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När ni läser detta nummer av logopednytt hoppas jag att sommaren har 
kommit till hela Sveriges avlånga land. I skrivande stund vill jag bara 
dra en filt över huvudet – för utanför fönstret ömsom snöar och ömsom 
haglar det. dags för ledare och tankarna vandrar. Nu har ett helt år rullat 
på. Mitt arbete som Logopedförbundets representant i dIK’s förbunds-
styrelse har inte känts betungande (jo, lite motigt kan det ibland kännas 
när pappers luntan dyker upp i brevlådan inför varje förbundsstyrelse-
möte), utan mest roligt och vyvidgande. Hur funkar det när vi ser bort-
om vår egen arbetsverklighet? 

•  Politik och EU-perspektiv. Inför dessa möten är det personalen på 
dIK’s kansli som gör det stora jobbet och bereder frågor, projekt, etc. 
Jag hoppas ni har tagit del av detta arbete via hemsidan eller kanske 
genom att bläddra/läsa i dIK forum. 

•  Karriärservice med coachande samtal. Något att tänka på om du 
känner dig less på ditt jobb eller vill utveckla dig inom ditt jobb. 

•  Lokalfacklig förtroendeman/kvinna (LFF). Varför är det svårt att få 
någon att ta på sig detta uppdrag? Saknas det intresse för dessa frågor? 
Är det kunskap eller tid som saknas för att man ska vilja jobba med 
frågor som berör en själv och sina fackligt anslutna kollegor? Skulle 
du vilja ha uppdraget LFF, men tycker att kunskapen känns mager?  
I dagsläget finns internetutbildning för basnivå, efter det kan man gå 
en tre dagars intensiv, rolig och mättande (för både kropp å hjärna) 
utbildning på dIK’s kansli, och efter detta kan man också vidare-
utbilda sig i bl a förhandlingsteknik. dIK jobbar på med frågan hur 
man som LFF ska kunna känna sig trygg i sin fackliga roll på arbets-
platsen samt att dIK finns tillgänglig för att stötta i detta uppdrag.  

om jag då jämför med det styrelsearbete som Svenska Logopedförbun-
det bedriver – där jag finns med på ett hörn som suppleant. Här är det 
logopedin och logopedyrket i fokus. det som kanske intresserar oss 
logopeder allra mest, både inom och utanför våra nationsgränser. det 
har arbetats med uppdragen styrelsen fick från Förbundsmötet 2007,  
bl a specialistfrågan och kompetensbeskrivning. Flera kurser har 
genomförts, rådgivning/svar på juridiska spörsmål som kan poppa upp 
inom vår yrkeskår, planering av Förbundsmöte, samt sist men absolut 
inte minst: Logopedstämman. Är logopedstämman det den var från 
början; en möjlighet att möta kollegor från hela landet med intensiva 
och roliga diskussioner i ämnet logopedi, samtidigt som man får det 
senaste inom vissa logopedområden? Vad tycker du? Skriv till styrelsen 
och berätta. Förbundsmötet – vad tycker dU är viktigt för Logopedför-
bundet att jobba för/med under nästa mandatperiod? Skriv en motion 
och skicka till styrelsen. Vill du jobba för logopedin i och utanför Sverige 
genom Logopedförbundet? Anmäl ditt intresse till valberedningen. 

Ha en skön sommar!

Anna-Lena Dynesius
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Broschyrer och ballonger

Nytt från styrelsen

•  tack till er som skickat in professions-
juridiska frågeställningar! Frågorna 
med tillhörande svar finns att ta del av 
i detta och kommande nummer av LN 
samt på hemsidan.

•  den 16–17/5 anordnades Dyslexi-
dagarna i Sundsvall. Svenska Logoped-
förbundet fanns på plats i egenskap av 
utställare.

•  CPLOL firade 20-årsjubileum i Stras-
bourg den 16–18/5. Utöver jubileums-
anföranden i europaparlamentet ägde 
även ordinarie kommissionsmöten rum. 
Rapportering kommer framöver i LN.

•  SACO Vård sammanträdde i  
Stockholm den 22/5.

•  Representanter från styrelsen träffade 
ansvariga för sjukvårdsrådgivningen den 
23/5 för att diskutera hur informationen 
om logopeder och logopediska diag-
noser kan uppdateras och förbättras. 

•  Missa inte att anmäla dig till kursen i 
röstergonomi som äger rum i Stockholm 
den 19/9. Information finns på webben 
och där kan du också anmäla dig!

•  det förbundsövergripande samarbetet 
inom SACo Vård för att stärka den 

kliniska forskningen fortskrider. Som 
ett led i denna satsning kommer för-
bunden att anordna ett gemensamt 
seminarium kring klinisk forskning i 
Almedalen den 10/7.

•  Styrelsen tar sommarledigt och  
sammanträder nästa gång den 27/8. 

Ingrid Kongslöv
Ordförande

I samband med Europeiska logoped
dagen var det möjligt att beställa  
diverse material från kansliet. En del 
artiklar var så populära att de tog slut.  
Vi har nu fyllt på förråden så att det 
åter är möjligt att beställa trycksaker 
och annat. 

Nytryck av språkstimulansfoldrar
Språkstimulansfoldrarna som tagits fram 
i samarbete med CpLoL finns nu åter för 
beställning via webben. Foldrarna är 
kostnadsfria för medlemmar och det är 
styrelsens förhoppning att dessa foldrar 
verkligen sprids och gör nytta långt utan-
för våra egna väntrum. Beställ ordentligt 
med foldrar så att ni kan ta med er nästa 
gång ni besöker BVC eller förskola eller 
har möten med företrädare för dessa 
verksamheter. det är meningen att infor-
mationen ska nå ut till såväl småbarns-

föräldrar som personal inom barnhälso-
vård och -omsorg!

Latex i ballongerna
det har kommit till vår kännedom att de 
ballonger med Logopedförbundets logo-
type innehåller latex. Vi vill göra er upp-
märksamma på detta då det finns perso-
ner som är känsliga mot detta material.

Bara beställ!
Även om den europeiska logopeddagen 
är vår ”kampanjdag” nummer ett så vill 
styrelsen uppmuntra till användning och 
spridning av det material som finns året 
runt. på hemsidan kan ni enkelt beställa 
affischer, vykort och informationsmate-
rial. tveka inte att använda och dela ut 
dessa i alla möjliga och omöjliga sam-
manhang. de är till för att spridas!!

Styrelsen
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tester säger mer än man tror
Många viktiga resultat framkom vid 
disputationen kring hur väl man kan 
använda språkliga tester för att diag
nosticera kognitiva nedsättningar som 
exempelvis Alzheimers sjukdom. 
Bland annat visar man på att olika ord
flödestest motsvaras av olika bakom
liggande faktorer samt att vissa ord
sekvensuppgifter har god diagnostisk 
prediktionsförmåga.

den 16 maj 2008 disputerade leg logo-
ped per Östberg vid Karolinska institutet. 
Hans doktorsavhandling omfattar fyra del-
studier och temat är undersökningar av 
hur olika språkliga tester kan användas 
för diagnostik av Alzheimers sjukdom 
och lindrig kognitiv störning. Studierna 
baseras på kliniska data som samlats in 
vid minnesmottagningen på geriatriska 
kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge, där per Östberg också varit 
kliniskt verksam. 

Ordflödestest för differentialdiagnos?
I avhandlingens första delstudie undersök-
tes samband mellan tre olika ordflödes-
test samt skillnader mellan hur olika 
kategorier av patienter med kognitiv ned-
sättning presterade på testen. I delstudie 
II undersöktes sambandet mellan presta-
tioner vid testning med verb- och substan-
tivflödestest och resultat från röntgen-
undersökningar av blodflödet (SpeCt) i 
olika delar av hjärnan. I del studie III 
undersöktes ordsekvensproduktion (dvs 
produktion av överinlärda ordlistor, t ex 
uppräkning av årets månader). ordsek-
vensproduktionen genomfördes båda i 
invand ordning och i omvänd ordning 
och studien syftade till att undersöka om 
skillnaden mellan produktion av framåt-
riktad och omvänd ordsekvens går att 
använda för att identifiera lindriga grader 
av demens och även lindrig kognitiv stör-
ning. I avhandlingens fjärde delarbete 
undersöktes prestationer vid hastig repeti-
tion av stavelsesekvens (pa-ta-ka) hos 

ämnesområdet, och på så sätt satte in 
avhandlingsarbetet i ett större samman-
hang. efter det fick respondenten tillfälle 
att berätta kort om de olika delstudierna. 
Redan efter denna inledning kunde kon-
stateras att det var två talträngda men 
ytterst kunniga och välformulerade män 
som möttes och den fortsatta diskussio-
nen var en enastående föreställning som 
föreföll roa såväl opponent och respon-
dent som övriga åhörare. opponenten 
gjorde en strålande insats genom att ta 
upp övergripande intressanta frågor, om-
växlande med mer detaljerade spörsmål. 
Studierna belystes ur olika vinklar och 
respondenten fick tillfälle att briljera 
med sina djupa kunskaper inom ämnet. 
diskussionen flödade mellan opponent 
och respondent och det fanns även 
utrymme för en god portion humor, 
exempelvis när opponenten efter att ha 
efterfrågat en detaljerad beskrivning av 
teknikaliteter gällande SpeCt-undersök-
ningarna fick svaret ”och det frågar du 
mig?!?” diskussionen fortsatte också med 
några ytterligare frågor från betygsnämn-
den och åhörarna som klarades av lika 
galant. per Östbergs försvar av sin 
avhandling hade samma kvaliteter som 
själva avhandlingen; dvs välformulerat, 
kunnigt och mycket intressant. Varma 
gratulationer till ett fantastiskt fint arbete 
och lycka till med fortsatt forskning!

Ellika Schalling, leg logoped, med dr
Enheten för logopedi och foniatri

Karolinska institutet 

ReFeReNS
Östberg, per (2008), Lexical and articulatory 
aspects of speech production in cognitive 
decline. doktorsavhandling, Institutionen 
för neurobiologi, vårdvetenskap och  
samhälle, sektionen för klinisk geriatrik, 
Karolinska institutet, Stockholm   
ISBN: 978-91-7409-015-4  
http://diss.kib.ki.se/2008/9789174090154/)

Titel: Lexical and articulatory aspects of 
speech production in cognitive decline. 

Opponent: docent Christer Nilsson från 
Institutionen för kliniska veten skaper 
vid Lunds universitet (också verksam 
som överläkare och verksamhetschef 
vid psykogeriatriska kliniken i Lund).

Betygsnämnd: professor yngve  
gustafsson, Umeå universitet, docent 
Agneta Herlitz, Karolinska institutet 
samt docent Birgitta Sahlén, Lunds 
universitet. 

Handledare: professor Lars-olof  
Wahlund vid Institutionen för neuro-
biologi, vård vetenskap och samhälle, 
Karolinska institutet samt universitets-
lektor Christina Hellman, Institutionen 
för lingvistik, Stockholms universitet.

försökspersoner som delats in i olika 
grupper baserat på demensdiagnos. 

de viktigaste resultaten från de olika 
delstudierna var följande: en explorativ 
faktoranalys visade att bokstavsstyrt ord-
flöde, substantivflöde och verbflöde mot-
svaras av varsin bakomliggande faktor. 
Substantivflöde (djur) var mest nedsatt hos 
gruppen patienter med Alzheimerdemens 
medan verbflödestestet var svårast för 
patienter i gruppen med mild kognitiv 
störning. det framkom också att presta-
tionen vad gäller verbflöde predicerades av 
utbildningsnivå (högre utbildning – högre 
resultat) och av blodflöde i temporalloben, 
medan substantivflöde predicerades av 
ålder (högre ålder – lägre resultat) samt av 
blodflödet i parietotemporal-occipital-
regionen. ett annat fynd var att bakåt-
riktad ordsekvensproduktion var tydligt 
ned satt i gruppen med lindrig kognitiv 
störning och att uppgiften var i stort sett 
ogenomförbar i gruppen med lindrig  
alzheimerdemens. testet ”månader bak-
åt” visar sig ha ungefär samma diagnos-
tiska prediktionsförmåga som det mer 
tidskrävande testet Mini-Mental testet. 

Olika talhastighet
ytterligare ett fynd från studien av artikula-
tionshastighet hos grupper med olika 
demensdiagnoser var att talhastigheten vid 
stavelserepetition var måttligt nedsatt vid 
lindrig kognitiv störning och lindrig alz-
heimerdemens och att ungefär var tionde 
patient i dessa grupper hade ett mycket lågt 
tempo. Hos gruppen patienter med fronto-
temporal demens och framför allt progres-
siv icke-flytande afasi var talhastigheten än 
mer påtagligt sänkt, medan gruppen med 
semantisk demens hade signifikant högre 
talhastighet än de övriga fyra grupperna 
och inte skiljde sig från gruppen som 
inte hade objektiv kognitiv störning. 

Välformulerat, kunnigt  
och mycket intressant
disputationsakten inleddes med att opp-
onenten gav en kort introduktion till 

Under disputationsmiddagen 
uppvaktades per av kollegorna 

vid enheten för logopedi och 
foniatri, KI och pryddes  

traditionsenligt med  
enhetens egen  
”doktorshatt”.
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Logopedchefföreningens 
första styrelse utsedd

Vårkonferensen pågick under två dagar, 
15–16 maj, med ett fullspäckat och 
varierat program där representanter från 
utbildningsorterna också deltog en efter-
middag. det utökade samarbetet mellan 
de olika utbildningsorterna och oss 
representanter från de verksamheter där 
den kliniska undervisningen ska ske är 
en utmärkt form för att få mera förståelse 
och samsyn i frågor som rör logoped-
studenters praktik.

Emma Eriksson rapporterade om hur 
arbetet med att försöka få till stånd ett 
nationellt kvalitetsregister kan/bör göras. 
emmas entusiasm och positiva inställ-
ning är en starkt  bidragande orsak till att 
man känner att detta kommer att vara 
möjligt att få till stånd inom en inte allt-
för avlägsen framtid.

Käte Alrutz fina utmärkelse som en 
av årets innovatörer i världen inom det 
telemedicinska området, vilket medför 

att hon kommer att åka till USA och motta 
medalj i juni, uppmärksammades på 
konferensen. Vi fick en inspirerande pre-
sentation och ”live”-demo av distans-
logopedins vinster och möjligheter. 
 distanslogopedi har banat vägen för hur 
en mera jämlik vård på lika villkor ska 
kunna erbjudas alla oavsett var man 
bor.

Livlig diskussion
Frågan om hur olika intressegrupper/-
föreningar agerar för att uppmärksamma 
utbildningsministern om logopeders 
kompetens vad gäller läs- och skrivför-
måga nu när det är extra fokus på det 
inom departementet var mycket engage-
rande dag två av konferensen. Logoped-
chefföreningen kommer att göra en skri-
velse – och vad gör Logopedförbundets 
styrelse? 

Andra ämnen som ventilerades innan 

vi lämnade den danska huvudstaden var

•  logopeders utvidgade arbetsmarknad 
– hur åstadkommes det?  

•  hälsofrämjande logopedtjänst i  
Alingsås – något att ta efter

• språkförskolor – nutid/framtid

•  vårdval Stockholm – auktorisation av 
logopedi

• med mera, med mera. 

diskussioner, samtal och debatter känne-
tecknar logopedchefernas konferenser och 
vi ser därför fram mot nästa möte som är 
i oktober i Blekinge.

För logopedchefföreningen i Sverige genom 
Marianne Christensen, verksamhetschef,  
Länslogopedin, landstinget i Uppsala län

det sker alltid något speciellt i samband med vårkonferensen i 
Köpenhamn. Under de senaste 5 åren har det varit prinsbröllop, 
statsbesök, barndop och i år var det dags för den nybildade 
logopedchefföreningen att anta sina stadgar och välja styrelse. 
Styrelsen består nu av Birgitta Henning (ordförande), Marianne 
Rosenquist (ledamot) samt Marianne Christensen (ledamot).
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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

0732-55 88 73

Åsa Mogren
asa.mogren@vgregion.se

0707-85 10 10

Åsa Rundström
asa.rundstrom@ltdalarna.se

023-49 05 88

Maria Törnhage
tornhage@brevet.se

08-623 05 82   

en naturlig länk som ökar kompetensen
Hälsofrämjande logoped – ett nytt sätt att arbeta som logoped

Världshälsoorganisationen WHO etable
rade 1991 nätverket Health Promoting 
Hospitals, som är ett världsomspän
nande nätverk för sjukhus, vars uttalade 
inriktning är att arbeta mer hälso och 
helhetsorienterat. Som ett led i att 
Alingsås lasarett blev ett Hälsofrämjande 
sjukhus 2007 valde sjukhusledningen 
att ge ett uppdrag till logopedmottag
ningen att utarbeta en helt ny tjänst: 
”Hälsofrämjande logoped”. Denna 
tjänst fick som huvudsaklig uppgift att 
arbeta förebyggande, handledande och 
informerande inom ett barn och  
ungdomsperspektiv.

Syftet med tjänsten är att sprida logope-
disk kunskap och fungera som en natur-
lig länk mellan mottagningens logopeder 
och kommun/barnhälsovård. tanken är 
att bidra till en ökad kompetens hos de 
personer som möter barnen och ung-
domarna i deras vardag och att tillsam-
mans med barnhälsovård, förskola och 
skola bygga upp en modell för att på 
tidigt stadium fånga upp språkstörda 
barn.  Jag tillträdde denna spännande 
tjänst i oktober 2007.

Bollplank och mullvad 
det handlar bland annat om att fungera 
som ett bollplank för BVC och kommu-

nens elevhälsoteam, t ex genom att när-
vara vid en språkbedömning på BVC 
eller att handleda pedagoger inom för-
skola och skola kring tal, språk, röst och 
stamning. 

Andra forum för informationsspridning 
och diskussioner kring dessa frågeställ-
ningar är bl a föräldragrupper på BVC och 
öppna förskolan. Jag har möjlighet att 
följa de barn som utreds och behandlas 
på mottagningen genom handledning till 
personal och/eller observation av barnet 
i dess naturliga miljö. på detta sätt får 
logopeden på mottagningen värdefull 
information om hur barnet/ungdomen 
fungerar i vardagsmiljön och personalen 
där får en ökad kunskap om de logope-
diska infallsvinklarna. I ett nära samarbete 
med kommunens elevhälsoteam och BVC 
diskuteras även rutiner för remittering 
och omhändertagande, där en av utgångs-
punkterna är att vissa grupper, t ex fler-
språkiga barn, i vårt upptagningsområde 
är underremitterade till logoped. Fokus för 
arbetet är tänkt att vara indirekt i första 
hand, men jag har även möjlighet att 
göra bedömningar på förskola/skola 
angående de barn/ungdomar som vi inte 
lyckas locka till mottagningen. Frågorna 
har fram till nu mest kretsat kring tal och 
språk, men tanken är att också höja kom-
petensen kring stamning och röstproble-
matik hos barn och ungdomar.

Rekommenderas!
För mig har den första tiden varit intensiv 
men rolig. en del av det jag upplevt som 
frustrerande med att arbeta som mottag-
ningslogoped har jag nu möjlighet att 
själv påverka, t ex att få följa upp åtgär-
der som föreslås och se vad det blir av de 
råd som ges av logoped, få se barn och 
ungdomar i deras naturliga miljöer och 
ha ett nära samarbete med kommun och 
barnhälsovård utan att så mycket tid går 
åt gränsdragningsproblematik. Att dess-
utom ha ett sammanhang och uppback-
ning från en välfungerande logopedmot-
tagning och inte sitta helt själv känns 
otroligt privilegierat. tjänsten har motta-
gits mycket positivt av pedagoger, BVC-
sköterskor och föräldrar och logopederna 
på mottagningen känner att deras arbete 
blir mer meningsfullt då det finns möjlig-
het för logoped att följa barnet/ung-
domen även på förskolan/skolan. Vi tror 
på detta arbetssätt som öppnar upp för ett 
gott samarbete och ökar möjligheterna 
för ett bra omhändertagande och vår 
starka förhoppning är att det ska spridas 
till andra kommuner och områden. 

Elisabet Wiedel
Logopedmottagningen, Alingsås

Elisabet.wiedel@vgregion.se

det svenska nätverket etablerades 1996 och  
Alingsås lasarett är medlem sedan 2007.
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Astrid Frylmark inledde med att skildra 
konferensresor de gjort tillsammans 
exempelvis till edinburgh. Astrid förmed-
lade en bild över hur Monicas empati 
och spontanitet kunde visa sig i diverse 
roliga episoder. Astrid berättade om 
deras arbete ihop och hon beskrev Monica 
som en yrkesmässig förebild, privat inspi-
ratör och en verkligt god vän.

Första föreläsningen – med rubriken 
”Språkliga svårigheter vid 2½ års ålder, 
konsekvenser i skolan.” hölls av Carmela 
Miniscalco, logoped och med. dr. i göte-
borg. Carmela redogjorde för sin avhand-
ling som omfattade fyra studier. Några av 
slutsatserna som framkom var att det var 
möjligt för BVC-sköterskan att identifiera 
barn med språkförsening (language delay) 
via 2½ års screeningen. Inga barn med 
grav språkstörning missades i screeningen 
enligt logopedernas bedömning. Barn 
som inte klarade 2½ års screeningen 
hade kvarstående svårigheter vid 6 år, 
åtminstone på gruppnivå. När barnen 
undersöktes av ett multidisciplinärt team 
vid 7–8 års ålder hade 70 % en eller flera 
neuropsykiatriska diagnoser. 

Andra föreläsningen hölls av Mårten 
Eriksson, leg. psykolog och universitets-
lektor på högskolan i gävle. Han berät-

Seminarium den 9 april 2008 för 

Monica Westerlund 
docent i logopedi inom Barnhälsovården i Uppsala

onsdagen den 9 april hölls ett seminarium i Uppsala, Rosénsalen 
Akademiska sjukhuset för Monica Westerlund med anledning av att hon 
nu slutar sin tjänst som logoped inom Barnhälsovården i Uppsala län. 
Sammankallande var Länslogopedin i Uppsala och verksamhetschef 
Marianne Christensen. Moderator och programansvarig var Astrid 
Frylmark, tidigare cheflogoped i Uppsala. programmet  
omfattade såväl personliga minnesbilder av nära  
vänner och kollegor som föreläsningar av barnspråks- 
forskare och tidigare arbetskamrater.

CpLoL edinburgh 2003, Monica Westerlund, 
Lilian Stålhammar och gunnel Lundgren. 
Foto: Astrid Frylmark

tade om en stor pågående europeisk  
studie där syftet är att belysa huruvida 
könsskillnader kan förklara skillnader i 
språkutvecklingen hos små barn. Några 
av de slutsatser som framkommit är att 
flickor mellan 8–30 månader – med några 
få undantag – tycks kunna fler kommuni-
kativa gester, säga fler typer av ord och i 
högre andel använda tvåordssatser än 
pojkar. Stor skillnad mellan kulturerna 
har framkommit.

därefter följde Barbro Bruce, logo-
ped och med. dr. med sin föreläsning 
”Insikter, eftertankar och nya idéer ett år 
efter disputationen”.  den inledde hon 
med att presentera sin avhandling som 
handlar om språk- och kommunikations-
problem hos barn. den består av fyra 
studier, varav de två första behandlar frå-
gan om hur och när sådana svårigheter 
kan identifieras och de två följande om 
hur man kan stödja och stimulera barn 
med språkstörning inom ramen för dels 
naturliga, och dels professionella sam-
talskontexter.

Sedan hölls kortare presentationer. 
Britta Hammarberg, professor i logopedi 
och Monicas ”parhäst” på logoped-
utbildningen, berättade om deras nära 
kontakt både i arbetslivet och privat. 
Margareta Jennische, universitetslektor 
vid logopedprogrammet i Uppsala berät-
tade både om upprinnelsen till hennes 
egen avhandling där Monica Westerlund 
bidrog med en del av materialet och om 
den påbörjade forskningen som är ett 
samarbete mellan georgetown University 
och Uppsala Universitet. Forskningen 
handlar om det deklarativa och procedu-
rella minnessystemens koppling till 
språkförmågan. Eva Berglund, psykolog 
och barnspråksforskare höll ett livfullt 
kort anförande om sitt intresse som ligger 

i de mycket unga barnens gest-, ord- och 
kommunikationsutveckling. Claes Sundelin, 
professor och barnläkare och Dagmar 
Lagerberg, docent i samhällsmedicin gav 
en bild över samarbetet med Monica på 
deras gemensamma arbetsplats barn-
hälsovården. 

Birgitta Ahlén, barnbibliotekskonsu-
lent i Uppsala berättade om samarbetet 
med Monica om ABC-dropparna, språk-
broschyrer som riktar sig till föräldrar 
med barn i åldrarna 0–6 år. tillsammans 
med sin kollega Solweig Hedenström 
överlämnade de en gåva från Länsbiblio-
teket. tanken är att skapa ett bibliotek 
med skönlitterära böcker som har anknyt-
ning till logopedi. Biblioteket ska vara 
ämnat för logopedstudenter.

Innan minglet utbröt fick publiken 
och Monica lära sig hur ”screening i 
praktiken” går till. Logopedkollegorna 
Lilian Stålhammar och Helen Öfverholm
Engström gjorde en snabbscreening av 
Monicas karaktär. Screeningen utföll till 
belåtenhet med endast en avvikelse. det 
hela avslutades (till Uno Westerlunds 
förvåning!) med en bugg inför publik!

Cecilia von Mentzer och Lilian Stålhammar
Länslogopedin Uppsala

Astrid Frylmark

Monica Westerlund
Studentexamen 1961
Studier vid universiteten i Stockholm, 
Umeå och Uppsala 1961–1983
Logopedexamen KI 1966
Fil kand examen, Umeå universitet 1972
Legitimation 17.1 1985
Nordiska hälsovårdshögskolan i göteborg 
1991 och 1995
doktor i medicinsk vetenskap 16.5 1994
docent i logopedi 15.12 2005

Foto: Britta Hammarberg

Kanottur på Stockholms ström. 
Foto: Britta Hammarberg
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Tack alla ni som kom till mitt tackförmejnugårjagipension
seminarium. Det var så roligt! Tack också för varma ord,  
blommor och presenter. De senare hämtade jag dagen därpå. 
Eftersom många av korten då låg lösa, har jag haft ett pyssel 
med att försöka matcha kort och present/blommor. Trots ett 
intensivt detektivarbete har jag inte lyckats spåra ursprunget  
till den väldoftande hyacintbuketten – som stod allra längst – 
och den nu vackert blommande Gardenian. Så, kära ni,  
ett särskilt tack till er!
 Monica Westerlund
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Symposierubriken ”To eat or not to eat, 
to feed or not to feed” hade lockat dryga 
40-talet logopeder till en dag som gick i 
etikens och det kliniska beslutstagandets 
tecken. Logoped Margareta gonzalez-
Lindh och Institutionen för Neuroveten-
skap, enheten för logopedi under led-
ning av Margareta Jennische har under 
våren anordnat en 7,5-poängs påbygg-
nadskurs i dysfagi för yrkesverksamma 
logopeder och studenter. Att i anslutning 
till kursen lägga ett symposium för att ge 
en större grupp logopeder möjlighet att 
ta del av de till kursen inbjudna förelä-
sarna paula Leslie och Hannah Crawford 
var lysande.

Margareta Jennische betonade i sitt 
välkomsttal att efterfrågan på dysfagikun-
niga logopeder inom vården ökar samt 
vikten av utbildning och kompetens då 
dysfagiområdet är ett område där vi som 
professionella kan orsaka skada. efter 
presentation av de båda brittiska förelä-
sarna – paula Leslie är kliniker samt verk-
sam som assistent professor vid Unive-
risty of pittsburg och Hannah Crawford 
är kliniskt verksam logoped samt dokto-
rand vid University of Northumbria – 
inledde föreläsarna med en presentation 
på temat risker och riskbedömning, fort-
satte med tankar kring våra yrkesetiska 
grundpålar, så över till eBp (evidence 
Based practice) för att till sist landa i några 

ur medicinsk-etisk synvinkel riktigt kom-
plexa patientfall. Fallen presenterades ett 
i taget och symposiedeltagarna fick i 
grupp diskutera fallen utifrån olika risker, 
t ex vilken risk innebär logopedens age-
rande eller icke-agerande för patienten, 
vårdpersonal, logopeden själv och orga-
nisationen. därefter diskuterades i stor-
grupp med betoning på att belysa olika 
aspekter och inte fastna i bedömningar om 
vilken undersökning/bedömning/åtgärd 
som är den absolut Rätta eller Felaktiga. 
patientfallen och de komplexa kliniska 
problemen var bekanta, men det kändes 
uppfriskande att diskutera utifrån risk-
perspektivet. Föreläsarna framhöll vikten 
av att kliniska beslut, t ex beslut om 0 per 
os, peg mm, tas inom det multidiscipli-
nära teamet.

I tabellen visas som ett exempel en 
del ur ”Guide to levels of risk of negative 
health consequences from dysphagia”. 

Med stort tack till Margaretorna  
gonzalez-Lindh respektive Jennische för 
en välarrangerad och givande dag!

Kerstin Johansson
Leg logoped, Logopedkliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge, Stockholm 

•  För dem som är intresserade av områ-
det har Barbara Sonies skrivit en bok: 
”Dysphagia: a continuum of care”. 
Aspen publishers.

•  paula Leslie brukar vara aktiv på dysfagi-
listan (Dysphagia@dysphagia.com). Ni 
som prenumererar på listan känner 
säkert igen hennes namn därifrån och 
har nu under maj bland annat kunnat 
följa en av henne initierad diskussion 
om språkbruk/uttryck i vetenskapliga 
skrifter. 

Att våga ta risken
dryga 40-talet logopeder hade lockats till symposiet med rubriken  
”To eat or not to eat, to feed or not to feed”. de båda brittiska föreläsarna 
gick från att presentera risker och riskbedömning till tankar kring vår  
yrkesetik och eBp (evidence Based practice). Att kliniska beslut tas inom  
det multidisciplinära teamet framhölls som en viktig aspekt.

I england har man kommit en bra 
bit på väg med arbete kring ”clinical 
decision making”, riskbedömning 
och patientsäkerhet. Rekommenderar 
alla att gå in på en av de länkar  
föreläsarna refererade till under 
symposiet: National patient Safety 
Agency (www.npsa.nhs.uk) och sök 
vidare tills ni kommer till avsnitten 
som rör ”dysphagia”.

http://www.npsa.nhs.uk/patientsafety/
alertsanddirectives/directives 
guidance/dysphagia/). 
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dysfagisymposium i Uppsala 8 maj 2008
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•  Person has no underlying  
respiratory problems.

•  Person’s respiratory function is 
effectively monitored and managed 
and does not affect eating, drinking 
or swallowing.

•  Person’s underlying respiratory 
problems is well controlled by 
medication. 

•  Person’s respiratory function is  
being improved via, for example, 
exercises and postural  
management.

•  Person has active and effective 
cough reflex. 

•  Person prone to infections that 
affects respiratory function.

•  Person finds it difficult to adapt 
eating and drinking style to  
compensate for respiratory  
problems.

•  Person finds it difficult to  
implement medication regime  
e.g. inhaler.

•  Person is unable to participate  
in activities to improve  
respiratory function.

•  Person has delayed cough reflex 
and/or less effective cough. 

•  Person has severely impaired 
respiratory function (e.g. Copd, 
rapid respiratory rate, reduced 
functional reserve or reflux with 
ascending aspiration).

•  Person unable to adapt eating and 
drinking style to compensate for 
respiratory problems (e.g. inspires 
post swallow due to rapid  
respiratory rate, swallows during 
inhalation or incoordination between 
respiration and deglutition).

•  Person’s respiratory problems are 
not improved by medication.

•  Person has respiratory problems 
which will not or are unlikely to 
respond to intervention.

•  Person has severely delayed,  
weak or absent cough reflex.

Indicators associated with Indicators associated with Indicators associated with
low risk increasing risk high risk
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Från magisk punkt 
                        till gummiansikte

”du är ju ett sånt därnt röstfreak”, 
sa en sångare till mig en gång  
när jag blev lite för entusiastisk  
i formantsnacket. Helgen den 26 
och 27 april kände jag mig därför 
som hemma när Röstfrämjandet 
samlades för årsmöte och  
spännande föredrag på temat  
”Den gestaltande rösten i sång och 
tal – konstnärligt och kommunika
tivt”. I år arrangerades det hela av 
SMI, Stockholms musikpedago-
giska institut. det är nämligen så, 
att den som anordnar årsmötet 
förstås färgar dagarna med sina 
special intressen.

Lisa popeil demonstrerar "the Magic Spot". 
Foto: Hans Lindén.

Helena Jonason framför ett 
nummer ur Spamalot
med en kollega. 
Foto: Sten ternström.
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en spännande sak med Röstfrämjandet 
är att det samlar alla möjliga människor 
som är intresserade av rösten på alla sätt. 
det är alltså en förhållandevis liten andel 
logopeder men desto fler sång- och teater-
människor. Nå, vart man än vände sig 
denna helg fanns det en logonom eller 
logonomstudent inom syn- och hörhåll, 
vilket förstås berodde på att det är SMI 
som utbildar dessa. 

Fullmatad helg
Helgen var späckad med föredrag av 
mycket varierande karaktär. Några av 
föredragen var som kåserande berättel-
ser från yrkeslivet, och sådant är alltid 
spännande. Helena Jonason berättade 
om sitt liv som musikalartist och gav oss 
också ett lyssnarexempel från musikalen 
Spamalot, med hjälp av en sångarkollega 
och en pianist. Mats Weiland, nyhets-

reporter på SVt, pratade om hur man 
bäst låter och ser ut i radio och tv, med 
många underhållande anekdoter och 
kloka tankar. Skådespelaren Stina ekblad 
och regissören Johan Huldt berättade om 
rösten på teaterscenen ur sina egna per-
spektiv. Man kan lugnt säga att Stina 
ekblad klarade sig bra utan mikrofon-
förstärkning i aulan – är man van att stå 
på dramatens stora scen vet man hur 
man får rösten att nå ut. 

Särskilt inbjuden var Lisa popeil, sång-
pedagog, som höll en föreläsning till 
patricia grammings minne. temat var 
”Musical theatre Voice”. Vi fick höra 
många exempel på olika typer av belting, 
som är ett sångsätt som används såväl i 
musikalsång som i pop, rock, country 
och jazz. Inte visste jag att det fanns så 
många olika sorters belting! Brassy belt, 
nasal belt, ringy belt, heavy belt… 

Lisa popeil ledde också en av de tre 
workshopparna, där vi fick försöka hitta 
den rätta andningstekniken för belting. 
Vi blåste ut ganska kraftfullt på ett /sch/, 
och kände hur magen gick in samtidigt 
som en punkt i bröstbenstrakten gick ut 
– ”the Magic Spot” enligt Lisa popeil.  
de övriga två workshopparna leddes av 
paula Brandt, röstlärare på teaterhög-
skolan, respektive Maria Nordlöw, dans-
lärare på SMI. paula Brandt gjorde 
övningar för att utveckla teaterrösten. 
temat för Maria Nordlöws workshop var 
”Röst ur rörelse”, där vi rörde oss på olika 
sätt i rummet, då och då ackompanje-
randes oss själva med lämpliga röstljud. 
det här var knepigt tyckte jag, trots att 
jag verkligen försökte. Under en av 
övningarna skulle vi låta arga och farliga 
en lång stund utan instruktioner om hur 
man gör det på ett skonsamt sätt, vilket 

forts. nästa sida

Men, vad är nu logonomer för 
något? Jo: 1972 startade en tal-
pedagogutbildning med estetisk 
inriktning på SMI av bl a Ninni 
elliot, och det är den som numera 
är logonomutbildningen. enligt 
Svenska Logonomförbundets hem-
sida är en logonom ”en röst- och 
talpedagog som arbetar med  
röstens friskvård och med rösten 
och talets estetiska uttryck”. 
Utbildningen är en tvåårig 
påbyggnadsutbildning och de  
som söker den är ofta sång- eller 
dramapedagoger, skåde spelare 
och liknande.

StÖRANde LIKHet? 
Bilden visar en analys av grundtonsförloppet hos 
en sopran som råkade trampa fel i rösttekniken i 
staccatokoloraturen i en Mozartaria. I stället för att 
öppna glottis och sänka subglottiska trycket till noll 
under de tysta intervallen mellan tonerna stängde 
hon glottis och startade alltså tonerna med glottis-
stötar. därvid ådrog hon sig en i alla bemärkelser 
pinsamt slående likhet med en galande tupp. Både 
grundtonsförloppen och hörselintrycket uppvisar 
slående likheter.

Bild: Johan Sundberg
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resulterade i rätt så kraftiga fonasteniska 
besvär efteråt. Nå, jag aspirerar inte på 
att bli skådespelare, så jag kanske klarar 
mig ändå. Hoppas jag. 

Spjutspetsforskning och totalknas
Jag fick också mitt lystmäte av formant-
snack, flödesglottogram och annat roligt 
– från Institutionen för tal, Musik och 
Hörsel kom professor emeritus Johan 
Sundberg med två teman: ”twang – en 
fråga om röstkälla och formanter?” till-
sammans med Margareta thalén på SMI, 
och ”Röstligt stämningsmåleri, vilken är 
koden och hur lärde vi oss den?”. I den 
senare presentationen gick Johan Sund-
berg igenom vad det egentligen är som 
får sjunget och pratet att låta som att man 
menar det. Bättre än så kan jag inte åter-
ge det hela, det måste upplevas! Man 
kan väl säga att det är en slags blandning 
av spjutspetsforskning och totalknas. Jag 
fick låna en bild från presentationen, en 
jämförelse mellan en inte så lyckad 
sopran och en tupp av standardmodell. 
detta lutade kanske lite mer åt totalknas-
hållet, samtidigt som det faktiskt är intres-
sant att få en riktig förklaring till vad det 
är som gör att det låter så förfärligt. Från 
KtH kom också sångpedagogen eva 
Björkner, som disputerade 2006, och 
visade på vad som skiljer klassisk sång 
från musikalsång. david House, profes-
sor i akustisk och fonetisk analys, prata-
de om prosodi och mimik ur fonetiskt 
perspektiv med hjälp av ett syntetiskt 
ansikte med dito röst. dessa två ser jag 
också gärna mer av!

Själva årsmötet tog inte ens en timme 
i anspråk. det mest minnesvärda från 
detta var att Björn Fritzell, som är orsa-
ken till att vi alla samlades eftersom det 
var han som tog initiativ till Röstfrämjan-
det, avgick som redaktör för tidningen 
Röstläget och avtackades noga. Jag såg 
allt en och annan rörd tår i auditoriet…

Stipendiatpresentation
Röstfonden har instiftat ett stipendium på 
5.000 kronor till årets bästa examens-
arbete inom logopedi, vilket innefattar 
att stipendiaterna ska hålla en presenta-
tion om sitt arbete på Röstfrämjandets 
årsmöte. Årets stipendiater var Karin 
Berglund och Anna eva Hallin, logoped-
kurs 26 i Stockholm, med uppsatsen 
”Fonetogram och Rösthandikappindex 
(RHI) för röstfriska svenska män – nor
maldata, jämförelse med fyra granulom
patienter samt metoddiskussion”. detta 
var ett mycket gediget arbete, snyggt pre-
senterat och helt klart värt denna utmär-
kelse. Rekommenderad läsning! den 
andra stipendiaten var deras kurskamrat 
Maria Sjöberg Mcdonnell, ”Stämbandens 
förfonatoriska vibrationscykler vid tre 
typer av fonationsansats – en explorativ 
studie”. Med hjälp av höghastighetsfilm-
ning har hon tittat på de små vibrationer 
som uppkommer precis innan stämban-
den kolliderar i fonationsansatsen. Hon 
var dock på utlandsresa, så vi fick tyvärr 
ingen närmare presentation av detta.

på lördagkvällen serverades mat och 
underhållning, men eftersom jag inte 
kunde vara med på det får ni nöja er med 
att jag hörde ryktesvägen att det hade 
varit en trevlig kväll. 

Ja, för alla er som önskar att ni inte 
hade missat denna spännande rösthelg: 
Nästa år hålls Röstfrämjandets årsmöte i 
Karlstad. Åk dit vet ja! och om du inte 
redan är med i Röstfrämjandet, gå med! 
då får du tidningen Röstläget, där jag är 
rätt så säker på att flera av föredragen 
kommer att presenteras i skriftlig form. 
Att vara med i Röstfrämjandet är ett bra 
sätt att utveckla sina kunskaper om rös-
ten. Man måste inte vara röstfreak – det 
räcker bra med vanligt, sunt intresse. 

Karin Dahlin Granberg
leg. logoped, Västerås

Hälso- och     sjukvårdsjuridiska frågor för logopeder

dina Jacobson

Jag arbetar som logoped på ett sjukhus 
och har tillsammans med mina kollegor 
i teamet blivit anmäld till HSAN av en 
patient för felbehandling. Jag tycker att 
anmälan är helt grundlös och känner 
mig också illa berörd av den aggressiva 
tonen. Hur ska jag bemöta anmälan? 

Svar: Att bli anmäld i sin yrkesutövning 
kan väcka starka känslor och upplevas 
som mycket påfrestande, även om det 
inte finns någon grund för anmälan. 
HSAN, Hälso- och sjukvårdsnämndens 
ansvarsnämnd, är en statlig myndighet 
som prövar frågor om disciplinpåföljd 
för all hälso- och sjukvårdspersonal. det 
vanligaste är att patienten anmäler men 
även Socialstyrelsen och patientens när-
stående kan i vissa fall anmäla. Mindre 
än tio procent av alla anmälningar med-
för disciplinpåföljd i form av erinran eller 
varning. HSAN kan också besluta om en 
prövotid eller, i undantagsfall, att legiti-
mationen ska återkallas. I återkallelse-
ärenden är det dock Socialstyrelsen som 
för talan i HSAN. du kan läsa mer om 
HSAN:s verksamhet i lagen om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, förkortas LyHS. 

Innan du bemöter anmälan ska du i 
lugn och ro läsa igenom vad patienten 
har skrivit. Vilka anmärkningar riktas mot 
dig? Handlar det om en felbehandling 
eller annan förseelse? Kom ihåg att det 
endast är sakskäl som har betydelse för 
HSAN:s prövning. Försök därför att bortse 
från eventuella personangrepp och gå 

forts. fr. sidan 13

Belting: sångteknik som används inom popmusik och musicals i Broad-
waystil. Fysiologiskt kännetecknas den av hög struphuvudställning, högt 
subglottalt tryck och hög adduktionsaktivitet, och liknar alltså hyperfunk-
tionell fonation. Röstmässigt beskrivs den ofta som sång på hög tonhöjd i 
bröstregister. Belting låter pressad och intensiv, och med tydlig artikulation 
av ofta förlängda konsonanter. extrem belting anses skadlig för rösten.

Källa: Rösttermer, sammanställda av Röstfrämjandet 1996, reviderade och utgivna 
i Sundberg, J: Röstlära, 3:e utvidgade upp_lagan, proprius förlag, Stockholm 2001.
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Hälso- och     sjukvårdsjuridiska frågor för logopeder
inte i svaromål om meningslösheter. När 
du skriver börjar du med att tala om hur 
du ställer dig till anmälan, det vill säga 
om du medger eller bestrider den. 
Beskriv kortfattat dig själv och dina 
arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet. 
därefter bemöter du så objektivt som 
möjligt de påstående som patienten har 
gjort i sin anmälan. Hur såg arbetssitua-
tionen ut vid det aktuella tillfället när det 
gäller bemanning, personalstruktur, antal 
patienter? Vilka faktorer kan ha påverkat 
händelseförloppet och vilka skriftliga eller 
muntliga rutiner kan ha haft betydelse? 
Finns det faktorer i arbetsmiljön som kan 
ha påverkat, exempelvis stress och under-
bemanning. Skriv kort, hänvisa till patient-
journalens noteringar och komplettera 
med egna minnesbilder. Undvik utsvä-
vande redogörelser och ta inte med vad 
du tyckt, tänkt eller borde ha gjort. 

Min kollega kallar sig logoped trots att 
hon inte har legitimation för yrket. Får 
hon det? Vi arbetar inom landstinget 
och gör i stort sett samma arbete. 

Svar: Logoped är enligt 3 kap. 2 § lagen 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område, förkortas LyHS, ett legi-
timationsyrke. Legitimationens huvud-
funktion är att vara en garanti för såväl 
en viss yrkeskunskap som för sådana 
personliga egenskaper hos yrkesutövaren, 
som gör honom eller henne förtjänt av 
allmänhetens och myndigheternas för-
troende. I detta sammanhang har det 
också betydelse att legitimationen vid 
behov kan dras in. Alla legitimationsyrken 
har skyddade yrkestitlar. det innebär att 
din kollega inte får kalla sig vare sig 
logoped eller legitimerad. Överträdelsen 
kan medföra böter. Att din kollega inte 
får kalla sig legitimerad logoped innebär 
dock inte ett yrkesförbud för henne. det 
är arbetsgivaren som avgör vad din kollega 
ska arbeta med och vad hon ska kalla sig. 
  

På min arbetsplats är vi tre logopeder 
men bara en av oss (inte jag) har rätt 
att förskriva hjälpmedel. Detta är inte 
alltid helt lätt att lösa praktiskt. Har 

inte jag som logoped automatiskt rätt 
att förskriva hjälpmedel? 

Svar: Att förskriva hjälpmedel, medicin-
tekniska produkter, är en hälso- och sjuk-
vårdsuppgift och du som logoped har for-
mell behörighet för uppgiften. däremot 
innebär detta inte att du automatiskt får en 
förskrivningsrätt utan det är arbetsgivare 
(vårdgivaren) som bestämmer. Arbetsgiva-
ren kan besluta om att ge förskrivnings-
rätt till en hel yrkesgrupp eller till enskilda 
namngivna personer. om du vill ha för-
skrivningsrätt måste du alltså vända dig 
till din arbetsgivare och försöka påverka 
med olika argument. Anledningen till att 
ni inte alla har förskrivningsrätt kan vara 
att det anses kostnadsdrivande.  

Jag har läst att patientjournallagen ska 
upphöra. Stämmer detta och får det någ-
ra konsekvenser för mina skyldigheter 
som logoped att föra patientjournal?

Svar: I regeringens proposition 
2007/08:126 patientdatalag m.m. före-
slås att patientjournallagen och vård-
registerlagen ska ersättas av en ny lag, 
patientdatalagen. Ändringen föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2008. 

Syftet med den nya lagen är att göra 
det möjligt för vårdpersonal och patient 
att få en samlad (elektronisk) vårdjournal 
som innehåller patientens hela vårdhis-
toria, oavsett hur många eller vilka vård-
givare patienten har. I denna lag, som ska 
gälla för alla vårdgivare oavsett huvud-
mannaskap, regleras bl. a. sådana frågor 
som skyldigheten att föra patientjournal, 
inre sekretess och elektronisk åtkomst i 
en vårdgivares verksamhet, utlämnande av 
uppgifter och handlingar genom direkt-
åtkomst eller på annat elektroniskt sätt 
samt nationella och regionala kvalitets-
register. dessutom föreslås ändringar i 
sekretesslagstiftningen på hälso- och 
sjukvårdens område. 

Ändringen innebär inte några direkta 
konsekvenser för dig eftersom patient-
journalens bestämmelser om kravet på 
journalföring och vem som är skyldig att 
föra journal förs över oförändrade till 
den nya lagen.  däremot föreslås det en 
del ändringar när det gäller patientjour-

nalens innehåll. du kan läsa mer i pro-
positionen som finns att ladda ned på 
www.lagrummet.se.

Vår arbetsplats använder fortfarande 
pappersjournaler. När vi skriver ut dem 
för sortering i arkivet används vanligt 
papper. Finns det någon bestämmelse i 
Patientjournallagen att pappersjournaler 
måste skrivas ut på syrafattigt papper? 

Svar: patientjournallagen är teknikneutral 
och gäller både pappersbaserade och 
elektroniska journaler. I lagen finns inte 
någon direkt bestämmelse om pappers-
kvaliteten utan detta är något som ytterst 
bestäms av arbetsgivaren (vårdgivaren). 
däremot är det viktigt att journalen upp-
fyller lagens krav på exempelvis hante-
ring och förvaring. Minimitiden för beva-
rande av journaler är för närvarande tre 
år efter det att sista anteckningen är gjord. 
I vissa fall ska journaler bevaras betydligt 
längre och det finns också förslag om att 
den treåriga bevarandetiden ska förlängas 
till tio år. papperskvaliteten får alltså inte 
vara så dålig att bevarandekravet inte 
uppfylls. 

Vilka uppgifter i en patientjournal  
skyddas av sekretess? Får alla på avdel-
ningen läsa en patients patientjournal?  
Även chefen som inte är vårdutbildad? 

Svar: I princip skyddas samtliga uppgifter 
i journalen av stark sekretess. Bestämmel-
serna om respekt för patientens integritet 
och hälso- och sjukvårdssekretessen  
kräver att den som inte är engagerad i 
vården av en patient inte heller ska få 
kunskap om skyddade uppgifter om 
patientens ”hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållande”. patientjournalen 
innehåller också uttryckliga bestämmel-
ser om att varje journalhandling ska  
hanteras och förvaras så att obehöriga 
inte får tillgång till dessa. detta innebär 
att det endast är personal på avdelningen 
som i direkt vårdsyfte har behov av upp-
gifterna som också får läsa patientens 
journal. din chef får alltså inte automa-
tisk läsa patientens journal.
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Logopedstudenter och medlemmar från afasiföreningen.

�äster med gester
– och andra tricks i påsen
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Under kursen ”Förvärvade språkstör-
ningar hos vuxna” har studenterna i fyra 
grupper fått tillbringa varsin halvdag på 
Afasiföreningen under vårterminen. 

Besöken var utformade så att studen-
terna inledningsvis fick veta mer om 
verksamheten som bedrivs vid Afasiför-
eningen och därefter fick varje student 
tillfälle att samtala med två medlemmar 
som drabbats av afasi.  

Under kursen om förvärvade språk-
störningar har studenterna fått en intro-
duktion till samtalsmodellen ”Supported 
Conversation for Adults with Aphasia 
(SCA tM)”, som utarbetats av dr Aura 
Kagan vid the Aphasia Institute i toronto, 
Kanada. Modellen bygger på att samtals-
partnern till en person med afasi tar 
ansvaret för att stödja kommunikatio-
nen. 

olika tekniker och resursmaterial 
används för att lyfta fram kompetensen 
hos personen med afasi.  Under samtalen 

med medlemmar från Afasiföreningen 
gavs nu ett första tillfälle att försöka till-
lämpa kunskaperna. det var i många fall 
livaktiga och intensiva samtal som fördes 
om en mängd samtalsämnen. Ibland var 
det svårt och det kunde ta stopp, men 
det hördes också många glada skratt från 
afasiföreningens rum och olika hörnor 
där studenter och medlemmar höll till. 

efteråt samlades studenterna igen och 
fick resonera om sina intryck. För flera av 
studenterna var detta första gången de 
samtalade med en person som drabbats 
av afasi och mötet var en bra introduk-
tion inför starten av den verksamhetsför-
lagda kliniska utbildningen. 

I kursutvärderingen har det framgått 
att studenterna uppskattade besöket vid 
Afasiföreningen väldigt mycket! 

Stort tack till alla som medverkade 
till att göra detta till så givande möten – 
både medlemmar som ställde upp och 
tog sig tid och åkte till Afasiföreningen 

vid flera tillfällen men också till persona-
len som ställde upp och tog emot oss 
och ordnade med allt praktiskt för att 
dessa träffar skulle kunna genomföras. Vi 
hoppas att vi snart ses igen!

För logopedprogrammet
Karolinska institutet

Ellika Schalling, leg logoped, med dr

Vi vill tacka medlemmar från Afasi
föreningen i Stockholms län och  
Viveca Besserdich, Anne Marie  
Åkerberg, Gunnel Klernäs, Christina 
Berghman och Gunnel Thunman  
som arbetar där för att ni tagit så väl 
hand om studenterna vid logoped
programmet, Karolinska institutet.

Leif Uddheden samtalar med logopedstudent Linnéa olsson. Åke Fallsten samtalar med logopedstudent Karolina Norrlinder.

efter genomgången introduktion i Supported communication 
for Adults with Aphasia har studenter vid KI fått prova teorin 
i praktiken när Afasiföreningen bjöd in till samtal
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Vi utgår från följande definition  
av klinisk forskning:
”Utredningens definition av begreppet 
klinisk forskning utgår från den forskning 
som förutsätter vårdens strukturer och 
resurser och som har som mål att lösa ett 
ohälsoproblem eller att identifiera fakto-
rer som leder till ökad hälsa. denna defi-
nition inkluderar snarare än exkluderar 
olika typer av forskningsverksamhet, och 
har ett brett stöd bland landstings- och 
universitetsföreträdare”.
(Världsklass! – Åtgärdsplan för den kli-
niska forskningen, SoU 2008:7).

För att definitionen skall uppfattas 
som trovärdig samt leda till en forsk-
ningsverksamhet med både bredd och 
spets inom hela vårdsektorn krävs enligt 
vår uppfattning reella satsningar inom ett 
flertal områden:

Öka basresurserna till klinisk forskning
Inom traditionellt forskningsintensiva verk-
samheter (t. ex. traditionell medicinsk 
forskning) finns idag en reell brist på bas-
resurser. detta beror dels på en kraftsam-
ling riktad mot spetsverksamhet dels på 
en allmän åtstramning inom vårdsektorn. 
Inom vissa sektorer t. ex. psykosocial 
forskning inom hälso- och sjukvård finns 
idag otillräckliga basresurser vilket leder 
till att forskningen även inom dessa dis-
cipliner har svårt att uppnå en tillräcklig 
kritisk massa för att bli framgångsrik.

om man vill uppfylla målet enligt defini-
tionen ovan krävs därför en rejäl satsning 
på basresurser inom samtliga områden i 
vårdsektorn. givetvis är det viktigt att 
kunna mäta att dessa satsningar leder till 
en reell förbättring inom forskningsom-
rådet, varför fördelning och användning 
måste kvalitetssäkras.

Utifrån den forskningsverksamhet 
som bedrivs med hjälp av statliga bas-
resurser kan spetsprojekt selekteras fram 
och i konkurrens erhålla externa medel. 
Framgångsrik forskning inom vårdsektorn 
kan således definieras som bred forsk-
ning med avsikt att integreras med kli-
nisk kunskap samt translationell spets-
forskning inriktad mot att gå på djupet 
med specifika problem.

Avsätt resurser till behandlings-
utvärdering för evidensbaserad vård
Vård ska bedrivas enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Innan nya metoder 
kan implementeras i vården är klinisk 
behandlingsutvärdering nödvändig. det 
är därför viktigt att resurser satsas inom 
området.

Stärk infrastrukturen
Viktigt för en bred forskning är garante-
rade resurser till en stark infrastruktur i 
form av enheter för planering och genom-
förande av kliniska studier, stöd för  
statistik analys och övrig analys av forsk-

ningsmaterial samt samordning av resur-
ser för forskarutbildning och utrustning 
för experimentella försök.

Skapa en tjänstestruktur för kliniska 
forskare
tjänstestrukturen är en kärnfråga som 
spänner över hela forskarkarriären och 
kräver omfattande investeringar för att 
rekrytera och behålla kliniska forskare.

Under doktorandtiden är det viktigt 
att forskningstjänstgöringen kan kombi-
neras med klinisk tjänstgöring under en 
längre period, t. ex. i kombination med 
en forskarskola. Lönenivån bör vara till-
räckligt hög så att individen inte förlorar 
på en akademisk karriär jämfört med en 
klinisk karriär.

efter en disputation ska kliniska post-
doktorstjänster finnas. Under förutsättning 
att individen har en fast klinisk tjänst kan 
dessa positioner vara tidsbegränsade och 
fullgöras på deltid.

När ytterligare meritering skett bör 
kombinationstjänster inrättas inom samt-
liga vårdområden för att vetenskaplig och 
klinisk kompetens ska kunna kombineras. 
detta kräver en ändring i högskoleförord-
ningen så att samtliga vårdområden kan 
omfattas av sådana tjänster. det är viktigt 
att dessa tjänster kan inrättas oavsett verk-
samhetsform så att forskning kan bedrivas 
inom såväl statlig, landstingskommunal, 
stiftelsedriven som privat verksamhet.

Säkra den kliniska forskningen!
Vårdförbunden inom Saco ser med glädje på att klinisk forskning hamnat i fokus. 
Vi vill peka på ett antal nyckelfrågor som vi anser är avgörande för en internationellt 
högkvalitativ klinisk forskning.

•  Öka basresurserna till klinisk forskning
•  Avsätt resurser till behandlingsutvärdering för evidensbaserad vård
•  Stärk infrastrukturen
•  Skapa en tjänstestruktur för kliniska forskare
•  Öka forskningens meritvärde
•  Minska byråkratiseringen av ansökningsförfarandet

”Se till att klinisk forskning inom vårdsektorn får högre status. 
Annars är risken stor att vi förlorar unga, lovande forskare och  
får ett sämre patientomhändertagande.”

den uppmaningen riktar Sacos vårdförbund unisont i en skrivelse till utbildningsminister  
Lars Leijonborg inför regeringens forskningspolitiska proposition i höst. Bakom skrivelsen  
står 10 vårdförbund och deras 145 000 medlemmar. Förbunden kräver satsningar som  
kvalitetssäkrar framtidens kliniska forskning och säkrar patientnyttan.
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Bokrecension

Denna bok måste utgöra en milstolpe 
i svensk logopedis historia. De 44  
kapitlen är skrivna av 33 logopeder, 
som är doktorer, docenter och  
professorer, samt ett antal läkare och 
andra specialister med stort kunnande 
inom sina respektive områden, när
liggande och relevanta för logopeder  
i deras yrkesutövning.

Logopedutbildningen började i Sverige 
först i början av 60-talet. då fanns bara en 
klinisk utbildning på Sabbatsbergs sjuk-
hus i Stockholm, som var tredje termin 
tog in 16 elever, som fullföljt studier i 
fonetik och pedagogik på universitetet. 
45 år senare har man utbildning på sex 
platser och ”logoped” är inte längre ett 
yrke där folk frågar ”Vad är det? Har det 
med fötter att göra?” utan en respekterad 
yrkesgrupp, där de flesta vet vad man 
arbetar med. en bidragande orsak till 
detta måste vara den höga akademiska 
standarden på utbildningen i Sverige, 
uppmuntran och stöd till forskning, som 
möjliggjort för så många logopeder att 
doktorera och bli specialister inom sina 
områden, forskare och internationellt 
kända. Inte illa för ett land med 9 miljo-
ner invånare!

Logopedi är mycket väl redigerad 

och upplagd för att vara lätt att hitta i. 
den knyter samman olika perspektiv på 
logopedisk verksamhet. Logopediska 
arbetsområden – språk, röst, tal och 
sväljningsstörningar, medfödda eller för-
värvade och skillnaden mellan diagnos-
tik och intervention behandlas i 8 delar, 
uppdelade i mindre kapitel skrivna av 
experter inom varje område. problem 
hos barn och ungdomar respektive vuxna 
beskrivs separat. Fallbeskrivningar och 
faktarutor på grå bakgrund är lätta att  
hitta i texten och illustrerar och samman-
fattar kapitlen. Illustrationerna är klara 
och av mycket god kvalitet. tämligen 
nya arbetsområden inom logopedi såsom 
flerspråkighet, sväljning, röstbehandling av 
transsexuella, kommunikationsstörningar 
hos ventilatorvårdade och tracheostome-
rade patienter samt utvecklingen inom 
alternativ och kompletterande kommu-
nikation får egna utförliga kapitel.

ett kapitel behandlar utvecklingen av 
WHos ”International Classification of 
Functioning, disability and Health” (ICF) 
och hur denna modell kan användas 
inom logopedi för att sammanfatta bedöm-
ningar av patienter med kommunika-
tions- och sväljningsstörningar. den talar 
inte om hur ett problem ska behandlas 
men ger en övergripande summering av 
problemet och dess effekt på individen, 

som/vilket bör vara mycket användbart 
för logopeder i planering av behandling. 
Fallbeskrivningar av olika diagnoser i 
boken använder ICF begrepp, och model-
len, som fort farande är under utveckling, 
anses kunna peka logopeder i rätt rikt-
ning när det gäller vidareutveckling av 
logopedisk intervention.

Logopedi illustrerar den breda basen 
för logopedisk verksamhet. Naturligtvis 
kan en bok som denna inte täcka allt man 
behöver veta som logoped inom varje 
specialområde, men referenserna, som 
följer efter varje kapitel, inkluderar artik-
lar och texter till och med 2007 som ger 
möjlighet till uppföljning och fördjupning. 

Logopedi är en vacker bok, skön att 
bläddra i och skriven på ren och god 
svenska, vilket borde göra den till  
logopedstuderandes ”bibel” efter alla år 
då logopedisk litteratur i Sverige sanno-
likt varit mest på engelska. Innehållet 
kommer också att vara av intresse för 
läkare, psykologer och andra intresserade 
av kommunikations- och sväljningsstör-
ningar som är logopeders arbetsområde. 
Redaktörerna och författarna gratuleras 
och bör vara stolta över detta ypperliga 
bidrag till logopedisk kurslitteratur i  
Sverige.

Eva Carlson Ph.D Cert.MRCSLT
Logoped, London, UK

LOGOPEDI, Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt, Britta Hammarberg Red.
Studentlitteratur, 2008. Hardback, 539 sidor. ISBN 9789144038865

Öka forskningens meritvärde
den kliniska forskningens meritvärde är 
i dag alltför lågt inom vårdsektorn. Vid 
t. ex. tillsättning av högre befattningar i 
vården värderas inte forskarkompetens i 
tillräcklig utsträckning. I vissa fall kan den 
till och med ses som en negativ faktor.

en forskarkarriär får inte leda till en 
sämre livslön. de olika stegen i den akade-
miska meriteringen måste belönas.

Minska byråkratiseringen  
av ansökningsförfarandet 
genom att förenkla ansökningsförfarandet 
kan betydande rationaliseringsvinster 
uppnås, då denna tid konkurrerar med 
den tid som avsätts för genomförande av 
projekten. givetvis får detta inte leda till 
sänkta kvalitetskrav.

Med dessa förslag till åtgärder vill Saco-
vårdgruppen bidra till en positiv utveck-
ling av framtidens hälso- och sjukvård.      

För Saco-vårdgruppen:
Akademikerförbundet SSR  
ordförande Christin Johansson

Dietisternas Riksförbund 
ordförande elisabet Rothenberg

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
ordförande Inga-Britt Lindström

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation 
ordförande Stina Berg

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund  
ordförande Anna Hertting

SRAT 
ordförande Anitha Wijkström

Svenska Logopedförbundet 
ordförande Ingrid Kongslöv

Sveriges Farmacevtförbund 
ordförande Cecilia Bernsten

Sveriges Läkarförbund 
ordförande eva Nilsson Bågenholm

Sveriges Tandläkarförbund 
ordförande Roland Svensson
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Studentuellt

Enkätundersökning på stan 
Internationella Logopeddagen manade till 
högtflygande planer i form av ett upp- 
seendeväckande demonstrationståg i 
Stockholms centrala delar. planerna tog 
dock annan vändning då detta enligt 
polisväsendet kom att betraktas som ett 
”festtåg” och således ej grundlagsskyd-
dande (kriterier för att få tillstånd till 
demonstration). Vidare argumentation 
för logopeders rätt att göra sina röster 
hörda ur ett politiskt perspektiv, såsom 
fler tjänster och högre löner, hjälpte 
dessvärre föga.

Vi lever på hoppet och skam den 
som ger sig. Med detta som utgångs-
punkt utformades en ny idé. Varför inte 
göra en enkätundersökning för att ta 
”logopedtempen på stan”?

enkätundersökningen var från början 
ämnad att bli en djuplodande kvalitativ 
studie i allmänhetens kunskap om logo-
pedyrket. Vad som i detta fall begränsar 
undersökningens relevans är ej antalet 
deltagande, då antalet är 180 personer. 
Även spridningen är god avseende ålder, 
kön och socioekonomisk status. Vad som 
gör denna studie högst ickevetenskaplig 
och föremål för fri tolkning är faktor-
analysens frånvaro vid utformningen av 
enkätfrågorna… Frånsett detta ger ändå 
sammanställningen en fingervisning om 
gemene mans uppfattning om logoped-
yrket. 

Med den svenske filosofen och dikta-
ren thomas thorilds devis ”Tänka fritt är 
stort – tänka rätt är större” i bakhuvudet 
låter vi härmed Logopednytts läsare ta 
del av samt tolka enkätfrågor, svarsalter-
nativ och utfall i procent. 

Logopeder  
– finns dom?

•  Har du hört/läst ordet logoped?

 1) Många gånger  50%  
 X) Någon gång  37%  
 2) Aldrig   11%

•  Vad gör en logoped?

 1)  Behandlar benbrott och ledbesvär  28%  
 X)  Arbetar med reklam och marknadsföring  4%
 2)  Arbetar med tal, språk och ät-/sväljsvårigheter   68%

•  Hur många logopeder finns det i Sverige?

 1) Ca 20.000  7%  
 X) Ca 1.400  52%  
 2) Ca 8.000  41%

•  Vem träffar förmodligen inte en logoped?

 1) en diabetiker  62%  
 X) en dyslektiker   21%  
 2) en strokepatient   16%

•  Har du själv eller känner du någon som varit hos logoped?

 JA 41%   
 NeJ 59% 

•  Om JA, hur upplevde du/han/hon besöket? (Ett urval av svarscitat nedan)

”Logopeden var duktig, men ändå inte. Han gjorde sitt bästa, antar jag!?”

”Folk på geriatriken – känns som att de inte bryr sig”

”Logoped – det finns inte tillräckligt, det verkar inte så i alla fall”

”Har en bekant vars barn behövde hjälp av logoped. Svårt hitta en log., det var lång kö”

”good, very helpful!” 

”positiv upplevelse”

”duktig, pedagogisk och kunnig”

”Inte så positiv”

”givit goda resultat”

”Jättekul, positivt och pedagogiskt!”

”Fånigt, men bra”

”Varierande”

”Värdelöst – ingen hjälp”

”positivt – besök p g a bruten fot!”

”Hade nytta av det, läkemedel och tips/gympa för rösten”

”Vet ej, han var bara 5 år”

”Bra, han blev av med sitt talfel”

”gick hos talpedagog som barn. Bra erfarenhet!”

I det stora hela var det en trevlig och 
givande dag på stan i vårsolens sken. 
Alla vi som genomförde enkätundersök-
ningen upplevde intresse och nyfikenhet 
hos de vi mötte. Information från vår 
sida är mer än välkommen! Mötet med 
människorna på stan både bekräftade 
och dementerade våra förutfattade 
meningar om allmänhetens bristande 

kunskap i logopedi. Som kuriosa och 
exempel följer ett citat i fråga om den 
sedvanliga förväxlingen med ortopedi, 
”Jag vet precis vad en logoped är för jag 
har ett nervganglion i foten. Jag är  
ganska så säker på att en logoped inte är 
kompetent nog för att lösa mina problem 
då ni är underordnade ortopeden som 
dess assistent.” 

och att vi ej kan hjälpa den haltande 
mannen, det är vi väl ändå benägna att 
hålla med om!

Stort tACK till KI:s logopedstudenter, 
kurs 27 och 28, som gjorde detta möjligt 
genom ert engagemang denna dag!

Ann-Charlotte Harbom och Monica Åhs
Logopedstuderande KI kurs 27
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Universitetsadjunkt i logopedi förenad med 
klinisk tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap
Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbild-
ningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete 
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka i utvecklandet av andra 
kursmoment. 

I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken, pla-
neras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudenterna 
på grundutbildning och för utvecklingsarbete/forskning. 

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

www.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 3544 och Anki Gustafsson 
tel 018-611 3545.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073 senast den 2 januari 2007.
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Lediga platser & kurser

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

verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.

Välkommen till kursen:

Logopedi vid flerspråkighet
Enheten för logopedi, Uppsala Universitet

Kursen syftar till att öka kunskapen kring de flerspråkiga 
patienter, som logopeder inom olika diagnosområden möter  
i sitt dagliga arbete. Kurs på avancerad nivå 7,5 högskolepoäng, 
halvfart. Ges två heldagar varannan vecka mellan v 37–45.

För mer information: Anna.Lundblad@neuro.uu.se
Anmälan med behörighetsdokument till: 
Anki.Gustafsson@neuro.uu.se

Har du erfarenhet av läs- och 
skrivutredningar?
Vi söker två heltidslogopeder till vår mottag
ning i Stockholm.
Just nu är vi 7 logopeder som alla arbetar med
läs och skrivutredningar. Vi jobbar i team och
lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibili
tet och effektivitet. Kunnighet inom flersprå
kighet är ett plus.
Upplysningar lämnas av Susana Brandhild 08
4001 50 31 eller Birgitta Löfström 08 4001 50
36.
Ansökan skickas till: Logopederna, Norra
Agnegatan 34, 112 29 Stockholm

www.logopederna.se
info@logopederna.se

OrgNr: 5567258107   Styrelsens säte: Stockholm 

Logoped
Föreningen Furuboda med ca 4 500 medlemmar bedriver bland annat 
folkhögskola, gymnasieskola, assistansbolag, konferens- och rekreations-
verksamhet. Vi är ca 300 anställda och omsätter ca 120 miljoner kronor. 
Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning 1 mil söder om Åhus och  
vid våra filialer i Kristianstad och Malmö. Våra övergripande mål och 
värderingar bygger på en kristen humanistisk grundsyn och utgår från  
alla människors lika värde och rättigheter. 

Till Furubodas kommunikationsteam söker vi nu en logoped
Kommunikationsteamet består av arbetsterapeut och logoped och arbetar 
främst med personer från 18 år och uppåt, som har medfödda eller 
förvärvade hjärnskador. Vi arbetar med alternativ och kompletterande 
kommunikation samt dysartri- och afasiträning. Kommunikationsteamet 
samarbetar med övriga yrkesgrupper på Furuboda. I arbetet med  
enskilda kursdeltagare samverkar vi med anhöriga och representanter 
för kommun, habilitering eller andra organisationer på hemorten. 

Som sökande vill vi att du är legitimerad logoped med erfarenhet av 
yrket. 

Tjänsten är tillsvidare 60–100 % med tillträde efter överenskommelse. 
Tillsättning kommer att ske efter erforderliga beslut. 
Ange löneanspråk.

För ytterligare information kontakta Kerstin Olofsson, 044-781 46 22.

Sista ansökningsdag 080708
Ange referensnummer: Logoped
Vi tar emot ansökan via e-post: ansokan@furuboda.se

Mer information på www.furuboda.se
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Kurskalendariet

Svenska Logopedförbundet anordnar:
Röstergonomi – aktuell forskning och klinisk tillämpning

Kursdag för legitimerade logopeder med klinisk erfarenhet av arbete med patienter  
med röststörningar, handledare/lärare på logopedprogrammen samt cheflogopeder

med

Maria Södersten, doc. och leg logoped, Karolinska Institutet
Christina Lindhe, med. mag. och leg logoped,  

Röstkonsult Christina Lindhe AB

Fredag 19 september 2008 på Akademikerhuset i Nacka
Sista anmälningsdag 2008-08-08

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

Kursdagar som SÖK håller i höst:

21/8     CI och AKK vid flerfunktionshinder
18/9     GAKK metodkurs
31/10 och 21/12  Metoden Samtalsmatta – workshop uppdelad i två halvdagar
14/11    Nationellt TAKK-seminarium, Lund
27/11    GAKK metodkurs, uppföljningsdag

Vidare information finns på SÖKs hemsida: www.sokcentrum.se

Kurser i klinisk handledning II vid Uppsala universitet med inriktning:

Stamning, v 43–46, onsdagar, 3 hp

Kommunikation vid funktionshinder, habilitering, v 47–50, 3 hp

Info: www.uu.se/utbildning 
Anmälan: anki.gustafsson@neuro.uu.se
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Blekinge Läns Landsting 
petra Westrin 
petra.hagstrandwestrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

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

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

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

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

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

Landstinget i Kalmar län 
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

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

Norrbottens Läns Landsting
Anna-Lena dynesius
annalena.dynesius@nll.se

Nils Johansson
nils.johansson@nll.se

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

Maria Sporre
maria.sporre@skane.se

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

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

Katrin dahl
katrin.dahl@skane.se

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

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

Agneta Ivanov
agneta.ivanov@skane.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

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

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

Västmanlands Läns Landsting
Mona Barkensjö
mona.barkensjo@ltv.se

Västra Götalandsregionen
Anneli Åkerberg
anneli.akerberg@vgregion.se

Anna Rensfeldt
annarensfeldt@hotmail.com

yvonne Svensson
yvonne.svensson@vgregion.se

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

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

Östergötlands län
Janna Ferreira
janfe@ibv.liu.se

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag



I samband med att 
läroboken ”Logopedi” gavs ut 

fick Logopednytt tag på två exemplar 
av boken. Vi bestämde oss för att ordna  

en tävling/utlottning där vi efterfrågade  
en slogan och därefter lottade ut  

böckerna bland alla inkomna förslag.  
Förslagen på vad vår lilla figur i  
loggan kan tänkas säga presenteras 
här och bland de inkomna förslagen 
har vi med lottens hjälp utsett två 
lyckliga mottagare av boken ”Logopedi”!

Vinnare av Logopediboken är 
Beatrice Ohlsson och 

Kerstin Thuresson

Ut med språket!

Logopedi är min melodi!

Språket är huvudsaken

Snacka går ju!

Tala hjärna!

Ropen hörs skalla – logopeder för alla!

Speak out!

S L O G A N F Ö R S L A G

poSttIdNINg

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

Vad har våra svenska logopedutbildningar 
för inställning till dysfagidiagnosen? 
Margareta gonzalez Lindh och per Svensson startar debatt.

Taltjänst över hela landet: var, hur, när och för vem?

Nu önskar LN-redaktörerna alla läsare 
en härlig sommar, full med sol, bad och ”gott-om-tid”! 
Manusstopp för nästa nummer är den 14/8, 
och vi ses igen i september!


