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Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet!
Jag hoppas att du oavsett väder och ort är utvilad
och känner lust inför höstens arbetsuppgifter!
Det har börjat hända saker på skolområdet sen den nya regeringen tillträdde.
En del berättade jag om i min förra ledare och sen dess har man tagit tag i
bland annat simkunnigheten. För precis ett år sedan började en ny kursplan
att gälla för simundervisningen; ”eleven skall i slutet av det femte skolåret
kunna simma 200 meter…”. Det är bra och kommer säkert att rädda liv, men
tänk om man vågade sätta upp liknande tuffa mål för läsningen, det är väl
ändå skolans viktigaste uppgift?
Alltför många elever inom den svenska grundskolan har stora brister
inom läsning och skrivning. Cirka 10 % av eleverna får inte godkänt i ett
eller flera basämnen efter 9 år i grundskolan och saknar därmed behörighet
till gymnasiet. 67 % av svenska 15-åriga flickor känner sig stressade och mår
dåligt medan bara 10 % av 11-åringarna gör det! Vad beror detta på? Miljön,
pedagogerna, klasstorleken? Har det med de sena betygen att göra?
Min stora behållning framför TV:n har under den gångna terminen varit
att följa dokumentären ”Klass 9A”, och deras fantastiska kunskapsresa. Man
valde ut en åk 9 på den skola i landet som haft de sämsta betygssnitten och
satte landets bästa lärare att undervisa den under en termin. Resultatet blev
sensationellt och klassen blev efter en termin bäst i landet i matematik på de
nationella proven, och kom på 4:e plats i svenska. Det otroliga tålamod, den
envishet och det gedigna intresse för det enskilda barnets framgång som
lärarna visade gjorde mig ofta tårögd.
Den resa som denna klass har gjort har övertygat mig om att problemen
i skolan inte beror på brister i den yttre miljön, socioekonomisk status hos
barnens familjer utan på pedagogens kunskap, insats och engagemang!
Enligt skolverkets pressmeddelande i mars 2008 är också ”lärarens kompetens
den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat”.
Nu kommer det att bli skriftliga omdömen varje termin från åk 1, som
får vara betygsliknande. Under våren 2009 kommer alla elever i åk 3 för första
gången att genomföra nationella prov i matematik, svenska och svenska som
andra språk. Provocerande och kontroversiellt för många, men tänk om man
kunde se det som en värdering av vad läraren lyckats/inte lyckats med och i
samma stund skriva ett åtgärdsprogram för eleven, något som idag saknas
för var fjärde elev i behov av stöd!
Tänk om man kunde förtydliga målen på samma sätt när det gäller
avkodningen som man gjort vad gäller simningen; ”efter det 5:e skolåret ska
alla elever kunna läsa en åldersadekvat skönlitterär text med, låt oss säga,
100 ord/minut! …” Är detta en utopi? För mig låter det som musik och då,
kära kollegor, behövs det logopeder i skolan!
Njut av de sista värmande solstrålarna och tänd ett ljus när mörkret faller!

Birthe Holmqvist
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D ebatt

Nytt från styrelsen

Dysfagi och vår roll
i sjukvården
• Välkomna tillbaks efter en, förhoppningsvis, avkopplande och energigivande
sommar! Styrelsen önskar alla en givande
och inspirerande arbetshöst.
• Den 19/9 äger kursen i röstergonomi
rum i Stockholm. Har du missat att
anmäla dig men vill chansa på ev återbudsplatser – hör av dig till kursansvarig
Inger Gillholm, inger.gillholm@dik.se.
• Bok och biblioteksmässan äger som
vanlig rum i Göteborg den 25–28/9. DIK
medverkar med monter, seminarier, pris-

utdelning till Årets Bibliotek m m. Även
Logopedförbundet kommer givetvis att
vara delaktiga.

Vad gör en logoped?

• Under september kommer information ut
till samtliga LFFare gällande hur många
delegater just er region har möjlighet att
skicka till förbundsmötet den 23/3 2009.
• Styrelsen höll telefonkonferens den 27/8,
nästa styrelsemöte äger rum den 22/9.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

Delta i förbundsmötet
– vinn en biljett till asha 2009!
Svenska Logopedförbundets förbundsmöte sammankallas vartannat år.
Nästa gång blir 23 mars 2009 i Uppsala.

Fortfarande är detta en fråga som varken
allmänhet eller sjukvårdspersonal har något
vidare bra svar på. Det förefaller som om vi
inte kommit särskilt långt förbi denna punkt
i vår professions utveckling. Antalet logopeder i Sverige har visserligen långsamt ökat
från några hundra till drygt ett tusental.
Men detta utgör knappast en kritisk massa
ännu, om vi jämför oss med andra europeiska eller anglosaxiska länder, där andelen
logopeder är betydligt större. Eller om vi
jämför oss med andra paramedicinska yrken
som arbetsterapeuter och sjukgymnaster
som har en självklar position i vården. Inte
ens den lilla gruppen dietister kan vi riktigt
mäta oss med. Även om dietisterna är få till
antalet är deras yrkesroll och anknytning till
sjukvården betydligt mer väldefinierad än
vår. Trots att logopeder utbildas till att jobba
inom sjukvården är inte alltid grundutbildningen eller arbetsorganisationen särskilt väl
anpassade till detta. Många nyutbildade har
varken erfarenhet av att arbeta med sjuka
personer eller insikter i sjukvårdens sätt att
fungera. Arbetsmarknaden för logopeder
tycks kärva på flera håll i landet, alltfler
unga kolleger tvingas hoppa mellan olika
vikariat i avvaktan på de stora pensionsavgångar som visserligen väntar om några år.
Eller så hinner de ge upp och byta bana vilket
onekligen innebär en förlust för både individen och logopedin.

Arketypisk arbetsplats
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till ASHA-kongressen kommer att lottas ut bland de
medlemmar som deltar i mötet.
ASHA-kongressen, det amerikanska logopedförbundets årliga kongress, är sannolikt världens största
arrangemang för logopeder. Flera dagar späckade
med åtskilliga seminarier och föreläsningar, en
överväldigande utställning, möjlighet att ta del av
posters och att möta kollegor från hela världen –
kort sagt, en logopedhappening som bara MÅSTE
upplevas!
Mer info kommer på webben under hösten.

Vi ses i Uppsala!
Styrelsen
Logopednytt 6/08

Dysfagi vanligaste diagnosen

Särskilt tydliga blir yrkesrollens begränsningar när alltfler logopeder förväntas ta sig an
personer med sväljningssvårigheter. Dysfagi
Logopednytt 6/08

Svenskt 20-års jubileum

Denna utveckling har pågått i 20 år. Redan i
slutet av 1980- och början av 1990-talet
kom nya kunskaper från USA om diagnostik och behandling vid dysfagi. Ett flertal
kända amerikanska kolleger har föreläst och
hållit kurser i Sverige. Röntgenavdelningen
i Malmö med professor Olle Ekberg i spetsen har under åren arrangerat ett stort antal
kurser och symposier med internationella och
inhemska storheter på området. Logopedinstitutionerna vid Göteborgs, Stockholms/
KI och Uppsala universitet har ordnat fristående poängkurser om dysfagi. Regionala
dysfagisällskap och dysfaginätverk på webben
har bildats, och så vidare. Flera magisteruppsatser och doktorsavhandlingar om dysfagi har presenterats.

Dysfagi som språngbräda
för utveckling av logopedin

Men var finns grundutbildningarna? Ja, alla
tycker de sig ha inlemmat dysfagin ordent-

ligt, men om man ser till proportionerna i
logopedutbildningen mellan dysfagi och
andra ämnen eller den praktik studenterna
får i dysfagiämnet är detta knappast sant. I
stället för att ta sig an denna utmaning med
en ambition om att ge studenterna de verktyg och den kunskap de förväntas besitta
som färdiga logopeder, så upplever vi att de
flesta utbildningsorter tvekar att ta sitt fulla
ansvar.
Det borde finnas anställda vid grundutbildningsinstitutionerna som driver ämnet
av eget undervisnings- eller forsknings
intresse. Att huvudsakligen anlita externa
föreläsare utvecklar knappast ett logopediskt grundämne. Grundutbildningen måste
på flera olika sätt förbereda sina studenter
bättre för den kliniska verklighet de kommer
att arbeta i. Det borde till exempel inte vara
möjligt att man efter en genomgången neuropraktik inte har sett eller bedömt en enda
dysfagipatient. Vidare måste arbetsgivaren
uppmuntras att ställa rimliga krav på ansvar
och arbetsbelastning. Alltför vanligt verkar
det tyvärr vara att arbetsgivaren lämnar en
färsk, oerfaren och nyanställd logoped åt
sitt öde utan att ge nödvändigt organisatoriskt och annat stöd i form av ”bakjour”
eller mentorskap. Resultatet blir en usel
arbetssituation som ibland kan ses leda till
en utmattningsdepression hos en ung och
från början entusiastisk kollega. Ett alternativ till dagens grundutbildning vore att dela
logopedutbildningen i två olika spår, ett
pedagogiskt med inriktning mot arbete i
förskola, skola, företagshälsovård, etc och ett
medicinskt med klar sjukvårdsinriktning.
Om det kombineras med obligatorisk AT före
legitimationen kan det tydligare markera
kompetensnivån och kanske även bidra till
en gynnsammare utveckling och spridning
av lönerna. Motsvarande uppdelningar finns
inom andra yrkesförberedande grundutbildningar, bland andra socionomutbildningen. En eventuell framtida specialistutbildning bör förstås även kunna ha denna
inriktning, men det kan inte befria grundutbildningarna från deras ansvar för dysfagiämnet i nuläget.

Jourhavande logoped

Idag får förmodligen de flesta patienter med
kognitiva, kommunikativa eller sväljningsstörningar aldrig någon remiss till logoped.
Vi har nöjt oss med att utreda och behandla
de patienter som råkar få remiss eller komma i
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▲

På förbundsmötet väljs ordförande och styrelse.
Likaså utses den redaktionskommitté som ska arbeta
med medlemstidningen Logopednytt. Förbundsmötet
granskar styrelsens verksamhet under den gångna
mandatperioden samt fattar beslut om vad styrelsen
ska arbeta med under kommande mandatperiod.
Inför förbundsmötet har medlemmarna möjlighet
att inkomma med motioner och styrelsen med
propositioner. Dessa tas upp till behandling och
beslut av mötet. Du som redan nu önskar lämna in
en motion till 2009 års förbundsmöte kan kontakta
Logopedförbundets styrelse. Alla medlemmar är
välkomna att delta i förbundsmötet, dock är endast
de valda delegaterna röstberättigade.
Nytt för 2009 års förbundsmöte är att två biljetter

Logopedmottagningen är förmodligen fortfarande den arketypiska logopediska arbetsplatsen med sin inriktning mot poliklinikisk
utredning och behandling av patientgrupper
som inte alltid med självklarhet hör hemma
inom sjukvården. Det är en arbetsplats som
ofta ligger både fysiskt och organisatoriskt
ganska långt från den övriga sjukvården.
Detta upplevs kanske som en fördel ibland,
till exempel när man tämligen fritt kan specialisera sig på vissa patientgrupper eller när
man obehindrat kan planera sin stängning
för sommar- och jullov etc. Men det arbetssättet bidrar knappast till ökad förståelse för
behovet av logopedi i sjukvården. Som man
bäddar får man ligga.

skulle kunna bli den hävstång som ger logopedin en självklar plats inom sjukvården.
Dysfagi är ett medicinskt säkerhetsproblem
i vården av väldigt många patienter. Den
medicinska evidensen blir allt starkare för
att dysfagiarbete lönar sig, åtminstone för
flertalet patientkategorier. De flesta lediga
logopedjobb finns inom habilitering och
rehabilitering, där logopeden – underförstått
eller klart uttalat – förväntas kunna utreda
och behandla personer med sväljningssvårigheter. Logopedutbildningarna har nyligen
lagt till ordet ”sväljning” i yrkesbeskrivningen
(vi sysslar således även officiellt med språk-,
tal-, röst- och sväljningsstörningar). Det är
uppenbart att man knappast kan sägas ha
goda kunskaper om röst och tal utan att
också veta en hel del om andning och sväljning, och vice versa.
En ASHA-enkät i USA 1999 bland amerikanska logopeder (det finns cirka 100 000,
varav ungefär hälften jobbar i skolor och
hälften i sjukvården) visade att det man
ägnade mest klinisk tid åt, oavsett var man
jobbade; var dysfagi. Det vill säga att den
vanligaste logopediska diagnosen var dysfagi. Samma utveckling syns i Sverige. Om
man som vi jobbar som ”neurologopeder”
med både inneliggande och rehabpatienter
gäller flertalet remisser sväljningen, oavsett
om patienten har samtidiga tal- och språksvårigheter eller inte.

▲

vår väg, men eftersom vi är så fåtaliga och
vår roll i akutsjukvården är oklar och okänd
för flertalet, kan vi inte veta hur många
patienter som egentligen skulle behöva vår
insats men aldrig får någon remiss till logoped. Andra paramedicinare inom slutenvården träffar inte bara de patienter som
har svåra eller kroniska besvär utan gör
bedömningar och förebyggande behandlingsinsatser även vid akuta eller övergående
svårigheter.
Om vi vill ändra på detta måste vi finnas
där merparten av dessa patienter är – och
när de är där. Vi måste ompröva vårt arbetssätt och se oss mer som en resurs inom den
akuta sjukvården. Det skulle kunna innebära
att logopeder måste börja jobba även kvällar
och helger. Som så kallad medicinkonsult,
rehablogoped eller vilken term man nu väljer
att använda är tillgänglighet ett nyckelord.
Snabba insatser, omedelbar rådgivning till
avdelningspersonal (kan patienten ta sina
mediciner per os eller inte till exempel) samt
remissvar levererade direkt efter vår bedömning är vad den akuta vården kräver av oss.
Vi måste ta vår egen kompetens på allvar
och samtidigt kunna hävda vårt behov av
rimliga arbetsvillkor när det gäller teknisk
utrustning, lokaler, datorer, dokumentation,
och så vidare. Om inte vi påpekar behoven
gör ingen annan det heller! Sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och andra grupper kan
äska utrustning för hundratusentals kronor,
varför skulle inte vi logopeder ha lika stor
anledning att hävda våra patienters behov?
Vi måste bygga allianser med andra inom
vården och samtidigt våga se oss själva som
en, visserligen liten, men viktig kugge. Häri
ligger logopedins bästa chans till expansion.

Dysfagi – en randdiagnos?

Det är en aning ironiskt att samtidigt som vi
logopeder har bidragit mer än någon annan
yrkesgrupp till att öka kännedomen om och
förståelsen för dysfagiproblem inom vård
och omsorg, så behandlas ämnet fortfarande
både i vår egen grundutbildning och i vår
arbetsorganisation som en randdiagnos,
ungefär som en något perifer underrubrik
till afasiologin, trots att dysfagi berör betydligt fler patienter än alla övriga logopediska
diagnoser tillsammans.
Dysfagi är ett viktigt medicinskt problem.
Dysfagin kan bli den hävstång som ger oss
logopeder en erkänd roll i sjukvården, så att
därmed även fler patienter med röst-, taleller språksvårigheter får en chans till ett
adekvat omhändertagande.
Per Svensson, Helsingborg &
Margareta Gonzalez Lindh, Gävle
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Hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor för logopeder

forts. från föreg. sida

Rapport från
professional practice
CPLOL firade 20-års jubileum i Strasbourg
i maj 2008. I skuggan av firandet hölls självfallet även arbetsgruppsmöten. I gruppen
Professional Practice jobbades det vidare
med pågående projekt, planerades CPLOLkongress 2009 samt genomfördes utvärdering av Europeiska Logopeddagen.

Cplol kongress 2009

Planeringen av den vetenskapliga kongress
som CPLOL anordnar vart tredje år är i full
gång. Som tidigare har rapporterats kommer kongressen att äga rum den 14–16/5
2009 i Ljubljana, Slovenien. Temat för kongressen är; Speech-language therapy in
Europe: Sharing Good Clinical Practice.
Sista datum för att komma in med abtracts
till kongressen är den 1/11. All information
kring innehåll, konferensanläggning med
mera finns på www.cplol.eu.

Europeiska logopeddagen

Utvärdering av Europeiska logopeddagen
var en av punkterna på dagordningen.
Dagen blir mer och mer känd och allt fler
länder hakar på eller utvidgar sitt deltagande.
Tema för Europeiska Logopeddagen 2009
diskuterades och det framkom att fler länder
än Sverige valt att frångå temat och mer
satsa på en ”allmän” logopeddag den 6/3.
Mer information om det svenska firandet av
dagen 2009 kommer framöver.

Riktlinjer för logopedinsatser vid
Parkinsons sjukdom

I Nederländerna har man tagit fram rikt
linjer för evidensbaserade kliniskpraktiska
rekommendationer. I samband med framtagandet av riktlinjerna har man även gjort
en kartläggning av de logopediska insatser
som ges vid Parkinsons sjukdom i Nederländerna idag. Riktlinjerna kommer att finnas
översatta bland annat till engelska i slutet av
2008. För den som inte kan vänta så länge
finns studien presenterad i den Nederländska
tidskriften Logopedie en Foniatrie 2008 (80),
36–40.

Pågående och nya projekt

I arbetsgruppen pågår ett antal projekt
rörande yrkesriktlinjer, uppdatering av etisk
codex med mera. Dessa projekt kommer att
avslutas under våren för att läggas fram vid
höstmötet som en förberedelse inför kommande Generalförsamling 2009.
Under mötet presenterades även ett förslag till nytt projekt i samverkan med den
belgiska logopeden Hilde Chantrain. Detta
projekt syftar till att genom NeHEST (Network for Harmonization of Educational
Programs for Speech-language Therapy)
äntligen skapa en harmonisering av de europeiska logopedutbildningarna. Mer info om
detta längre fram!
Ingrid Kongslöv
Repr Professional Practice Commission

Chefskonferens!
”Verktyg i vardagen och redskap att möta morgondagen”,
27–28 november. Svenska logopedförbundet i samarbete med
FSA, LSR och Dietisternas Riksförbund.
För mer information och anmälan se www.logopedforbundet.se.
Logopednytt 6/08

Dina Jacobson

Jag funderar på att starta eget företag
som logoped. Är det något särskilt jag
måste tänka på med tanke på min
legitimation?
Svar: Om du avser att arbeta inom din logopedkompetens och erbjuda individuella
vård- och behandlingsinsatser så räknas din
verksamhet som hälso- och sjukvårdsverksamhet. En sådan verksamhet ska anmälas
till Socialstyrelsen som har tillsyn över all
verksamhet och personal inom hälso- och
sjukvården. Enklast anmäler du via blankett
på www.socialstyrelsen.se. För att bedriva
hälso- och sjukvård måste du vidare ha en
patientförsäkring. Omfattningen på försäkringen beror på inriktningen på din verksamhet och hur många patienter du avser
att behandla. Kontakta gärna några olika
försäkringsbolag för prisjämförelse. Som
egenföretagare inom hälso- och sjukvården
räknas du som vårdgivare. Det innebär att
bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen
gäller din verksamhet på samma sätt som
lagen gäller alla landsting, kommuner och
privata aktörer som bedriver hälso- och sjuk
vård. I din yrkesutövning som legitimerad
logoped måste du också följa bestämmelserna i lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område. Det innebär bland
annat att du måste arbeta i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet och att
vården så långt som möjligt ska utformas
och genomföras i samråd med patienten.
Du måste uppfylla kraven på en god och
säker vård och har ett eget yrkesansvar för
hur du fullgör dina arbetsuppgifter. Enligt
patientjournallagen, som den 1 juli 2008
ersätts av patientdatalagen, måste du också
föra patientjournal.
Är jag personligt ansvarig för journal
föring när jag arbetar privat för ett
vårdföretag som har en ansvarig läkare?
Vi har en gemensam journal men borde
jag inte ha ett särskilt journalblad?

Logopednytt 6/08

Svar: Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina uppgifter. Det innebär att
du som är skyldig att föra journal också svarar
för den anteckning som du gör och bekräftelsen gör du genom signering. Hur olika
anteckningar ska föras in i en patientjournal
föreskrivs däremot inte i lagen. Det kan
variera från anteckningar i den löpande
journaltexten till anteckningar förda på särskilda journalblad avsedda för olika yrkeskategorier. Det är verksamhetens inriktning
som avgör hur detta bäst ska organiseras.
Om ett särskilt journalblad väljs för speciella
yrkeskategorier är det lämpligt att införa en
förkortad sammanfattning i den löpande
journaltexten. Det kan ske i anslutning till
vårdepisodens slut eller med fastställda
tidsintervall vid långvarig sjukdom.
Jag arbetar som barnlogoped och tycker
det är besvärligt med föräldrar som
bråkar om allt, till och med om vilken
vård som barnet ska få och när journalen
får lämnas till annan myndighet. Måste
jag alltid ha föräldrarnas tillstånd när
barnet inte är myndigt? Har barnet
ingen egen talan?
Svar: Det är föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare som har rätt att företräda barnet,
att exempelvis ge tillstånd till olika behandlingar och få del av sekretesskyddade uppgifter. Föräldrar som inte är vårdnadshavare
har inte någon sådan rätt. Den som har
vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets
personliga förhållanden och ska se till att
barnets behov av god omvårdnad blir till
godosett. En vårdnadshavare har ansvaret för
barnet till dess att det fyller 18 år och ska se
till att barnet får den vård det behöver. Om
vårdnadshavarna inte tillvaratar barnets
intressen i hälso- och sjukvårdssammanhang
kan personalen försöka tala dem till rätta
och i allvarligare fall kan socialtjänsten
kopplas in. Detta innebär inte att barnet
helt saknar inflytande i sin egen vård. I takt
med barnets stigande ålder och utveckling
ska nämligen allt större hänsyn tas till barnets
önskemål och inflytande. I praktiken har
detta tillämpats på det sättet att barnet får ta
allt större ansvar när det är normalutvecklat
och har kommit upp i tonåren. Vårdnadshavare till små barn måste således lämna
samtycke till både viss behandling av barnet
och till att barnets journal lämnas ut till
annan vårdmyndighet. Barn i övre tonåren
får i regel själva ta ställning till dessa frågor.
I åldern däremellan kan det ofta krävas att
både vårdnadshavaren och barnet får säga
sina åsikter.

Vad gör man om patienten eller vårdnadshavarna säger att logopeden inte
får journalföra besöket eller vad som
kommer att sägas?
Svar: Logopeder är legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal och därmed skyldiga att
föra journal när de arbetar inom hälso- och
sjukvårdens område. Journalföring ska göras
både vid direkta patientkontakter, såsom
personliga besök, och indirekta kontakter,
såsom telefonkontakter. Skyldigheten att
föra journal gäller oavsett om den enskilde
som söker vård godkänner att journal
anteckning förs. Utgångspunkten är att alla
uppgifter som är nödvändiga för att ge en
god och säker vård ska dokumenteras. Rent
juridiskt innebär detta att det är den enskilde
logopeden som bestämmer vad som ska
journalföras och inte patienten eller vårdnadshavarna. Däremot bör man fråga varför motståndet finns. Är det en tvekan om
att känsliga uppgifter ska spridas? I så fall
kan det finnas skäl att förklara syftet med
journalföringen, att sträng sekretess gäller
samt att endast berörda personer har rätt att
ta del av uppgifterna. Konsekvensen kan
annars bli att patienten eller vårdnadshavaren avstår från nödvändig vård.
Vad måste en journalanteckning
innehålla som ett absolut minimum?
Är logopeden skyldig att föra in all
information i journalen som han eller
hon får vid kringkontakter, även
känslig information som inte direkt har
samband med vården?
Svar: Kravet på journalföring gäller i alla
situationer och verksamheter som innehåller
individuellt inriktade vård- och behandlingsmoment. I journalen ska fortlöpande
antecknas den vård och behandling som ges
patienten. I patientjournallagen, som den 1
juli 2008 ersätts av patientdatalagen, finns
närmare uppräknat vilka uppgifter som alltid ska finnas i en journal, såsom uppgifter
om patientens namn, bakgrunden till vården som patienten har fått samt väsentliga
uppgifter om vad som gjorts och vad som
planerats. Logopeden ska alltså inte föra in
all information utan måste göra en egen
bedömning av vilka uppgifter som är väsentliga. Patientjournalen har olika syften men
huvudsyftet är att säkerställa att patienten
ges en god och säker vård. Samtidigt som
man måste vara ärlig och föra in för behandlingen relevanta förhållanden måste man
försöka sätta sig in i patientens situation och
försöka förstå hur denne uppfattar innehållet
i anteckningarna. Patienten har ju så gott
som alltid rätt att läsa sin egen journal.
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Dyslexi idag – teori och praktik
Svenska dyslexiföreningens utbildningskonferens 16–17 maj 2008
var förlagd till den välkända Tonhallen i ett vårligt men kyligt Sundsvall.
Docent Peter af Trampe, ordförande i Svenska
Dyslexiföreningen, drog igång konferensen
med föreläsningen ”Charlataner och undergörare”, något förnyad sedan den presenterades första gången på Dyslexikongressen
2005. Den handlade om det stora utbudet
av Quick Fix-metoder, vetenskap och beprövad erfarenhet, empiri, hypotesprövning,
replikering och så vidare. Ett kritiskt tänkande måste finnas i all yrkesutövning, men
man måste också ha en öppenhet för innovationer.

Alla lärare är språklärare!

Tyvärr hade professor Christoffer Gillberg
blivit hastigt sjuk, men ansvariga för konferensen fann med kort varsel en värdig ersättare i Mona Näregård, skolpsykiater från
Stockholm. Hon träffar många barn som
inte når målen i skolan och 90 % av dem har
svårigheter av neuropsykiatrisk karaktär.
Hon menar att alla elever med dessa svårigheter också bör undersökas för läs- och
skrivsvårigheter. Läraren bör härvid få hjälp
av elevhälsoteamet, specialpedagog och
psykolog. Tidig identifiering av l-o-s är
mycket viktigt – ingen elev bör lämna åk 1
utan en fungerande avkodning! Mona säger
att alla kan lära sig läsa, men de som har
svårigheter kommer även som vuxna att
läsa långsammare. Barn i riskzonen behöver få specifik, strukturerad lästräning
omgående men ska också få tillgång till
kompensatoriska hjälpmedel i andra ämnen
än svenska. Alla insatser måste göras första
året och det hjälper att träna!
Första dagen avslutades med professor
Solveig-Alma Halaas Lyster från Oslo. Hon
talade om ”Dialogen i leseprocessen og
evaluering av leseforståelse”. En god läsförståelse kräver att avkodningen är automatiserad och att processhastigheten är god.
Professor Halaas menar att olika former av

8

upprepad läsning är den bästa metoden för
ökat läsflyt och därmed ökad förståelse.
Hon talade om ordförrådets utveckling hos
barn och den stora skillnaden i ordförråd
hos nybörjare. Högläsning ger ett bra tillfälle
att aktivt arbeta med ord och att förklara ord
i en dialog med eleverna. Detta är viktigt
och det bör ske integrerat i alla ämnen, utifrån en plan för ordförrådets utveckling
från förskoleklass och genom hela grundskolan. Alla lärare är språklärare!

Läsförståelseproblem
större utmaning

Dag två inleddes med professor Stefan
Samuelsson som berättade om var forskningen står idag. Han inledde med att gå
igenom de olika teorierna kring dyslexi och
gav en definition som det råder konsensus
kring. Dyslexi innebär svårighet att uppnå
automatiserad ordavkodning vid läsning
och dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan bli problem med läsförståelse, hämning av ordförrådets tillväxt, begränsad
läserfarenhet, brist på omvärldskunskap.
Han anser nu att dyslexi är ett ganska uttömt
forskningsområde och att trenden går mot
att studera läsförståelseproblem. Det är
många fler elever som har svårt med förståelsen jämfört med dem som har avkodningsproblem och detta är en större utmaning för skolan än dyslexi.
Stefan Samuelsson redogjorde med sina
tvillingstudier förhållandet mellan arvets
och miljöns betydelse för olika delar av läsförmågan; fonologisk medvetenhet, snabb
benämning och verbalt minne. Sammanfattningen blev att skolan måste reducera
miljöns betydelse och ge högre prioritet till
elever med l-o-s så att alla barn får samma
chans. Professor Samuelsson avslutade med
att berätta om en ny läroplan som börjat
gälla i Norge, där man nu har tidigarelagt

läs- och skrivundervisningen och fördubblat tiden med lästräning. Han tror dock inte
att man vinner på att börja läsa tidigare.
Margareta Normell är gymnasielärare
och psykoterapeut. Hon talade om hur vi
hanterar svåra vardagssituationer i skolan –
om emotionell mognad och relationell förmåga. Barn uppfostrades förr i en auktoritär
lydnadskultur men nu får barn bestämma i
mycket högre grad. Idag räcker det inte för
lärare att ha goda ämneskunskaper och att
vara goda pedagoger. De måste också kunna
skapa goda relationer till elever och föräldrar och bemöta olika affekttillstånd.

Skriva utan penna

Till sist följde en föreläsning om kompensation som delades upp mellan Christer
Jacobsson, Mona Wiklander och Hans
Burefjord. Christer Jacobsson berättade
om sin uppföljning av Läsutveckling Kronoberg, som startade 1989. De elever som var
svaga i lågstadiet kommer inte ifatt och
hade inte normaliserats i åk 9. Han redogjorde för sin modell om inre och yttre
kompensation och redovisade slutligen preliminära resultat från en pågående enkät
undersökning gällande användandet av
tekniska hjälpmedel i skolorna:
• Pedagogen måste var väl insatt och ha
framförhållning
• Elever vill inte helt och hållet använda
hjälpmedel
• Elever är bättre på tekniken än lärarna
• Ett fåtal elever hade tillgång till
hjälpmedel

Mona Wiklander är speciallärare och ITpedagog. Hon berättade om ett spännande
projekt i Sandviken: ”Att skriva sig till läsning med dator utan penna”. Alla nybörjare
får talsyntes och Alphasmart och lär sig läsa
genom att skriva. Penna används inte alls.
Eleverna skriver vid datorn 45 minuter per
dag och avkodar jättefint efter 4–5 veckor.
Vid jämförelse högre upp i åldrarna kan
man se att eleverna läser och skriver bättre
än de som fått traditionell undervisning,
dessutom skriver de vackrare!

Mobil bra hjälpmedel

Hans Burefjord är specialpedagog på Skoldatatek Sundsvall. Han utbildar och hand
leder skolpersonal i frågor som rör lärandesituationen för elever med läs- och skriv
svårigheter och anpassar kompenserande
hjälpmedel för dem. Man försöker alltid att
jobba med hela arbetslaget runt eleven.
Hans poängterade att det gäller att börja
tidigt med kompensation, det fungerar inte
att komma med en Daisy-spelare i åk 8.
Hans Burefjord tror att mobiltelefonen
kommer att användas mer än MP3-spelarna
i skolarbetet i framtiden, för att lyssna på
Daisy-böcker, glosor, provfrågor med mera.
Mobiltelefonen kan ju användas till mycket;
som klocka, för tidspassning, till kom-ihåglappar, och läxan kan ligga som ett röstmeddelande…
Tack till Astrid Frylmark och övriga i
programkommitén för givande dagar! Själv
hade jag trevligt även i pauserna vid Svenska
Logopedförbundets utställarbord där våra
språkstimulansbroschyrer, diagnoskort och
vykort hade en strykande åtgång!

• Datorer finns i liten utsträckning
i klassrum, vanligare i grupprum

Spännande dag i Uppsala!
Nyblivne filosofie doktor Per Östberg
håller en endags föreläsning:
”Språkstörningar vid olika sorters demenser
– behövs logopedens kunskaper?”
Fredagen den 14 november 2008
För mer information och anmälan se
www.logopedforbundet.se
Svenska Logopedförbundet i samarbete med Uppsala Universitet

TEXT: Birthe Holmqvist

• Lärare har dålig kunskap om tekniska
hjälpmedel
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Höra, göra, se och känna
– mutterplattan utnyttjar flera sinnen

Några hål i en bit plast
kan göra stor skillnad.
För barn med svåra
uttalssvårigheter kan
en individanpassad
gomplatta vara vägen
till ett begripligt tal.

Oralmotoriskt Centrum
• Team med fem logopeder,
tandläkare och tandsköterska,
tätt samarbete med ÖNHläkare och tandtekniker.

Det började för många år sedan i Argentina.
Läkaren Castillo Morales behandlade barn
med Downs syndrom med gomplatta. Han
såg att om musklerna aktiverades på ett
visst sätt så kunde han hjälpa barnen att
stänga munnen och andas genom näsan.
Idén med gomplatta färdades över Atlanten
och har idag modifierats till att användas
för talet.

Variationsrik men dyr

En mutterplatta är en gomplatta med förborrade hål. Hålen kan vara spridda över
hela plattan och i dessa skruvar man i ett
visst antal plastdoppade skruvar. Man sätter
skruvarna långt fram om man vill hjälpa
tungan att hitta dentala ljud. Man skruvar i
långt bak om man vill guida tungryggen till
velara ljud. Variationen som de förborrade
hålen erbjuder ger logopeden ett flexibelt
och konkret stöd i behandlingen av barn
med verbal dyspraxi. Men det är också variationen som gör att mutterplattan är den
dyraste gomplattan att framställa.
”Mutterplattan hjälper barnen att tillsammans med logopeden höra, göra, se och känna
ljuden”, berättade Inger Åstrand Rydberg,
logoped på Oralmotoriskt centrum, Talkliniken, Danderyds sjukhus vid klinikens seminarium om mutterplattor, i början av juni.

Motivation viktigast

Behandlingen vid verbal dyspraxi syftar till
att hitta de muskelrörelser som används i tal
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och att befästa och automatisera dem. Automatiken uppnår man genom att repetera
och repetera. Logopederna vid seminariet
arbetade alla med barn, de flesta i språkförskola eller språkklass. Deras barn hade fått
en mutterplatta genom Oralmotoriskt centrum. Alla ansåg att barnets motivation var
det viktigaste för om behandlingen ska lyckas.
Om föräldrar ska orka genomföra daglig
behandling krävs tydliga skriftliga instruktioner och att övningen kan ingå i något
man redan gör hemma. 		
I behandlingen används flera sinnen.
Med en schematisk bild av en mutterplatta
diskuterar logopeden med barnet. Var känns
skruven nu? Långt fram? En bit häftmassa
på bilden representerar skruven i munnen.
Vilket ljud kan man hjälpa tungan att hitta
där? Mutterplattan tas ut och barnet får med
hjälp av det nyuppbyggda muskelminnet i
tungan försöka hitta tillbaka till artikulationsstället. En vokal läggs till och barnet
får nöta det artikulatoriska mönstret av en
stavelse, med eller utan mutterplattan i
munnen som stöd. Logopeden riggar om
mutterplattan under behandlingen till
andra artikulationsställen eller behåller
utformningen under en längre tid.
Mutterplattan är ofta inte det enda verktyget man arbetar med. Många använder ljudhärmande PRAXIS-bilder tillsammans med mutterplattan, introducerar läsning och skrivning samt spelar in eller filmar
barnet för barnets återkoppling.

All träning med mutterplatta har föregåtts
av eltandborststimulering, vilket är en billigare metod. En eltandborste har familjen
ofta hemma. För barnen med verbal dyspraxi tycks det dock löna sig att också investera i ett hjälpmedel som en mutterplatta.

Vilken är logopedernas erfarenhet
av träning med mutterplatta?

Inledningsvis delades en enkel enkät ut till
alla seminariedeltagare som inte arbetar vid
Oralmotoriskt Centrum. Syftet var att (anonymt) fånga logopedernas uppfattning om
träning med mutterplatta för dyspraktiska
barn. Tre av de tolv enkäter som delades ut
besvarades bara delvis på grund av att logopeden hade bristande erfarenhet av mutterplattor och inkluderades inte alls i sammanställningen.
Helhetsintrycket av mutterplatta som
behandlingsredskap var gott, se diagram 1.
Syftet med träningen varierade något, men
inkluderade samtliga eller flera av följande:
Träna tungmotorik, öka medvetenheten om
munnen och om artikulationsställen, lära sig
säga nya ljud samt att kunna växla mellan
olika artikulationsställen. Man tyckte sig
kunna se förbättringar inom alla dessa
områden (se diagram 2), även om det självfallet är svårt att skilja effekten av mutterplatteträningen från den av annan, parallell
logopedisk behandling och barnens spontana utveckling.
Sammanfattningsvis pekar enkätunderLogopednytt 6/08

sökningen mot att träning med mutterplatta
för dyspraktiska barn ger god effekt. Det
vore förstås spännande och önskvärt med
en större, mer riktad och kontrollerad
behandlingsutvärdering i framtiden.
Historiskt har mutterplattor använts i
Sverige som en del i Karlstadsmodellen, av
Irene Johansson, fonetiker, och Karin
Bengtsson, logoped, i arbetet med barn med
Downs syndrom. I deras rapport ”Samtal
om tal” kan man läsa mer om mutterplattor.
TEXT & FOTO: Hanna Persson
och Helena Johansson

• Klinisk erfarenhet ca 20 år,
permanent verksamhet
sedan 2000.
• Patientgrupper: Barn och
vuxna med talsvårigheter,
dysfagi och/eller dregling.
Cirka 95 % barn varav
cirka 75 % pojkar.
• Antal individuellt utformade
intraorala hjälpmedel
2005–2007: 618 stycken,
varav 39 mutterplattor för
barn med dyspraxi.
Den 12 juni höll Oralmotoriskt Centrum, Talkliniken, Danderyds sjukhus AB ett seminarium för erfarenhetsutbyte
kring behandling med mutterplatta för barn med verbal dyspraxi. På bilden: Logoped Inger Åstrand Rydberg.

Exempel på skriftliga instruktioner vid träning med mutterplatta

Logopednytt 6/08
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Taltjänst
Tolkverksamhet för döva erbjöds
under lång tid i Sverige av ideella
organisationer. På 60-talet etablerades tolkservice i offentlig regi
och den första teckenspråkstolksutbildningen startades. Även
invandrare har tillgång till språktolkning som bekostas av offentliga medel. Utbildning av kontakttolkar (språktolkar) har funnits
i drygt 30 år och invandrare har
rätt till tolk i samband med
myndighetskontakter (3).
Mot denna bakgrund uppkom
i början av 80-talet frågan om
även personer med röst- tal- och
språkskador kunde ha nytta av
någon form av tolkservice.
En försöksverksamhet genomfördes 1986-88
i samverkan med Uppsala läns landsting:
”Projekt Taltjänst”. Slutsatsen var bl. a att ”de
som hade mest nytta av tjänsten var personer
med afasi, dysartri och omsorgstagare med
tal- och språkstörningar”. Efter projekttiden
blev Taltjänst en permanent verksamhet i
landstinget. 1989 träffade Landstingsförbundet och socialdepartementet en överenskommelse om att taltjänst skulle inrättas
inom landstingen i hela Sverige. Särskilda
medel avsattes till alla landsting.
Idag finns taltjänst i Uppsala, Stockholm,
Västernorrland, Östergötland, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jönköping, Västra Götaland och Halland. Kalmar läns landsting har
startat Taltjänst i projektform i april i år.

Brukargrupper

Taltjänst är en tolkservice för personer med
funktionshinder relaterat till röst, tal eller
språk, som kan leda till svårigheter med att
producera och/eller förstå tal eller skrift.
Det kan handla om otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller formulera hela
meningar. Man kan ha problem med hörförståelse och/eller läs- och skrivsvårigheter.
I tillägg till tal/språkskada kan man också
ha kognitiva svårigheter med exempelvis
koncentration, uppmärksamhet och minne.
Antalet personer är svårt att uppskatta eftersom gruppen inte är homogen och någon
samlad registrering inte finns. Det rör sig
dock om många. Exempelvis uppskattar
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afasiförbundet att cirka 12 000 personer varje
år får afasi.
Man kan få tolk dag, kväll och helg.
Tolkningen är kostnadsfri för brukaren.
Man kan få tolk även vid studier men om
studierna sker inom så kallad reguljär
utbildning (grundskola, gymnasium och
högskola) skall skolan betala för tolkningen.
Tolkarna har tystnadsplikt och tillämpar
tolketiska samma regelverk och praxis som
tolkning för döva, döv-blinda, hörselskadade
och vuxendöva. Det innebär att man ansvarar för vardagstolkning; arbete, fritid, sjukvård, fritid och föreningsliv.
Taltjänst/talstödstolk är en ny yrkesgrupp
och det finns ingen formell utbildning. Det
finns logopeder, vuxendövtolkar och arbetsterapeuter som arbetar inom taltjänst. Bland
timanställda finns också personer med erfarenhet från vård och rehabilitering av olika
slag. Meriterande för anställning är erfarenhet och kunskap om brukargrupperna,
alternativ kommunikation och tolkning.
Att använda tolk ger en möjlighet att
göra sin röst hörd också för människor med
röst-, tal- eller språkskador. Alla har rätt att

ta del av samhällsinformation och uttrycka
sin egen åsikt. Att kunna framföra sina synpunkter och sköta sina kontakter på egen
hand ger möjlighet att påverka sin egen
situation och omgivning.
Text: Anett Gösfeldt Borgström

1 Internationellt
Utanför Sveriges gränser finns liknande tolk-

service i Finland sedan mitten av 90-talet.
Där finns även en 40 veckors utbildning som
leder fram till ”specialyrkesexamen i tolkservice
för talhandikappade”.
I USA, Australien och på Nya Zeeland finns
”speech to speech” en förmedlingsservice där
personer med talskador kan få taltolkning vid
telefonsamtal.

taltjänst finns Teletal där man kan få
2 Förutom
hjälp med taltolkning vid telefonsamtal. Teletal
jobbar enbart med 3-partssamtal ”på distans”
– brukare och tolk sitter inte i samma rum.

3

Vill du läsa hela texten?
Gå in på http://epi.vgregion.se, klicka på Handi
kappförvaltningen, Tolktjänst, Mer om taltjänst.
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pletterar ett ofullständigt tal. Sker i direktkontakt med samtalspartnern eller via telefon i ett trepartssamtal. 2. Lässtöd: Tolken
läser upp kortare texter och förklarar ord
och innehåll. 3. Skrivstöd: tolken skriver
det som brukaren önskar, exempelvis
minnesanteckningar vid möten, blanketter,
brev, e-post. Vi erbjuder vardagstolkning,
som innebär många olika situationer: läkarbesök, myndighetskontakter, fritidsaktiviteter… Tolken kan vara med vid vitt skilda
situationer som på en valpkurs, vid inköp av
en tvättmaskin, en föreläsning om Skagenmålarna, hos socialtjänsten och så vidare…

Svar från Västra Götaland
Hur får man kontakt med taltjänst,
vem får ta kontakt?
Eventuella brukare kan själva kontakta Taltjänst, det krävs ingen remiss eller intyg.
Man kontaktar oss, så berättar vi om tjänstens innehåll och vårt arbetssätt, och brukaren berättar om sina behov. Vårdgivare och
anhöriga kan också vara den första länken
mellan oss och en brukare.
När kan man få tolktjänst?
I Västra Götaland kan man boka tolk till
alla dagar, och alla tider på dygnet. Man
måste dock boka i förväg om man vill ha
tolk ”utanför kontorstid”. Vi har ingen jour
eller beredskap som kan utföra akuta tolkuppdrag kvällar och helger.

Hur går ni tillväga inför ett uppdrag?
Efter att en ny brukare blivit registrerad,
kan man vid behov boka in kontaktträffar
för att tolken/tolkarna ska lära sig brukarens
behov och kommunikationssätt. Därefter
kan brukaren börja boka uppdrag. Ibland
bokas förberedelse inför ett uppdrag.
Brukaren delger då tolken vad han/hon vill
framföra på uppdraget. Det kan vara frågor/
synpunkter som skall framföras, som tolken
skriver ner. Vid behov kontaktas tolkstället
för att informera om att en tolk kommer att
vara med, och vad detta innebär.

Hur många tolkuppgifter kan ni hinna
med på en dag?
Antalet tolkuppdrag vi kan utföra under en
dag är helt beroende på tolkuppdragets
längd och platsen för uppdraget. Då Västra
Götaland är en stor region kan ett tolkuppdrag ta en hel dag för en tolk på grund av
restiden. Å andra sidan kan ett uppdrag
vara ett så kallat trepartssamtal, som utförs
då tolken är på Tolkcentralen, och brukaren
i sin bostad. Man ringer upp en tredje person
och tolken taltolkar och skriver minnes
anteckningar.
Hur många taltolkar har ni anställda hos er?
Vi har 3 heltidstjänster och 4 arvodestolkar
(timanställda).
Hur många brukare använder era tjänster?
Just nu har vi 74 registrerade brukare.
Några använder oss ofta (flera ggr/v) Andra
kanske bara vid enstaka tillfällen t ex vid
myndighetskontakter.
Hur fördelar det sig mellan personer med
afasi, dysartri och dyslexi?
Vår största brukargrupp är personer med
afasi – drygt 60 %, resten är jämnt fördelat på
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och dysartri.
Vi försöker informera alla målgrupper. När
det gäller afasi finns där den mest ”homogena” intresseföreningen, kanske har det
underlättat för oss att nå ut. Kanske kan
personer med dysartri eller dyslexi ha lättare
för att använda tekniska hjälpmedel? Eller
väljer de att undvika situationer där kommunikationen misslyckas? En del personer
med dysartri i kombination med andra
funktionsnedsättningar har personlig assistans som också ger kommunikationsstöd
(det finns dock personer med assistans som
också använder taltjänst). Vi fortsätter att
informera om att Taltjänst finns!
Vilka olika tolktjänster utför ni?
Vår service består av tre delar: 1. Talstöd:
tolken förtydligar ett otydligt tal eller komLogopednytt 6/08

Hälsning till logopeder:
Förmedla gärna kontakt eller berätta om
oss när ni träffar personer som ni tror kan
ha behov av Taltjänst.
Text: Anett Gösfeldt Borgström, Taltjänst
Västra Götaland (Göteborg)

”

Vi fick ett brev från Jaana Suorsa,
taltolk på Länscentret/Taltjänst,
Rosenlund Stockholm. Taltjänsten
hade just presenterats i tidskriften
Habilitering NU nr 1 2008 – ville
vi också skriva om taltjänst?
Det ville vi gärna.

”

Svar från Östergötland
Vad händer när man tagit kontakt med er?
När den första kontakten tagits med Taltjänst, görs en utredning om vad personen
har för styrkor/svagheter gällande kommunikation, vilken AKK-metod, i vilka situationer behövs tolk, vilka typer av stöd
behövs. För att en person ska kunna använda
sig av tolk måste brukaren och tolken kunna
förstå varandra och brukaren måste kunna
ta till sig informationen vid ett tolkuppdrag.
När kan man få tolktjänst?
Taltjänsttolkar går som regel att få tag på
måndag–fredag 8–16.30. Man kan då boka
tid till både dagtid, kvällar och helger. Ett
mål för framtiden är att vi ska kunna erbjuda

samma service som exempelvis teckenspråks
tolkarna, med dygnet-runt-beredskap.
Hur många tolkuppgifter kan ni hinna
med på en dag?
Ett uppdrag kan vara allt mellan 10 minuter
telefonstöd (3-partsamtal) till 8 timmars
uppdrag på en kurs. Vi servar hela Östergötland och har därför ibland långa restider.
Ett uppdrag innefattar både förberedelsetid
(t ex samtal med brukare, inläsning), tolktid, efterarbete (t ex i form av renskrivning)
och restid.
Hur många taltolkar är anställda hos er,
hur många brukare använder era tjänster?
Vi har idag 2 taltjänsttolkar i Östergötland.
Vi har ca 20 brukare på ett år, ca 400 uppdrag totalt. De grupper som är störst är personer med afasi och personer med dyslexi.
Vi har även brukare med cp-skada, unverricht-lundborgssyndrom med flera.
Verkar någon grupp ha bättre koll på att ni
finns, och vad tror ni det beror på i så fall?
Jag tror att det finns flera olika anledningar
till varför vissa grupper använder Taltjänst i
större utsträckning än andra. En person
med ”enbart” dyslexi kan ofta ta sig fram lite
lättare i samhället och har ofta lättare att ta
till sig information. De personer som har
många personer i sitt kontaktnät (anhöriga,
vårdinsatser, föreningar, …) har också ofta
större möjlighet att få tips om att vända sig
till Taltjänst. Det kan dock finnas ett visst
”motstånd” till att använda sig av tolk om
man har klarat av kommunikationen självständigt tidigare. En person som har en
medfödd skada ex har en cp-skada och alltid varit beroende av assistent har jag upplevt tar emot hjälp från taltjänst lättare.
Hur går ni till väga inför ett tolkuppdrag?
Mycket varierande beroende på uppdragets
art, vilket behov brukaren har och hur väl
man känner personen ifråga. Viktiga frågor
inför till exempel ett möte med banken kan
vara vilket typ av stöd personen vill ha? (ex
Talstöd och skrivstöd) Vad personen vill få ut
av mötet? Vad vill personen fråga? Eventuellt
kan man efter mötet gå igenom de anteckningar som blir (av skrivstödet). Har brukaren förstått informationen under mötet?
Hälsning till logopeder!
Det är viktigt att sprida informationen vidare
om taltjänst så att de personer som har rätt
till att använda sig av taltjänsttolk får information och möjlighet till detta. En tolk kan
hjälpa en person att få fram det den verkligen
vill säga (förbereda, ge trygghet vid möte
och så vidare) och kan också vara ett minnesstöd efter ett möte, förklara vad som hände
under mötet och hjälpa personen till nästa
kontakt!
Text: Rebecka Sandström, Taltjänst,
Östergötland (Linköping)
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Åtta deltagare kunde njuta av den vackra miljön i Runsten på Öland
där en kurs i Röst- och Rörelsepedagogik hölls i början av sommaren.
Under tre intensiva kursdagar (30/5–1/6) varierades teori med praktik
och Ann-Christine Ohlsson förmedlade sin kunskap på ett generöst
och ödmjukt sätt.

Stamningshjälpmedel och intensivterapi
Nätverksträff för stamningslogopeder 2008

Den 20–21 maj träffades Sveriges stamningslogopeder för tredje
gången. Nätverkssträffen anordnades i år i Landskrona i anslutning
till den Nordiska Konferensen om Stamning och Skenande tal i
Nyborg, Danmark.
Stamningshjälpmedel

Under dessa tre dagar fick vi lite teori bakom Feldenkreispedagogiken och Verbal
Guidning-metoden samt flera Feldenkreislektioner där vi själva fick prova på ATMövningar (Awareness Through Movement)
ledda av Ann-Christine. Vi fick även prova
olika logopediska röstövningar där vi enbart
skulle använda Verbal Guidning-metoden.

Instruktion eller imitation?

Verbal Guidning-metoden är en metod som
Ann-Christine lär ut som ett alternativ till
den traditionella metoden där vi lär patienterna genom imitation. Verbal Guidningmetoden går ut på att man instruerar
patienten verbalt och uppmuntrar patienten
att känna vad som händer i hans/hennes
kropp. Man uppmuntrar patienten att uppleva övningen utan att värdera/bedöma.
Man ska helt enkelt vila i det man upplever
och jobba utifrån det genom att prova göra
på olika sätt. Patienten blir på så sätt delaktig från början och ”äger” sin egen röst. På
detta sätt kommer man också ifrån att
patienten, när han/hon är hemma, saknar
logopeden som visar först.

har upptäckt vad som händer i kroppen
upptäcker han/hon också att han/hon på
olika sätt kan manipulera sin kropp och röst
till att låta och kännas på ett annat sätt. För
mig är detta arbetssätt också gynnsamt när
jag försöker förmedla hur hela kroppen
hänger ihop och hur röst och känslor är
sammankopplade. När man genomgår röstbehandling handlar det för många av mina
patienter om att upptäcka och förstå dessa

samband samt att hitta ett nytt förhållningssätt till den egna kroppen och den omgivning kroppen lever i. Genom Ann-Christines
kurs och de andra deltagarnas tankar och
erfarenheter känner jag att jag tillsvidare
kan vila tryggare i mitt arbetssätt.
Stort tack Ann-Christine Ohlsson och
alla deltagare för dessa lärorika dagar.
TEXT & FOTO: Jasminka Pinjagic
Logopedmottagningen, Katrineholm

Ökad medvetenhet

Jag har lärt mig att på ett tydligare sätt uppmuntra patienten att känna efter vad som
händer i hans/hennes kropp och premiera
sin förmåga att känna små skillnader i kroppen. När patienten på detta medvetna sätt

I den första programpunkten informerade
logopederna Eva Alenbratt och Maria Sporre
som arbetar i DAHJM, Datoriserade Hjälpmedel inom Habilitering och Hjälpmedel i
Region Skåne, om stamningshjälpmedel.
Att Skåne blivit först med att lämna ut stamningshjälpmedel har flera orsaker: brukare
har frågat efter hjälpmedel, det finns ett
långsiktigt sortimentsarbete inom hjälpmedelsverksamheten, det har gjorts förändringar i handboken men framför allt finns
det logopeder inom hjälpmedelsverksamheten.
Stamningshjälpmedlet är ett samtalshjälpmedel; ett hjälpmedel för mer talflyt
och för ökad aktivitet och delaktighet. Man
har valt Speech Easy, modellen med apparaten bakom örat, eftersom den är lätt att
bära, lätt att hantera, har funktionerna DAF
och FAF, har volymkontroll samt ”på och
av” funktion. Hjälpmedlet lämnas ut till
vuxna samt barn över 12 år och under 2007
och 2008 har man lämnat ut 14 utrustningar
och 2 har återlämnats. Hjälpmedlet provas
ut av logopeder på DAHJM tillsammans
med hemlogoped. För barn under 18 år är
medföljande förälder obligatorisk. Uppföljning sker därefter hos hemlogoped samt,
efter 6 månader, på DAHJM.
Enligt litteraturen blir ca 75 % hjälpta i
någon mån och detta stämmer bra med vad
man har sett hos de patienter som hittills
fått hjälpmedlet i Lund. En sak som förvånar är att en del känner sig hjälpta även om
det inte hörs någon större skillnad i deras
tal. Detta skulle kunna tolkas som att spänningen minskar och att detta gör att patienten känner sig mindre trött samt har lättare
att vara koncentrerad på och hålla fokus i
talet. Störst hjälp fick brukare med grav
stamning.
Nästa punkt på programmet var filmen
Cluttering av Ken St Louis och Florence
Myers. Filmen kan köpas från Stuttering

Foundation och tar upp hur skenande tal
ska definieras liksom hur man diagnostiserar och behandlar. Man får också höra personer med diagnosen berätta om sina erfarenheter.

Samordnad stamningsutbildning?

Vid förra mötet diskuterades vad stamningsmomentet på de olika utbildnings
orterna innehöll och Barbro Johannisson
har under året varit i kontakt med ansvariga
på varje utbildningsort och redogjorde nu

En av arrangörerna Lotta Browall från Landskrona.

för de svar hon fått in. Examensbeskrivning
fastställs av högskoleverket och är gemensam för alla utbildningar. Beskrivningen
handlar om studentens kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Utifrån
denna utformar varje enskilt universitet
sina lärandemål, lärandeaktiviteter och sin
examinationsform utifrån Bolognamodellen. Många kursplaner genomgår just nu en
förändring och det är svårt att göra direkta
jämförelser mellan utbildningsorterna.
Dock konstaterades att det finns skillnader
både i antal undervisningstimmar och i
praktikinnehåll. En del utbildningsorter
tyckte att stamningsutbildningen borde
vara mer likvärdig i landet medan andra

menade att det är bra att utbildningsorterna
profilerar sig.

Intensivterapi för barn och vuxna

Ineke Samson och Chris Ramberg informerade om årets intensivstamningsterapi.
Terapin sker i internatform och är uppdelad
i tre delkurser. Det blir i år två omgångar för
barn.
Vuxenintensiven är en individuellt
baserad terapi och målen sätts av varje deltagare och hans terapeut. Det är en integrerad terapi med både flytskapande och stamningsmodifierande tekniker. Det finns ett
labb som är öppet hela dagarna och vissa
tider bemannat med logoped. Dit kan man
gå själv, med annan deltagare eller med sin
logoped. Det blir dock ingen intensivterapi
för vuxna i år eftersom man fått in alltför få
anmälningar.
Det finns för intensivstamningsterapin,
liksom överallt inom logopedin, ett behov av
utvärdering och man planerar att göra utvärdering enligt ”Systemisk mötesmetod”;
patientens muntliga redovisning av sina
upplevelser av vården sker vid ett möte mellan patient och företrädare på olika nivåer
för den specifika vården.
Onsdagen inleddes med diskussion
kring vårt samarbete med stamningsförbundet. Förbundet har i samarbete med
sina medlemmar och logopeder som arbetar med stamning tagit fram nya informationsbroschyrer om stamning hos barn och
vuxna som snart kommer att finnas till försäljning.

Individuell stamningsterapi för barn

Vid den avslutande punkten ”ordet är fritt”
diskuterades framför allt Lidcombeprogrammet i Sverige. De flesta landsting kan
idag erbjuda Lidcombeterapi. Erfarenheterna i Sverige är goda
men det tar i genomforts. på sidan 16
snitt längre tid att nå

Nöjda kursdeltagare med kursledare Ann-Christine Olsson.
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resultat än i Australien. En anledning till
detta kan vara att de barn som erbjuds Lidcombe i Sverige stammar mer och har stammat längre tid. Lidcombe erbjuds till barn
som stammat minst 10 månader och är i
åldern 2–5 år. 4 års ålder anses vara en optimal ålder för träning. Positiva bieffekter är
att barnen får mer uppmärksamhet från
föräldrarna, ökad språklig stimulans samt
förbättrad koncentration. I Lidcombeprogrammet ligger fokus hela tiden på det flytande talet medan stamningen har en mer
undanskymd roll. Den som inte är helt
stamningsfri efter 30 veckor får övergå till
någon annan terapiform, till exempel stam-

ningsmodifierande terapi. Det pågår en
uppföljning och utvärdering av Lidcombe
behandling i Sverige. Ett alternativt sätt att
arbeta är att initialt arbeta enligt Michael
Palin Centers PCI (Parent Child Interaction
Therapy) och om stamningen trots detta
kvarstår gå över till Lidcombe eller stamningsmodifierande terapi.
Förslag inkom att nästa möte arrangeras i
Västerås i anslutning till logopedstämman i
Uppsala 23–24/3 2009.
Text & Foto: Cecilia Lundström
Engagerade stamningslogopeder i publiken.

Premiär för Svenska Logopedförbundets
uppsatsstipendium!
Svenska Logopedförbundet har instiftat en stipendiefond.
Skicka in din uppsats för granskning så kanske just du har
möjlighet att erhålla stipendiet som delas ut i samband
med Logopedstämman 2009. Mer info på webben!
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QULTURUM – i samverkan med logopederna, Landstinget Jönköpings län och Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet inbjuder till

Nationell konferens i logopedi 20–21 november 2008 i Jönköping
Aktuell logopedisk forskning och utvecklingsarbete i Sverige
Tid och plats
20–21 november 2008
Konferensen startar med inregistrering kl 09:00 den 20 november
Jönköpings Hotell & Konferens
Program torsdagen den 20 november
09:00–09:30 Registrering & kaffe
09:30–10:10 Inledning – Anette Lohmander, logoped och professor
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
10:15–10:40 Korta parallella föredrag
10:45–12:15 Evidensseminarium/Workshop – tre parallella
12:15–13:30 Lunch
13:30–14:30 Forts. evidensseminarium – Hur går vi vidare?
14:30–15:00 Kaffe
15:00–15:25 Korta parallella föredrag
15:30–17:00 A
 rbetsglädje – Livsglädje, ett resultat av dina tankar
– Susanne Fredriksson, Malmö
17:00–
After work med mingel
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Program fredagen den 21 november
08:30–09:30 Pedagogiska processer i vården – Marianne LindbladFridh, filosofie doktor, leg, sjuksköterska Hälsohögskolan, Jönköping/Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
09:30–10:00 Kaffe
10:00–11:25 Korta parallella föredrag
11:30–12:30 Lunch
12:30–13:25 Korta parallella föredrag
13:30–14:00 Avslutning
Kostnad och anmälan
Konferensavgift inkl. mat och kaffe för två dagar: 950:-/deltagare
exkl. moms. Anmälan kan ske på www.lj.se/logopedi eller till Hanna
Gustafsson, Qulturum, Box 702, 551 20 Jönköping senast 1 oktober
2008.
Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av Birgitta Henning, logopedmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, tfn 036-32 17 39 samt av
Hanna Gustafsson, Qulturum Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,
tfn 036-32 12 15 samt på www.lj.se/logopedi
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Neurologopedi
på Sahlgrenska
fyller 10 år!
År 1998 organiserades neurologopederna
på de olika sjukhusen i Göteborg så att de
alla kom att tillhöra samma enhet, enheten
för Neurologopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan starten har enheten
vuxit till mer än dubbelt så många tjänster
och i skrivande stund består den av 22
anställda neurologopeder och en chefslogoped. Oförtruten lobbyverksamhet är en
orsak till ökningen, men det faktum att vi
blivit mer synliga, då vi i stor utsträckning
blivit teammedlemmar på våra avdelningar
snarare än konsulter, har också ökat kunskapen om vad vi kan bidra med.
Logopednytt 6/08

Logoped Helene Gustavsson passar på att visa Lexia för
Geriatrikens verksamhetschef Eva Sixt och andra intresserade.

Men vi kan inte vila på lagrarna. Logopedbemanningen är fortfarande för låg på vissa
avdelningar och sjukhus. Försök med
utflyttning av tjänster till primärvården visar,
precis som vi alltid vetat, att behovet av
logopeder inte tar slut i och med att patienten
skrivs ut från sjukhuset. Kvalitetssäkring,
målarbete och vidareutbildning inom
specialiteten har byggts upp och behöver
vidareutvecklas. Ännu finns mer att göra!
Neurologopedi/SU, Göteborg,
genom Malin Sixt Börjesson

LN:s redaktörer passade också på att fira med
kollegan Helene.
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Studentuellt

Lediga platser & kurser
Habiliteringen
Sollefteå sjukhus
söker Logoped
Barn-och ungdomsneurohabilitering med
DAMP-verksamhet, LSS-hanläggning samt
vuxenhabilitering, bildar tillsammans
Sollefteå habilitering.
Vi jobbar i tvärprofessionella team
bestående av läkare, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, psykologer, socionomer,
specialpedagoger, logoped, fritidskonsulent
och teamsekreterare.
Kvaliﬁkationer: Leg. logoped. Gärna med
erfarenhet av habiliteringsarbete. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet och
samarbetsförmåga. Körkort erfordras.

Två veckor på avd. 82
När jag fick veta att vi logopedstudenter i Linköping har möjligheten att göra två veckors tjänstgöring på
sjukhusets kliniska undervisningsavdelning (KUA) tänkte jag; ja varför inte? För mig som saknar arbetslivs
erfarenhet inom vården var detta extra lämpligt, och dessutom förberedande inför nya sommarjobbet på
ett äldreboende. Den avdelning som jag gjorde min placering vid var avd. 82 – geriatriken.
Hälsouniversitetet i Linköping var först i
Sverige med att ha en studentdriven sjukhusavdelning och många andra universitet
har följt efter. För läkare, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster är detta
ett obligatoriskt moment i utbildningen,
men för oss logopeder är det helt frivilligt.
Huvudsyftet med KUA är inte rent yrkesspecifika uppgifter utan fokus ligger istället
på samarbete studenter emellan och basal
omvårdnad av patienterna. Detta var tur
just för min del eftersom det vid tidpunkten
var ganska ont om patienter med tydligt
logopediska behov. Det gällde att ha ögonen
öppna och hugga i alla logopedstrån som
fanns.
Studenterna på KUA delas upp i två
vårdlag som arbetar dag- eller kvällsskift.
Mitt vårdlag bestod av en läkarstudent och
tre sjuksköterskestudenter. Dessutom fanns
en sjukgymnaststudent och en arbetsterapeutstudent som tillhörde båda vårdlagen
så att alla kunde ta del av deras kunskaper.
Vi skötte själva allt arbete men hade tillgång
till ordinarie personal som även fungerade
som handledare. Efter avslutat arbetspass
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reflekterade vi alla tillsammans över dagens
händelser.
Givetvis hade jag en hel del förväntningar men även farhågor med mig till
första dagen. Jag kände förväntan över att
faktiskt få chansen att vara logoped ”på riktigt”. Nu skulle jag kanske få möjlighet att
genomföra bedömningar och tester helt på
egen hand – utan en praktikhandledare som
iakttar och bedömer min insats. Tankar
som gjorde mig nervös var ”tänk om de
andra inte vill hjälpa till?”, ”tänk om jag inte
kan det som förväntas av mig?” och ”vad
gör jag om ingen lyssnar på vad jag har att
säga?”.
Under mina veckor behövde jag inte stå
ansikte mot ansikte med någon av mina
största farhågor. Teamarbetet fungerade strålande och alla var delaktiga och hjälpte till
där det behövdes. Samtliga var nyfikna och
mottagliga för det logopediska perspektiv
jag kunde ge med hjälp av mina kunskaper.
Utöver den basala omvårdnaden som
att ta hand om patienterna, hjälpa dem med
bland annat hygien och förflyttning från
punkt A till punkt B, fick jag en del möjlig-

heter att använda mina logopediska kunskaper. Jag genomförde måltidsobservation,
klinisk sväljningsbedömning och Boston
Naming Test. Trots att ett år gått sedan jag
sist gjorde en sväljningsbedömning gick det
hur bra som helst och som tur var hade
patienten inga allvarliga svårigheter. BNT
gjorde jag mer för att öva på testmaterialet
än ett faktiskt behov från patientens sida,
men jag tror ändå att vi båda fick ut något
av stunden. Som logopedstudent tycker jag
förstås att den kommunikativa biten är särskilt viktig och det kändes som att de flesta
av patienterna uppskattade att någon tog sig
lite extra tid för just dem.
Avslutningsvis kan jag säga att detta
varit två givande veckor och jag känner att
jag efter KUA fått mer kunskap gällande de
andra professionerna och deras roller. Och
det är, afasi- och dysartribrist till trots, en
erfarenhet som gjort mig säkrare i mötet
med patienterna och i rollen som logoped
och jag hoppas att fler logopedstudenter tar
chansen att prova på detta.

Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete med
rika möjligheter till egna initiativ. Möjlighet
till fortbildning och auskultation. Regelbundna yrkesträffar med logopeder i länet.
För information kontakta:
Verksamhetschef Katarina Källman
tfn 0620-195 65
katarina.källman@lvn.se

Välkommen med din ansökan senast
25 september till Sollefteå sjukhus,
personalenheten, 881 04 Sollefteå.

Läs mer på www.lvn.se/jobb

Hjälpmedelscentral Syd söker

Hjälpmedelskonsulent
(Leg. logoped)

Hjälpmedelscentral Syd är en enhet inom Hjälpmedel Stockholm
som på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för
drift av hjälpmedelsverksamhet för den södra delen av
Stockholms län. Hjälpmedelscentralen ska ge kvalificerad
konsulthjälp samt en effektiv och tillförlitlig hjälpmedelsservice
åt förskrivare och brukare i södra länet. På Konsulentsektionen
arbetar 28 hjälpmedelskonsulenter.
Som hjälpmedelskonsulent ger du förskrivare och brukare råd
och stöd vid val av hjälpmedel. Du arbetar i kommunikationsgruppen där sortimentet omfattar larmsystem, omgivningskontroll, styrsätt, kommunikationshjälpmedel och kognitionshjälpmedel och du träffar både vuxna och barn. Arbetet omfattar
utprovningar av hjälpmedel, utbildningar till förskrivare samt
sortimentsarbete. Konsultationerna sker både på hjälpmedelscentralen men hembesök är också vanligt. Du arbetar ofta tillsammans med andra yrkeskategorier, t ex anpassningstekniker
och externa leverantörer.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Du skall ha god social
förmåga, då du har mycket kontakt med förskrivare och brukare.
Arbetsuppgifterna kräver att du är bra på problemlösning, har en
bra struktur i ditt sätt att arbeta samt att du är flexibel och kan
växla mellan olika hjälpmedelsområden. Kontakten sker i form
av konsultation eller telefonrådgivning vilket kräver att du är bra
på att lyssna och analysera behoven för att kunna ge bra stöd.
För tjänsten krävs leg logoped och har långvarig erfarenhet från
arbete med olika kommunikationshjälpmedel och olika diagnosgrupper. Erfarenhet av arbete med andra hjälpmedel inom
kommunikationsområdet (hjälpmedel vid läs- och skrivsvårig
heter, styrsätt till dator, närlarm, omgivningskontroll samt
kognitiva hjälpmedel) prioriteras, liksom erfarenhet av arbete
inom habilitering. Datorvana och B-körkort är ett krav.
Tjänsten är tills vidare, heltid, 40 tim/vecka.
Arbetstid: månad – fredag, flextid tillämpas.
Tillträde snarast.
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Hjälpmedelsverksamheten kommer att övergå i privat regi
fr o m 2009-01-01. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den
anställde tackar ja till att gå över till den nya arbetsgivaren.

Legitimerad logoped
till logopedmottagningen i Ljungby
För mer information gå in på www.ltkronoberg.se
och klicka på ”Jobba hos oss” eller kontakta verksamhetschef Maritha Björklund, 0372-58 51 44,
e-post [maritha.bjorklund@ltkronoberg.se]
eller logoped Ninnie Karlsson, 0372-58 51 47,
e-post [ninnie.karlsson@ltkronoberg.se].

Låter det intressant och du vill veta mer ring, sektionschef
Anne Grufman, tfn 08-616 48 97 eller 073-661 87 32. Facklig
kontaktperson: SACO Annika Cromvall tfn 08-616 48 71.
Välkommen med din ansökan märkt HjC 04/08 senast den
28 september 2008 adresserad till:
Hjälpmedel Stockholm
Eraslan Örgün
Box 139, 125 23 Älvsjö
Helst via e-post: eraslan.orgun@sll.se

Medflyttarservice – ring 0470-74 50 05
eller besök www.medak.info
www.ltkronoberg.se

TEXT & FOTO: Ellinor Sjölund, kurs 3, Linköping.
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Logopedenheten s˛ker

Sista möjligheten inom detta projekt!

Leg Logopeder

Läs en distanskurs inom

GRAVA TALOCH SPRÅKSVÅRIGHETER

2 tillsvidare och 2 vikariat
Kontaktperson: Rose-Marie Svensson,
V�rdenhetschef, Tfn 026-15 47 11

L�s mer p�
www.lg.se/jobb
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Oslagbara löner och semestervillkor
Arbetsuppgifter och arbetsgrad enligt önskemål

Anmäl dig på www.studera.nu senast 15/10

REHABCENTER AB
söker logoped
Vi söker en logoped med erfarenhet av AKK
och intresse av att arbeta med människor,
kommunikation och teknik.
För mer information kontakta Stefan Tingström
stefan@rehabcenter.se
08 – 768 25 00
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För information om respektive kurs se:

http://sherwood.lh.umu.se/gravsprak2009 eller
http://sherwood.lh.umu.se/specsprak2009

Gör som Christine Hyll, Anna Öckerman, Åsa Engström, Anette Fällman, Mia Forsberg,
Vivi Behr, Maria Paulin, Amanda Parknäs, Andrea Lind, Johanna Hoas, Sara Jonasson,
Magdalena Gentzel Nienkerk och Suzanne Johansson:
Häng med på tåget när Logopedbyrån Dynamica nu drar fram över Stockholm och låt mig
skapa din drömtjänst!

Kurserna ges i samverkan mellan:
-«iV>«i`>}}Ã>ÊÃÞ`} iÌi]Ê>ÀÃÌ>`ÃÊÕÛiÀÃÌiÌ]Ê>Ê
}Ã>ÊV Ê1iFÊÕÛiÀÃÌiÌ°Ê

Åsa Ylipää 08 -744 40 15
www.logopedbyran.se

www.rehabcenter.se

Språk!

Tal!

Läs!

Skriv!

NYHETER FÖR SPRÅK- OCH TALUTVECKLING
Cd-skivan SuperNova-spel

Vi söker nya medarbetare
Skaraborgs Sjukhus

Enhetschef
till Logopedenheten
med placering i Skövde

Logopeder till Huddinge
Viva Logopedi arbetar med Barn och Dyslexi.
Vi är efterfrågade och behöver fler duktiga
medarbetare.
Läs mer på www.vivalogopedi.se eller kontakta
verksamhetschef Camilla Öberg
camilla.oberg@vivalogopedi.se, 0709-88 65 48
Annonser Olycksfall 90x60

2005-01-21

12.59

Sida 2

Tillsvidare. Omfattning samt tillträde enligt överenskommelse.

Akademiska söker logopeder

Folke Bernadotte
regionhabilitering

Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.
Verksamheten vid Folke Bernadotte regionhabilitering
vänder sig i första hand till barn och ungdomar med
neurologiska funktionshinder.

Ref.nr: K 23/08
Upplysningar: Verksamhetschef Mats Bende,
tfn 0500-43 16 30.
Sista ansökningsdag: 2008-09-26.

www.vgregion.se/jobb

Olyckor händer. Har du tur
händer det på arbetstid.
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

Vi har en utbildningsverksamhet där vi erbjuder
kurser med fast program men även utbildningsdagar
och föreläsningar utifrån era önskemål.
För mer information besök vår hemsida

Akademiska söker logopeder
www.akademiska.se/fbh

Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.

• skräddarsy spelslingor och
träningsark efter varje barns behov
• konsonantkombinationer
• singelfonem
• vokaler
• minimala par
• ca 550 bilder
• 18 spelslingor utskrivbara på A4
i färg el. svart-vitt
• rutsystem

Vilja-spelet/språkkommunikation

spelet som övar...
• ordförråd
• uttryck i svenska språket/talesätt
• kategorier
• hur man formulerar korrekta svar
på vardagsfrågor
...och som används...
• i allt språkutvecklande arbete
• av logopeder, talpedagoger, modersmålslärare m.ﬂ.
• av pedagoger som arbetar i förberedelseklasser

”ordet”- samlingen

• cd-skiva med 22 av ”ordets”
dubbelsidiga spelplaner
ww Välk
• övningshäften
Pro w.fra omm
• spelregler
en
mt
du
• samtliga utskrivbara på talu kter f id.ne till
tve ör s t/or
A4 i färg el. svart-vitt
prå de
ck

ling
t
k
m. - och
m.

Beställningar: ”ordet” AB Box 302 36 104 25 Stockholm
www.framtid.net/ordet fax: 0140-640 56 tel: 0705-676 676 eller 0705-676 712
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Kurskalendariet
Attention! Congress!
Call for papers
http://www.cplol.eu/current_info-filer/1%20announcement.pdf

European Clinical Specialization Fluency Disorders
(ECSF), 20 hp.
Kursen riktar sig till er som arbetar som logopeder och är
intresserade av stamningsområdet. Anmälan och ytterligare
information finns på www.ecsf.eu.nl. Kursen kommer att starta
med en första intensivvecka i Antwerpen i April 2009 och sista
ansökningsdatum är 15 oktober 2008.
För ytterligare information maila gärna
barbro.johannisson@neuro.gu.se

Bli vän med det skrivna ordet – Den femte nordiska
kongressen om dyslexipedagogik 14–16 augusti 2008
Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre,
Folkets hus, Stockholm.
Svenska Dyslexistiftelsen, tel 08-524 868 25, fax 08-31 30 09,
e-post svenska.dyslexiforeningen@neuro.ki.se
www.dyslexiforeningen.se. www.dyslexistiftelsen.org

Kursdagar som SÖK håller i höst:
18/9    Grafisk AKK, GAKK metodkurs
14/11 Nationellt TAKK-seminarium, Lund
27/11  Grafisk AKK, GAKK, uppföljningsdag
Vidare information och anmälningsblanketter finns på SÖKs
hemsida: www.sokcentrum.se

Dysfagidagar i Helsingborg, 23–24 oktober 2008.
Torsdag–fredag 23–24/10 2008
Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 (Knutpunkten), Helsingborg
Deltagandet är kostnadsfritt men platsantalet är begränsat. Mejla
eller skicka in din anmälan till ena eller bägge dysfagidagarna
senast 6 oktober 2008.
För info och anmälan kontakta: Per Svensson, logoped
Rehab öppenvård, Helsingborgs lasarett, 251 87 Helsingborg
per.o.svensson@skane.se

FMLS dysleximässa
24–25 oktober 2008, Europaporten Malmö
För mer information – se www.fmls.nu eller kontakta
Eva Wiklander på telefon 08-665 17 00.

The 3rd International Symposium on Communication
Disorders in Multilingual Populations
6 to 8 November 2009 – Rodon Hotel, Agros Cyprus
For further details, travelling and hotel: Top Kinesis Travel –
P.O.Box 27031, 1641 Nicosia, Cyprus. Tel: 357 22 713716
Fax: 357 22 869735. E-mail: synedrio@topkinisis.com

Kurser i logopedi vid Uppsala universitet

av Helena Wandin, logoped
och Anna Ås, specialpedagog
Boken vänder sig till dig som arbetar i förskola och
skola och möter barn med rörelsehinder.
Den innehåller både teori och praktiska idéer
om hur man kan underlätta samspel mellan barn.
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Blekinge Läns Landsting
Petra Hagstrand-Westrin
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se
Barbro Kärvhag
barbro.karvhag@ltblekinge.se

HT08:
Logopedi vid flerspråkighet, 7,5 hp (v 37–41)
Anmälan och info: Logopedprogrammet@neuro.uu.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström
asa.rundstrom@ltdalarna.se

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

Region Skåne, Ystad
Linda Bauhn
linda.bauhn@skane.se

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

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

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

Västra Götalandsregionen
Anneli Åkerberg
anneli.akerberg@vgregion.se

Nils Johansson
nils.johansson@nll.se

VT09:
Klinisk handledning II – Röst, 3 hp (v 04–07)
Klinisk handledning II – Kommunikation vid förvärvad
hjärnskada, rehabilitering, 3 hp (v 10–13)
Dysfagi vid neurologiska sjukdomar, 7,5 hp (v 14–22)
Ansök via www.studera.nu senast 15 oktober
Kurs i röstergonomi på Akademikerhuset i Nacka
den 19 september med Maria Södersten och Christina Lindhe,
arrangör Svenska Logopedförbundet
Kurs: ”Språkstörningar vid olika sorters demenser – behövs
logopedens kunskaper?” den 14 november med Per Östberg
arrangör Svenska Logopedförbundet och Uppsala Universitet
Chefskonferens ”Verktyg i vardagen och redskap att möta
morgondagen”, 27–28 november. Svenska logopedförbundet
i samarbete med FSA, LSR och Dietisternas Riksförbund
Logopedstämma 23–24 Mars 2009 i Uppsala,
Svenska Logopedförbundet

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

Eslövs Kommun
Anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

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

Region Skåne
Margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

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

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

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

Katrin Dahl
katrin.dahl@skane.se

Öppen föreläsning: Måndag 22 september, 13–14:30, Uppsala
Akademiska sjukhus, Ingång 15, 2 tr:

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

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

”Don’t forget the forgotten. The role of speech therapists
concerning beginning dementia.”, Prof. Jürgen Steiner, director
of the Departement of Logopedics, Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik HfH, Zürich.

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

Region Skåne, Lund
Agneta Ivanov
agneta.ivanov@skane.se

Landstinget i Kalmar län
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

Ska vi leka?

Att underlätta samspel mellan
barn med rörelsehinder och deras
jämnåriga i förskola och skola.

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

• Bakgrund – beskrivning av faktorer hos barn
med rörelsehinder och i deras omgivning som
påverkar samspel med kamrater.
• Arbetsmaterial – för kartläggning och planering av samspelsfrämjande arbete kring ett
enskilt barn.
• Åtgärder – konkreta förslag till hur man kan
arbeta i vardagen.

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

Anna Rensfeldt
annarensfeldt@hotmail.com
Malmö stad/kommun
Anna Pohjanen
anna.pohjanen@pub.malmo.se

Yvonne Svensson
yvonne.svensson@vgregion.se

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

Västra Götalandsregionen,
Sahlgrenska sjukhuset
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www.hjalpmedelstorget.se

Boken kan köpas från Folke Bernadotte
regionhabilitering, Uppsala. www.fbh.nu
Utgiven 2007, 93 sidor.
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Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

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

I nästa nummer

I mitten av juni var Aura Kagan på besök i Sverige, och ett
hundratal logopeder fick konkreta verktyg och exempel på
arbetssätt för sitt fortsatta arbete med människor med afasi.
Läs mer om detta i nästa nummer, som kommer ut den
23/10!

Logopedstämman 2009, 23–24/3, Uppsala.
För mer information se www.logopedforbundet.se

Gör det roligt att testa och träna hörselskärpa!
HöraTal är ett pedagogiskt spel och verktyg för auditiv test och träning

