. Samtalsmatta använ-
des för att underlätta för deltagaren att uttrycka 
sina åsikter om läsande och skrivande före 
och efter intervention. Språkliga förmågor 
prövades med ett antal test före och efter  
träningsperioden. Interventionen utvärdera-
des med goal Attainment Scaling (gAS) samt 
intervju med föräldrar och lärare. Resultaten 
visade att pojkens läsförståelse och skriv-
hastighet förbättrades, samt att funktionell 
skrivförmåga och motivation ökade. Studien 
visade god social validitet. 

Språkkompetens mätt med Buss-sagan på 
bosniska/kroatiska/serbiska och svenska hos 
normalspråkiga förskolebarn – En deskriptiv 
studie

Eva Bergström och Jasminka Pinjagic 

Handledare
Sally Boyd och gunilla Rejnö-Habte Selassie

Sammanfattning
I föreliggande studie undersöktes språkkom-
petens hos tvåspråkiga förskolebarn med nor-
mal språklig och allmän utveckling som talar 
bosniska/kroatiska/serbiska (BKS) och svenska. 
Studien omfattade 15 barn i åldrarna 4:0–7:0 
år. För att undersöka språkkompetensen använ-
des Buss-sagan på svenska samt på bosniska/
kroatiska/serbiska. efter att testet översatts till 
BKS gjordes en kvantitativ analys av de tre 
variablerna som Buss-sagan mäter (informa-
tionspoäng, satslängd samt antalet bisatser) 
på båda språken. en kvalitativ bedömning 

examensarbeten i logopedi
Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid göteborgs Universitet  
år 2006 och 2007. Uppsatserna kan beställas via Anna-Karin norrman  
tel 031-773 68 88, e-post: anna-karin.norrman@neuro.gu.se. Fler examens- 
arbeten från 2007 presenteras i kommande nummer av Logopednytt.

gjordes vad gäller kodväxling, lån, språk-
dominans, prepositioner samt ordföljd efter 
topikalisering. de kvantitativa resultaten låg 
oftast under den enspråkiga åldersnormen på 
svenska. deltagarna verkade ha låga resultat 
även på BKS. Som grupp bedömdes de ha 
svenska som dominant språk. Kodväxling från 
svenska till BKS förekom, dock inte i samma 
utsträckning som lån. deltagarna uppvisade 
vissa svårigheter med användning av preposi-
tioner samt med ordföljd efter topikalisering. 
endast Buss-sagan och dess översättning till 
BKS anses ej ge en tillräcklig bild av deltagar-
nas språkkompetens.

Självskattningsbaserad långtidsuppföljning 
av stamningsproblematik hos vuxna 
som deltagit i Intensiv Stamningsterapi vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Blomberg och Hanna Kihlberg

Handledare
Annika dahlgren Sandberg och  
Barbro Johannisson

Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka om det 
sker någon förändring av stamningsproblema-
tik efter genomgången terapi, på kort och på 
lång sikt. Fyrtioen personer som deltagit i 
intensivterapin (ISt) något av åren 1999/2000, 
2000/2001 eller 2001/2002, fyllde i självskatt-
ningsformulären erickson S-scale short form, 
perceptions of Stuttering Inventory samt egen 
Skattning av Stamnings-problem. Skattningen 
gjordes före terapistart, direkt efter terapi, 6 
månader efter terapi samt 2, 3, 4 och 5 år efter 
terapi. Resultaten visade att det skedde en sig-
nifikant positiv förändring av stamningspro-
blematik direkt efter intensiv terapi, samt att 
denna förändring kvarstod på lång sikt. Resul-
taten visade också att det inte var någon signi-
fikant skillnad i förändring mellan män och 
kvinnor. Slutsatsen blir att Intensiv Stamnings-
terapi för vuxna vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset är en värdefull terapiform som ger 
mätbart goda resultat.  

Utvärdering av AKKTIV – Tidig intervention 
till föräldrar som har barn med omfattande 
kommunikations-svårigheter

Elin Karlsson och Maria Melltorp

Handledare 
Anna Carlstrand och gunilla thunberg

Sammanfattning
det finns ett stort behov av att erbjuda Alter-
nativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) inom ramen för tidig kommunikations-
intervention. Föreliggande studie utvärderar 
och dokumenterar AKKtIV (AKK-tidig Inter-
Vention), tidig föräldrainriktad intervention i 
grupp, med inriktning mot kommunikation 
och AKK. Interventionen omfattade sju kurs-
tillfällen under fem månader där sju föräldrar 
och fem barn deltog. Varje familj deltog i en 
utvärdering med en enkät och fyllde i formu-
läret ”Föräldrars upplevelse av samspelet med 
barnet”. Föräldrarna skattade också sina barns 
kommunikativa förmåga med MacArthur 
Communicative development Inventories 
(CdI), före och efter interventionen. två av 
familjerna deltog i en fördjupad fallstudie. 
Analys gjordes av kommunikation och inter-
aktion som filmats i en lek- och/eller matsitua-
tion före och efter interventionen. dessa för-
äldrar deltog även i en fördjupad intervju. 
Resultaten visade att föräldrarna upplevt inter-
ventionen som positiv. Samspel och kommu-
nikation i familjerna hade utvecklats och samt-
liga barn som grupp uppvisade även en signi-
fikant förbättrad kommunikation mätt med CdI.

2007
Undersökning av kommunikativ funktion, 
aktivitet och delaktighet hos vuxna utan  
förvärvade talsvårigheter

Emilia Ahlberg och Josefin Hansson

Handledare
Lena Hartelius

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka hur 
vuxna utan förvärvade talsvårigheter upplever 
aspekter av sin kommunikation med hjälp av 
ett reviderat självsvarsformulär. I studien ingick 
126 respondenter. Formuläret var indelat i  
tre delar efter ICF-strukturen (International 
Classification of Function, disability and 
health) och bestod av 40 påståenden. I resul-
taten framkom att majoriteten av responden-
terna inte upplevde sig ha några stora svårig-
heter. Vissa påståenden hade dock en större 
svarsvariation, andra lämnades i högre utsträck-
ning obesvarade vilket kan bero på att dessa 
påståenden inte får samma innebörd för en 
frisk population som för personer med förvär-
vade talsvårigheter. Signifikanta skillnader fram-
kom mellan olika grupper där män, respon-
denter över medianåldern 45 år, respondenter 
som talar lite samt respondenter som någon 
gång haft röst-, tal- eller språkproblem upp-
levde större svårigheter. Resultaten tolkas som 
att graden av upplevda svårigheter med den 
egna kommunikationen varierar inom normal-
befolkningen.
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Korttidseffekter av transkraniell magnet-
stimulering på röst och tal hos personer  
med Parkinsons sjukdom

Annelie Hedlund och Pernilla Svantesson

Handledare
Lena Hartelius

Sammanfattning 
parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom 
som orsakas av en brist på dopamin. tal- och 
röstproblem förekommer i form av hypokine-
tisk dysartri hos cirka 70–90%. olika typer av 
behandlingsmetoder har visat sig ha varierande 
effekt på tal och röst. transkraniell magnet-
stimulering (tMS) är en teknik som prövas för 
behandling av olika neurologiska och psykia-
triska sjukdomar. I denna studie undersöks 
effekterna av tMS-stimulering av motorkortex 
handarea på tal- och röstfunktion. elva perso-
ner med parkinsons sjukdom deltog i studien 
och behandlades med såväl tMS- som place-
bostimulering. patienterna spelades in före och 
efter båda typerna av stimulering. de tal och 
röst-parametrar som undersöktes var diadocho-
kinesi, förståelighet, maximal fonationstid, 
talandningskapacitet (maximalt uthållen frika-
tiva). Uthållen fonation analyserades akustiskt 
med Multi dimensional Voice program (MdVp). 
Inga signifikanta effekter av behandlingen 
kunde dokumenteras. dock fanns en skillnad 
i hur män och kvinnor reagerade på behand-
lingen. Männen i studien fick en förhöjd grund-
tonsfrekvens med i genomsnitt 3,3 % medan 
kvinnor fick en sänkt grundtonsfrekvens med i 
genomsnitt 2,4 % efter riktig stimulering.

Otränade läsares bedömning av texter  
skrivna av personer med afasi eller dyslexi

Katrin Davidsson och Mikaela Holmström

Handledare
Ingrid Behrns och Åsa Wengelin

Sammanfattning
narrativa texter skrivna av personer med afasi 
eller dyslexi är tämligen outforskade ur ett hel-
hetsperspektiv. dessutom saknas information 
om hur otränade läsare bedömer texter av 
personer med skrivsvårigheter. denna infor-
mation är relevant då det är viktigt att behand-
ling inriktas på att kommunikationen i dessa 
personers vardag fungerar, snarare än kom-
munikationen med logopeder. Föreliggande 
explorativa studie syftar till att undersöka oträ-
nade läsares bedömning av skrivförmågan vid 
afasi eller dyslexi genom fokusgruppdiskus-
sioner. två grupper, bestående av fem del-
tagare vardera, läste och diskuterade ett antal 
texter skrivna av personer med afasi respektive 
dyslexi. Samtalen transkriberades och analy-
serades, enligt innehållsanalys och grundad 
teori, manuellt samt med nvivo. Kategorier 
som analyserades var berättande, förståelig-
het, omdömen om texten och språk. Fynden 
visade att deltagarna föredrog rätt syntax 
framför korrekt stavning, och att ett personligt 
språk ibland kunde kompensera för brister i 
form och innehåll. dessutom värderade delta-
garna berättelser med en tydlig inledning, 
höjdpunkt och avslutning högre.

Svensk normering av SOMA, schema för 
oralmotorisk bedömning, för barn i åldern 
12–24 månader 

Christina Eklund och Maria Hedström

Handledare
Lotta Sjögren

Sammanfattning
SoMA, Schema för oralmotorisk bedömning 
utvecklades i england för att skatta oralmoto-
riken hos barn i åldern 8 till 24 månader. en 
svensk översättning av SoMA har nyligen gjorts 
och därmed är en svensk normering av testet 
önskvärd. Syftet med studien är att undersöka 
den oral motoriska förmågan hos barn i åldern 
12–24 månader i Sverige, att sammanställa 
resultaten i en svensk normering av SoMA 
samt att undersöka huruvida den svenska ver-
sionen av SoMA är reliabel. Femtiotvå barn, 
26 flickor och 26 pojkar, ingick i studien. 
gruppen fördelades på fyra åldersgrupper. 
Försöks personerna har matats med olika kon-
sistenser samt dryck. Undersökningarna har 
videofilmats för poängsättning i efterhand. 
Samtliga barn klarade tröskelvärdet från den 
brittiska normeringen av SoMA, för normal 
funktion. Signifikant skillnad mellan ålders-
grupper framkommer vid det oralmotoriska 
aktivitetsområdet dricka ur mugg. Inga signifi-
kanta skillnader mellan könen uppvisades. 
Studien visar att den svenska versionen är reli-
abel för barn i åldern 12–24 månader.  

Ökad aktivitet och delaktighet vid 
engelskainlärning med stöd av AKK 
– en fallstudie av ett barn i grundskolan

Kristina Fransson och Camilla Schmidt

Handledare
gunilla thunberg

Sammanfattning
Forskning om hur barn med språkstörning lär 
sig främmande språk är väldigt begränsad. 
Ingen litteratur hittades under föreliggande 
studies gång. I praktiken är det vanligt att 
undervisning i engelska väljs bort för dessa 
barn. Föreliggande studie syftade till att under-
söka hur aktivitet och delaktighet påverkades 
när en nioårig flicka med omfattande tal- och 
språksvårigheter fick tillgång till talande kom-
munikationshjälpmedel och ordbehandlings-
program med ljud- och bildåterkoppling under 
engelskalektionerna. Interventionen pågick i 
tolv veckor och utvärderades med goal 
Attainment Scaling och enkäter till lärare, 
stödpedagog och förälder. en semistrukturerad 
intervju genomfördes med inblandad skolper-
sonal samt förälder vid studiens avslut. Flickans 
egna upplevelser utvärderades med samtals-
matta. engelskalektionerna videofilmades vid 
tre tillfällen. Videoupptagningarna analysera-
des kvalitativt och flickans grad av engage-
mang skattades. enkäterna visade att flickans 
omgivning bedömde att hennes grad av akti-
vitet och delaktighet hade ökat. Utvärdering 
med samtalsmatta visade att flickan själv  
skattade engelskan högre efter intervention, 
trots att svårigheter med förståelse fortfarande 
förelåg. 

Electropalatography in Treatment of Speech 
Disorders in Children with Cerebral Palsy

Ann Nordberg

Handledare
Anette Lohmander

Sammanfattning
två pojkar, 6 och 10 år, med dyskinetisk cereb-
ral pares och dysartri erhöll talträning med 
hjälp av visuell återkoppling vid elektropala-
tografi (epg). Före och efter träningsperioden 
på åtta veckor gjordes epg-registreringar och 
audioinspelningar. dessutom utfördes en lyss-
narbedömning av tre ovana lyssnare. Resulta-
ten visar att båda pojkarna förbättrade sin arti-
kulation signifikant gällande initialt /t/ och för 
en av pojkarna också för finalt /t/. Före epg-
träningen nådde tioåringen sällan det dentala 
artikulationsstället för /t/ men efter träning 
nådde han det i de flesta av orden. Även hans 
förståelighet för enskilda ord förbättrades. 
Sexåringen fick en stabil dental artikulation 
för initialt /t/ men ingen förbättring gällande 
förståelighet noterades. denna studie har visat 
att epg är ett värdefullt redskap för att hitta ett 
dentalt artikulationsställe för barn med dyskine-
tisk cerebral pares som ej har ett anteriort arti-
kulationsställe vid uttal av /t/. Studier med 
större grupper av barn och med ett utökat tal-
material behöver göras.

Samtalsmatta som redskap för att utarbeta 
individuella aktivitetsprogram i daglig  
verksamhet: Kartläggning, utveckling och 
utvärdering

Anna Johansson och Masako Konno Karlsson

Handledare
Ulrika Ferm och Anna Knollenburg

Sammanfattning
Vuxna personer med omfattande kommunika-
tionssvårigheter och stora rörelsehinder har 
ofta mycket begränsade möjligheter att ut trycka 
åsikter och värderingar, och att påverka sin 
tillvaro. I detta kliniska utvecklingsprojekt intro-
ducerades metoden samtalsmatta i en daglig 
verksamhet. tre arbetstagare med omfattande 
tal- och rörelsehinder och tre personal deltog 
i projektet. Syftet var att förbättra arbetstag-
arnas möjligheter till aktivitet, självbestäm-
mande och delaktighet, och personalens möj-
ligheter att anpassa verksamheten till arbets-
tagarnas åsikter och behov. totalt 49 träffar 
hölls med arbetstagare och personal. Arbets-
tagarna intervjuades med hjälp av samtals-
matta och individuella aktivitetsprogram utar-
betades. Aktivitetsprogrammen och samtals-
matta som metod i daglig verksamhet utvär-
derades. Resultaten visade att arbetstagarna 
upplevde att de genom samtalsmatta fått 
uttrycka sina åsikter. personalen uppgav att 
samtalsmatta överlag fungerade väl i verk-
samheten. Faktorer att tänka på vid använd-
ning av samtalsmatta diskuteras i uppsatsen.
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Studentuellt

– Vad läser du? en given fråga när man 
läser på universitet. Som logopedstudent 
svarar man. och väntar. när den inte 
helt sällan påföljande tystnaden når den 
magiska gränsen läg ger man till:
– en logoped jobbar bland annat med 
språk, röst och tal. 

Samtalspartnern lyser upp och dialo-
gen löper vidare. detta är ett litet exem-
pel som speglar att det finns fog för att 
klargöra vad logopeder egentligen har 
för sig, samt att i vissa fall uppmärksam-
ma att det faktiskt finns ett sådant yrke.

Med detta mål i sikte placerade vi ut 
oss över universitetsområdet försedda 
med informa tionsmaterial, vykort och 
ballonger från SLoF, lockbete (givetvis 
godis av temarelaterat slag) samt en liten 
frågetävling. Avsikten var att nå ut till så 
många som möjligt men fokus låg på 
övriga medicinarkåren, förskollärare och 

lärare. Vid ett tillfälle som detta kommer 
ett samlat campus väl till pass.

tillströmningen till borden varierade 
både med de traditionella fikatiderna 
och med bor dens placering. Medicinska 
Före ningens café var det ställe där flest 
besökare visade sitt in tresse. detta var 
ganska väntat eftersom de som fikar där 
förmodligen redan har ett intresse för olika 
medi cinska områden. gemensamt för 
alla bord var däremot att de som väl kom 
fram var nyfikna och positiva. Funde-
ringarna gällde allt från allmänna frågor 
om yrket i sig till mer specifika frågor 
kring olika diagnoser. Många visste en 
del sedan tidigare och mig veterligt 
nämndes vare sig fötter eller ben en enda 
gång om man bortser från ett av svars-
alternativen i frågetävlingen.

Så mycket för målsättning, metod och 
utförande. Hur gick det då? tillgodosågs 

syftet med dagen? Ökade vi allmänhetens 
kunskap och kännedom om logopedyrket? 
Ja, om man ser till antalet ifyllda svars-
formulär så deltog totalt sett ett sjuttiotal 
personer i frågetävlingen och så gott som 
samtliga fick om inte full pott så i alla fall 
betyget väl godkänd. Lägg till det alla de 
som avstod från att svara på frågorna 
men som förhoppningsvis ändå lärde sig 
något nytt av sitt besök, alternativt fick 
en uppfriskning av tidigare kunskap. 
Anta slutligen lite optimistiskt att dessa 
personer i sin tur förmedlar informatio-
nen till åtminstone en person vardera så 
borde rimligen några fler än tidigare veta 
lite mer om vad en logoped gör och där-
med får vi anse oss nöjda.

om inte annat har de i alla fall sett 
att vi finns.

TEXT & FOTO: Louise Kjellson, T7, kurs V

Med anledning av den  
europeiska Logopeddagen, var  
det den 6 mars 2008 dags för en 
gemensam nationell insats med 
syfte att synlig göra logopedyrket. 
detta tog studenterna i Umeå 
fasta på och ställde ut informa-
tionsbord runt om på campus  
dit intresserade kunde komma  
och få svar på frågan ”Vad gör  
en logoped?”.

europeiska 
Logoped dagen 
i Umeå
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Lediga platser & kurser

Örnsköldsviks sjukhus
söker

Logoped
vikariat t o m 2008-12-31

Kontakta enhetschef
Ulla Johansson, tfn 0660-891 04

För mer info: www.lvn.se
Ansökan senast 2008-04-25

Bo och arbeta på Gotland

Logopedmottagningen, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Logoped 
Ref nr 3509LP

Välkommen att besöka oss på
www.gotland.se/ledigajobb

NATIONELL KONFERENS I LOGOPEDI (3)

Vi fortsätter att bygga broar mellan forskning och 
klinik. Den tredje nationella konferensen i logopedi 
kommer att äga rum den 20–21 november 2008 på 
Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping. 

Konferensen kommer att bestå av huvudföredrag, kortföre-
drag, workshops och posterutställning. Hjälp oss att skapa 
denna konferens genom att bidra med kortföredrag och  
posterutställning. Information och direktiv om abstracts  
finns på www.lj.se/logopedi. 

Abstracts skall vara Anette Lohmander tillhanda senast 
2008-06-15. anette.lohmander@logopedi.gu.se.

Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen är 
2008-10-01.

Upplysningar: Cheflogoped Birgitta Henning,  
tfn 036-32 17 39,  
birgitta.henning@lj.se.

A-NING
Neurolingvistisk Afasiundersökning 
av Eric Lindström & Christina Werner 

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

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

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

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

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

Standardiseringsrapporten separat. Pris: 100 Sek. 
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Kurskalendariet

Inbjudan till  
KURS FÖR LOGOPEDER I RÖST- 
OCH RÖRELSEPEDAGOGIK PÅ ÖLAND 
veckoslutet 30 maj–1 juni 2008.

För ytterligare information och anmälan, välkommen att 
kontakta Ann-Christine ohlsson, 
e-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se

Nätverksträff för stamningslogopeder 
20–21 maj 2008. 

två halvdagar i Landskrona, med möjlighet att ansluta till 
nordiske konference om stammen og löpsk tale i nyborg, dK. 
För mer information och anmälan (senast 18/4) 
www.skane.se/logoped.

Kurser på avancerad nivå vid 
Lunds universitet hösten 2008:

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

18/4  Nationellt seminarium om Grafisk AKK, GAKK, Lund
8/5  CI och AKK vid flerfunktionshinder, Malmö

För information och anmälan: www.sokcentrum.se

Lyssna och berätta 
100 språklekar för små barn

Ny bok för logopeder, lärare och föräldrar till 
4-5-åringar. 

Läs mer på www.frylmark.net.
astrid.frylmark@telia.com   
Tfn: 0611-55 50 95

Nu är STORM här!
STORM, Stockholms oralmotoriska bedömningsproto-

koll, används för bedömning av oralmotorik hos barn 

och vuxna. Det är utarbetat av logope derna Gunilla 

Henningsson, Anita McAllister och Miriam Hartstein. 

STORM består av en bildpärm för talstatus (illustra tör: 

Liisi Raud Westberg) samt en CD med manual och 

bedömningsprotokoll. Protokollet har en lång version 

för fördjupad analys och en kortversion avsedd för 

screening. Det omfattar orofacial struk tur, motorik 

och sensorik, tal, dregling, ätande, samt en del för 

tandläkares bedömning av bett och tänder.

STORM kostar 375 kr inkl moms 

och frakt. Beställning via 

Danderyds sjukhus webbsida:

www.ds.se/talkliniken/bestallning

Nu har FUS-ande logopeder fått ett eget nätverk på MrFriday: 
http://lists.mrfriday.com/listinfo/fus-logopeder
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Afasitesterna GNU, SBP och Token 
test och afasiträningsmaterialen 
MPPA, Trettio enkla texter och 
Svåra-ordlådan finns nu i nytryck. 

Frågor och beställningar till 
pia.apt@skane.se

BARNSTAMNING OCH BARNSTAMNINGSBEHANDLING 

Föreläsning på DVD/VHS.

Se www.stamning.se eller meddela mig din adress, så skickar jag ett papper med info.

”STAMMAR DITT BARN?”

Numera beställs 10 ex och flera direkt från förlag
et, Trannel förlag, lennart.nr.larsson@telia.com. 

Moms med 6% tillkommer (SSR är momsbefriade). Övriga beställningar enklast via 

SSR:s hemsida, www.stamning.se.

Lennart Larsson, Logopedmottagningen, Falu lasarett

BARNSTAMNING OCH BARNSTAMNINGSBEHANDLING 

Blekinge Läns Landsting 
petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

Gävleborgs Läns Landsting
Madeleine Holmqvist
madeleine.holmqvist@lg.se

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

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

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

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

Landstinget i Kalmar län 
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

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

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

Signe tonér
signe.toner@nll.se

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

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

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

Katrin dahl
katrin.dahl@skane.se

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

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

Agneta Ivanov
agneta.ivanov@skane.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

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

Västernorrlands Läns 
Landsting, Länssjukhuset 
Sundsvall – Härnösand
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

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
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Logopednytt
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 nacka.

en glimt ur livet 
som habiliteringslogoped!
Jesper, 5 år med downs syndrom, bor i en by i Västerbottens inland. 
Han har inget tal men är duktig med tecken. Maskiner, snöskotrar och 
älgjakt är viktiga samtalsämne i hans värld. det gäller att man som 
logoped tillhandahåller rätt vokabulär...

Följande lilla dialog utspelade sig under mitt senaste besök mellan 
Jesper, mamma som tolk, och mig (medan vi lekte med dockor):

Logoped: ... och vad ska pappa göra? 
Jesper: Pappa jobba lastbil. Röd. Blå. 
Logoped: Jaha. Pappa har två lastbilar. Oj, vad gör Faffa och Nanna? 
Jesper: Skoter, ramla, hjälm. Rädd. 
Logoped: Jaså, de ramlade och blev rädda. Ja, det går fort. 
Jesper: Fort, bil. (Funderar en stund.) Älg. 
Logoped: Älg?
Jesper: Agne, bil, krocka. Död. 
Mamma: Farbror Agne, ja. 
Logoped (förskräckt): Har farbror Agne krockat med en älg? 
Jesper: Stycka.
(Farbror Agne klarade sig bra, tack och lov. Han fyllde frysen.)

Hälsningar från Umeå

Barbara eberhart, leg logoped
Barn- och Ungdomshabiliteringen


