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Styrelsen träffades nyligen i ett höstvackert Göteborg
med en diger dagordning som innehöll möte med Logopednytts redaktörer
och olika frågor om tidningen: skall vi ha en eller två redaktörer? Är dagens
antal nummer bra? Skall vi byta tryckeri? Varför har annonsintäkterna minskat?
Hur skall vi få medlemmarna att skicka mer vetenskapliga artiklar, något som
efterfrågats av många logopeder i landet. Vi diskuterade vilka frågor, förutom
den ständigt aktuella specialistfrågan, som SLOF skall lyfta på mötet med
utbildningsanordnarna. Det var även dags för ett nytt Citruskort, gratiskorten
som SLOF låtit trycka upp. Två diagnoser som inte uppmärksammats är
dysfagi och dyslexi. Idéerna stod som spöregn i backen: En mås med en stor
torsk i näbben eller en människa med en dubbel special instoppad i munnen,
till slut blev det... nej, det får ni se på landets caféer eller beställa gratis från
DIKs hemsida. Och så har vi 2009 års logopeddag, kommer CPLOL med tema
eller skall vi välja att lyfta upp skollogopedin? En fråga som högaktualiserats
genom regeringens fokusering på förändringar i skolan.
Stämman 2009 tog en stor del av mötet, även om alla talare är klara finns
det fortfarande många frågetecken. Offert för lokalhyror, plats för utställare
och utrymme för förbundsmötet. Med förhoppning att locka fler logopeder
att närvara vid förbundsmötet valde vi att lägga mötet i anslutning till
Stämman. På förbundsmötet väljs ordförande och styrelse, redaktions
kommitté för Logopednytt utses. Medlemsavgiften bestäms och styrelsens
verksamhet under den gångna mandatperioden granskas. De totalt 40
delegaterna till förbundsmötet utses till största delen av lokalavdelningarna.
På lokalfacklig nivå samt i SLOFs styrelse har vi brist på representanter från
Stockholm och Uppsala, det innebär att huvudstaden med omnejd inte är med
och bestämmer. Nätverket för privatpraktiserande logopeder (PLOG) har rätt
att utse en delegat och studentsektionen (SLOSS) fyra.
Inför förbundsmötet har du som medlem möjlighet att lämna in motioner
med frågor du vill att kommande styrelse skall arbeta med. Dessa tas upp till
behandling och beslut på förbundsmötet.
Du kan redan nu lämna in förslag till ingrid.kongslov@dik.se. Ju fler
motioner dess bättre, då får vi en tydligare bild av vad våra medlemmar
anser vara viktiga frågor för yrkeskåren.

Så vad skall Svenska Logopedförbundet
syssla med? Det är du som bestämmer.
Prenumerationspris: 530:-/år
Temanummer:
50:-
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Marika Schütz
3

Nytt från styrelsen

• Under hösten har intensivt arbete bedrivits
för att föra upp logopeders roll i skolan
på agendan. Detta framförallt med anled
ning av den nya skollag som regeringen
kommer att presentera.

• CPLOLs arbetsgrupper möttes i Paris
den 24–26/10. Kongressen i Ljubljana,
Sloveninen samt Europeiska Logopeddagen
2009 var frågor som stod i fokus. Rapport
kommer i senare nummer av LN.

• Svensk Förening för Foniatri och Logopedi,
SFFL, höll sin årliga kongress i Stockholm
den 10–11/10. SLOF representant fanns
självklart på plats.

• Under hösten har tre nya gratisvykort
tagits fram. Mer information finns på
webben där de även kan beställas
kostnadsfritt.

• Den 12/10 träffades företrädrare för
logopedförbund och yrkesföreningar
inom Norden på initiativ av NSLF,
Nordiskt Samarbetsråd för Logoped och
Foniatri, för att diskutera formerna för
ett utvecklat nordiskt samarbete.

• Arbetet kring Logopedstämman samt
förbundsmötet har intensifierats under
hösten. Uppdaterad information om dessa
båda arrangemang finns på hemsidan;
www.logopedforbundet.se

• Det årliga nationella utbildningsmötet
inom logopedi hölls i Stockholm den
13–14/10. SLOF deltog givetvis och lyfte
bl a frågan om harmonisering av logoped
utbildningar i Europa.

• Missa inte att skicka in nomineringar
till SLOF-priset samt uppsatsstipendiet
ur Gunnar Bjuggrens minnesfond.
Mer information på annan plats i detta
nummer av LN samt på webben!

• Styrelsen höll telefonkonferens den 21/10,
nästa styrelsemöte äger rum den 1/12.
Ingrid Kongslöv
Ordförande

Vem ska få Svenska Logopedpriset 2009?
Sedan 1992 har SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET vartannat år delat ut ett pris till en
kliniskt verksam logoped som gjort ett förtjänstfullt arbete. SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS
pris 2007 tilldelades Per Svensson, Helsingborg efter följande nomineringar:
”Jag vill föreslå dysfagikämpen Per Svensson till logopedpriset 2007. Motiveringen är förstås att han är en mycket
duktig logoped i många avseenden men framför allt när
det gäller dysfagi! Jag tror det var så att han introducerade
FUSandet i logopedisk verksamhet i Sverige. Han har också
dragit igång dysfagiverksamheter på Sahlgrenska, Sunderby Sjukhus, Luleå och nu även på Helsingborgs Lasarett.
Han är generös med sin kunskaper och delar med sig till
alla som frågar. Det finns säkert många som är slitvargar
i denna bransch, men Per är definitivt en av dem.”
”Jag vill föreslå Per Svensson som SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET-pristagare. Om det inte hade varit för
honom hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern när
det gäller dysfagi.”
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VEM ska bli 2009 års pristagare?

Du har nu, själv eller tillsammans med kollegor, möjlighet att
nominera någon du tycker förtjänar den samlade logopedkårens
uppskattning. Diskutera och lämna ett förslag tillsammans med
en motivering till din LFFare inom länet. Svenska Logopedför
bundets styrelse utser pristagaren utifrån de förslag som inkommit.
Förslag på person tillsammans med motivering ska vara styrel
sen tillhanda senast den 15:e november 2008. Skicka förslagen
till din LFFare eller till ordföranden i Svenska Logopedförbun
dets styrelse: ingrid.kongslov@dik.se
Vi i styrelsen ser alltid fram emot denna uppgift och tycker
det ska bli roligt att få dela ut priset vid ett tillfälle då många av
Sveriges logopeder är samlade! SVENSKA LOGOPEDFÖR
BUNDETS pris kommer denna gång att delas ut i samband med
Logopedstämman 23–24 mars 2009 i Uppsala.
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Säkra framtidens vård:
Satsa på klinisk forskning!
Det var titeln på en paneldebatt
som anordnades av förbunden
inom Saco Vård under Almedalsveckan den 10 juli 2008 med
fokus på klinisk forskning inför
den forskningspolitiska proposition, som kommer i höst.
Bakgrunden är att en arbetsgrupp
med representanter från 10 fackförbund inom Saco Vård träffats
ett antal gånger under våren och
diskuterat sig samman kring
behoven att stärka den kliniska
forskningen utifrån den utredning
”Världsklass! – Åtgärdsplan för
den kliniska forskningen”, SOU
2008:7, som Olle Stendahl varit
huvudsekreterare för.

I ett tidigare nummer av Logopednytt fanns
ett upprop ”Säkra den kliniska forskningen!”
som arbetsgruppen bakom Saco Vård
utarbetat och som gått ut som ett pressmed
delande i samband med en uppvaktning
hos statssekreteraren Peter Honeth i Utbild
ningsdepartementet i mitten av juni. Det
uppropet fanns även i lätt bearbetad form
som en debattartikel i Läkartidningen nr
28–29 (9–22 juli 2008) som utkom under
Almedalsveckan.
Vi i arbetsgruppen ville få ut detta bud
skap till media och få debatt.

Vad hände på Almedalsseminariet?

Läkarförbundet hade tagit på sig att inbjuda
till paneldebatten under Almedalsveckan.
De som medverkade var Ingela Nylund
Watz (s), oppositionslandstingsråd och f. d.
finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och Kenneth Johansson (c), regeringens
talesman i forskningspolitiska frågor. Från
förbunden inom Saco Vård medverkade

Hans Hjelmqvist, Sveriges läkarförbund,
och jag från Svenska logopedförbundet.
Paneldebatten leddes av Dan Brändström,
välkänd forskningssekreterare med förflutet
i Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskaps
rådet. Han inledde med att framhålla att
den kliniska forskningen har gått en slags
kräftgång, att satsa på forskning har blivit
alltmer riskfyllt för yngre nyutexaminerade
inom vården, såväl läkare som andra vård
yrkesgrupper. Det är svårt att finansiera fors
karstudierna och det saknas tjänster för
forskarutbildad personal inom vården.
Först ut som talare var Hans Hjelmqvist,
som tog upp huvudpunkterna i uppropet
från Saco Vårds arbetsgrupp:
◆ Öka basresurserna till klinisk forskning
◆ Avsätt resurser till behandlingsutvärde
ring för evidensbaserad vård
◆ Skapa en tjänstestruktur för kliniska
forskare
◆ Öka forskningens meritvärde
◆ Minska byråkratiseringen av ansöknings
förfarandet
Han utvecklade varje punkt utifrån vårt
upprop. Hans lade också till ett par argument
från Läkarförbundet, som tidigare fram
förts i förbundets remissvar på Stendahls
utredning:
◆ Integrera forskning med kliniskt arbete
25 % av läkarkåren bör vara disputerade!
◆ Inrätta särskilda anställningar med tid för
forskning
◆ Samma löneutveckling till forskande
läkare Forskarutbildningen förlänger
utbildningstiden. Likställ forskarutbildning
med klinisk karriär genom att ge ST-läkare
under forskarutbildning specialistlön fem
år efter legitimationen.
I mitt inlägg tog jag upp ett antal konkreta
exempel på projekt där det finns tydlig
koppling mellan forskning och klinik.
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▲

DIK’s ordförande Karin Åström Iko
var också i Almedalen.
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”Utan klinisk forskning
stagnerar vården!”
▲

Exemplen belyser hur nödvändigt det är att
integrera forskning med kliniskt arbete för
att vi ska kunna veta att våra behandlings
metoder har effekt, det vi kallar att evidens
basera vården. Fyra olika områden nämndes:
1. Epilepsiforskning: ”Lokalisation av språk
liga nätverk med funktionell magnetkameraundersökning inför epilepsikirurgi: vidare
utveckling av metod och anpassning för
tillämpning på barn”. Detta är ett nystartat
forskningsprojekt som Fritjof Norrelgen,
logoped och medicine doktor på Astrid
Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska, driver
tillsammans med professor Martin Ingvar.
Barnen utför språkliga uppgifter och samtidigt
studeras hjärnaktiveringen med funktionell
magnetkameraundersökning (fMRI). En
lyckad språklig kartläggning innebär att
man kan minimera riskerna för skada på
språkfunktioner vid kirurgin.
2. Röstforskning: Eva Holmberg, röstfors
kare hos oss på Karolinska Huddinge, hade
försett mig med bra exempel på nyttan av
att använda datorbaserade analysmetoder för
utvärdering av behandlingsresultat och för
feedback till patienten, från hennes studie
av fonetogram av rösttrötta (fonasteni) per
soner som nyligen publicerats.
3. Demensforskning: här argumenterade jag
med hjälp av Per Östbergs och Ing-Mari
Tallbergs forskning om nyttan av att utveckla
språkliga och kognitiva test som kan bidra
till att differentialdiagnosticera olika typer
av demens och lindrig kognitiv nedsättning,
liksom om vikten av att informera vårdper
sonal om forskningsresultat för att förbättra
omhändertagandet av individer med dessa
problem.
4. Jag avslutade med några exempel från
LKG-forskning inom området nasalering
och LKG och de nationella LKG-teamen
utifrån Gunilla Henningssons och andras
pågående forskningsprojekt. Här finns
tydliga exempel på hur viktigt det är med
teamsamarbete mellan olika vårdyrkes
grupper för att vården ska kunna tillgodo
göra sig forskningsresultaten.
”Utan klinisk forskning stagnerar vården!” fick bli min slutappell.
Så tog Ingela Nylund Watz (s) vid. Hon
var mycket tydlig i sitt krav på ökade resur
ser till den medicinska och den kliniska
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forskningen. Under de senaste 20–25 åren
har svenska politiker satt forskningsfrågorna
i väntrummet!, menade hon. Ett viktigt mål
bör vara att sträva mot att 1 % av BNP går
till forskning. Hon instämde i att teamsam
arbete kring de kliniska forskningsfrågorna
är viktigt och att forskningen ska bedrivas
inom många olika vårdprofessioner. Fler
politiker borde ta dessa frågor på allvar!
Och det är bråttom, andra nationer tar stora
steg. Särskilt i Australien och Canada är den
kliniska forskningen stark. Hon tryckte på
att landstingen måste samarbeta med staten,
det vill säga universiteten, för att stärka den
kliniska forskningen och tog samarbetet
mellan Stockholms Läns Landsting (SLL)
och KI som ett gott exempel på sådant sam
arbete. Hon passade på att framföra ett krav
från (s) att de 400 miljoner som idag går till
medicinsk forskning inom SLL bör öka till
600 miljoner.
Sist ut var Kenneth Johansson (c),
regeringens representant. Han instämde i
mycket av det Ingela Nylund Watz framfört
och tyckte att initiativet med detta upprop
från SACO Vård var bra – ”lätt att ställa sig
bakom”, som han uttryckte det. Han beto
nade att höstens budgetproposition inte var
färdigbehandlad, att 1 %-målet för forsk
ningens andel av BNP var bra och att 2012
kanske var en rimlig tidpunkt för det. Medicin
är ett prioriterat område i forskningspropo
sitionen. ”Vi måste bryta den nedgående
trenden i forskningen”, framhöll han.
I den debatt som följde menade Ingela
Nylund Watz att ”vi får se hur rörande över
ens vi är, mycket vad som sägs är bra men
det räcker inte.” Hon menade att det finns
för få sjukvårdspolitiker i landet som har
intresse för forskningsfrågorna. Hon åter
kom också till detta att hela teamet gör sitt
jobb i den kliniska forskningen, det är ett
lagarbete, och att det är bra att SACO Vård
”puttar fram hela teamet”.
Läkarförbundets ordförande Eva NilssonBågenholm, som fanns i auditoriet, knöt
också an till detta med teamsamarbete. Men
vi tappar, vi är inte bäst. Köpenhamns
universitet har gått om KI vad gäller medi
cinsk forskning. I Sverige finns en bra bas
för den medicinska forskningen. Är det bara
pengar som saknas?
Avslutningsvis vill jag säga att detta att ta

upp angelägna professionsfrågor i Almedalen
är något vi från Logopedförbundet kan bli
mer aktiva med framöver. Det är också
något som vår ordförande Ingrid Kongslöv
har tänkt sig. Det var också Ingrid och SLOF
som uppmuntrat mig att vara med i debat
ten. Det unika samarbetet med alla vårdför
bunden har gett mersmak, och bör kunna
leda till fler debatter och seminarier i
Almedalen och annorstädes. Arbetsgruppen
kommer att fortsätta träffas till hösten. Men
den avspända stämningen i Visby med
glassätande, sommarklädda människor är
en utmärkt plats att framföra sitt budskap.
Alla verkar ju vara där, politiker, journalis
ter och som sagt vi andra.
TEXT: Britta Hammarberg
Foto: Maria Hemlin

De 10 vårdförbund
som står bakom uppropet är:
Akademikerförbundet SSR
Dietisternas riksförbund
Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter
Legitimerade kiropraktorers
riksorganisation
Legitimerade sjukgymnasters
förbund
SRAT
Svenska logopedförbundet
Sveriges farmacevtförbund
Sveriges läkarförbund
Sveriges tandläkarförbund
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A Three-part Treatment Plan
for Oral Motor Therapy
Bättre artikulation med rätt matningsteknik

Sara Rosenfeld-Johnson kommer tillbaks
till Mun-H-Center nästa år i vecka 41 för
att ge fler kurser. Mun-H-Center kan också
svara på frågor kring det träningsmaterial
som krävs för att kunna genomföra många
av de träningsprogram som Sara utarbetat.
Logoped Sara Rosenfeld-Jonsson

Under två dagar i maj samlades
en stor skara logopeder
men även tandvårdspersonal,
öronläkare och föräldrar på
Mun-H-center i Göteborg.
Vi fick lyssna till den mycket sympatiska,
amerikanska logopeden Sara RosenfeldJonsson. Kursen handlade mycket handfast
om hur oralmotoriska övningar och mat
ningsteknik kan göra talet tydligare.
Övningarna bygger på taktila stimuli och
kan ses som ett komplement till traditionella
behandlingsmetoder som främst är visuella
och auditiva.
Behandlingens första mål är att etablera
ett stabilt sittande. Detta sker förstås i sam
verkan med arbetsterapeut/sjukgymnast.
Därefter ska behandlingssessionerna inne
hålla tre delar:
Oralmotorik, matningsteknik och tal
övningar.
Vi fick en ganska summarisk genom
gång av bedömningsprocessen. Ett första
besök inleds dock alltid med att möta/ta i
barnet utifrån tankar om sensorisk integra
tion. Är barnet till exempel taktilt överkäns
ligt/underkänslig så är det angeläget att få
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en bild av detta eftersom talet bygger på
kinestetisk feedback. Det är också viktigt att
bedöma vad barnet eventuellt gör kompen
satoriskt i alla delar av talproduktionen. Har
barnet svårt med en kontrollerad, tillräckligt
lång talandning så kan man till exempel jobba
behandlande med såpbubblor i 8 noggrant
beskrivna steg, graderade efter svårighetsgrad.
Föreläsaren betonade också hur viktig
käken är för talet. Det krävs stabilitet, adekvat
styrka och förmåga att gradera rörelser i
käken för att sedan läppar och tunga ska
kunna röra sig normalt.
Sara Rosenfeld-Jonsson fördjupade sig i
de specifika svårigheter som barn med
Downs syndrom kan uppvisa. Vi fick tips
om matningstekniker som stimulerar att
dra tillbaka tungan, men även att läppsluta
och läpprunda.
Som habiliteringslogoped tyckte jag att
det var extra spännande när föreläsaren
betonade att artikulatoriska svårigheter kan
förebyggas genom en bra matningsteknik.
Samtidigt var dessa kursdagar mycket över
väldigande och det känns inte självklart hur
ska jag kunna omsätta detta i en klinisk var
dag. Ett lite ovanligt men mycket bra råd
hur man kan lära barn att dricka ur mugg
tog jag dock i direkt användning:

Skedmata barnet ur en utskuren mugg. Innehållet ska vara något som barnet tycker
mycket om, som glass. Låt sedan muggen
närma sig barnets mun och gör också innehållet mer tunnflytande. Till sist är muggen
mycket nära barnets mun och då tar barnet
förhoppningsvis initiativet att vilja ta emot.
Inget forceras fram utan man är lyhörd för
barnets signaler.*
TEXT & FOTO: Ulrika Lundeborg Jönsson,
Sundsvall

* Samtidigt skulle man göra vällingen i flaska
läskig genom att tillsätta pepparmyntsolja eller
vitlöksolja. Detta senare var det nog ingen i
auditoriet som tyckte var så bra, bland annat
eftersom man måste kunna säkerställa barnets
vätskebehov. Det barn jag tog med mig tipset till
använde inte heller flaska

I kursen ingick boken: ”Oral-Motor Exercises
For Speech Clarity” skriven av föreläsaren.
I boken finns en bra teoretisk genomgång
och alla behandlingssteg är beskrivna.
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Kommunikativ förmåga
relaterad till resultatet
av språklig bedömning
Den kommunikativa förmågan hos en vuxen person med Downs syndrom och
utvecklingsstörning undersöktes inom ramen för en b-uppsats vid logopedutbildningen i Linköping. En språklig bedömning utfördes och relaterades till
resultatet av en samtalsanalys. Den sammanfattande analysen kopplades till ICF.
Att deltagarens språkliga förmåga är nedsatt visades såväl i resultatet av den
språkliga bedömningen som i samtalsanalysen. I samtal använde sig dock
deltagaren av kompensatoriska strategier såsom gester, vilket uppvägde de
språkliga tillkortakommandena och bidrog till välfungerande kommunikation.

Bakgrund

Studier har visat att personer med Downs
syndrom ofta har en god kommunikativ
förmåga även om språkliga svårigheter före
ligger.1,2 De test som idag oftast används i
logopedisk verksamhet bedömer framför
allt språkets strukturella aspekter. Genom
samtalsanalys kan kommunikativa mönster
utvärderas. Samtalsanalys kan då bidra till
bedömning avseende interaktionella aspek
ter. Samtalsanalys fokuserar på individens
kommunikativa styrkor medan testning
främst identifierar svårigheter. För att få en
mer omfattande bild av den språkliga för
mågan på samtliga nivåer är en kombina
tion av dessa bedömningar önskvärd.
Genom att analysera samtal är det möjligt
att se när och varför samförståelse uppnås
eller brister. I analysen är det också möjligt
att tyda hur samtalspartnerna tolkar och
påverkar varandra samt hur samtalet
utvecklas genom detta. Med samtalsanalys
går det att utforska samtalet både gällande
språkliga, kommunikativa och kognitiva
strukturer.3 Initiativ- och responsegenskaper
är viktiga komponenter som analyseras och
visar hur samtalet leds framåt. En tur inne
håller både initiativ och respons och bygger
alltid på föregående yttranden.4 Det finns
många olika metoder för att analysera sam
tal. Conversation Analysis, CA, är en väl
känd och etablerad metod som studerar
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naturliga samtal utifrån specifika antaganden.
Samtalen analyseras förutsättningslöst och
alla bidrag i interaktionen är betydande.3 I
dagens forskning används ofta en CA-influ
erad samtalsanalys som tar hänsyn till en
större kontext.5

Metod och material

Bedömning av deltagarens språkliga förmåga
utfördes genom testning med GramBa,6
Nya SIT 7 samt kortversionen av fonemtestet.8
En CA-influerad samtalsanalys användes som
metod för analys av de samtal som filmades.
Deltagaren var en man i trettioårsåldern
med Downs syndrom vars exakta utveck
lingsnivå inte var känd.

Resultat

Testresultat
Testresultat med Nya SIT visade att deltaga
ren befann sig på en nivå motsvarande 3–4
år. Ju längre och mer komplexa meningar
desto större svårigheter hade deltagaren. I
testningen med GramBa hamnade deltagaren
i åldersgruppen 3:0–3:5 år, vilket samstäm
mer med resultatet avseende åldersnivån på
Nya SIT. Presens och pluralis användes till
största del korrekt där det efterfrågades.
Dock övergeneraliserades presens där andra
tempus skulle användas. Artiklar och modal
uteslöts genomgående. Kortversionen av
fonemtestet visade på såväl syntagmatiska

som paradigmatiska förenklingsprocesser,
vilket gjorde talet svårförståeligt.
Samtalsanalys
Denna analys baseras på utdrag ur två sam
tal i olika kontexter. Det första samtalet ägde
rum i en förhållandevis lugn miljö. Syftet i
detta samtal var att deltagare och personal
tillsammans skulle bestämma tillfällen för
att öva luciasånger. Det andra samtalet
utspelade sig mellan deltagare och student i
en arbetslokal där omgivningen är något
bullrig. Deltagaren visade och förklarade i
detta samtal sina arbetsuppgifter. Nedan
följer några utdrag från samtalsanalysen. För
transkriptionskonventioner se faktaruta.
I nedanstående samtal är reparation och
bekräftelse viktiga komponenter för att upp
nå samförståelse mellan samtalsdeltagare.
Det svar som deltagaren ger i de analyserade
samtalen bekräftas ofta av samtalspartnern
vilket bidrar till samförståelse.
Exempel 1 (samtal 1)
36. D: = eh: schunde (.) ((pekar på datu
met)) ja jobba wanli / eh sjunde,
jag jobbar vanligt
37. P:	du jobbar som vanligt (.) ska vi se
om vi får in den sjunde då
38. D: m:
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Exempel 2 (samtal 2)
23. F: [[va sa du nu?
24. S:

[[va sa du?

25. D:	ja de ä ju (dålajatena) ((pekar
återigen på föremålen)) / ja, det är
ju (tvålapparaterna)
26. S: gör man hål?
27. D: dvål / tvål
28. S:

[[tvål ↑ ^jaha:^ okej

29. D:	[[tvättar händerna ((gestikulerar
hur man tvättar händerna))
Genom att personalen bekräftar deltagarens
yttranden genom repetition i exempel 1, rad
37 kontrolleras att samförståelse uppnås. I
exempel 2, rad 23 och 24 visas ett exempel
på inskottssekvens. Detta kan enligt Norrby5
beskrivas som en slags reparation. I exem
pel 2, rad 25 gör deltagaren en reparation
efter en direkt begäran om detta (rad 23 och
24), en så kallad annaninitierad självrepara
tion.9 I efterföljande tur (rad 26) bekräftar
studenten deltagarens yttrande, men begär
samtidigt även ett förtydligande genom fråge
intonation. Ett missförstånd har uppstått
och en annaninitierad självreparation upp
kommer återigen i rad 27 samt 29. I exem
pel 1, rad 36 och i exempel 2 rad 25 och 29
kompletterar och förstärker deltagaren sina
yttranden med icke-verbal kommunikation.
Den icke-verbala kommunikationen är
en viktig beståndsdel i samtal,10 vilket ned
anstående utdrag ytterligare exemplifierar.
Exempel 3 (samtal 2)
1. S: så ni gör inte samma sak?=

gemensamma samtalsämnet. Turtagningen
fungerar väl och de responser som ges är
oftast adekvata.
Testningen visar på nedsatt språkförstå
else vilket inte är lika utmärkande i samtals
analysen, då han mestadels svarar adekvat
på frågor och följer samtalsmönstret. Detta
kan bero på att deltagaren kompenserar sin
nedsättning genom att ta hjälp av kontextu
ella ledtrådar. Både i samtalen och i test
ningen noteras begränsad grammatik då
deltagaren genomgående uttrycker sig med
korta fraser i presens, vilket Kernan och
Sabsey 2 beskriver vara vanligt förekommande
hos personer med Downs syndrom. Den
grammatiska förmågan blir mer sårbar i
testning där fokus främst ligger på svårig
heter. Då interaktion inbegriper många
komponenter blir de grammatiska svårig
heterna inte lika påtagliga som i testning
och samförståelse kan uppnås även om brister
föreligger. För att kompensera den språkliga
begränsningen använder deltagaren gester
vilket gör svårigheterna mindre uppenbara.
Detta kan ses som en förklaring till att sam
talen fungerar väl och att testningen, där
gester inte på samma sätt kan kompensera
för bristerna, ger lägre resultat.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
språkliga test kan vara användbara för att
identifiera en individs svårigheter på funk
tionsnivå i enlighet med ICF. En komplet
tering med någon slags bedömning på akti
vitets- och delaktighetsnivå ger en mer full
ständig bild av personens kommunikativa
förmåga.

		((gestikulerar och visar på provtag
ning med spruta i armveck)) (x)
tescht= / nej, han e, han e gör ju, ju,
(x)test

Transkriptionsnyckel
D

= 	Deltagare

3. S:

P

=

Personal

F

=

Filmare

S

=

Student

Då deltagaren i rad 2 inte finner ord används
icke-verbal kommunikation som kompensa
torisk strategi. Denna strategi är framgångs
rik då deltagaren gör sig förstådd utan tal.

Diskussion

I resultatet av vår studie tydliggörs att delta
garens kommunikation i många fall funge
rar väl även då språkliga svårigheter förelig
ger. Enligt Linell 4 bidrar många aspekter till
att framgångsrik kommunikation uppnås
som exempelvis omgivning, samtalstyp och
samtalspartner. Utifrån samtalsanalysen påvi
sas flertalet komponenter som är viktiga för
att uppnå god kommunikation såsom upp
backning, bekräftelse och initiativ – respons.
I samtalet är deltagaren orienterad i nuet
samt fokuserad på samtalspartnern och det
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TEXT: Lovisa Elm, Lisa Frisell, Linda Heedman, Cecilia Olsson &
Christina Samuelsson, Linköpings Universitet

2. D:	=näej (.) han e → (.) han e jö ju:::
(2.5) ((pekar mot arbetskollegan))
(jue:) (1.0)

=jaha:::=

Referenser

(.)	paus under 0,5 sek, mikropaus paus
mätt med tiondels sekund
vansinnigt

emfatiskt tryck

va:nsinnigt

förlängning av föregående ljud

va::nsinnigt

ytterligare förlängning

[[

samtidigt inledda yttranden

=	latching, dvs yttranden sammanbundna
utan paus
(( ))

metakommentarer

^hmm^

sägs med legatouttal (glidande uttal)

(vansinne)

osäker transkription

(x)

omöjligt att höra - (x) motsvarar ett ord

→

oavslutad ton, ”det kommer mer”

↑

stigande intonation

?

frågeintonation (markering av hel sats)
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350 000 svenskar har just
nu problem med sin röst!
Christina Lindhe

”350 000 svenskar har just nu problem
med sin röst”. Så inleddes det
press-meddelande som gått ut inför
SLOFs kursdag om yrkesrelaterade
röststörningar den 19 september.
Den strålande vackra höstdagen tillbringade
ett 40 tal logopeder från Sunderbyns sjuk
hus i norr till Universitetssjukhuset i Lund i
söder på en välmatad kursdag under ledning
av Maria Södersten och Christina Lindhe.
Engagerat, välstrukturerat och med ett
mycket tydligt ”take-home message” guidades
deltagarna i forskning och praktik kring
yrkesrelaterade röstproblem och diskussioner
kring röstergonomiska åtgärder.
Siffran 350 000 är en omräkning till
svenska förhållanden av data från en ameri
kansk studie, (Roy et al, 2005, som tidigare
refererats i LogopedNytt), där en av slutsat

serna är att många känner sin arbetsförmåga
kraftigt begränsad på grund av röstproble
men. Att individen många gånger får röst
problem som en effekt av olika belastnings
faktorer i arbetsmiljön är säkert en självklar
tanke för några men tillvägagångssättet och
tänkandet kring åtgärder som diskuterades
under dagen, kändes nog nytt för många.
Sedan några år finns begreppet ”röst
ergonomi” etablerat inom röstforskningen,
i analogi med belastningsergonomi för
rörelseapparaten, ett begrepp som länge
funnits inom arbetsmiljöområdet. Detta är
ett område som vidgar den traditionella
röstlogopedin till att strukturerat arbeta
med att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön
och hos individen samt att kunna föreslå
och diskutera förebyggande arbetsmiljö
åtgärder. Forskningen är mycket aktiv inom
det här området idag och arbete pågår just

Maria Södersten

nu med att bidra med konkreta metoder
och verktyg, däribland en checklista för
arbetsplatsbesök. Marias och Christinas
”take-home message”? – Att lyfta patientens
röstproblem från individen till att se indivi
dens röstproblem också som en effekt av
samspelet med miljön. Vi som deltog i kurs
dagen, varav de flesta av oss nu ingår i nät
verket för röstergonomi, kommer nog att
göra vårt bästa för att även det praktiskkliniska tillvägagångssättet skall vinna mark!
TEXT: Viveka Lyberg Åhlander
Foto: Henrik Alfredsson

Referens
Roy N, Merrill R, Gray S, Smith E. Voice
disorders in the general population: Prevalence,
risk factors, and occupational impact.
Laryngoscope 2005; Nov ,115:1988-1995

Nytt oralmotoriskt bedömningsmaterial – STORM
Nu har den tryckta versionen av det
oralmotoriska bedömningsprotokoll
som använts vid Huddinge resp
Danderyds sjukhus, det så kallade
HS/DS-protokollet, kommit!
Namnet är STORM, uttytt Stockholms
ORalMotoriska bedömningsprotokoll.
Materialet är så nytt att jag ännu inte har
hunnit prova det i praktiken, men det är å
andra sidan grundligt utprovat av upphovs
kvinnorna och åtskilliga logopedstudenter.
Ansvariga för materialet är logopederna
Gunilla Henningsson, Anita McAllister och
Miriam Hartstein. Logoped Liisi Raud har
gjort illustrationerna, som är mycket vackra.
Utgångspunkten för protokollet har varit
att alla typer av patienter med oralmotoriska
problem, oavsett ålder, ska kunna bedömas
enligt en gemensam bedömningsskala. Proto
kollet består av 12 avsnitt, och existerar i en
kortare och en längre version. Man rekom
menderar att alla 12 avsnitt bedöms oavsett
om man använder den korta eller den längre
versionen. Manualen som medföljer på CD
är mycket detaljerad och ger mycket goda
riktlinjer för bedömningen.
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De 12 delarna som omfattas är följande:
• Nacke / huvudhållning / bålstabilitet
• Ansikte / mimisk muskulatur
• Läppar
• Tunga
• Hårda gommen
• Mjuka gommen
• Svalg / andning
• Tugga / svälja / saliv
• Sensorik
• Talscreening
• Bett
• Tänder / parodontalt status / munhygien
För varje del finns sedan underavdelningar
med ingående beskrivning av alla de aspekter
av funktionen som bör bedömas. Flertalet
funktioner bedöms både i vila och i aktivitet.
De två sista avsnitten är avsedda att bedömas
av tandläkare. Bedömningen är avsedd att
ta cirka 30 minuter i anspråk, men den
längre versionen beräknas ta cirka en timma.
Bedömningen graderas efter en skala
från 0 till 4, där 0 innebär normal funktion

och 4 att funktionen saknas. Den utrust
ning som krävs, bedöms finnas på i stort
sett varje logopedmottagning, men vissa
specialinstrument kan behöva införskaffas.
Alla testuppgifter är noga preciserade och
det torde vara lätt att klassificera logopedens
fynd efter beskrivningen. För bedömningen
av oral stereognosi under rubriken sensorik
finns referensvärden för 4 till 5½ år från en
magisteruppsats av Norström och Sjöberg
2003.
I protokollet finns utförlig referenslista
och en förteckning över de diagnoser som
kan komma ifråga.
STORM tycks mig vara ett exempel på
hur forskning och vetande kring oralmoto
risk funktion har utvecklats på ett mycket
positivt sätt under de senaste 20 åren, och
det fyller en viktig funktion för att säker
ställa att en grundlig och noggrann under
sökning utförs innan man sätter in sin
behandling. Jag vill därför rekommendera
intresserade logopeder att ta kontakt med
Logopedkliniken, Karolinska Universitets
sjukhuset för att få tillgång till det.
Eva Lundälv, Privatpraktiserande
logoped, Göteborg
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Inspiratör gav lust och konkreta verktyg till arbetet med afasidrabbade

Dr Aura Kagan
har gjort det igen!
Det var en förväntansfull publik som mötte Dr Aura Kagan vid hennes besök i Sverige
i mitten av juni – och vi blev inte besvikna. Hon satte SCA™-spår efter sig då hon var
här senast (år 2000) och inspirerade återigen.
Ett hundratal logopeder från Sverige, Danmark och Finland, en neuropsykolog och
två arbetsterapeuter deltog aktivt under tre dagar i juni. Förutom en övergripande
genomgång av det för många redan kända konceptet SCA™ (Supported Conversation
for adults with Aphasia) fick vi höra om hur The Aphasia Institute har utvecklats vidare
och bland annat tagit sig an utmaningen att formulera en konceptmodell i ICF-termer
(International Classification of Functioning, Disability and Health). Modellen man har
tagit fram går under namnet FROM (FRamework for Outcome Measurement) och
fanns med som en röd tråd under samtliga utbildningsdagar.
Arrangörerna SLOF och Karolinska Institutet såg till att dagarna var både
välstrukturerade och innehållsrika.
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Dr Aura Kagan och hennes kollegor på The
Aphasia Institute i Toronto/Kanada har
sedan 1979 arbetat för att möjliggöra sam
tal, synliggöra den afasidrabbades kompe
tens och öka delaktighet i kommunikativa
samspel för människor som har afasi. The
Aphasia Institute är en mötesplats för män
niskor med afasi och deras anhöriga. På
institutet arbetas dessutom aktivt med
utbildning, forskning och utveckling. Man
har utformat bild- och informationsmaterial,
ger diverse kurser och bedriver volontär
verksamhet.

ICF svår att tolka

Efter att ha arbetat fram SCA™*(1995),
PCR* (1996) och LPAA* (2000), söker man
ständigt efter att hitta bra verktyg för att sti
mulera till fortsatt forskning och utveck
ling. För några år sedan kikade man närmare
på olika klassificeringsmodeller och fann
att ICF* till stor del var förenlig med det
tvärvetenskapliga och holistiska arbetssättet
man tillämpar på The Aphasia Institute. En
arbetsgrupp vid institutet fann dock att
begreppsterminologin i ICF var för omfat
tande och svår att tolka. Efter 3 års utveck
lingsarbete presenterar nu Aura Kagan et al
en konceptmodell med rötter i ICF; FROM
(FRamework for Outcome Measurement).
Modellen ligger till grund för vårdplane
ringens alla delar och dimensioner och
A-FROM* används på The Aphasia Institute
som en version av konceptmodellen. Den är
i sin enkla och illustrerade utformning dess
utom begriplig för människor som lever
med afasi, deras anhöriga och omgivningen
i stort.

not enough – participation in real life is the
end goal”, Aura Kagan).

Öka förutsättningarna för forskning

Tvärprofessionellt arbete, öppen dialog och
integrerad planering ses som en självklarhet
och synliggörs konkret i de överlappande
cirklarna i modellen. Modellen ska möjlig
göra ett ’gemensamt språk’, en bra grund att
utgå ifrån vid dokumentation och är tänkt
att finnas med redan i akutskedet. Den
utgår inte från någon specifik teori, kan
användas av alla yrkesgrupper inom olika
team och en uttalad förhoppning är att
FROM och A-FROM ska öka förutsättning
arna för forskning över yrkes- och lands
gränser. FROM är baskonceptet och kan
användas inom all vårdplanering för olika
patientgrupper. A-FROM är specifikt tänkt
att användas i relation till afasidrabbade
inom akut-, eftervård och rehabilitering
samt vid kontakter inom särskilda och/eller
ordinära boenden.

Bildillustrerad version av dimensionerna
i A-FROM. Översättning/bearbetning av
Kjerstin Greve-Löberg
A-FROM ger inga förslag till behandlings
metoder, uppslag till utvärderingsverktyg
eller arbetssätt – utan presenteras som ett
övergripande tankesätt – en gemensam bas.

• att modellen ger kliniker och forskare ett
gemensamt och kontextoberoende sätt att
kvantifiera, kontrollera och jämföra
resultat.

Bildillustrerad skala i ALA; Assessment
for Living with Aphasia. Översättning/
bearbetning av Kjerstin Greve-Löberg

Intervjuformulär på gång

The Aphasia Institute arbetar med att utforma
ett utvärderingsverktyg med en skala för
kvantifiering – även den förenlig med ICF
och den skala på 0–4 som anges där. Utvärde
ringsverktyget har inte publicerats, men Dr
Kagan berättade att man utgår från
A-FROM’s fyra dimensioner; delaktighet,
omgivning, personliga faktorer och kropps
funktion/organiska system. Verktyget kallas
Assessment for Living with Aphasia (ALA)
och är tänkt att administreras i dialog med
människor som lever med afasi.
Utvärderingen sker i intervjubaserat
samtal med stöd för självskattning enligt
SCA™; ALA är tydligt illustrerat med stöd
symboler och bilder. Man samtalar utifrån
en skala för kvantifiering – en enkel och
tydligt symbolförsedd horisontell skala – och
ställer frågor såsom ”Hur bra läser du?”,
”Deltar du i samtal när fler personer träf
fas?”, ”Har du positiva tankar om dig själv?”,
”Hur ofta påverkar afasin dig negativt?”.

Grundläggande är bland annat

• att vårdtagaren själv är den som bäst vet
vad som är meningsfullt i en förändrad
livssituation
A-FROM; Living with Aphasia: Framework
for Outcome Measurement. Översättning/
bearbetning av Kjerstin Greve-Löberg

Logopednytt 7/08

• att A-FROM är användbart oavsett typ
och grad av afasi
• att konceptmodellens delaktighetsdimen
sioner bör relatera specifikt till faktisk
funktion i vardagen snarare än ses som en
separat del av rehabiliteringen

Exempel på fråga i ALA; Assessment for
Living with Aphasia. Översättning Kjerstin
Greve-Löberg
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▲

Dimensionerna funktion, aktivitet och del
aktighet är bekanta för alla som har arbetat
med att förnya sina journalsökord och vård
planer i enlighet med ICF-terminologi. I
A-FROM ses funktion och aktivitet som
underordnade delaktighet (”Functional is

• att den som går in i en rehabiliteringspro
cess ska ha möjligheten att själv bestämma
och välja vilka mål som är relevanta från
hennes/hans perspektiv

▲

Begin at the end

Dr Kagan delade som tidigare generöst med
sig av tankar, arbetssätt och material. En
övergripande vision är att göra samhället
tillgängligt för alla som lever med afasi. Hon
betonade också vikten av att vi i arbetet med
afasidrabbade har gemensamma ramar,
begrepp och utvärderingsverktyg för att
beskriva vad vi arbetar med och på så sätt
skapar förutsättningar för ett levande utbyte
av kunskap och erfarenheter så utvecklingen
kan drivas framåt.

Aura Kagans huvudrubriker under
dagarna i Stockholm var
• ”Börja med slutet” – Bestäm FÖRST
meningsfulla mål – genomför DÄREFTER
relevant bedömning och behandling för
att nå dessa mål.
• WHO’s definition av hälsa (1948): ”Hälsa
är ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande och
inte bara en frånvaro av sjukdom eller
svaghet”. Definition och befintlig
lagstiftning kräver att vi VIDGAR VÅRA
PERSPEKTIV OCH VÅRT TÄNKANDE
gällande VAD vi faktiskt gör och HUR vi
mäter framgång.

• VI BEHÖVER ALLA UTGÅ FRÅN
SAMMA KARTA för att försäkra oss om
fortsatt utveckling på internationell nivå.
I stället för att ”behandla och hoppas på
bättring” vill hon att vi ska vara tydliga i att
tillsammans med vårdtagaren sätta
meningsfulla och mål och hitta bra former
för behandling och utvärdering utifrån dessa
mål. Dr Kagan upprepar: ”Begin at the
end!” – och understryker vikten av evidens
baserad vård och att målet måste utgå från
vårdtagaren själv; hon eller han ska tillbaka
till en vardag där hon eller han ska kunna
vara delaktig och medräknad.

Conversational café

Dr Kagan utgår från WHO’s definition av
hälsa; ”the ability to live life to it’s full poten
tial” och sätter ord på det vi så ofta möter i
vår logopediska vardag; kommunikations
svårigheter är mindre uppmärksammade i
lagstiftningen än vad fysiska nedsättningar
är. Hur kan vi synliggöra att det är lika
viktigt att skapa förutsättningar för kommu
nikation för en som har afasi som att för
skriva en rullstol för en som inte kan gå?
Vid upprepade tillfällen under dessa tre
dagar delades åhörarna upp i mindre grupper,
”conversational cafés”, där varje deltagare

gavs möjlighet att formulera dels hur man
fick idéer till tillämpning och användning
av konceptmodellen A-FROM, dels hur
man konkret redan arbetar och kan tänkas
arbeta med de olika dimensionerna i model
len framöver. Det som omhandlades i grup
perna förmedlades till Dr Kagan som i sin
tur gav direkt återkoppling och ömsint, men
målinriktat utmanade publiken att formu
lera konkreta planer och åtgärder. Resulta
tet blev en entusiastisk och tillåtande stäm
ning i föreläsningslokalen som inspirerade
till fortsatt arbete och kontakt framöver.
Då Dr Aura Kagan var på besök för åtta
år sedan var vi många som inspirerades och
sedan dess har många arbetat med SCA™.
Även den här gången förmedlade alltså
Aura Kagan konkreta verktyg och gav exem
pel på arbetssätt som säkerligen kommer
fortsätta inspirera logopeder och andra som
arbetar med människor med afasi. Under
tecknad tackar arrangörerna och övriga del
tagare för väl genomförda dagar tillsam
mans med Dr Aura Kagan.
TEXT & FOTO: Kjerstin Greve-Löberg,
Leg. Logoped
Projektet ”Logopedi i öppna vårdformer”
Länslogopedin i Uppsala, ing 79
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
kjerstin.greve.loberg@akademiska.se

*Akronymer / Referenser:
A-FROM; Living with Aphasia – Framework for
Outcome Measurement. Läs mer: “Counting
what counts. A framework for capturing
real-life outcomes of aphasia intervention”.
Kagan, A., Simmons-Mackie, N., Rowland,
A., Huijbregts, M., Shumway, E., McEwen,
S., Threats, T. and Sharp, S. Aphasiology,
Psychology Press, 2008. 22 (3), 258-280.
http://www.psypress.com/aphasiology.
ALA; Assessment for Living with Aphasia –
ej publicerat. Utvecklas på Aphasia Centre;
s k ”QOL-measurements”, dvs mätinstrument
(horisontell linje, 0–4 (0,5-steg) illustrerade
med PCR-bilder) för att afasidrabbad genom
intervjubaserat samtal ska kunna självskatta
upplevd livskvalité.
ICF; International Classification of Functioning,
Disability and Health, 2001.
http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organi

14

sation/Epidemiologiskt_Centrum/Enheter/
EKT/icf.htm. Läs mer: “Using the ICF to define
outcomes in aphasia”; Simmons-Mackie, N.
(2004). Perspectives on Neuropsychology and
Neurogenic Speech and Language Disorders,
14, 9–11.
LPAA; “Life Participation Approach to Aphasia:
A Statement of Values”. Project Group: Roberta
Chapey, Judith F. Duchan, Roberta J. Elman,
Linda J. Garcia, Aura Kagan, Jon Lyon, and
Nina Simmons Mackie. First published in
the ASHA Leader and republished in Roberta
Chapey’s latest book. http://www.asha.org/
public/speech/disorders/LPAA.htm
PCR; Pictographic Communication Resources
– enhancing communicative access.
Kagan, A., Winckel, J., Shumway, E.
Illustr: Carmela Catapano Simone. Aphasia
Centre, North York, 1996.

SCA™: Aura Kagan disputerade 1995 med
avhandlingen: ”Supported Conversation for
Adults with Aphasia: Methods and Evaluation”.
Läs mer: Training volunteers as conversation
partners using “Supported Conversation for
Adults with Aphasia” (SCA™): a controlled
trial. Kagan A, Black SE, Duchan FJ, SimmonsMackie N, Square P. Journal of Speech Lang
Hear Research, 2001. Jun;44(3):624-38.
http://www.aphasia.ca
Här hittar du information, material, adresser
och annat matnyttigt som finns på The Aphasia
Institute i Toronto, Kanada.
http://www.ancds.org/
Academy of Neurologic Communication
Disorders and Sciences. Dr Aura Kagan ska
presentera A-FROM och ALA vid den årliga
kongressen i Chicago, USA i höst.
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SCA™ – Supported Conversation for
Adults with Aphasia; Utgår från samtalet
som den mest grundläggande formen för
mänsklig kommunikation. Om samtalspartnern utan afasi får lära sig och öva
på hur man kan ge den afasidrabbade
samtalsparten stöd (bekräfta kompetens,
tillhandahålla verktyg och verifiera
ömsesidig förståelse med mera), så
möjliggörs likvärdigt samtal. Personen
med afasi kan åter visa sin kompetens
och delta till exempel i beslut som angår
henne/honom. Samtalspartner blir en
samtalets ”mäklare” vars mål är att
synliggöra den kompetens som den
afasidrabbade innehar men som utan
samtal med stöd är dold för omgivningen.
Enligt Aura Kagan är det att skapa förutsättningar för bra samtal en konst som
kräver lång träning då det är oerhört lätt
att låta eller agera nedlåtande gentemot
en person som lever med afasi. ”Ju
mindre uppenbart/synligt du ger stöd i
samtal med en person som har afasi,
desto bättre samtalspartner är du”, säger
Aura Kagan. Kurser för att lära ut SCA™
pågår sedan flera år på många ställen i
landet.
ICF – Ett instrument för internationell
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa publicerat på sex
officiella språk av WHO 2001. Består av
över 3000 termer och begrepp för att
beskriva sjukdoms-förekomst och dess
konsekvenser. Arbete pågår runt om i
landet för att anpassa sökord och vårdplaner till begrepp och terminologi i ICF.
Ph Dr Aura Kagan – Utbildad till logoped
i Sydafrika i slutet av 1980-talet, fascine
rades tidigt av Luria och neuropsykologi.
Med sin magistergrad i logopedi och
dessutom fil kand i psykologi och sociologi, flyttade hon till Kanada och disputerade i ämnet ”Conversations for Adults
with Aphasia: Methods and Evaluation’’.
Avhandlingen lade grunden för SCA™
och det arbete som bedrivs på The
Aphasia Institute i Toronto, Kanada idag.
Hon är en efterfrågad och uppskattad
kliniker, lärare, forskare och föreläsare
och hennes ömsinta och respektfulla
likabehandlingsperspektiv i utredning,
behandling och uppföljning av människor
som lever med afasi vinner gehör världen
över.
Logopednytt 7/08

Aura Kagan flankeras av logopederna Inger Gillholm och Ellika Schalling.
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Logopedi i öppna vårdformer
Vad gör man när man inte är nöjd med hur saker och ting fungerar? Vad gör man
när man ser att något borde kunna göras bättre? Man tänker nytt. I Uppsala har
man fått chansen att skapa modeller för framtidens neurologopedi. Modeller där
geografiska och organisatoriska gränser inte står i vägen för den fortsatta logo
pediska rehabiliteringen och där enskilda medicinska diagnoser inte överordnas en
helhetssyn på patientens livssituation och behov av stöd i vardagen. En möjlighet
att ta vid efter den vård som utförs idag på sjukhuset.
Logopedyrket är ett spännande yrke på
många sätt. Vad logopeder gör är det många
som undrar och visst kan vi ibland ställa oss
den frågan själva också. Idag är det nästan
45 år sedan de första logopederna utbildades
i Sverige och det finns fortfarande många
områden kvar för oss att upptäcka och där
vi kan visa att vi har något viktigt att tillföra.
Ett sådant eftersatt område är rehabilite
ringen av personer över 65 år som drabbats
av kommunikationsstörningar eller ät/svälj
svårigheter. I Uppsala län träffar vi dessa
personer exempelvis i akutskedet efter en
stroke eller en akut aspirationspneumoni,
men tyvärr har vi inte möjlighet att följa
dem så länge som vi skulle önska. Istället
tappar vi kontakten redan när de skrivs ut
från sjukhuset och ansvaret för vården tas
över av kommun och primärvård där logo
peden lyser med sin frånvaro. Runtom i landet
pågår flera spännande utvecklingsprojekt. I
Uppsala har vi sedan februari 2007 fått i
uppdrag av Socialstyrelsen att driva ett tre
årigt projekt med syfte att skapa modeller
för en obruten rehabiliteringskedja för kom
munikations- och ätproblem så länge insatser
behövs.
Varje människa är unik och det gäller
förstås även behovet av insatser efter en
sjukdom som stroke eller liknande. Gemen
samt för de flesta patienterna vi möter är att
det är först ett bra tag efter insjuknandet
som verkligheten landar. Först när personen
kommer hem till det som kallas vardagen
blir många av de nya utmaningarna uppen
bara. Behovet av rehabilitering blir inte
automatiskt mindre bara för att man skrivs
ut från sjukhuset, det blir annorlunda, inte
minst för personer som drabbas av en kom
munikationsnedsättning. Kanske är behovet
av professionellt stöd som störst nu när de
ska möta Livet med mer eller mindre
begränsad förmåga till kommunikation.
Alltför ofta ser vi att personer med afasi blir
isolerade, oförmögna att ”ta sig över trös
keln” och mindre delaktiga i sammanhang
som tidigare var en självklar del av deras liv.
Även inom den andra delen av neurologo
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pedens kompetensområde – ät- och svälj
problematik – ser vi idag ett stort behov av
professionell hjälp. En kartläggning som vi
inom projektet genomfört på kommunens
särskilda boenden visar att upp till häften av
de boende har nedsatt ät- och sväljförmåga
i någon form och så mycket som en fjärde
del till en sån grad att det kan misstänkas
utgöra en fara för deras hälsa.
Vi logopeder har länge varit bra på att
bedöma de språkliga aspekterna hos en person

”Det krävs ett helt
nytt sätt att tänka
för att lösa de
problem vi skapat
med det gamla
sättet att tänka.”
– Albert Einstein

med afasi. Behandlingen har också traditio
nellt sett lagts upp utifrån en lingvistisk
modell. På senare år har dock många logo
peder fått upp ögonen för en vidare syn på
hur afasi drabbar individen. ICF (WHO:s
klassifikation av funktionstillstånd, funk
tionshinder och hälsa) har spelat en stor roll
i att bredda perspektivet och att hjälpa oss
att sätta ord på hur en funktionsnedsättning
påverkar individen. På många håll ser man
tillämpningar av detta synsätt och de som
kanske påverkat oss mest är Aura Kagan
och hennes kollegor ifrån The Aphasia
Institute i Toronto, Kanada. Först var det
SCA™ (Supported Conversation for Adults
with Aphasia), metoden som så tydligt lyfter
fram omgivningens roll vid afasi. Vid

Dr Kagans senaste besök till Sverige fick vi
ta del av ytterligare en tillämpning av ICFtankarna – A FROM (Living with Aphasia
– Framework For Outcome Measurement),
en konceptmodell som syftar till att tydlig
göra alla de aspekter som spelar in vid ett
symtom som afasi och pekar på hur alla fak
torer påverkar vardagen – livet med afasi.
Inom projektet har vi hela tiden strävat efter
att tillämpa detta bredare synsätt i mötet
med patienter, deras anhöriga och annan
vårdpersonal. Vi tror att vi på det sättet kan
åstadkomma en mer positiv förändring än
om vi enbart skulle fokusera på det språkliga.
Vi har dock märkt att detta kan väcka frustra
tion hos vissa som vi möter. ”Jag vill ju bara
att han ska kunna prata igen” kan vara en
typisk kommentar från en frustrerad anhörig.
En annan viktig influens i vårt arbete har
varit Kathryn Garrett med sitt sätt att
beskriva personer med afasi i kommunika
törsnivåer. Där bedöms personen inte uti
från hur väl de presterar i specifika språkliga
termer utan efter hur väl de faktiskt
kommunicerar, med eller utan hjälpmedel,
med en stöttande omgivning och så vidare.
Garretts nivåindelning har även gett oss ett
verktyg för att utvärdera våra åtgärder när vi
ser att förmågan eller möjligheten till att
kommunicera faktiskt har ökat efter en
insats.
Vad beträffar ätproblematiken har vi
valt att ha en praktisk syn på vad som är vår
uppgift: att hjälpa de personer vi möter att
svälja säkert och äta tillräckligt. Det bästa
resultatet har uppnåtts när vi fått möjlighet
att samarbeta med dietist och ett av de mål
vi har är därför att arbeta upp ett gott sam
arbete med ett pågående dietistprojekt inom
länet och dokumentera vinsterna med det.
Intrycket man får när man besöker boenden
är att kunskaperna kring dessa problem är
väldigt bristfälliga. Det är ofta oklart vem
som har ansvaret och man tror ofta att det
inte går att göra något åt svårigheterna. Här
har vi sett att vi som logopeder ofta kan till
föra en hel del, exempelvis genom att ge råd
om sittställning, konsistensanpassning eller
Logopednytt 7/08

Andreas Lind i samtal med
patient och anhörig.

Vi i projektet!

hur man på bästa sätt kan mata en person
som inte klarar att äta på egen hand. Det
finns ett stort behov av utbildning och
handledning av personal kring ät- och svälj
problematik generellt, men också av att vara
en resurs som kan ge råd och stöd till patien
ter på individnivå. Vi tror att det bästa sättet
att tillgodose detta på längre sikt är att det
finns logopedresurser inom kommunerna.
Parallellt med utformandet av begripliga
och adekvata verktyg och modeller som
beskriver vad vi gör pågår ett arbete för en
fortsättning av det jobb vi påbörjar under
projektets gång. Till projektet har knutits en
styrgrupp bestående av högre tjänstemän
inom landsting, kommuner och primärvård
som därigenom inte bara har möjlighet att
påverka innehållet i projektarbetet, men
också spelar en viktig roll i skapandet av
permanenta tjänster i de olika delarna av
vårdkedjan. Under logopedstämman som
Logopedförbundet anordnar i Uppsala våren
2009 kommer projektet presenteras närmare.
Kom gärna dit och ta del av vårt arbete och
ställ frågor till projektlogopederna!
Text & FOTO: Andreas Lind

Logopedi i öppna vårdformer
Projektet ”Logopedi i öppna vårdformer” finansieras av stimulansmedel
från Socialstyrelsen och sträcker sig
från 2007–2009.
Det drivs av Länslogopedin i Uppsala
län och omfattar 4,0 logopedtjänster.
Projektet riktar sig till personer över
65 år som drabbats av stroke eller
annan neurologisk sjukdom inom
Uppsala Läns Landsting.
Kjerstin på väg ut på uppdrag. Miljövänligt!

Logopednytt 7/08
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Studentuellt

Sittning på nation som sig bör i Uppsala.

En intressant helg
L ogopedstudentdagarna
Uppsala anno 2008

Årets logopedstudent
dagar gick av stapeln i
den anrika studentstaden
Uppsala. Vad som kanske
var terminens första
riktiga hösthelg, med allt
från solsken till tät dimma
och begynnande röda
färgtoner i träden, bidrog
till en god stämning.
Vem vill då inte sitta och
mysa med kaffe, kaka och
likasinnade i pauserna
mellan entusiasmerande
föreläsningar?
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Det var första gången som Uppsala univer
sitets logopedstudenter höll i kalaset. Något
de gjorde mycket väl (notera att underteck
nade är fullständigt objektiva, såklart). Den
inledande fredagskvällen ägnades åt lite
samkväm för de studenter som hunnit kom
ma till Uppsala. Det språkades och tävlades
en hel del med en hel drös utmärkta logo
pedsånger som resultat. För att inte glömma
alla nya vänner.
Lördagen innehöll föreläsningar i ämnena
dysfagi, livet efter en laryngektomi, löneför
handling och arbetsmarknad. Ämnen som
tydligt inspirerade och engagerade studen
terna oavsett termin på utbildningen.
Margareta Gonzales Lindh från logoped
verksamheten i Gävle höll, vad hon själv
kallade, en ”teaser” om diagnosen dysfagi.
Alltifrån grundläggande begrepp till utfö
randet av munmotorisk träning togs upp.
Mun- & Halscancerförbundet, f d Laryng
förbundet, representerades av Staffan Hagelin
med en mycket personlig och fri föreläsning
om sina erfarenheter, allt utifrån studenternas
egna frågor. DIKs studentombud Håkan
Augustsson informerade kort om fackför
bundet och studenternas möjligheter. Hans
Kyrö, även han från DIK, fängslade sedan
publiken i ämnet löneförhandling. Han
skickliggjorde förmodligen många av lyss
narna med konkreta redskap inför framti
den. Logoped Inger Gillholm delade med
sig av sina tankar kring logopedens framtida
yrkesområden kontra arbetsmarknad.
Lördagens final ägde rum på GästrikeHälsinge nation i form av sittning i sann
uppsalanda, med härliga tillskott från andra
orters traditioner. Behöver vi nämna att

släppet, det vill säga festen efteråt, drog
många killar... Hela helgen avslutades med
SLOSS årsmöte på söndagen, som också
hade god uppslutning. Alla studieorter
representerades, dagordningens punkter
avverkades effektiv samtidigt som en härlig
brunch avnjöts. Sedan var det sorgligt nog
dags för avfärd för en stor del av helgens
över hundra deltagare och städningen tog
därefter vid.
Vi vill rikta ett stort tack till Mun- &
Halscancerförbundet som ställde upp med
stor del av sponsringen, pengar som gjorde
det möjligt för många studenter att resa hit.
Tack också till föreläsarna Staffan Hagelin,
logoped Margareta Gonzales Lindh, logo
ped Inger Gillholm SLOF, Hans Kyrö och
Håkan Augustsson från DIK. Därtill ett
varmt tack till alla som har givit av sin tid,
energi och i vissa fall även sina hem för att
göra denna helg möjlig.
TEXT & FOTO: Logopedstudenterna i Uppsala
genom Anna Bergström och Linnéa Lindgren

Staffan Hagelin tackas här av SLOSS ordförande
Josefina Karlsson för en inspirerande föreläsning.
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Lediga platser & kurser

Logoped
Omsorgsförvaltningen, Handikappenheten
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre
och funktionshindrade samt till personer med behov
av hemsjukvård. Förvaltningen har drygt 2 400 tills
vidareanställda och omsluter cirka en miljard kronor.

”I Skåne Nordost arbetar vi i ett nätverk
för Tandemrekrytering”.
Handikappenheten i Kristianstads kommun söker
logoped till Afasifyren som är en daglig verksamhet
för personer med afasi. Den drivs av Kristianstads
kommun i nära samarbete med Afasiföreningen i
Kristianstad med omnejd och Föreningen Furuboda.
Verksamheten är unik i Sverige och ett samarbete
i Europa har nyligen skett.
Afasifyrens mål är att förbättra och upprätthålla
deltagarnas språkliga förmåga och att betona kom
munikation i vardagliga aktiviteter.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att ansvara för utredning kring
den enskildes funktionshinder, planering och behand
ling. Genomföra kommunikationsträning, handledning
och information.

Verksamhetens Innehåll:
• En mötesplats för personer med afasi med
meningsfull sysselsättning
• Datorstyrd skriv- och lästräning
• Anhörigkontakt
• Arbets- och ADL-träning
• Undervisning i form av studiecirklar
• Undervisning/föreläsning
Kvalifikationer
Leg logoped. Vi ser gärna att du har erfarenhet av
afasirehabilitering och intresse för kommunikation.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt
överenskommelse. Individuell lönesättning. Ange
löneanspråk i ansökan.
För mer information, ta kontakt med Anders Sjöberg
Teamchef, telefon 044-13 63 67. Karin Rosén-Svensson
Arbetsterapeut, telefon 044-12 93 99
För facklig information, ta kontakt med Eisabet
Wemmenborn, telefon: 044-13 63 31 SACO

Skicka din ansökan till Kristianstads kommun Omsorgsförvaltningen/Handikappenheten Eva Arvidsson, Östra
Kaserngatan 6, 291 80 Kristianstad. Märk ansökan med referens nr: 518/08. Sista ansökningsdatum är 2008-11-07.

Område RHR, Östersunds Rehabcentrum,
Stroke och hjärnskaderehabilitering söker

Logoped
Sista ansökningsdag: 2008-11-09
Ytterligare information finns på www.jll.se
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Akademiska söker logoped
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.
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ETT RIKARE LIV
Logopedmottagningarna Stadshagen och Rosenlund söker

Logopeder
med tillsvidareanställning, heltid
Vill du arbeta på en allmänlogopedisk mottagning med
patienter i alla åldrar? Vi är 40 logopeder och 4 sekreterare
fördelade på två större mottagningar i Stockholms innerstad.
Vi har även några mindre mottagningar samt logopeder
som arbetar inom akutsjukvård och geriatrik.
Mottagningarna har en utvecklingsplan inför 2009 där
våra regelbundna diagnosmöten är ett sätt att arbeta med
metodutveckling och projekt.
Vi erbjuder ett generöst flextidsavtal samt en generös
friskvård.
Just nu söker vi logopeder som vill arbeta inom något av
följande områden:
•
•
•
•

Division Hälsa Habilitering och Rehabilitering

Logopeder
Till Logopedenheten, vikariat
Vill du veta mer kontakta
verksamhetschef Gunnel Alexandersson,
tfn 0550-861 71, 070-693 77 28.
Läs mer på www.liv.se/jobb
Vrmlands st˛rsta kunskapsorganisation

stamningslogopedi
neurologopedi
barnspråkslogopedi
dyslexilogopedi

Dessutom söker vi medarbetare till ett logopedteam som
gör språkutredningar samt läs- och skrivutredningar för
barn och ungdomar med bl. a. neuropsykiatriska funktionshinder.
Arbetstid: 40 tim/vecka.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med början snarast.
Ange i din ansökan vilken diagnos du är intresserad av att
arbeta med. Du ska vara legitimerad logoped och vi lägger
stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga
liksom intresse för teamarbete och metodutveckling.
Upplysningar om tjänsterna lämnas av verksamhetschef
Love Larsson, tfn 08-690 65 54 eller 073-914 52 32 samt av
enhetscheferna Ann Stålhammar tfn 073-682 56 86 eller
Maria Karlsson tfn 070-737 35 72.
Facklig företrädare (DIK): Magnus Berg, tfn 08-466 24 15.
Välkommen med din ansökan senast 10 november 2008.
Ange ref.nr. 08-502 48
Via mail till: ann-margret.stahl-wicklund@sll.se

%DUQV
KlOVD

SocialFÖRVALTNINGen

0DMEORPPDQXWO\VHUPLOMRQNURQRUSHUnUL
IRUVNQLQJVELGUDJWLOOVDPKlOOVYHWHQVNDSOLJ
SHGDJRJLVNRFKPHGLFLQVNIRUVNQLQJRPEDUQRFK
EDUQVOHYQDGVYLOONRU
0DMEORPPDQEHYLOMDUPHGHOWLOOSURMHNWVRPV\IWDUWLOO
DWWI|UElWWUDOLYVNYDOLWpQI|UEDUQRFKXQJGRPL6YHULJH
JHQRPDWWI|UHE\JJDRKlOVDHOOHUERWDRFKOLQGUD
VMXNGRPRFKIXQNWLRQVVW|UQLQJ
7YlUYHWHQVNDSOLJDIRUVNQLQJVSURJUDPRFKIRUVNQLQJV
SURJUDPXQGHUXSSE\JJQDGJHVK|JSULRULWHW
9LYlONRPQDUSURMHNWGlUEDUQRFKXQJGRPDUVMlOYD
NRPPHUWLOOWDOVRFKSURMHNWVRPLQULNWDVSnWLOOlPSQLQJ
DY)1VNRQYHQWLRQRPEDUQHWVUlWWLJKHWHU

$QV|NDQVNDYDUDLQOlPQDGSRVWVWlPSODGVHQDVW
%ODQNHWWRFKPHULQIRUPDWLRQ¾QQVDWW
KlPWDSnZZZPDMEORPPDQVHIURP

Socialförvaltningen söker till
Kommunhabiliteringen, Handikappomsorgen

Logoped

(Vik) ref nr 338-8

Kontaktpersoner: Enhetschef Marie Langemark, tel 035-13 79 46
Logoped Josefin Seimark, tel 035-13 94 74
För mer information se www.ledigajobb.halmstad.se
Socialförvaltningen
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$OODEDUQVEORPPD
0DMEORPPDQV5LNVI|UEXQGKDUP|MOLJKHWDWWGHODXWIRUVNQLQJV
ELGUDJWDFNYDUHDWWGU\JWEDUQUXQWRPLKHOD6YHULJH
VDPODULQSHQJDUJHQRPDWWVlOMDPDMEORPPRU0DMEORPPDQlU
6YHULJHVVW|UVWDEDUQKMlOSVRUJDQLVDWLRQ9LJHUELGUDJWLOOHQVNLOGD
EDUQVNRODNWLYLWHWHURFKIRUVNQLQJRPEDUQ9LGULYHUHWWVRPPDU
OlJHUSn*DOWDU|RFKYHUNVDPKHWHQ+DOOnK|USnPLJVRPV\IWDUWLOO
DWWEDUQVNDInNRPPDWLOOWDOVLEHVOXWVRPU|UGHP
0DMEORPPDQV5LNVI|UEXQG.XQJVJDWDQ*|WHERUJ
7HOHIRQZZZPDMEORPPDQVH

www.halmstad.se
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14. - 16. maj 2009

Med oplæg om sprog, kommunikation og livskvalitet fra bl.a.
Jane Marshall (UK), Ruth Herbert (UK), Anna Basso (I), Gill Pearl (UK) og
Jesper Mogensen (DK)

•
•
•
•

Oplæg på engelsk, dansk, svensk og norsk
Plenumoplæg og parallelsessioner
Posterudstilling
Udstilling af hjælpemidler

Sted: Københavns Universitet Amager, 2300 København S.
Pris: DKK 2600 ved tilmelding inden 1. marts 2009. Derefter DKK 3000.
Frist for indsendelse af postertitel og resumé (max. 300 ord): 15. januar 2009.
Oplysningerne indtastes på konferencens hjemmeside.
Program og tilmelding online på www.aphasia2009.dk

Logopednytt 7/08
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Kurskalendariet

FESTSYMPOSIUM
MED ANLEDNING AV PROFESSOR BRITTA HAMMARBERGS PENSIONERING
Symposiet äger rum den 6 feb 2009 i Birkeaulan på Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge. Mer information om innehåll och anmälan i nästa nummer av Logopednytt.
Kontaktperson: Administratör Inga-Lill Haraldson, Enheten för logopedi och foniatri, KI,
tel: 08/585 874 07, e-post: inga-lill.haraldson@ki.se

Kursdagar hos SÖK i höst:
14/11 Nationellt TAKK-seminarium, Lund
27/11 GAKK metodkurs, uppföljningsdag, Malmö
9/12

Blisskurs för personal kring vuxna blissanvändare, Malmö

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

Kurser på avancerad nivå vid Linköpings universitet våren 2009
Oral and verbal apraxia in children: assessment diagnostics, therapy, 7,5 hp
Study period: March 9th to May 12th, starting with an intensive week.
Rate of study: Half-time
Prosodi i logopedi, 7,5 hp
Kursstart: Start 2 Februari
Studieform: Helfart
För ytterligare information se http://www.liu.se/utbildning/kurs/Vartermin
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län / Region

Namn

E-postadress

Huvudarbetsgivare namn

Blekinge

Petra Hagstrand-Westrin

petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Blekinge Läns Landsting

Blekinge

Barbro Kärvhag

barbro.karvhag@ltblekinge.se

Blekinge Läns Landsting

Dalarna

Åsa Rundström

asa.rundstrom@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Gotland

Kerstin Andersson

kerstin.andersson@hsf.gotland.se

Gotlands kommun

Gävleborg

Madeleine Holmqvist

madeleine.holmqvist@lg.se

Gävleborgs Läns Landsting

Halland

Johanna Kristensson

johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Halmstad kommun

Halland

Kerstin Johansson

kerstin.johansson@lthalland.se

Hallands Läns Landsting

Jämtland

Eva Arvidsson

eva.arvidsson@jll.se

Jämtlands Läns Landsting

Jönköping

Ann Falck

ann.falck@lj.se

Jönköpings Läns Landsting

Kalmar

Inger Larsson

ingerlar@ltkalmar.se

Landstinget i Kalmar län

Kronoberg

Pernilla Gustafsson

pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se

Landstinget Kronoberg

Norrbotten

Anna-Lena Dynesius

anna-lena.dynesius@nll.se

Norrbottens Läns Landsting

Norrbotten

Nils Johansson

nils.johansson@nll.se

Norrbottens Läns Landsting

Skåne

Anne Zimmerman

anne.zimmermann@eslov.se

Eslövs Kommun

Skåne

Agneta Ivanov

agneta.ivanov@skane.se

Region Skåne, Lund

Skåne

Margareta Löfgren

margaretha.lofgren@skane.se

Region Skåne

Skåne

Linda Bauhn

linda.bauhn@skane.se

Region Skåne, Ystad

Skåne

Cecilia Lundström

cecilia.lundstrom@skane.se

Region Skåne, Helsingborgs Lasarett

Skåne

Katrin Dahl

katrin.dahl@skane.se

Region Skåne, Helsingborgs Lasarett

Skåne

Eva Alenbratt

eva.alenbratt@skane.se

Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, Lund

Skåne

Agneta Jogby

agneta.e.jogby@skane.se

Region Skåne, Kristianstad

Skåne

Helene Ahnlund

helene.m.ahnlund@skane.se

Region Skåne, Vuxenhabiliteringen

Skåne

Anna Pohjanen

anna.pohjanen@pub.malmo.se

Malmö stad/kommun

Värmland

Ann-Christine Ivarsson

ann-christine.ivarsson@liv.se

Värmlands Läns Landsting

Västerbotten

Barbara Eberhart

barbara.eberhart@vll.se

Västerbottens Läns Landsting

Västerbotten

Kajsa Brännlund

kajsa.brannlund@vll.se

Västerbottens Läns Landsting

Västernorrland

Susanne Westerbring

susanne.westerbring@lvn.se

Västernorrlands Läns Landsting,

Västernorrland

Mia Kristoffersson

mia.kristoffersson@lvn.se

Västernorrlands Läns Landsting,

Västmanland

Mona Barkensjö

mona.barkensjo@ltv.se

Västmanlands Läns Landsting

Västra götaland

Elisabeth Wiedel

elisabeth.wiedel@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, Alingsås

Västra götaland

Anneli Åkerberg

anneli.akerberg@vgregion.se

Västra Götalandsregionen

Västra götaland

Anna Rensfeldt

anna.rensfeldt@vgregion.se

Habiliteringen Västra Götalandsregionen

Västra götaland

Yvonne Svensson

yvonne.svensson@vgregion.se

Västra Götalandsregionen

Västra götaland

Hedvig Holm

hedvig.holm@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Örebro

Sanna Wennerfeldt

sanna.wennerfeldt@orebroll.se

Örebro Läns Landsting

Östergötland

Janna Ferreira

janfe@ibv.liu.se

Östergötlands län

Stockholm

Marjana Tornmalm

marjana.tornmalm@sll.se

Stockholm läns landsting, Habilitering

Stockholm

Myrto Brandeker

myrto.brandeker@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds

Stockholm

Lisbeth Grimlund

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds

Stockholm

Stephan Munkert

stephan.munkert@sll.se

Stockholm läns landsting, Strokegruppen
Östermalms primärvård
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POSTTIDNING

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

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

I nästa nummer

➽ I nästa nummer hoppas vi få presentera ett fullmatat logopedstämmeprogram
med detaljerad information om seminarier, utställare och annat matnyttigt!

➽ Och… kanske vet vi mer om vad som händer på Akademiska sjukhuset
i Uppsala – kan en logoped vara på väg att utmana sjukhusledningen?!

Gunnar Bjuggrens
Uppsatsstipendium ur

minnesfond

Vid Logopedstämman i Uppsala 2009 delar Svenska Logopedförbundet
för första gången ut ett uppsatsstipendium ur Gunnar Bjuggrens minnesfond.
Stipendiet kommer att delas ut vart annat år och har gjorts möjligt genom
en donation av medel insamlade i samband med Gunnar Bjuggrens bortgång.
Syftet är att stimulera och uppmärksamma de studenter som genom
sina magisteruppsatser bidrar till professionens utveckling.

Den som erhåller stipendiet får 5.000 kronor samt kostnadsfritt
deltagande vid Logopedstämman 2009. Stipendiaten får även göra en presentation
av sin uppsats inom ramen för Logopedstämmans program.
Regelverk och kriterier finns på hemsidan, www.logopedforbundet.se.
Senast den 15/11 2008 ska uppsatserna ha inkommit i pdf-format till
Svenska Logopedförbundets ordförande på följande adress: ingrid.kongslov@dik.se

