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Behövs Logopednytt?
I förra ledaren ställdes ju frågan ifall Logopednytt verkligen behövs
i sin nuvarande form. Frågar man oss så är ju svaret ett självklart,
rungande JA! Men så är vi ju kanske lite jäviga som redaktörer…
Som tur var är vi inte ensamma om att anse att vår tidning faktiskt
fyller en funktion. Vi brukar sällan få in några reflektioner på vad som
skrivs i tidningen, men nu har vi och Ulrika (som skrev förra ledaren)
faktiskt fått några mejl där avsändarna är rörande överens om att vi
ska behålla vår tidning. Till exempel uppger en läsare att Logopednytt
är en av anledningarna till att han/hon är medlem i förbundet. Vi
håller med om att en hemsida är bra som komplettering till tidningen,
men den kan inte ersätta den. Likaså är alternativet att Logopednytt
läggs ner och ersätts av ett antal sidor i DIK forum som då ska vikas
åt logopedkårens intressen och göromål inget alternativ som verkar
tilltala våra läsare. De flesta uppger att logopedyrket är för skilt från
övriga yrkeskårer inom DIK vilket skulle ge oss en undanskymd plats
och för lite utrymme.
En läsare skriver ”…Logopednytt i pappersform är ett viktigt forum
och en reklampelare för vad vi gör som logopeder som även borde
spridas utanför våra egna kretsar. Läkartidningen, Tandläkartidningen,
Arbetsterapeuten etc finns ofta på studentbiblioteken, men (oftast)
inte Logopednytt. Redan som student kan man alltså läsa om andra
yrkeskårers göranden och låtanden om man är intresserad och
medvetenheten om övriga yrkesgrupper i ens eventuella framtida
arbetsteam är därmed väckt. Upplever inte logopeder ofta att vi
utelämnas?”
Detta är något som även vi redaktörer har funderat så smått över.
Var finns tidningen egentligen?
Sprids den tillräckligt mycket?
Var skulle ni läsare vilja se vår tidning?
Hur ska vi nå ut till fler läsare?
Vilka kan vara intresserade av vår tidning?
Mejla gärna eventuella förslag till oss!

Camilla Björnram & Malin Sixt Börjesson, red
logopednytt@dik.se

Prenumerationspris: 530:-/år
Temanummer:
50:-
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Nytt från styrelsen

• Missa inte möjligheten att få svar på
dina professionsjuridiska frågor!
Mailrådgivningen är öppen även under
maj månad och tar sedan sommaruppehåll. Mer information om tjänsten
finns på www.dik.se/professionsjuridik

• I höst arrangerar Svenska Logoped
förbundet en kurs i röstergonomi med
Christina Lindhe och Maria Södersten
som kursledare, mer information finns
på webben och sidan 22 i detta
nummer av LN.

• Kurstillfället kring flerspråkighet som
äger rum i Umeå den 29–30 maj
börjar bli fullbokat. Skynda dig att
kontakta kursansvarig Inger Gillholm
om du vill delta. All information finns
på www.logopedforbundet.se

• Sista datum för att komma in med
abstracts till Logopedstämman är
den 30 maj. Maila ditt material till
inger.gillholm@dik.se

• Aura Kagans kurs i afasirehabilitering
den 17–19 juni är fulltecknad. Vill du
chansa på eventuellt återbud –
kontakta kursansvarig Inger Gillholm,
inger.gillholm@dik.se.

• Svenska Logopedförbundet har
besvarat en remiss gällande ”Vägen till
svensk legitimation för personer med
hälso- och sjukvårdsutbildning från
tredje land”. Remissvaret finns i sin
helhet på www.logopedforbundet.se

• Förbunden inom SACO-vård agerar
tillsammans gentemot beslutsfattare
med konkreta förslag på hur den
kliniska forskningen kan stärkas.
Skrivelsen finns på webben.
• Styrelsen håller telefonmöte den 14/5
och sammanträder därefter den 14/6.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

Vill du vara med och påverka logopedyrkets utveckling?
Känner du någon som passar bra till att jobba aktivt i Svenska
Logopedförbundets styrelse? Det börjar bli dags att fundera på
detta inför nästa års mandatperiod som börjar i mars 2009.
Hör av dig till valberedningen redan nu!
Vi sammanställer de nominerade, samt presenterar ett förslag
till styrelse vid årsmötet i mars 2009.

Janna Ferreira
janna.ferreira@liu.se
0732-558873
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Nytt material
om språkstörning
Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda
barn, DHB, har sedan våren 2002 ett samarbetsprojekt kring barn och unga med
språkstörning och deras föräldrar. Projektets mål är att sprida kunskap och information
och genom påverkansarbete skapa bra resurser inom bland annat förskola, skola och
fritid. Målet är också att verka för att skapa stödresurser för föräldrar och att utveckla
formerna för kontakt och utbyte mellan föräldrar. I arbetet ingår även att sprida
kunskap om flerspråkiga barn med språkstörning.

Förbunden insåg tidigt att det fanns ett
stort behov av ett material som beskriver
barn och unga med språkstörning i skolan. Det fanns sedan tidigare ett material
som handlar om språkstörning i förskolan men inget om barn med språkstörning i skolåldern. Föräldrar har ofta
många frågor om skolan och skolsituationen och vad man som förälder kan
begära av skolan för att barnet ska få ett
optimalt stöd. Afasiförbundet/Talknuten
och Riksförbundet DHB ansökte om
medel från Allmänna arvsfonden för att
ta fram en bok om skolsituationen, ett
häfte om språkstörning hos barn och
unga i skolåldern och ett häfte om språkstörning och flerspråkighet. När så ett
positivt besked kom från Arvsfonden
började arbetet med framtagandet av
materialet.
Målsättningen med boken var att
belysa skolgången för barn med språkstörning ur ett elev- och föräldraperspektiv och att visa på hur goda inlärningsmiljöer kan skapas för elever med språkstörning. Vi ville att det skulle framgå av
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innehållet i boken, vikten av långsiktigt
tänkande på insatser i skolan och att
språkstörning är ett funktionshinder som
yttrar sig på olika sätt i olika skeden av
livet. En språkstörning medför många
gånger svårigheter med att ta initiativ till
sociala kontakter och det kan ha inverkan
på den personliga utvecklingen för individen. Det skulle också visa på en geografisk spridning som ger olika förutsättningar, olika förhållningssätt, skilda erfarenheter och olika tillgång till resurser.
Som det ser ut idag är det fler pojkar än
flickor som får diagnosen språkstörning,
men ingen vet hur många pojkar respektive flickor som inte får någon diagnos.
Därför ville vi särskilt lyfta flickornas
situation genom att ta upp en diskussion
om flickors språkstörning är svårare att
upptäcka.
Malena Sjöberg, journalist och författare med inriktning på funktionshinder
och samhälle anlitades för att skriva
boken. För att komma i kontakt med
familjer som ville medverka i boken tog
vi kontakt med leg. logoped Ylva Segne-

stam och special- och talpedagog Agneta
Ahlin, vid Specialpedagogiska institutet
Resurscenter Tal och Språk. I Talknuten/
DHBs projekt kommer vi i kontakt med
många föräldrar, men tyvärr så har föräldrarna ofta inte så goda erfarenheter av
sina barns skolsituation. Ylva och Agneta
har genom sina arbeten kommit i kontakt med många barn och föräldrar och
vi behövde deras hjälp för att ”hitta goda
exempel”. Ylva och Agneta har också
varit med i arbetet i referensgruppen för
boken.

forts. nästa sida
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forts. nästa sida

När vi fått kontakt med tillräckligt många
intresserade reste Malena runt i Sverige
och intervjuade barn, föräldrar och lärare.
I boken får läsaren ta del av sju familjers
berättelser om sina barns vardag i skolan
och i olika undervisningsformer. Genom
att familjerna delar med sig av sina erfarenheter kan andra föräldrar få idéer och
svar på sina funderingar. Även personal
som har betytt mycket för barnets lärande
delger sina tankar om undervisningen.
Boken vänder sig i första hand till föräldrar och andra närstående. För att en elev
med språkstörning ska få ett bra stöd i
skolan krävs det inte bara kunskap och
förståelse hos lärare utan även hos skolledning och kommunledning. Därför
vänder sig boken även till beslutsfattare
samt personal inom skola och fritidsverksamhet. Bokens titel blev ”Ibland
låtsas jag att jag förstår, en bok om elever
med språkstörning”.
Förutom avsnitten med de intervjuade
familjerna, innehåller boken ett kapitel
av logoped Ylva Segnestam om språkstörning, ett kapitel om mänskliga rättigheter, en diskussion om skolform, betyg,
hjälpmedel m m. Boken innehåller även
en DAISY text och ljudskiva. Genom att
spela upp den på en DAISY-spelare kan
man lyssna på en inläsning av hela
boken. Använder man den i en dator kan
man dessutom läsa texten på skärmen.
Det andra materialet som förbunden
har tagit fram är häftet ”Språkstörning
hos barn och unga i skolåldern”. Det har
skrivits av leg. logoped Anna-Karin Arnald
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som tidigare arbetade i en språkklass där
hon har mött många barn. Häftet vänder
sig till föräldrar och anhöriga men även
till personal som i sitt arbete kommer i
kontakt med barn och unga med språkstörning. I häftet beskrivs kort; språkutveckling i skolåldern, vad är en språkstörning och vad beror det på?, innebörd
och konsekvenser i skolan och vad händer sen? I häftet ges också tips på vad du
som förälder kan göra för att hjälpa ditt
barn med språkstörning och även vad
skolan kan göra för att hjälpa eleverna.
Talknuten/DHB har ett samarbete
med Språkens Hus i Malmö, ett center
för språkstörning i kombination med flerspråkighet vid Universitetssjukhuset MAS
i Malmö. Hälften av de barn som remitteras till logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS är flerspråkiga barn
med språkstörning. Forskning visar att
risken för att flerspråkiga barn uteblir från
förstagångsbesöket är mer än dubbelt så
stor jämfört med enspråkiga barn, och
risken för att interventionen avslutas
genom att barnet uteblir är nästan fyrdubblad. Det finns därför ett intresse från
Språkens Hus att nå ut med kunskap om
språkstörning och hur den fungerar i
relation till flerspråkighet till föräldrar.
Ett sätt att förmedla kunskap är
genom informationsmaterial. Därför har
ett häfte om ”Språkstörning i kombination med flerspråkighet” tagits fram. Häftet har skrivits av Eva-Kristina Salameh
som är leg. logoped och verksamhets
ansvarig för ”Språkens Hus” vid Univer-

sitetssjukhuset MAS i Malmö. Hon har
lång erfarenhet av att möta föräldrar och
arbeta med flerspråkiga barn som har en
språkstörning. I Malmö är flertalet av de
invandrade familjerna arabisktalande och
häftet har översatts till arabiska.
Nu när materialet har funnits en tid
kan vi konstatera att det är väldigt många
som hör av sig och vill beställa materialet. Det är både föräldrar och personal i
skolor, elevhälsa, habilitering, förvaltningar, bibliotek m fl. Det är mycket
glädjande att förbundens material kan
bidra med ökade kunskaper om språkstörning för att barn och unga ska få så
god inlärning och en så bra och fungerande skoltid som möjligt.

TEXT: Sofie Wikström och
Lisa Gunnarsdotter
projektledare i förbundens samarbetsprojekt
”Barn och unga med språkstörning
i ett livsperspektiv”
www.sprakstorning.org
info@sprakstorning.org
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Response to Stuttering and Diaphragm:

A Critical View on McGuire
In her article to this publication (Sept.
2007), Ms Reitz, although acknowledging
the effectiveness of the McGuire Programme, makes some critical comments
about our methods. It should come as no
surprise that we do not agree with Ms
Reitz’s analysis and we will do our best
here to clarify our position.

Diaphragmatic function
and dysfunction
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Other issues
Another point that Ms Reitz makes relates
to our expectations for success and the
possibility that some students may be
made to feel guilty. This is a serious criticism and one which we feel has been
made without justification. Almost all
therapies for stammering require the
person who stammers to actively participate. Hence, there is always the possibility
that some may feel guilty for not doing
enough. This is a common dynamic and
it relates to every type of therapy, not just
to the McGuire Programme. We do
encourage people to do their best to work
hard, persevere, and follow our directions. To do otherwise would be a failure
on our part. However, we balance our
directive approach with the message that
self-blame is counterproductive to pro
gress. Also, we are well aware that there
is a danger in premature expectations.
Unlike many other treatments for stammering, we take a long-term approach.
The lifetime membership of the McGuire
Programme is deliberately designed in
recognition that some individuals take
longer than others to improve. As people
who stammer, we are sensitive indeed to
the role of shame and guilt in stuttering
and our approach is most definitely
aimed at the reduction of these feelings.
We can only answer that our expectations for success take into account the
individual nature of each student on the
programme. Overall, our approach is to
guide, encourage and, where clinically
appropriate, sometimes to push, but
never to pressurise.
Ms Reitz implies in her article that
the McGuire Programme is somehow
separated from the speech therapy community. This is not so. We are not, nor do
we claim to be, qualified speech and
language therapists. Unlike some other
programmes, we do maintain contact
with professionals. Since the programme
started in 1994, we have openly invited
and welcomed speech professionals to
observe our courses and follow-up
activities. As a consequence, we have
gained the support of a number of speech
and language pathologists in the US, the
UK, Ireland, South Africa, Australia,
Norway and Denmark. Also, several elements of our technique and approach
have resulted from or been modified by
constructive criticism from open-minded
speech and language professionals. Some,
indeed, confessing themselves unable to
deal adequately with the speech difficulties
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The primary criticism relates to the breath
ing theory that is proposed in Vind Over
din Stammen and in particular to the
role of the crural diaphragm. The empirical basis for McGuire’s understanding of
diaphragmatic function is as follows. De
Troyer et al. (1982) demonstrated experimentally that the diaphragm consists of
two muscles. The costal and crural parts
of the diaphragm are innervated through
separate branches of the phrenic nerve
and their mechanical action on the ribcage is different. There is no dispute that
the costal diaphragm is a respiratory
muscle. Importantly, it is also accepted
that the crural diaphragm has a respiratory role that goes beyond gastrointestinal
function. For example, Macklem, an inter
nationally renowned expert in respiratory
disease, has argued that stimulation of the
crural diaphragm is associated with in-
creases in lung volume and outward displacement of the abdomen that is
independent of rib cage expansion
(Macklem, 1982). It seems reasonable;
therefore, to assume that the crural part
of the diaphragm has more than a minor
respiratory role and, at times, that this
may indeed be separate from costal diaphragmatic function. It may be noted
that during normal, relaxed breathing,
there is only minimal movement of the
ribcage, but the abdomen is visibly displaced. This simple clinical observation
is consistent with Macklem’s experimental findings.
From our reading of her paper, we
believe that Ms Reitz has misinterpreted
the literature in significant respects
regarding McGuire’s published theories
on breathing. She refers to recent publications by Pickering and Jones (2002)
and Mittal and Goyal (2006) to support
the argument that the crural diaphragm
has no significant role in respiration. In
fact, these two papers are concerned
almost exclusively with gastro-oesophageal issues and they say nothing to refute
McGuire’s proposals. Indeed, contrary to
Ms Reitz’s argument, Mittal and Goyal

quite clearly state that “The crural diaphragm has two functions, respiratory
and gastrointestinal”.
For some years now, the possibility
that diaphragmatic dysfunction plays a
role in stuttering has become established
in the research literature. A number of
studies by Macklem and his associates
have compared respiratory muscle use
during normal and stuttering speech and
have concluded that diaphragmatic dysfunction is associated to stuttering
(Estenne, Zocchi, Ward & Macklem, 1990;
Johnston, Watkin & Macklem, 1993;
Johnston, Yan, Sliwinski & Macklem, 1999;
Zocchi et al., 1990). It remains unclear,
however, whether incoordination of the
respiratory muscles in stuttering is a
primary or secondary abnormality.
On the basis of the research conducted to date, it is not possible to make conclusive statements about the role of the
diaphragm in stuttering. The ideas which
are proposed in Vind Over din Stammen
are extensions of the published literature
and it is freely acknowledged that some
of them are intuitive and speculative in
nature. For example, we have no empirical evidence that subjective experience
of anxiety affects diaphragmatic functioning directly. Does the diaphragm
contract in response to fear? We have no
certain evidence one way or the other. It
is generally accepted that just because an
idea is tentative, currently unsupported
by empirical evidence, it may not necessarily be worthless, though of course any
theory should always be open to proof
through proper testing and professional
analysis. As with any such hypotheses, the
ideas expressed in Vind Over din Stammen are open to revision in accordance
with the best, most appropriate medical
findings. Informed comment and debate
on them will always be welcomed.
A final word on the diaphragm: it is
worth noting that scholars throughout
the ages have ascribed properties to the
diaphragm which go beyond the physical. Indeed, Macklem (1982) himself, an
academic expert firmly embedded in the
medical model, states, “The phrenic
nerve which innervates both the costal
and the crural parts, was named because
the early Greek philosophers thought the
diaphragm was the seat of the soul. The
early Greek word for soul was ‘phrenes’.
So the phrenic nerves are called the
nerves of the soul. This puts the diaphragm in a different category from the
one in which we usually think of it.”

By Dave McGuire,
Allan McGroarty, Iain Finlayson

presented by stammerers, have referred
clients to the Programme. At the time of
writing, our international website features
a speech therapist’s report on a recent
course. If it were ever Ms Reitz’s intention to ‘pick a fight’, she might find herself in opposition to some in her own
profession.
Ms Reitz also asks whether the
instructors on the McGuire Programme
are uncritical or reflecting. The simple,
straight answer is that our instructors are
both critical and reflective in their outlook and practice. All our instructors are
people who stammer. As such, they bring
to the programme a wealth of personal
experience with stammering and, unfortunately, many negative experiences
with conventional speech therapy. Our
programme has advanced successfully
in the last 12 years largely because we
have an open exchange of ideas in which
the merits of the various concepts and
techniques of the Programme are continually debated and are thoroughly tested
in our courses. We have very active, lively and long-standing internet discussion
forums for this very purpose. Internal
and external debate is not only encouraged, it is actively sought.
In conclusion, we thank Ms Reitz for
her various positive comments on the
McGuire Programme. She notes quite
correctly that there is more to our
approach than a physical technique and
that access to ongoing support is very
important. However, our feeling is that
she has otherwise presented an inaccurate, because inadequate, picture of the
McGuire Programme. While we are
pleased that she has read Vind Over din
Stammen, most of her criticisms of the
attitudes assumed to be held and practiced within the Programme appear to be
based on limited contact with only two
members of our Programme and the
contents of a very outdated internet discussion thread. We would encourage Ms
Reitz to do what many other speech professionals have done: make adequate
first hand observations of our intensive
courses and follow-up activities. This
would surely be more consistent with
the evidence-based philosophy that she
so strongly advocates.
References:

Svar på Dave McGuires respons på

Stammen og Diafragma.
Jeg vil starte med at sige tak for responsen
på min artikel. Jeg er meget glad for, at
McGuire har læst min artikel og har givet
sig tid til at svare på kritikken. Først vil jeg
sige, at det ikke er min intention at fremprovokere en slåskamp. Jeg er ikke mod
stander af McGuire programmet. Jeg er
ikke ude efter en skyttegravkrig, hvor vi
kan kaste mudder i hovedet på hinanden.
Det er min hensigt at påpege nogle udokumenterede og i mine øjne fejlagtige
opfattelser af vejrtrækningsteorien.
For at underbygge min påstand om
ønsket om dialog, som jeg jo faktisk
opfordrede til i artiklen, vil jeg nævnte,
at jeg sammen med Magne Jørgensen og
Hilda Sønderud holder et indlæg på den
første nordiske kongres for stammen og
løbsk tale i Nyborg i Maj 2008. Magne
Jørgensen er tidligere kursist på McGuire
programmet og har haft vældig god effekt
af metoden. Hilda Sønderud er logopæd
og har deltaget i adskillige kurser. I
oplægget på Nyborg vil vi diskuteres
muligheden for en brobygning mellem
McGuire programmet og den traditionelle
stammeundervisning. Undersøge hvad
vi kan lære af hinanden.

Hvordan fortolkes
undersøgelsesresultater?
Jeg har læst de artikler, McGuire refererer
til i sit svar. McGuire skriver, at: ”Macklem,
en internationalt anerkendt ekspert i
åndedræts-sygdomme, argumenterer for
at stimulering af den krurale diafragma
kan knyttes til øget lungekapacitet og et
udadgående tryk af maveregionen uafhængigt af brystkassen udvidelse” og
henviser til en artikel af Macklem fra
1982. Det er altså ikke Macklem, der har
undersøgt det. Det er De Troyer et al,
1981 og det er den artikel Macklem refererer til i artiklen. Macklems artikel fra
1982 handler om, hvordan diafragma
udtrættes. De Troyers artikel ønsker at
vise, at diafragma ikke ses som en enkelt
muskel, men af to separate muskler med
forskellig innervation, udviklings- og
Johnston, S., Yan, S., Sliwinski, P., &
Macklem, P.T. Modified Campbell Diagram
to Assess Respiratory Muscle Action in
Speech. Respirology. 4: 213–222, 1999.

Estenne, M., Zocchi, L., Ward, M.E., &
Macklem, P.T. Chest wall motion and
expiratory muscle use during phonation
in normal humans. J. Appl. Physiol.
68(5): 2075–2082, 1990.

Macklem, P.T. The diaphragm in health and
disease. J.Lab.Clin. Med. 99: 601–610, 1982.

Johnston, S.J., Watkin, K.L., & Macklem,
P.T. Lung volume changes during relatively
fluent speech in stutterers. J.Appl.Physiol.
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Af Lise Reitz.

embryologisk oprindelse og forskellig
funktion. Jeg kunne ikke være mere enig.
McGuire skriver, at der ingen tvivl er om,
at den kostale diafragma er en åndedrætsmuskel. Vigtigt er det at fastslå, at det
også er accepteret, at den krurale diafragma har en åndedrætsfunktion, som går
udover en gastro-oesophageal funktion.
Derefter refererer han igen artiklen af
Macklem, som omhandler en helt anden
problemstilling.
Ligeledes
hævder
McGuire, at den simple, kliniske observation, at der ses minimal udvidelse af
brystkasse, men synlig forflyttelse af
maveregion under normalt, afslappet
åndedræt, er i overensstemmelse med
Macklems eksperimentelle resultater.
Øh! Nej, det er det ikke. Macklem undersøger diafragmas udtrætning i den artikel
og det er nogen ganske andet end lige det,
vi diskuterer i denne disput. Det må være
De Troyers artikel, der menes.
For at der ikke skal herske tvivl om, hvad
De Troyers et al’s artikel egentlig undersøger, vil jeg her beskrive undersøgelsen.
De Troyer et al ville gerne undersøge
den mekaniske sammenhæng mellem
diafragma og brystkassens muskulatur.
Den gængse opfattelse var, at diafragma
bruger maveregionens indhold som understøttelsespunkt for at løfte brystkassen.
Man mente dog, at dette kun kunne ske,
hvis det abdominale tryk steg samtidig.
Hypotesen var således, at den formodede
mekaniske kobling mellem diafragma og
brystkassens inspiratoriske muskelgrupper,
opererede serielt. Dog var der nogle
observationer og matematiske beregninger, der antydede, at der også kunne være
tale om at diafragma opererede ved en
parallel funktion.
For at undersøge dette brugte De
Troyer et al hunde. De bedøvede et ikke
angivet antal hunde, skar maven op og
anbragte elektroder dels på den krurale,
dels på den kostale del af diafragma. Så
syede de maven sammen på hundene og
stimulerede de to muskeldele hver for
sig. For at undersøge om det abdominale
contents/pt1/full/gimo14.html
Pickering, M. & Jones, J.F. The diaphragm:
two physiological muscles in one. J. Anat.
201: 305–312. 2002.
Zocchi, L., Estenne, M., Johnston, S.,
Del Ferro, L., Ward, M.E., & Macklem,
P.T. Respiratory muscle incoordination in
stuttering speech. Am. Rev. Respir. Dis.
141(6):1510–1515, 1990.
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tryk spillede en rolle, stimulerede de
også den krurale og kostale del af diafragma, med maven åben.
Det De Troyer et al finder, er:
• den kostale del løfter brystkassen i
seriel operation med brystmusklerne,
både når der dannes et højere abdominalt tryk og uden.
• den krurale del af diafragma løfter ikke
brystkassen. Når der ikke kan dannes
et overtryk i maven, ses en paradoksal
indadgående bevægelse af brystkassen.
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Frygt
At stammen er forårsaget af en kronisk
sammentrækning af den krurale diafragma som reaktion på frygt, er yderligere et
af stridspunkterne i denne udveksling af
synspunkter. Jeg tror ikke på at sjælen,
hvad det så er for en størrelse, kan lokaliseres til en bestemt muskel. Jeg tror
langt mere på det nye paradigme i lægevidenskaben, neuropsykoimmunologien,
som leverer en mere nuanceret beskrivelse af forholdet mellem følelser og krop.
Candace B. Perth, som er uddannet læge
og forsker indenfor biokemi, har beskrevet følelsernes biokemi i bogen ”Molecules of emotion”, 1997. Susanna Ehdin
har ligeledes i bogen ”Det selvhelbredende menneske” beskrevet, hvordan følelser, krop og tanker hænger sammen:
”Følelserne har sin biokemiske pendant i korte aminosyrekæder, pertider, og
deres receptorer på cellernes overflade.
Peptiderne blev i starten kaldt neuropeptider, eftersom man fandt dem i hjernen
– og fordi det var dér, men ledte efter dem.
Men senere viste det sig, at de findes
overalt i hele kroppen, og at mave-tarmområdet indeholder flere af dem end
hjernen! Det er derfor, at man kan have
en følelse af et eller andet i kroppen eller
have ”sommerfugl i maven”.” Ehdin, s. 184.
Jeg kan stærkt anbefale at læse både

Perth og Ehdin. Den gamle adskillelse
mellem krop og sjæl, som filosoffen Descartes var talsmand for i 1600 tallet, har
man for længst forladt.

Københavner kursus 2008
Siden min artikel har jeg nu også et første
håndsindtryk af programmet, idet jeg
deltog på kurset i København d. 31/1 til
3/2. Det var en stor oplevelse af blandet
karakter.
Først vil jeg undskylde for min kommentar omkring skyld. Det var spekulationer, som har vist sig grundløse. Ikke at
forstå sådan, at det ikke vil kunne forekomme at nogle deltagere står tilbage
med en skyldfølelse, hvis effekten udebliver, men det er min klare opfattelse, at
der hersker et meget stort og velmenende
ønske om at hjælpe. Der er en meget
klar støttende ånd i programmet. Meget
disciplin, men det sker i den bedste
mening.
Jeg er selv i gang med en psykoterapeutisk uddannelse og var to af dagene
på min egen uddannelses institution.
Der blev det tydeligt for mig hvor forskellig tilgang til personlig udvikling, der kan
være. Det var to helt forskellige verdener.
På mit gestaltterapeutiske institut hersker
det eksistentielle grundsyn, at mennesket
først for alvor forandre sig, når det bliver,
det det er. Dette er udtrykt i den paradoksale forandringsteori. Jeg tror, at vi er
mange logopæder, der har afvist McGuire
programmet på den konto. Men faktisk
tror jeg ikke, vi har ret. Der er mange
veje til accept. McGuire programmet er
ikke en mirakelkur og det fastslog
instruktøren på dette kursus også flere
gange. Stammen er et livsvilkår, men det
betyder ikke, at måden du stammer på
ikke kan ændres.

Forandring – tvang eller vækst
Der er flere veje til forandring. Bent Falk,
som er gestaltterapeut, taler om produktionsforandring og vækstforandring.
”Mennesker forandrer sig mest dybtgående, når de ikke behøver det på
grund af en ydre tvang, men gør det af
egen fri vilje i et trygt rum. Meningen
med dette paradoks bliver tydelig, når
man sammenligner denne organismiske
forandring med det modsatte princip for
forandring, som også kan medføre en
ændring hos folk, men næppe nogen
vækst. Ved den paradoksale form for
forandring består paradokset i, at man
ikke forsøger at forandre noget som helst
– ud over opmærksomheden og selvstøtten
hos klienten. Modsætningen hertil er den
ikke-paradoksale form for forandring,
hvor man med magt går direkte efter en
ændring i adfærd eller indstilling. Den
kalder jeg med et hjemmelavet udtryk
for produktionsforandringen, til forskel
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”Our data clearly indicate that in dogs
the diaphragm consists of two muscles
that act differently on the rib cage. The
costal part of the muscle has a direct
inspiratory action on the lower rib cage,
even without the aid of increase in abdominal pressure… On the other hand, the
crural part has an expiratory action on
the lower rib cage as long as abdominal
pressure is not able to increase... In the
intact animal the expiratory effect of the
crural diaphragm is balanced by the rise
in abdominal pressure.” De Troyer et al,
1981, s. 238.
Herefter beskriver De Troyer et al en
model af diafragmas funktion i henhold
til undersøgelsesresultaterne:
”The diaphragm is represented as two
different pressure generators. The costal
diaphragm is in series with the intercostal and accessory muscles of inspiration,
while the crural diaphragm is in parallel.
The summing junction adds the pressure
developed across the rib cage by the
intercostal and accessory muscles to the
change in abdominal pressure and to the
pressure directly developed by the contracting part of the diaphragm, producing
the total pressure acting across the rib
cage.“ De Troyer et al, 1981, s. 238.
De Troyer et al, skriver ligeledes, som
tidligere nævnt, at de to dele må betragtes som af forskellig embryologisk oprindelse, har forskellig funktion i forhold til
brystkassen, er forskellige i muskelfiber
komposition og innervation.
Der er meget langt fra en klinisk
observation af normal, afslappet åndedræt
og til denne undersøgelse af hunde i fuld
narkose i liggende leje. Og Macklems
undersøgelse fra 1982 af diafragmas
udtrætning har intet med sagen at gøre.
Så det er ganske irrelevant at bruge hans
navn, hvor meget ekspert og international kendt den mand så end er.
I dag, 27 år senere, er forskere så
begyndt at se nærmere på, hvilken funktion den krurale del ellers kunne tænkes
at have udover den funktion, at den
arbejder sammen med den kostale del
under vejrtrækning. At de undersøgelser
jeg refererer til, står i et tidsskrift, der
især omhandler mave/tarmfunktioner, er
ikke spor suspekt. Det er snarere udtryk

for, at der er interesse omkring den krurale diafragma også i gastroenterologiske
kredse.
McGuire skriver: ”I modsætning til
Fr. Reitz, siger Mittal og Goyal ganske
klart: ”den krurale diafragma har to funktioner, åndedræts- og gastrointestinal”.
Det er bestemt ikke i modsætning til
mine synspunkter. På side 28 i min artikel kan læses: ”Man betragter diafragma
som to separate muskler. Under ventilation
fungerer de to dele synkront, men under
andre aktiviteter såsom synkning og op-
kastning, arbejder de to dele forskelligt.”
Mine synspunkter er også helt i
overensstemmelse med De Troyer et al,
1981, som jeg netop har redegjort for i
ovenstående.
Jeg er, som McGuire, overbevist om
at vejrtrækningen er påvirket under stammen. Men det er, som McGuire helt korrekt skriver, ikke muligt at konkludere
noget sikkert på grundlag af den hidtidige
forskning.
Dog vil jeg med de artikler, som jeg
har refereret og nu også med de artikler
McGuire selv har bragt på banen, som
modargument for mine synspunkter, fastholde, at der intet belæg er i litteraturen
for teorien om, at det er den krurale diafragma stammere anvender. Den er faktisk i modstrid med den nævnte litteratur
og i særdeleshed den artikel af De Troyer
et al, som McGuire fremhæver.

for vækstforandringen.” Falk, 2003, s. 3.
Falk advarer mod produktionsforandringen: ”Magtanvendelse er altid en fristelse, fordi den er hurtig og tilsyneladende
effektiv. Men under tvang sker der højst
en forandring i af adfærden – og højst så
længe, der er nogen, der holder øje med
én. Der sker ikke nogen forandring i
væren, dvs. i sindelag og værdier. Og
samtidig krænker magtanvendelsen integriteten hos den, den går ud over, sådan
at den lægger kimen til et oprør før eller
siden.” Falk, 2003, s. 3.
Det er her forskellen på McGuire
programmet og den traditionelle stammebehandling viser sig i mine øjne.
Logopædisk stammebehandling i Scandinavien i al fald har rødder i en tradition, der går i retning af vækstforandringen. McGuire programmet som jeg har
set det praktiseret på dette kursus går i
retning af både produktionsforandring
og vækstforandring. I første omgang
primært en produktionsforandring og
som i bedste fald foranleder en vækstforandring.
En anden forskel er dialog overfor
diktat. Meget af pædagogikken på kurset
har karakter af diktat. Og udenadslære.
Når de gamle kursister underviser, siger
de nærmest ordret det samme for hvert
punkt på check listen. Der er ikke plads
for nogen individualitet. Pædagogikken
har også præg af overhøring af kursisterne.
Som jeg skrev, var det en oplevelse af
blandet karakter. Generelt positivt, idet
jeg ser den enkelte deltagers store udvikling på de 4 dage og negativt set ud fra et
fagligt synspunkt. Der bliver altså sagt
meget teoretisk nonsense på de 4 dage.
Fra en logopædisk vinkel er det faglige
niveau meget lavt på det vejrtrækningsmæssige plan samt på det stemmemæssige plan. Det skyldes alene at den bog,
der ligger til grund for kurset, Vind over
din stammen, ikke er skrevet af en fagmand. Fx kan jeg nævne den meget
udbredte oversættelses fejl, der begås fra
engelsk til dansk. På engelsk er lydene b,
d og g stemte. Det er de ikke på dansk.
Men kursisterne bliver bedst om at lave
en stemt lyd før d artikulationen på
dansk.
På kurset lyder en af instrukserne: For
hver 5. normal indpust skal I tage et kostalt indpust (på dansk hedder det almindeligvis en indånding. Det er en dårlig
oversættelse fra norsk til dansk). Jeg undrede mig meget over denne formulering
og spurgte instruktøren, hvad det betød.
Om det er forskel på en normal indånding og en kostal indånding. Jeg fik den
forklaring, at på den normale indånding,
bruges den krurale diafragma og henviste
til den måde jeg trak vejret på i dette øjeblik. Det vil altså sige at McGuire
instruktørerne mener, man skifter mellem
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den krurale og den kostale diafragma. Man
kan ikke gå rundt og trække vejret med
den kostale diafragma hele dagen, fik jeg
at vide. I så fald skulle normalt talende
mennesker trække vejret med den krurale diafragma. Rent vejrtrækningsfysiologisk er det noget sludder.

Men det virker jo
Men for pokker. Hvem tror på en
logopæd, når programmet virker. Hvis
jeg var stammer og havde fået effektiv
hjælp af programmet, ville jeg da også
være fløjtende ligeglad med om en
talepædagog kom og fortalte mig, at teorien var det rene sludder. So what, bare
det hjælper!
Det minder mig om en undersøgelse
af Hixon et all, 1991, s. 337–374 som
undersøger, hvordan operasangere og
skuespiller på nogle af de store scener
rundt om i verden mener, at de bruger
vejrtrækningen under sang og skuespil.
Først beder Hixon disse sangere og skuespillere om at beskrive, hvad de gør og
derefter undersøger han rent faktisk,
hvad der så sket fysiologisk. Der var ikke
overensstemmelse mellem det de troede,
at de gjorde og det, der faktisk skete.
Deres subjektive vurdering af deres vejrtrækning, var mere i overensstemmelse
med den ”skole”, de var undervist efter.
Det er ligeså med McGuire programmet.
I tror, at I som stammere taler med den
krurale del og at det er der, stammen sidder og så lærer I at tale med den kostale
del og så stammer I ikke, når I anvender
den. Den teori er bare helt forkert, men
who cares. Det virker jo, så hvorfor tvivle
på McGuire’s udokumenterede påstande.
Og hvorfor være nysgerrig på, hvad det
så er, der virker!
Det undrer mig også, hvorfor stammere bliver bedt om at tage et fuldt indpust. Den undersøgelse af Johnston et
all, 1993, som McGuire henviser til i sit
svar, viser jo netop at stammere afviger
fra normalt talende ved at tale enten ved
høje lungevolumener (LV) eller ved lave
LV. Det kræver mere muskulært arbejde
at tale ved enten høj eller lav volumen. I
deres undersøgelse lå normalt talende
omkring FRC og krydsede gerne FRC,
hvilket er mere krævende rent koordineringsmæssigt. Forfatternes antyder, at dette
kunne være årsagen til at stammere undgår FRC og derfor vælger at tale enten
over eller under. Jeg ville mene, det er
mere hensigtsmæssigt at lægge talen der,
hvor det koster mindst muskulært og
hvor man får et bidrag fra rekylkræfterne.
Det koster så tilsyneladende på koordinationskontoen, så det er måske at vælge
mellem pest og kolera.

Samarbejde eller ej
Afslutningsvis vil jeg spørge McGuire og

programmets instruktører direkte om
han/de virkelig ønsker at samarbejde
med logopæder, som der gives udtryk for
i artiklen. Det står nemlig i modstrid med
den besked kursisterne får på kurset, at
hvis de er i behandling hos en logopæd,
bedes de afslutte den behandling. Det
skar i mit hjerte. Jeg er gået ind i denne
debat, fordi mit hjerte banker for stammere. Jeg har et dybtfølt ønske om at
stammere skal have den optimale hjælp.
Jeg kritisere McGuire programmet for
dets udokumenterede påstande omkring
vejrtrækningen og det jeg gør, er faktisk
at række en hjælpende hånd i forhold til
at få ændret vejrtrækningsteorien. Jeg er
ikke imod McGuire programmet som
sådan, men jeg er imod, at McGuire ikke
selv lever op til det han skriver i sit svar,
nemlig at programmet har en åben
udveksling af ideer. Jeg forstår ikke, at
programmet igennem så mange år har
afvist kritikken af vejrtrækningen fra fagfolk. I kunne vinde langt større respekt,
hvis programmet tog kritikken alvorlig.
På det praktiske plan behøver programmet jo ikke de store ændringer. Der skal
blot sættes andre ord på. Det er primært
bogen og instruktionerne, der skal revideres.
Jeg hilser kommentarer og betragtninger velkommen.
Skriv gerne på lr@csv.kk.dk.
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Fler sammanfattningar har publicerats i tidigare nummer av Logopednytt.
Huntingtons sjukdom och kommunikation:
Intervjuer med närstående, vårdpersonal
och personer med Huntingtons sjukdom
Maria Jonsson och Anneli Rickeberg
Handledare
Lena Hartelius och Katja Laakso
Sammanfattning
Denna kvalitativa studie belyser kommunikation hos personer med Huntingtons sjukdom
(HS), närstående samt vårdpersonal med erfarenhet av Huntingtons sjukdom. Syftet är att
beskriva kommunikationen ur ett inifrånperspektiv, där informanternas egna upplevelser
och erfarenheter beskrivs. Studien är baserad
på sju fokusgruppintervjuer samt sju enskilda
forskningsintervjuer. Tjugoåtta personer deltog i studien. En tematisk innehållsanalys
utfördes för att bättre förstå de intervjuades
livsvärld och en kodbok användes för att organisera och strukturera materialet. Sammanfattningsvis betonade personer med HS de
språkliga svårigheterna och minnesproblem.
Närstående beskrev bland annat hur de personlighetsförändringar som sjukdomen medför påverkar kommunikationen. Vårdpersonal
förde i sin tur fram svårigheter för personer
med HS att uttrycka sig och hur talets kvalitet
varierar. Övergripande drabbas det sociala
livet eftersom sjukdomen medför bristande
initiativförmåga, trötthet, nedstämdhet och ett
minskat kontaktnät.

Förmågan att hålla takten hos personer med
olika Parkinsonsjukdomar – ett särskiljande
tecken?
Maria Sjöström och Eva Sänne
Handledare
Lena Hartelius
Sammanfattning
Det är svårt att särskilja olika Parkinsonsjukdomar då de ofta ger liknande symtom. I tidigare studier har visats att personer med
Parkinsons sjukdom kan ha svårt att utföra en
jämn, repetitiv rörelse och att de kan ha hjälp
av ett yttre auditivt stöd. Kliniska observationer
antyder att personer med progressiv supranukleär pares snarare blir störda av ett yttre auditivt stöd. Syftet med denna studie var att
utforma en testmetod för att undersöka om
personer med olika Parkinsonsjukdomar
skiljer sig åt vad gäller förmågan att hålla
takten med och utan ett yttre auditivt stöd.
Testmetoden bestod av fingertrumningar och
stavelserepetitioner, med och utan metronom,
i jämna pulser samt i andra rytmer. Testmetoden utprovades på fyra personer vardera ur de
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två diagnosgrupperna, samt fyra kontroll
personer. Resultaten visade inte några stora
skillnader vare sig mellan eller inom grupperna.
Vissa gruppskillnader uppvisades under några
moment, varför vidareutveckling av testmetoden samt testning på ett större antal personer
vore värdefullt.

Test for Reception of Grammar 2, TROG-2
svensk normering för åldrarna 10–13 år
Samband mellan grammatisk hörförståelse
och läsförståelse
Marika Carlsson och Ann-Marie Oderstam
Handledare
Carmela Miniscalco, Alli-Marie TuominenEriksson och Annika Dahlgren Sandberg
Sammanfattning
Huvudsyftet med studien var att översätta och
normera Test for Reception of Grammar 2, ett
grammatisk hörförståelsetest, för svenska
mellanstadiebarn. I studien deltog 160 barn i
åldrarna 10–13 år. Vidare undersöktes samband mellan barnens resultat på det grammatiska hörförståelsetestet och deras resultat på
läsförståelsetestet SL40, samt ordavkodning
genom Ordkedjor. Studien avsåg även att närmare studera de deltagare som fick ett lågt
resultat på Test for Reception of Grammar 2.
Föreliggande studie indikerar en annan rangordning av svårighetsgrad för blocken på
svenska jämfört med den brittiska normeringen. Signifikant samband påvisas mellan grammatisk hörförståelse och ordavkodning. De
deltagare som befanns ha svag grammatisk
hörförståelse, TROG-2 svaga gruppen, hade
signifikant lägre resultat på läsförståelsetestet
än resterande deltagare, TROG-2 starka gruppen. Däremot kunde inte grupperna skiljas åt
på ordavkodning.

Utvärdering av luktteknik efter träning
med Nasal Airflow-Inducing Maneuver
hos laryngektomerade samt bedömning
av relationen teknik-luktförmåga.
Gisela Hjort och Ulrike Schünemann
Handledare
Caterina Finizia, Birgit Risberg-Berlin och
Anna Rydén
Sammanfattning
Luktförmågan spelar en viktig roll för livskvaliteten, inte bara i det sociala samspelet, utan
även för att upptäcka faror såsom till exempel
brandrök. Då total laryngektomi resulterar i
ett avsaknat luftflöde genom näsan innebär
det för de flesta patienterna att luktförmågan

minskar och i vissa fall förloras helt. Genom
att studera laryngektomerade patienters försök att lukta har en teknik utvecklats för att
återfå luktförmågan, Nasal Airflow-Inducing
Maneuver. I aktuell studie användes videoinspelningar av laryngektomerade patienter vid
lukttestning, före behandling och vid 12
månaders uppföljning efter avslutad behandling med Nasal Airflow Inducing Maneuver.
Förhållandet mellan teknik och luktförmåga
har jämförts och utvärderats, bland annat med
ett bedömarprotokoll. De viktigaste resultaten
i studien visar att laryngektomerade patienter
vid användandet av Nasal Airflow Inducing
Maneuver utvecklar sin luktteknik och att
denna teknikutveckling går att följa med ett
standardiserat bedömarprotokoll. Dessutom
följer med luktteknikutvecklingen en förbättrad luktförmåga. Vi konkluderar att Nasal Airflow Inducing Maneuver är en effektiv metod
som är lätt att lära patienten och att tekniken
fungerar väl över tid. Videodokumentation i
kombination med bedömarprotokoll och lukttest ger goda förutsättningar för utvärdering
och optimering av Nasal Airflow Inducing
Maneuver.

Logopeders och tolkars uplevelser av sitt
samarbete – en kvalitativ intervjubaserad
studie
Simon Ottosson och Mirja Rebenius
Handledare
Dick Kasperowski och Eva-Kristina Salameh
Sammanfattning
I dagens Sverige är det vanligt att som logoped samarbeta med tolk. Samarbetet har inte
tidigare studerats i svensk forskning och det
anses som viktigt att få en första bild av hur
samarbetet ser ut, både ur logopedens och
tolkens perspektiv. På logopedutbildningarna
i landet varierar mängden information studenterna får om tolkanvändning och i den grundläggande tolkutbildningen ingår det inget specifikt om logopedens arbete. I föreliggande
fenomenologiskt kvalitativa studie intervjuades sex logopeder och fyra tolkar om sina
upplevelser av samarbetet. Resultaten visar att
logopederna har utarbetat egna strategier för
att samarbetet ska fungera bättre med tolk,
medan tolkarna inte förändrar sitt arbetssätt
hos logoped jämfört med andra tolkuppdrag.
Både logopeder och tolkar upplevde att det
krävs större tidsåtgång vid patientbesök med
tolk. Det fanns delade meningar inom yrkeskårerna om tolkarna ska följa en strikt roll
eller inte och om de ska informeras specifikt
inför patientbesöket eller inte.
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Nr 33
Förskolepersonals inställning till
och kunskap om stamning.
Ruth Bergström och Hanna Lidström
Bakgrund: Stamning är vanligast förekommande hos barn i förskoleåldern, och det är
oftast under den perioden stamningsdebuten
för en person sker. I flertalet teorier om stamning lyfts reaktioner från omgivningen fram
som en viktig faktor. Därför är det speciellt
viktigt att de personer som tar hand om förskolebarn har ett bra förhållningssätt till stamning. Det saknas svenska studier om inställning
till och kunskap om stamning hos förskolebarn.
Mål: Vårt syfte var att undersöka förskole
personals inställning till och kunskaper om
stamning.
Metod: En enkät, vars frågor poängsattes utifrån 14 logopeders svar, delades ut till förskolepersonal på förskolor inom Umeå tätort.
Förutom bakgrundsfrågor bestod enkäten av
11 frågor rörande inställning till stamning och
19 kunskapsfrågor.
Resultat: Nittiotre personer besvarade enkäten. Totalt var 75 % av förskolepersonalens
svar önskvärda på inställningsfrågorna. På
kunskapsfrågorna var 51,1 % av förskolepersonalens svar korrekta. Ett stort antal frågor
besvarades med ”Kan ej besvara” och ”Vet ej”.
Inga statistiskt signifikanta samband kunde
påvisas mellan vare sig resultatet på inställningsfrågor och kunskapsfrågor eller mellan
bakgrundsfaktorer och deltagarnas poäng på
de båda enkätdelarna.
Slutsatser: Undersökningsdeltagarna hade
överlag en önskvärd inställning till stamning,
men bristande kunskaper inom området.
Genom ett gott samarbete mellan förskolepersonal och logopeder, som har kunskaper om
stamning, kan barn som stammar få ett bra
omhändertagande.

Nr 34
Influence of City, Age and Gender
on Nasalance Scores for two Swedish
Populations
Marilene Annelin och Mikaela Hallongren
Background: Hypernasality and hyponasality
are common features of cleft palate speech.
Speech and language pathologists judge these
conditions perceptually, but also with acoustic
measurement, such as the Nasometer. Studies
have been conducted to assess normative nasal
ance scores, and some studies have shown
that nasalance scores depend on language
and dialect as well as age and gender.
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Aim: To investigate if there is a difference in
nasalance scores for dialects from two Swedish
cities within the county of Västerbotten,
Sweden, and if there is a difference in nasal
ance scores between children and adults, and
between males and females for those dialects.
Participants: Eightyfour participants were
included in the study. Fortyfour children aged
9:7–11:2 and forty adults aged 24:10–63:2
from two cities (Umeå and Skellefteå), within
the county of Västerbotten, Sweden.
Method: Nasometer II 6400 was used to
obtain mean nasalance scores. Nasalance
data were analyzed for dialect, age and
gender dependence. Speech stimuli consisted
of the vowels /a/, /i/ and /u/, individual words,
oral, oronasal and nasal sentences, and the
sentence “Jag ska gå på stan”.
Results: Two significant differences for dialect
were found for words and the sentence “stan”.
The group from Umeå had higher mean nasal
ance scores in general than the group from
Skellefteå. Significant differences for age were
found for the vowels /a/, /i/, words, oral
sentences, and oronasal sentences, where the
adults had higher scores. Significant differences for gender were found on oronasal and
nasal sentences, where the females had
higher scores.
Conclusions: There is a trend for higher nasal
ance scores in Umeå than in Skellefteå but
further research would create deeper understanding of how dialects, between and within
different regions, affect nasalance scores.
Findings also suggest that nasalance scores
increase with age. Adults have higher nasal
ance scores than children for most of the
speech material. For gender, there is a trend that
women have higher mean nasalance scores.

Nr 35
Överensstämmer resultaten vid
samtidig testning av dysartri
face-to-face och via telemedicin?
Annika Eriksson och Heléne Westerlund
Bakgrund: Inom det logopediska området har
telemedicin (vård på distans) använts framför
allt i olika behandlingsformer. Merparten av
de telemedicinstudier som utförts inom logopedi har varit framgångsrika. På Norrlands
universitetssjukhus i Umeå pågår under
2005–2007 ett projekt som använder videokonferensteknik inom logopedi.
Syfte: Denna studie ville utreda om testning
av dysartri via telemedicin är likvärdig med
testning i ett verkligt möte med en patient.
Metod: Testning face-to-face och via videokonferens med högteknologisk kvalitet utför-

des samtidigt. Ett mindre re-test genomfördes
direkt efter ordinarie testning. Deltagare i
studien var sju försökspersoner med tidigare
diagnostiserad dysartri. Fyra testledare placerades parvis i vardera testsituation. Enskilda
perceptuella bedömningar av dysartrins generella svårighetsgrad utfördes enligt Hartelius
och Svenssons dysartritest.
Resultat: Jämförelse av testpoäng för varje försöksperson mellan face-to-face och via telemedicin, där 20 var möjlig maxpoäng, visade
en överensstämmelse på 100 % inom ±2 poäng.
I testprofilerna var testledarna överens om de
eventuella funktionsnedsättningarna i talproduktionen. Interbedömarreliabiliteten var hög
och en jämförelse mellan testresultat hos de
fyra testledarna visade en överensstämmelse
med 98 % inom ±2 poäng. Även intrabedömarreliabiliteten var god hos testledarna och
den låg mellan 78 % och 100 %. Det föreföll
inte ha någon större betydelse för resultatet
vilken testledare som ledde testet. Inte heller
påverkades resultatet nämnvärt om en test
ledare både ledde testet och bedömde försökspersonen eller enbart bedömde försökspersonen.
Slutsatser: Studiens goda resultat tyder på att
testning av dysartri via telemedicin har potential att användas i framtiden.

Nr 36
Normering av nasaleringsvärden
från Nasometern – en studie av
svensktalande 4–5 åringar
Caroline Berg och Emelia Carlsson
Bakgrund: Nasometern är ett datorbaserat
mätinstrument som akustiskt mäter hur stor
procentuell andel ljudenergi som kommer via
näsan vid tal. Nasometern kan användas vid
bedömning och behandling av nasalitetsav
vikelser. För att kunna använda Nasometern
på svensktalande personer behövs normalvärden att jämföra mot och i dagsläget finns inga
normalvärden på svenska.
Syfte: Syftet med denna studie var att göra en
normering av nasaleringsvärden med Nasometer för svensktalande femåringar, samt att
jämföra dessa värden mot svensktalande sjuoch tioåringars nasaleringsvärde.
Metod: Som talmaterial användes orala, oronasala och nasala meningar, ord och vokaler.
Försökspersonerna bestod av 24 flickor och
21 pojkar i åldern 4:1–5:11 (år:månader). Alla
försökspersoner hade en normal tal- och
språkutveckling, talade svenska utan brytning
och hade inga kraniofaciala avvikelser.
Resultat: Medelvärdena blev 13,6 % (SD 5,4)
för de orala meningarna, 29,0 % (SD 6,1) för
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de oronasala meningarna och 52,0 % (SD 6,6)
för de nasala meningarna. För de nio orden
blev medelvärdet 15,2 (SD 5,8). För vokalen
/a/ blev medelvärdet 9,0 % (SD 8,0), för /i/
22,1 % (SD 10,0) och för /u/ 11,2 % (SD 7,6).
Det fanns inga signifikanta könsskillnader. Vid
jämförelse mot sju- och tioåringars nasaleringsvärden fanns en signifikant effekt av ålder
i nasaleringsvärde för nasala meningar. Inga
övriga signifikanta skillnader kunde påvisas.
Slutsatser: Medelvärdena visar en stor spridning som bör tas i beaktande vid klinisk
användning. Flera meningar i talmaterialet visade sig vara svåra för femåringarna att repetera.

Nr 37
Utvärdering och jämförelse
av de akustiska egenskaperna
hos sex röstförstärkare
Andreas Lind
Bakgrund: Röstförstärkare är ett medicinskt
hjälpmedel som förstärker en svag röst till
högre samtalsnivå. Det finns många olika
modeller och varianter och de som skriver ut
dem vet inte alltid vilken modell som är bäst.
Mål: Denna studie syftade till att undersöka
vilken av några på marknaden tillgängliga röstförstärkare som en naiv lyssnargrupp tycker
låter bäst. Dessutom utfördes en akustisk analys för att utröna vilka akustiska egenskaper
som enligt lyssnargruppen bör eftersträvas.
Metod: En testmening spelades in i två varianter, med full röst och viskande röst. Dessa
inspelningar spelades genom sex olika röstförstärkare. Sedan ställdes dessa inspelningar
mot varandra två och två i ett forced choicelyssnartest. På så sätt rangordnades de olika
röstförstärkarna efter hur bra de enligt lyssnargruppen lät. Akustisk analys gjordes med
hjälp av dataprogrammet Soundswell.
Resultat: Signifikanta skillnader förelåg i lyssnargruppens uppfattning av de olika röstförstärkarna. Skillnaderna i lyssnarnas bedömning var större för full röst än viskande röst.
Samma röstförstärkare bedömdes bäst i båda
fallen. Denna röstförstärkare gav en jämn förstärkning utan markanta toppar eller dalar i
frekvensåtergivningen. Vissa röstförstärkare
rangordnades olika mellan de olika rösttyperna.
Slutsatser: Det tycks finnas skillnader i hur
positivt en naiv lyssnargrupp uppfattar de
akustiska egenskaperna hos röstförstärkarna.
De akustiska egenskaper som verkar föredras
är en jämn förstärkning över hela frekvens
registret från 0–14 000 Hz. Vissa röstförstär
kare kan lämpa sig olika bra beroende på
brukarens rösttyp.

Nr 38
11–12-åringars informationsåtergivning
efter lyssning, läsning eller samtidig lyssning
och läsning av faktatexter
Johanna Glavhammar och Nina Fältman
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Nr 39
Patientnöjdhet vid logopedisk behandling
via telemedicin
Mia Kristoffersson och Malin Lindberg
Bakgrund: Vid Norrlands Universitetssjukhus
i Västerbottens läns landsting pågår mellan
2005 och 2007 ett projekt inom telemedicin
och logopedi där en del av syftet är att utveckla
och pröva interaktiv videoteknik för direktkontakt mellan logoped och patient. För att
projektet ska resultera i en etablerad vårdform
bör man bland annat ta reda på hur denna typ
av intervention upplevs av vårdtagarna. Ett
antal studier rörande telemedicin, logopedi
och patientnöjdhet har gjorts i världen, dock
har inga gjorts i Sverige.
Syfte: Syftet med denna studie var således att
undersöka hur nöjda patienter inom diagnoserna afasi, dysartri eller röststörningar är med
logopedisk intervention via telemedicin.
Metod: Ett frågeformulär utformades och
skickades till alla patienter (60) som genomgått intervention via telemedicin mot logopedmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus. Två patienter ingick i pilotstudie och
det totala samplet blev således 58. Fyrtiosju
personer besvarade frågeformuläret. På grund
av visst internt bortfall beräknades resultatet
på mellan 37 och 45 deltagares svar.
Resultat: Resultatet visar att de som genom-

gått logopedisk intervention via telemedicin
inom projektet i Västerbottens läns landsting
generellt förefaller vara nöjda. Deltagarnas
diagnostillhörighet verkar inte påverka hur
nöjda de är med telemedicinen i någon nämnvärd grad. Många deltagare kommenterade
vårdformen. Något de upplevde som mycket
positivt var tidsbesparingar och det minskade
antalet långa resor. Negativa kommentarer
fanns kring den personliga kontakten. Kommentarer som ”kallt och opersonligt” samt
”telemedicin är ett bra alternativ men upp
väger inte det personliga mötet” förekom.
Slutsats: Tidigare studier har visat att det logopediska arbetet är möjligt att utföra via telemedicin. Denna studie tillsammans med de
tidigare studierna ger argument för att telemedicin är ett alternativ till traditionell logopedisk behandling.

Nr 40
Språkbedömning av 3- och 4-åringar via
telemedicin
Emelie Wellenius och Emma Wikström
Bakgrund: Forskning inom telemedicin (vård
på distans) och logopedi har fokuserats på
vuxna patienter med goda resultat. Det är få
studier med videokonferensutrustning som
inkluderat små barn. Likaså saknas klinisk
praxis angående barnlogopedi och telemedicin. Tidigare studier inom andra sjukvårds
inriktningar har visat att användning av telemedicin ger ökad tillgång till vård hos specialist för vårdtagare boende i glesbygdsområden
med långa avstånd till länssjukvård.
Syfte: Vi ville med denna pilotstudie tillföra
kunskap om hur det fungerar att kommunicera
med yngre barn via videokonferens, samt
utröna om det är möjligt att utföra en tal- och
språkbedömning på barn via videokonferens.
Metod: Befintligt logopediskt bedömningsmaterial prövades och anpassades för bedömning via videokonferens. Bedömningarna
utfördes genom att en testledare var uppkopplad via videokonferensutrustning med högteknologisk kvalitet mellan logopedmottagningen
på Norrlands universitetssjukhus och aktuell
vårdcentral. En face-to-face bedömare befann
sig på vårdcentralen tillsammans med barnet
och förälder och gjorde en samtidig bedömning, dock utan att leda testningen. Undersökningen omfattade 13 barn som vid 3- eller
4-års screening på Barnavårdscentral remitterats till logoped för språklig bedömning. För
att utvärdera föräldrarnas upplevelse av besöket via telemedicin användes en enkät.
Resultat: Alla språkbedömningar kunde genomföras och samtliga 4-åringar medverkade väl i
bedömningen. Av de 3-åringar som endast
medverkade delvis berodde det i 77,8 % av
fallen på barnets beteende och i 22,2 % på
mediet. Interbedömarreliabiliteten var god
både vid bedömning av enskilda testuppgifter
likväl som vid övergripande bedömning av
barnets språkförmågor. Enkätsvaren visade en
samstämmig föräldranöjdhet med att använda
videokonferens vid logopedbesök.
Slutsatser: Studien visar att det är möjligt att
språkbedöma barn via videokonferensutrustning och är en början till användning av telemedicin inom barnlogopedi i Sverige.
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Bakgrund: Att jämföra en individs förmåga till
informationsåtergivning av text efter läsning
och lyssning är av intresse vid utredning av
språk, läsning och skrivning. Man har funnit
att lyssning och läsning involverar samma

processer när det gäller förståelse. Inom det
logopediska arbetsområdet råder stor brist på
data för normalläsande barns läs- och hörförståelse, exempelvis när det gäller att skilja
dyslexi från lässvårigheter kombinerade med
språkstörning.
Syfte: Syftet med undersökningen var att
undersöka hur normalläsande barn återger
information när text presenterats på tre olika
sätt: tyst läsning, lyssning samt kombinerad
läsning och lyssning. Resultatet användes
sedan som underlag till en jämförelse hur ett
barn med generell språkstörning presterar på
samma uppgifter.
Metod: Fyrtiotvå mellanstadieelever samt en
13:9-årig pojke med generell språkstörning
fick läsa, lyssna eller samtidigt läsa och lyssna
på tre faktatexter. Deras informationsåtergivning poängsattes och analyserades och de
olika modaliteterna jämfördes med varandra.
Barnen delades in i tre grupper för att ordningen på uppgifterna skulle varieras.
Resultat: Inga signifikanta skillnader fanns
mellan informationsåtergivning efter tyst läsning och lyssning eller efter lyssning och kombinerad läsning och lyssning av faktatexterna.
Dock sågs en signifikant skillnad mellan uppgifterna tyst läsning och kombinerad läsning
och lyssning. Då den sista texten tagits bort på
grund av en eventuell inlärningseffekt sågs
inte längre någon signifikant skillnad mellan
uppgifterna. Pojken med språkstörning fick
resultat som motsvarade percentil 25–50.
Slutsatser: Normalläsande barn uppvisade
inga signifikanta skillnader mellan läsning
och lyssning utan förståelsesystemet kunde
utnyttja båda modaliteterna lika bra. En pojke
med språkstörning visade genomgående lägre
poäng i alla modaliteter i jämförelse med den
normalläsande gruppen.

Nr 41
Test for Reception Of Grammar 2, TROG-2
– svensk översättning och pilotutvärdering
Sabina Bro och Elin Eriksson
Bakgrund: Dorothy Bishop (2003) menar att
det finns en brist av impressivt engelskt testningsmaterial för äldre barn och vuxna. En ny
version av Bishops test, Test for Reception of
Grammar, TROG, skapades 2003. Denna version benämndes TROG-2 och ansågs på engelska vara svårare än den första versionen av
TROG. Den lämpar sig därför för testning
även av ungdomar och vuxna. Den första versionen av TROG översattes 1992 (Sjöquist &
Öfors) och normerades 1998 (Lindberg &
Linjer; Assarsson & Lundberg) till svenska och
används nu på många svenska logopedmottagningar.
Metod: I denna studie översattes TROG-2:s
testblankett till svenska. Denna översättning
granskades semantiskt, grammatiskt samt lingvistiskt och en utvärdering genomfördes på en
barn-, ungdoms- och vuxengrupp.
Syfte: Syftet med arbetet var att skapa en
svensk översättning som skulle kunna användas vid en framtida svensk normering av
TROG-2.
Resultat: Försöksdeltagarna i utvärderingen
uppnådde liknande testresultat som de i den
engelska normeringen. Studien resulterade i
ett förslag till en svensk testblankett för
TROG-2 som ansågs lämplig att använda vid
en eventuell normering på svenska åldersgrupper och senare även i testsammanhang
för diagnostisering av språkstörning och planering av intervention för denna patientgrupp.
Slutsatser: Det var möjligt att skapa en fungerande svensk översättning av testblanketten
till TROG-2 som bibehöll testets syfte, dvs.
samma grammatiska konstruktioner fortsatte
testas. Testets uppbyggnad behövde ej ändras
för att kunna användas i Sverige. Den svenska
utvärderingens försöksdeltagare uppnådde
liknande resultat som de i den engelska normeringen. Ändringar i översättningen ansågs
ej nödvändiga utifrån försöksdeltagarnas testbeteende och felsvar. De svenska testmeningarna upplevdes naturliga och passande till
testbilderna av försöksdeltagarna.

Nr 42
Prestationer på talperceptuella uppgifter för
barn med och utan språkstörning i skolålder
Anneli Selin och Kajsa Törnqvist
Bakgrund: Det är konstaterat att barn med
språkstörning har nedsatt talperception och
arbetsminne. Trots att de språkliga förmågorna ofta förbättras när barnet blir äldre, anses
nedsättningar i det fonologiska arbetsminnet
kvarstå. Talperception testas i princip alltid
vid utredningar av språk-, läs- och skrivförmåga och det vore därför värdefullt att ha mer
information om äldre barns normalprestationer på talperceptuella uppgifter.
Mål: Syftet med den här studien är att ta fram
normalprestationer för äldre barn (tio och
tretton år) på de talperceptuella uppgifter som
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används vid logopediska utredningar i Västerbottens län. Dessa normalprestationer skulle
kunna användas som preliminära normvärden vid utredning av språk-, läs- och skrivförmåga hos barn i skolålder. Avsikten är även att
ta reda på hur resultaten för barn med normal
språkutveckling skiljer sig från resultaten för
en grupp av barn med språkstörning.
Metod: 25 barn med normal språkutveckling i
åldern 10:5–11:3 och 23 barn med normal
språkutveckling i åldern 13:6–14:5 i Umeå
kommun testades med talperceptionsuppgifterna. Dessa resultat jämfördes med resultat
för åtta barn med språkstörning i åldern
10:2–10:11 år och fem i åldern 12:8–13:9 år
(år:månad).
Resultat: Deltagarna med normal språkutveckling åstadkom takprestationer vid diskrimination av minimala par samt nonsensord
repetition. För uppgiften repetition av fonemsekvenser var en normalprestation att klara
repetition av fyra vokalfonem i sekvens och
tre till fyra konsonantfonem i sekvens. Barnen
med språkstörning presterade signifikant
sämre på talperceptionsmaterialet i sin helhet. Det förekom även signifikanta skillnader
mellan grupperna inom uppgifternas deluppgifter.
Slutsatser: Barn med normal språkutveckling
klarade dessa talperceptuella uppgifter utan
större problem och barnen med språkstörning
presterade signifikant sämre. Uppgifterna
diskrimination av minimala par, repetition av
nonsensord samt deluppgiften repetition av
vokalfonemsekvenser kan betraktas som ut-
slagsgivande. Uppgifterna är således relevanta vid språk-, läs- och skrivutredningar.

Nr 43
Naiva lyssnares uppfattning om
talet hos färdigbehandlade personer
med LKG-spalt

Nr 44
Käkrörelsers koordination under tal
Inger Flodgren
Bakgrund: Kring artikulatorernas inbördes sam
arbete och om hur kontrollen av detta sker,
råder ovisshet. I samband med kontrollen
nämns mental simulering av artikulatoriska
gester som ett alternativ. I fysiologiska-euronorala termer redogör man för inbyggd signalkänslighet från bland annat perifera muskelspolar, när det rör sig om position – och hastighet i samband med lägesförändringar av strukturerna.
Syfte: Fokus sattes på att göra en ny grafisk
representation av kombinationen, korta talljudssekvenser och käkens vertikala rörelse.
Att ur graferna hitta lämpliga parametrar att
beräkna, med tonvikt lagd på käkrörelsens
hatighetsförändringar under tal, i talet hos
normaltalaren.
Metod: Tidigare inhämtad data från samtidig
registrering av huvud-/käkrörelser och röstljud bearbetades och analyserades. Den grafiska representationen gjordes med hjälp av
tre olika programvaror. De utvalda parametrarna beräknades och bearbetades statistiskt.
Resultat: Ur de grafiska representationerna
kunde utläsas hur koordinationen av käkens
rörelser över tid förhöll sig till de uttalade
språkliga segmentens. Olika individuella
rörelsestrategier blev synliggjorda. Analysen
av parametrarna visade på markanta olikheter
mellan fonem som skilde sig åt vad beträffar
artikulationssätt och artikulationsplats.
Slutsatser: Den nya grafiska representationen
kan vara användbar som visuellt stöd i analys
av olika parametrar som i annat fall enbart
resulterar i siffervärden. Nya förklarings
modeller av talproduktionsprocessen kan
uppkomma med stöd av en grafisk representation som förstärker möjligheterna att även
visuellt föreställa sig en artikulators med talet
samtidiga rörelser.

Anna Andersson
Bakgrund: Läpp-käk-gomspalt (LKG) är en
medfödd ansiktsmissbildning som kan medföra talavvikelser. Dessa avvikelser drabbar
främst klang och artikulation. Tidigare studier
har visat att framför allt klangavvikelser i form
av hypernasalitet uppfattas negativt av olika
lyssnargrupper.
Syfte: Denna studies syfte var att undersöka
hur vuxna naiva lyssnare uppfattar talet hos
färdigbehandlade personer med LKG-spalt.
Metod: Ett lyssnarmaterial med röster från 14
färdigbehandlade personer med LKG-spalt
och 11 röster från en kontrollgrupp spelades
upp för 19 naiva lyssnare som på ett bedömningsformulär fick ta ställning till de olika rösterna utifrån sex påståenden.
Resultat: I de naiva lyssnarnas bedömningar
framkom signifikanta skillnader mellan kontrollgrupp och LKG-grupp, där LKG-gruppen i
högre utsträckning ansågs låta täppta i näsan/
tala i näsan, tala för långsamt, tala otydligt
samt behöva söka hjälp för sitt tal. Ingen
signifikant skillnad mellan de båda talargrupperna framkom när det gällde talets förståe
lighet och rösternas heshet.

Nr 45
”… som en snorkel till omvärlden”
En kvalitativ studie om brukares erfarenheter av hjälpmedel för fjärrkommunikation
Maja Karrberg och Justin Parry
Bakgrund: En stor del av vår dagliga kommunikation är fjärrkommunikation, vilket är nödvändigt att behärska för att få tillgång till samhällets tjänster samt för att upprätthålla sociala
kontakter. Fjärrkommunikation, speciellt via
telefon, skapar dock problem för personer
som har kommunikationssvårigheter och det
får ofta sociala konsekvenser.
Syfte: Denna studie syftade till att undersöka
de erfarenheter som brukare i Västerbotten
hade av hjälpmedel för fjärrkommunikation.
Metod: Studien bestod av en deskriptiv förstudie i form av en enkät, samt av en fördjupningsstudie i form av semistrukturerade intervjuer med sex personer. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.
Resultat och slutsatser: Resultaten visade att
brukarna överlag var nöjda med sina hjälpmedel för fjärrkommunikation, däremot kunde
intervjupersonernas väg till att få sitt hjälp
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medel att fungera vara full av anpassningar.
Hindrande faktorer som intervjupersonerna
mötte bestod av samtalspartnernas bristfälliga
kompetens eller ovilja att kommunicera på
det nya sättet. Att både få höra sin samtalspartners röst och att själv få höras med en röst
man kunde identifiera sig med var brister hos
hjälpmedlet. Underlättande faktorer var egenskaper som nyfikenhet och flexibilitet hos
intervjupersonerna. Flexibiliteten bestod i att
intervjupersonen anpassade val av hjälpmedel
efter vad samtalspartnerna föredrog eller
behärskade. Tillgång till nära anhöriga som
kunde bistå visade sig vara en underlättande
faktor när intervjupersonerna stötte på problem. Hjälpmedel för fjärrkommunikation
hade inte bara betydelse för att underlätta
kontakt på distans, de kunde även tillföra
något helt nytt. Intervjupersonerna vann ett
självförtroende då nya aktiviteter utforskades
och hjälpmedlet kunde även fungera som en
brygga mellan generationerna.

Nr 46
Texten som arbetsredskap i röstlogopedi
Heléne Forsberg
Bakgrund: De flesta röstlogopeder använder
sig dagligen av olika former av text som
arbetsredskap i röstteknikträningen. Målet är
att röstpatienterna ska uppnå en så god röstfunktion som möjligt som sedan kan integreras i spontantalet i vardagen. Då det saknas

forskning inom detta område är denna studie
ett försök att kartlägga hur och i vilket syfte
textarbetet aktualiseras i röstbehandling.
Syfte: Att kartlägga hur text används i behandlingen inom röstlogopedi med avseende på
textens komposition, samt utvärdera olika
textkompositioners användbarhet och syfte i
röstlogopedi.
Metod och procedur: Sjuttiofyra röstlogopeder på 18 länslogopedmottagningar runtom i
landet blev tillskickade en enkät gällande olika
frågor i utövandet av textarbete i röstbehandlingen. Enkäten bestod av en A-del som inkluderade; (I) texten som arbetsmetod i röstbehandlingen; (II) behandlingseffekten utifrån
textens struktur och innehåll; (III) behandlingseffekten utifrån vem som författat texten
och en B-del; (IV) användningen av specificerade texter visavi olika röstvariabler samt (V)
behov av nyskrivet textmaterial. Inalles var
frågorna 26 till antalet.
Resultat: Enkätundersökningens svarsfrekvens
var 45 %. Av de 33 inskickade svaren användes 28 i undersökningen eftersom fem personer inte uppfyllde kriterierna för deltagande i
studien. Alla röstlogopeder i studien använde
sig av olika former av texter i sitt arbete. Textval och metodiska tillämpningar av dessa var
tämligen skiftande både beträffande olika
lingvistiska nivåer och differentierade röstvariabler. Specificerade texter användes främst
visavi röststyrka, grundträning av rösten samt
specifika röstparametrar. I arbetet med att
integrera patientens förbättrade röstteknik till
spontantalet tilldelades texten en viktig bety-

delse men behövde selekteras utifrån den
enskilde patientens röstproblem och engagemang i de olika textvalen. De viktigaste temana
för att träna spontantal var att använda sig av
olika former av blandade texter, dialoger, vardagsfraser samt texter med rim och rytm. De
väsentligaste kriterierna avseende struktur och
innehåll i en text tillskrevs enkel språkdräkt,
humoristiskt innehåll samt väletablerad rytm.
Den genre som närmast uppfyllde dessa textkriterier var olika typer av barntexter; dessa
användes också frekvent av röstlogopederna i
studien. Patientens egenproducerade textmaterial ansågs ha stor effekt i röstbehandlingsarbetet på grund av förankringen i dennes
vardag. Ett visst intresse och behov av nya
specificerade texter kunde skönjas bland röstlogopederna i denna studie.
Slutsatser: Den viktigaste användningen av
text i röstterapin var att träna patienten till en
förbättrad röstteknik och successivt överföra
denna via textövningarna till spontantalet i
vardagen. Röstproblemens art visavi patientens motivation och engagemang utifrån de
olika textvalen och den metodiska tillämpningen av dessa tillskrevs stor betydelse när
det gällde att uppnå optimal behandlings
effekt i röstträningen i dess helhet. De viktigaste komponenterna i en text för god behandlingseffekt var en enkel språkdräkt, roande/
humoristiskt innehåll samt väletablerad rytm.

R ös t f o n d e n m e d

Röstfonden startades av Röstfrämjandet och utgörs till

Patricia Grammings
Minnesfond

uppgift är att stödja utvecklingsarbete och forskning

■

större delen av Patricia Grammings Minnesfond. Fondens
rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor
med röststörningar. Anslag kan således ges till många olika
former av arbete inom röstområdet, också för anordnandet
av symposier, kurser, inbjudande av föreläsare m m.

Ansökningar insänds före
maj månads utgång till:
Röstfonden
c/o Johan Sundberg Tal, Musik,
Hörsel, KTH
100 44 Stockholm
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Röstfonden styrs av en nämnd som nu består av följande
ledamöter: Johan Sundberg (ordförande), Ninni Elliot,
Gunnel Fagius, Britta Hammarberg och Stellan Hertegård.
År 2008 har 75 000 kr avsatts för utdelningar som stöd till
röstliga forsknings- och utvecklingsprojekt.
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Studentuellt

Studentuellt i New

York

Under vår åttonde och sista termin har vi, tillsammans med två kursare, haft förmånen att ta
del av ett utbyte mellan logopedutbildningarna vid Lunds universitet och New York University.
Vi tillbringade fyra händelserika veckor med att auskultera hos logopeder på sjukhus, skolor,
vårdhem och patientföreningar, utspridda över Manhattan, the Bronx och New Jersey.
Vi tog dessutom del av föreläsningar på NYUs logopedutbildning. Både personal och
studenter tog emot oss med öppna armar och vi kände oss varmt välkomna.

Universitetsstudier i USA äger rum i två
steg: undergraduate och graduate school.
På NYU kan man läsa logopedi på båda
nivåerna, men man är inte färdig logoped förrän man läst på den mer avancerade nivån. Om man läst logopedi som
undergraduate räcker det med två års
påbyggnad för att få sin legitimation.
Man kan alltså som yngst vara 24 år
gammal som färdig logoped. Om man
däremot läst något helt annat som undergrad måste man läsa tre års logopedi på
graduate school. På institutionen för
logopedi vid NYU har man en liten klinik
där studenterna erbjuder terapi för billig
penning. Denna terapi utgör studenternas
”on-campus” praktik. Mot slutet av
utbildningen har man även ett flertal
praktikperioder på sjukhus, vårdhem och
skolor runtom i New York. Man har möjlighet att önska praktikplats eller logopediskt område, men man är inte garanterad att få precis det man önskar sig. Det
kan alltså vara så att man under utbildningen inte får möjlighet att praktisera
inom det område man helst vill arbeta så
småningom.
NYU är ett prestigefyllt universitet.
Utbildningslokalerna och studentbostäderna är utspridda över stora delar av
charmiga Greenwich Village och folk
kommer från hela USA (och världen) för
att få möjlighet att studera och leva i
New York. Skolavgiften är $50 000 per
år. Vi märker en tydlig uppdelning i studentkåren – många av tjejerna på logopedutbildningen, för visst är det tjejer
här också, har kashmirtröjor, diamant
örhängen, Pradaskor och Gucciväskor,
medan andra har en mer diskret fram
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toning. Om ens familj inte har möjlighet
att undvara $50 000 om året finns det
andra sätt att finansiera sin utbildning.
Många går på det så kallade board of
education-stipendiet, vilket innebär att
New Yorks skolväsende betalar ens
utbildning mot att man förbinder sig att
arbeta på en av stadens skolor i sex år
efter examen. Detta är en utmärkt lösning om man är intresserad av arbeta
med barnlogopedi, men för studenter
med intresse för vuxenlogopedi finns
inget motsvarande. Vi träffar Claudia,
som gör praktik på ett vårdhem för
patienter med Huntingtons sjukdom.
Hon har medelklassbakgrund, jobbar
extra och bor i kollektiv för att spara
pengar. För att finansiera sin utbildning
har hon tagit banklån och kommer att
betala av ca 3 500 kronor i månaden
under resten av sitt liv. Hon har många
gånger känt sig avundsjuk på de kursare
som slipper bekymra sig över sin ekonomiska situation. Samtidigt känner hon
inte att hon vill binda upp sig för sex års
arbete inom skolan, då hon helst vill
jobba med vuxna patienter.

Auskultationer
Skillnaden mellan mer och mindre be
medlade sjukhus i New York är markant.
På Montefiore Hospital i Bronx följde vi
dysfagilogopeden Sue Abraham under
en hektisk dag. Patienterna här saknar
ofta sjukförsäkring. Genom olika välgörenhetsorganisationer kan de få akutvård,
och även operationer såsom laryngektomi.
Sängplatserna är dyra, så patienterna skrivs
ut mycket tidigt för att vårdas hemma. En
billig sjukförsäkring kan till exempel

täcka kostnaden för talventil, men inte
stomaplåster, stomafilter eller de nya
”lary buttons”, som nu börjar ersätta
plåstren. Då alla dessa tillbehör är dyra
och nöden är uppfinningarnas moder,
har logopeden sett en uppsjö av hemtillverkade stomaskydd under sin tid på
sjukhuset. Enligt Sue har en patient köpt
hem diskproppar och provat sig fram till
den som täcker stomat bäst. Denna
hänger numer i en kedja om halsen och
används som talknapp.
Vår sista auskultation skedde på
Adler Aphasia Center i New Jersey. Detta
privata center tar vid där den allmänna
afasivården slutar. Medlemmarna är
afatiker, men här finns också anhöriggrupper och alla ser Adler som ett klubbhus. Här sker ingen vanlig afasiträning.
På väggen hänger istället ett stort schema
med en mängd olika aktiviteter, som mat
lagningskurs, datakurs, gympa, grupp
kommunikation kring vissa ämnen med
mera. De gör även sin egen tidning via
datorn. Aktiviteterna sker gruppvis. I varje
grupp finns en logoped eller annan personal som resurs. Alla vägar till kommunikation används och ingen verkar vara
rädd för att ta till orda i vårt sällskap.
Mötena med logopeder och patienter
på ställen som Montefiore och Adler är
upplevelser vi alltid kommer att bära
med oss och vi är oerhört tacksamma
över att ha fått möjligheten att vidga våra
vyer på andra sidan Atlanten.
Text: Thérèse Mikoczy och Matilda Nyman
Logopedkurs 25, Lunds universitet
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Auskultation på Adler Aphasia Center

Welcome to NYU’s Department of
Speech-Language Pathology and Audiology

Sue Abraham, logoped
på Montefiore Hospital
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Studentuellt i

San
Francisco
Anatomilaboration på SFSU

Som en del i vår valbara kurs termin
åtta, valde vi att styra kosan mot San
Francisco State University. Personal från
Lunds universitets logopedutbildning
hade förgående år knutit denna kontakt.
Det var således första gången vår
avdelning skickade studenter över
Atlanten till USAs västkust och därmed
hade vi ingen föreställning om hur
våra tre veckor vid ett amerikanskt
logopedprogram skulle utveckla sig.
San Francisco är en fantasktiskt vacker
och vänlig stad. Det var inte bara fysisk
värme som mötte oss då vi klev ut i solljuset vid Union Square i slutet av februari.
Vi blev snabbt visade tillrätta av en av
stadens hjälpsamma invånare och hittade
snart vandrarhemmet som skulle bli vårt
hem de kommande tre veckorna. San
Francisco är en multikulturell stad, som
inbjuder till såväl Chinatown som
Mission (den spanska stadsdelen). I den
södra delen av staden ligger San Francisco
State University och stoltserar med sitt
underbara campus.
Den tid vi tillbringade i San Francisco
skulle komma att bli mycket lärorik och
spännande. Föreläsningar blandades med
studiebesök vid skolor och kliniker. Föreläsningarna blev en härlig uppdatering
av mycket av det vi läst under våra tidi-

18

gare år. Studiebesöken gav oss insikt i
det amerikanska skolsystemet och logopedernas ständiga kamp mot försäkringsbolagen.

Föreläsningar
Mycket av undervisningen på Speech and
language pathology (SLP)-programmet
vid SFSU grundar sig på att studenterna
gör olika typer av uppgifter vilka resulterar i skriftliga rapporter eller föredrag,
enskilt eller i grupp. Givetvis hålls även
klassiska föreläsningar. Litteraturen man
använder är intimt kopplad till föreläsningsgången och tydliga sidhänvisningar
ges. Dessutom läggs åhörarkopior från
föreläsningarna ut på en internetportal.
I föreläsningssalen har man en öppen
dialog och frågor ställs, både från före
läsare och studenter.
Den första dagen på SFSU kastades
vi in i en laboration i neuroanatomi
rörande kranialnerverna. Vi fick bland
annat i grupp utföra oralmotoriska
bedömningar på varandra och känna på
en riktig, mänsklig, konserverad hjärna.

Amerikansk skollogopedi
På SLP-utbildningen i San Francisco
läses en hel kurs om skolbarn och språk,
dock läses nästan inget om dyslexi.
Dyslexi är nämligen inte logopedernas
arbetsuppgift. I USA arbetar många logopeder inom skolan. Upplägget varierar,

men man arbetar oftast i samråd med
klassläraren och anpassar sin intervention efter vilket tema man fokuserar på i
skolarbetet. Under terapisessionerna går
de bland annat igenom text eller ett tema
noga så att eleverna kan tillgodogöra sig
undervisningen bättre. Det är svårt att
hinna med allt, men de gör så gott de
kan. I USA är det vanligt att en logoped
jobbar med grupper av elever. Man
menar att eleverna då får möjlighet att
använda språket i mer vardagsnära situationer med sina terapikamrater. Grupperna består av två till fem barn i samma
ålder. Åldersindelningen har den fördelen att de arbetar med samma sak i skolan, men nackdelen är att de har olika
behov i terapin. Att de har olika behov
anpassar logopeden sig till. Hos den
logoped vi besökte började varje terapisession med oralmotorik. I San Francisco
finns det många barn vars förstaspråk är
spanska och det är önskvärt att logopeden kan ge terapi även på spanska.
Arbetsbelastningen för den logoped vi
auskulterade hos var hög. Han träffade
ca 30 barn per dag och hade mycket
administration att sköta. Han påtalade
att han aldrig hade hunnit med allt om
det inte vore för studenterna som praktiserade hos honom.
Text: Laura Ekblad och Ulrika Hansson
Andersson, Logopedkurs 25, Lunds universitet
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Lediga platser & kurser

Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB söker

Logopeder
till Oralmotoriskt Centrum,
Barnteamet och dyslexi/dyskalkylienheten
Vill du veta mer gå in på www.ds.se/jobb eller kontakta Helena
Johansson, sektionschef, Tal- och Språksektionen tel 08-690 66 81
eller Helén Norström, sektionschef, Barnlogopedisektionen
tel. 08-690 66 61.

Landstinget Västernorrland och Hörselvården
söker

Leg logoped 50%

för en tillsvidareanställning inom vår barn- och
ungdomshabilitering. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är entusiastisk, engagerad och flexibel
och som vill arbeta med habilitering till hörselskadade/
döva barn och ungdomar.
Arbetsuppgifter
Som logoped ansvarar du för de logopediska habiliteringsinsatserna i nära samarbete med habiliteringsteamet som
består av psykolog, kurator och hörselpedagoger. Du bör
trivas med att arbeta i team och att medverka till verksamhetens utveckling. Vi ser gärna att du är en person som
kan ta egna initiativ och planera din tid och ditt arbete
på ett självständigt sätt. Teckenspråkskunskap är en merit
men inte något krav.
För mer upplysningar
Kontakta enhetschef Birgit Wikman tel. 0611-846 61
eller hörselvårdschef Margaretha Tovetjärn 0611-846 68
Facklig repr. DIK Eva Nyberg tel. 0611-846 54

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Psykiatri och habilitering

Ta chansen att prova något nytt
med stöd av flera kollegor!

Ansök redan nu
Du är mycket välkommen med din ansökan och
löneanspråk senast den 5 juni 2008 till
Landstingets Västernorrland, 871 85 Härnösand
eller per e-post: landstinget.vasternorrland@lvn.se

Vi söker en logoped till Nora
Barn- och ungdomshabiliteringen har i uppdrag
att erbjuda habilitering till barn och ungdomar med
olika typer av funktionshinder och deras familjer.
Du arbetar i arbetslag bestående av olika yrkeskompetenser som arbetsterapeut, habiliteringspedagog,
kurator, psykolog, sjukgymnast, teamsekreterare,
habiliteringsläkare och enhetschef.
Tillsvidareanställning heltid
För mer information kontakta enhetschef
Marina Van Roode-Medin, tfn; 019-602 28 27,
0587-842 11

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

www.orebroll.se/psykhab
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Länslogopedin i Norrbotten söker

LOGOPEDER
Kontaktperson
Mats Andrén, verksamhetschef
0920 - 28 38 27
Mer information finns på:
www.nll/jobb
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Umeå universitet

söker...

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen med ett fyrtiotal anställda tillhör fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet.
Institutionens uppgift är att utbilda blivande lärare samt forska och samverka med omgivande samhälle inom kunskapsområdet undervisning, lärande
och fostran som en humanistisk och samhällsvetenskaplig företeelse.

Universitetslektor/Universitetsadjunkt i röst och tal, 50 %
Ämnesområdet för anställningen är pedagogiskt arbete. Anställningen är inriktad
mot röst och tal. Tillträde 1 oktober 2008.
Viss tjänstgöring sker vid utlokaliserad
lärarutbildning.
Anställningen innefattar undervisning
om röstens och talets produktion, vanliga
förekommande problem med röst och tal,
stamning, normal och avvikande tal- och
språkutveckling samt alternativa kommunikationsmöjligheter. Vidare ingår röstbedömning och röstträning, enskilt och i
grupp, samt medverkan vid handledning
av studenter i fördjupnings- och examensarbeten. Vid institutionen finns en heltidsanställd adjunkt i röst och tal.

För anställningen krävs att du är legitimerad logoped och att du har erfarenhet av arbete med röstpatienter och arbete
med barn med kommunikationsproblem.
Meriterande är vidareutbildning i röstbehandling, i förebyggande röstvård, stamning, stamning samt erfarenhet av samarbete med skola och förskola.
Information om anställningen återfinns i
sin helhet på adressen: <www.info.umu.se/
Nyheter/LedigaBefattningar.aspx>.
Närmare upplysningar lämnas av leg
logoped Inger Hällgren, <inger.hallgren@
educ.umu.se>, telefon 090-786 96 46 eller
prefekt Jan Mannberg, <jan.mannberg@
educ.umu.se>, telefon 090-786 67 36.

Facklig information lämnas av SACO, telefon 090-786 53 65, SEKO civil, telefon 090-786 52 96 samt ST, telefon 090786 54 31.
Din ansökan, märkt med dnr 3121551-08 ska vara inkommen till <jobb@
umu.se> eller till Umeå universitet,
Registrator, 901 87 Umeå, senast 200806-09.

Välkommen med din ansökan!

Annonser Olycksfall 90x60

2005-01-21

12.59

Sida 2

Olyckor händer. Har du tur
händer det på arbetstid.
Barn- och Ungdomsförvaltningen Kärnhuset söker:

Logoped

ref nr 131-8

Under arbetstid har de flesta av oss ett gott
försäkringsskydd tecknat av arbetsgivaren, men
hur är ditt skydd på fritiden?
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Kontaktperson: Jan Abrahamsson, tel 035-13 82 29
För upplysningar se www.ledigajobb.halmstad.se
www.halmstad.se
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Barnmedicinska enheten,
Sjukvården SNS
söker

Logoped
Ref nr SNS 043-2008
Arbetsuppgifter: Barnlogopedmottagningen är en
del av barnmedicinska enheten på Södertälje sjukhus och auktoriserad enligt Vårdval Stockholm.
Barnlogopedmottagningen har 4 logopedtjänster
och bedriver ett självständigt arbete i kommunerna
Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi samarbetar med
BVC-sköterskor och barnläkare. I arbetet ingår
diagnostisering och behandling av barn och ungdomar
0-18 år med tal- och språkstörningar och/eller stamning. Vid enheten används det patientadministrativa
journalsystemet Take Care.
Arbetsplats: SÖDERTÄLJE SJUKHUS,
Barnmedicinska enheten, Sjukvården SNS
Arbetstid: Heltidstjänst eller deltidstjänst (flextid
tillämpas), tillträde enligt ök.
Kvalifikationer: Du som söker bör vara legitimerad
logoped gärna med erfarenhet av barnlogopedi. Stor
vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: 6 mån vikariat med möjlighet till
förlängning, hel- eller deltid, tillträde enligt ök.
Upplysningar om tjänsten:
Verksamhetschef Sven Klaesson tfn 08-550 252 68,
sven.klaesson@sns.sll.se
Logoped Jenny Olofsson, tel 08-550 252 92,
jenny.olofsson@sns.sll.se
Logoped Åsa Hägg, tel. 08-550 252 72,
asa.hagg@sns.sll.se
Facklig kontaktperson: Per Östberg, tfn 08-550 252 76
Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt
med ref nr jämte styrkt meritförteckning och
övriga handlingar som sökande önskar åberopa till:
Barnmedicinska enheten, Södertälje sjukhus, 152 86
Södertälje. Sista ansökningsdag 08-06-01.
Vill du veta mer om Barnmedicinska enheten på
Södertälje sjukhus kan du besöka oss på vår hemsida:
http://www.sns.sll.se
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Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ingår i Landstinget
Västernorrland, sysselsätter cirka 2 900 medarbetare och
är organiserade i sjukhusvård, psykiatri och administrativa
funktioner. Kännetecknande för Landstinget Västernorrland är den stora satsningen på folkhälsofrågor där Liv &
Hälsa står i centrum samt forskning och utveckling där
Länssjukhuset inom många områden arbetar i frontlinjen.

Vi söker nu;
Enhetschef till enheten Logopedi,
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Vill du vara med och utveckla enheten Logopedi där
visst utvecklingsarbete redan påbörjats. De största diagnosgrupperna är barn, neuro, stamning, röst samt läsoch skrivsvårigheter. Enheten består av åtta logopeder
och en medicinsk sekreterare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande jobb med stora
möjligheter att forma utvecklingen och skapa nytt. Du
får också ett gäng kompetenta och engagerade medarbetare till din hjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som
gör att du kan skapa ett bra samarbetsklimat och kunna
inspirera och utveckla medarbetare och verksamhet. Personligt mod, initiativ- och samarbetsförmåga är viktiga
ledaregenskaper. Vi ser även att du är målinriktad och
har förmåga att följa upp verksamheten. Du är prestigelös och vågar både ge och ta feedback. Din viktigaste
uppgift är att vara en bra och lyhörd ledare och att du är
en förtroendeingivande, ärlig och ansvarsfull person.
Vi söker dig som är legitimerad logoped. I jobbet kommer att ingå visst kliniskt arbete som logoped.
Uppdraget som enhetschef är tidsbegränsat, förordnandeperioden är fyra år med möjlighet till omförordnande. Grundanställning blir tillsvidareanställning som
logoped.

Logoped till logopedmottagningen
En av våra logopeder har börjat annat arbete och därför
söker vi hennes ersättare inom allmänlogopedi. Det är
en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt
överenskommelse.
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand verkar för en
drogfri arbetsplats.
Vid ytterligare frågor när det gäller chefsbefattningen
kontakta klinikchef Birgitta Olofsson tfn 060-18 20 10
eller personalkonsult Carina Burman tfn 060-18 10 30,
som även kan ange facklig företrädare.
Vid ytterligare frågor när det gäller logopedbefattningen kontakta tf enhetschef Sara Wedin
tfn 060-18 21 14. Facklig företrädare Mia Kristoffersson
tfn 060-18 20 56.
Välkommen med din ansökan, CV och löneanspråk
märkt med ref nr Ö 89 för enhetschef och Ö 90 för
logoped senast den 30 maj 2008, till
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand,
Administrativa enheten, 851 86 Sundsvall
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Kurskalendariet
ID-dagarna 8–10 oktober 2008
på Factory Nacka Strand, Stockholm
Mässa med ny användarvänlig datoroch informationsteknik för människor
med olika funktionsnedsättningar.
I utställningen visas de senaste
produkterna, anpassningarna och
programvarorna inom området
IT-baserade hjälpmedel.
Exempel på föreläsningar ur seminarieprogrammet:
s !TT FUNGERA TROTS DYSLEXI
s v-ESSAv MED SYMBOLER n NYTTAN AV SYMBOL 3-3
i vardagen

www.hi.se/iddagarna

Masterclass in

Acquired Motor Speech
Disorders
Tuesday 17th June 2008, Glasgow.
Further information available online at
www.strath.ac.uk/pdu or contact:
Professional Development Unit,
University of Strathclyde,
76 Southbrae Drive, Glasgow, G13 1PP
Tel: 0141 950 3033
Fax: 0141 950 3210

På www.hi.se/iddagarna finns fr.o.m. 14 maj
det fullständiga programmet. En
tryckt broschyr kan kostnadsfritt
beställas från iddagarna@hi.se
märkt ”Broschyr 2008”

Flera språk – flera språkliga aspekter

E-mail: pdu@strath.ac.uk
Web: www.strath.ac.uk

SLOF arrangerar
kursdag för logopeder:

Röstergonomi –
aktuell forskning och
klinisk tillämpning.
Kongressdagar 10–11 oktober 2008
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Clarion Hotel Stockholm
Föreläsare:

Eva-Kristina Salameh

Gillis Herlitz, Christina Hellman, Myrto Branteker, Sara Edén
Lena Sjökvist, Susanne Benckert och Jonas Hassen Khemiri
Kostnad exkl. moms: medlem 1.800:- och övriga: 2.100:OBS! Anmälan efter den 10 september + 300:Till medlemmar skickas inbjudan ut i mitten av augusti.

Fredag 19 september 2008 i Stockholm.
Preliminär tid klockan 9.00–16.00
Föreläsare:
Maria Södersten docent, leg logoped
& Christina Lindhe, medicine magister,
leg logoped.

Kontakt för information och anmälan
Stockholm Convention Bureau, ”SFFL”
Box 6911, 102 39 Stockholm
Tel +46 8 5465 1500. Fax +46 8 5465 1599
E-post: confirmation@stocon.se (uppge SFFL)
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Annons med anmälningsinformation kommer
i nästa nummer av LN!
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Blekinge Läns Landsting
Petra Westrin
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

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

Barbro Kärvhag
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Signe Tonér
signe.toner@nll.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström
asa.rundstrom@ltdalarna.se

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.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

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se
Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

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

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

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

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

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

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

Katrin Dahl
katrin.dahl@skane.se

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

Landstinget i Kalmar län
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

Region Skåne, Lund
Christina Askman
christina.e.askman@skane.se
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Region Skåne, Malmö
Jan-Olof Malmborn
jan-olof.malmborn@skane.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

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

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

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

Agneta Ivanov
agneta.ivanov@skane.se

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

Västra Götalandsregionen,
Sahlgrenska sjukhuset
Hedvig Holm
hedvig.holm@vgregion.se

Örebro Läns Landsting
Sanna Wennerfeldt
susanna.wennerfeldt@orebroll.se

Östergötlands län
Janna Ferreira
janfe@ibv.liu.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
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POSTTIDNING

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

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

Ännu en liten
historia ur
verkliga livet!
Denna är från ett samtal med en 6-årig
dyspraktisk pojke med i övrigt god
språkförmåga och skickades in från
Anna Söderström som är logoped på
Logopedmottagningen, Sunderby sjukhus.
Vi tittar på leksaksdjur.

Logoped: Vet du vad det här
är för djur (visar en struts)?
Jesper: Jo struts! Varför har
de så lång hals?
Logoped: Ja, undrar varför…
Jesper (funderar en stund):
Det är nog för att de ska slippa
lukta på sin fotsvett!

(Här hjälper pappan till att tolka lite när
logopeden funderar på om hon hörde rätt…)

FOTO: Magnus Alkmar

