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Nu har Svenska Logopedförbundet funnits i 42 år. De senaste 10 åren har
medlemsantalet fördubblats och vi är nu drygt 1.500 personer som tillsam
mans driver förbundet. Vid nästa förbundsmöte ska en ny styrelse utses och
nya riktlinjer för vad styrelsen ska arbeta med under de påföljande två åren.
Det behövs idéer för att möta en växande arbetsmarknad och nya arbets
områden.

ANNONSER SÄNDES TILL:

I vilka sammanhang ska logopeder synas? Under de år jag har varit med
i styrelsen har vi bland annat uppvaktat Socialstyrelsen, Skolverket,
Saco-Vård, Sveriges Kommuner och Landsting i viktiga frågor och ”lobbat”
i Almedalen.

Lena Tiberg
DIK
Box 760, 131 24 Nacka
Tel: 08-466 24 02
Fax: 08-466 24 13
lena.tiberg@dik.se

Vilka frågor ska vi fokusera på i fortsättningen?

UTGIVNINGSPLAN:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Manus/annonsstopp
9/1
6/2
13/3
17/4
20/5
18/8
30/9
10/11

Läsaren
tillhanda
30/1
6/3
9/4
15/5
18/6
14/9
28/10
8/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)

Under de senaste åren har vi ökat vår kursverksamhet avsevärt. Är det
viktigt att fortsätta med detta? Vad ska kursverksamheten i så fall innehålla?
Skall Logopedstämman återkomma vartannat år, nu när de årliga
Logopedidagarna finns?
De senaste gångerna har vi valt att ha Logopedstämman i samband med
Förbundsmötet. Många har utnyttjat tillfället att gå på det ena, när man ändå
har rest för att delta i det andra. En del av innehållet i Logopedstämman
finner du längre bak i tidningen.

Annons 	Plats-/kurs- och
storlek
produktannons
1/1-sida
10 000:2/3 -sida
8 700:1/2-sida
6 900:1/3-sida
6 100:1/4-sida
4 900:1/8-sida
3 900:-

Tema för Logopedstämman denna gång är bemötande. Jag tror att de flesta
av oss har upplevt att vårt dagliga värv har ändrat karaktär de senaste åren
och många av oss arbetar mer med handledning och information, än vad vi
gjorde för några år sedan. Detta kräver att vi synar oss själva och lär oss att
anpassa förhållningssätt efter de människor och situationer vi ska hantera.
På Logopedstämman kommer vi att få tillfälle att lyssna till flera spännande
föreläsare om just detta.

Omslagsbild: Vinterkväll.
Foto Eva Dickson

Väl mött

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

• Svenska Logopedförbundet har besvarat
remissen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”
SOU 2008:51. Remissen och förbundets
svar finns på hemsidan
www.logopedforbundet.se.
• SACO vård sammanträdde den 10/11,
denna gång med Läkarförbundet som
värd. På agendan stod bland annat två
statliga utredningar, Patientsäkerhets
utredningen och Patientens rätt.
• Den 14/11 arrangerade Logopedförbundet
i samverkan med logopedutbildningen i
Uppsala en kurs kring Språkstörningar
vid demens. Kursen var välbesökt och
kursledaren Per Östberg bjöd generöst
på sin gedigna kunskap inom detta ange
lägna ämne.
• Nationell konferens i logopedi arrange
rades i Jönköping den 20–21/11. Svenska

Logopedförbundet fanns på plats med
informationsmonter.
• I slutet av november, 27–28/11,
arrangerade förbundet en chefskonferens
i samverkan med professionsförbunden
för dietister, sjukgymnaster och arbets
terapeuter. Ett mycket lyckat samarbete
som vi hoppas få tillfälle att upprepa!
• Under december kommer kallelse samt
ev stadgeändringsförslag inför förbundsmötet att sändas ut. Håll utkik!
• Anmälningar till Logopedstämman har
börjat droppa in. För den som vill vara
säker på att få en plats och dessutom
betala den lägre deltagaravgiften ska
anmälan vara inne senast den 15/1 2009!
All information finns på hemsidan;
www.logopedforbundet.se.

• Styrelsen sammanträdde den 1/12 och
önskar alla medlemmar en riktigt God Jul!
Ingrid Kongslöv
Ordförande

2008

löneenkät
www.dik.se/enkat

Vad har du i lön?
Lönestatistiken är av central betydelse för att
DIK ska kunna svara på dina frågor om lön. Utan
din medverkan – ingen lönestatistik.
Svara på enkäten även om du inte är klar med
din löneförhandling för 2008.
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CPLOL

Rapport från

Professional
Practice
Commission
Paris oktober 2008
CPLOL sammanträdde traditionsenligt i Paris i slutet av oktober.
Detta möte bestod uteslutande
av arbetsgruppsmöten. I gruppen
Professional Practice intensifierades
arbetet för att avsluta pågående
projekt då såväl CPLOL-kongress
2009 samt General Assembly
2009 rycker allt närmre.

Cplol Kongress 2009

Programmet för kongressen tar allt tydligare
form och ett antal föreläsare är sedan en tid
kontrakterade. I nuläget pågår bedömning
av abstracts för såväl muntliga presentatio
ner som postrar. Sista datum för att komma
in med abstracts till kongressen har flyttas
fram och är nu den 5/12 2008. Som tidigare
har rapporterats är temat för kongressen;
Speech-language therapy in Europe: Sharing
Good Clinical Practice. Kongressen äger rum
den 14–16/5 2009 i Ljubljana, Slovenien. All
information kring innehåll, konferens
anläggning m m finns på www.cplol.eu.

Europeiska Logopeddagen

Samtliga länder rapporterade hur långt man
kommit i förberedelserna inför Europeiska
Logopeddagen 2009. Föreslaget tema från
CPLOL är vuxna med neurologiska funk
tionshinder. Gemensam slogan för dagen är
samma som 2008 ”Speech and Language –
Lost and found”. Diskussion kring för- och
nackdelar med gemensamt tema och slogan
fördes och precis som tidigare år står det
varje förbund fritt att använda det tema och

den slogan som CPLOL föreslår. Mer infor
mation om det svenska firandet av dagen
2009 kommer framöver.

Avslutande av projekt

Som tidigare rapporterats har ett antal pro
jekt varit pågående i arbetsgruppen rörande
yrkesriktlinjer, uppdatering av etisk codex
med mera. Vissa av dessa projekt är nu
avslutade och kunde läggas fram vid mötet
som en förberedelse inför kommande
General Församling 2009. De projekt som
ännu ej avslutats blir förhoppningsvis klara
kring årsskiftet.
Under mötet gavs även en presentation
av nuläget i det projekt rörande harmoni
sering av de europeiska logopedutbildning
arna som har beskrivits tidigare. Ett stort tack
till utbildningsanordnarna vid våra svenska
logopedutbildningar som alla visat stort
intresse och engagemang i detta projekt!
TEXT: Ingrid Kongslöv, Repr
Professional Practice Comission

Educational Commission, Cplol
I Education Commission (EC) löper arbetet vidare i tre huvudsakliga projekt,
Recognition committé, Continous professional education och Positionstatement
on Clinical Practice.
I denna Commission diskuterades även hur man tänker sig att gå vidare
med Harmoniseringsprojektet som påbörjades i Strasbourg maj 2008.
Harmoniseringsprojektet, eller NetQuEST
(Network for Tuning Standards & Quality of
Educational programs for Speech-language
Therapy in Europe) är ett försök att söka
finansiering från EU för att utveckla och
harmonisera vår profession inom Europa.
Det som har krävts hittills är att utbildningar/
universitet från alla CPLOLs medlemsländer
har meddelat att man har som intention att
delta. Detta är nu färdigt och nästa steg är att
söka pengarna via ’’Lifelong Learning
Programmes/ERASMUS’’ (http://ec.europa.eu/
education/programmes). Detta är ett mycket
omfattande arbete som EC nu kommer att
påbörja tillsammans med Hilde Chantrain.

Recognition

Arbetet i den här gruppen handlar om
erkännande av logopedexamen från olika
länder. Projektets första del, informations
insamlande, rapporterades. Sammanfattnings
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vis kan man säga att det är mycket som skiljer
regleringen av yrket i de olika länderna.
Nästa steg i arbetet blir att ta ställning till
om man vill fortsätta arbeta mot en så kallad
recognition plattform där en formell jämfö
relse ska göras mellan de olika programmen,
för att i längden förenkla för enskilda yrkes
verksamma att få sin legitimation erkänd i
andra Europeiska länder. Detta arbete skulle
bli ett parallellt arbete till NetQuEST, varför
det lades på is tills CPLOL fått besked om
huruvida man beviljas pengar eller inte.

CPD

Inom arbetsgruppen för Continous Profes
sional Education har man sammanställt
svaren från den enkät som cirkulerat under
flera år. Anledningen till att detta tagit lång
tid är att det hela tiden kommit till så många
nya medlemsländer. Arbetet är nu slutfört
och arbetsgruppen har kommit så långt att

man ska skriva ett position statement med
rekommendationer kring fortbildning. Detta
presenteras vid nästa Commission-meeting
i Ljubljana i maj, för att förhoppningsvis
kunna klubbas vid GA i Oktober 2009.

Clinical Practice

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett
position statement för den kliniska praktiken
under logopedutbildningen. Ett utkast är
utarbetat och under revision. Förslaget ska
nu finslipas språkligt för att sedan skickas ut
till samtliga medlemmar i kommissionen
för kommentarer. Gruppen hoppas kunna
avsluta sitt arbete i Ljublajana till våren och
presentera ett färdigt förslag som bör kunna
besluts vid GA hösten 2009.
TEXT: Ulrika Guldstrand
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I tidigare nummer av Logopednytt har man kunnat läsa att arbetet med att inventera behovet av och modellen
för ett nationellt kvalitetsregister har tagits upp på logopedchefmötet i Göteborg hösten 2007. I samband med
detta bildades en arbetsgrupp för nationellt kvalitetsarbete som här kommer med en första rapport.

Att skapa ett nationellt
kvalitetsnätverk för logopedi
Kvalitetssäkringen och kvalitetsarbetet i Sveriges logopedverksamheter tycks vara en spretig
historia och vi har under de senaste åren försökt bilda oss en uppfattning om det finns behov av
att samordna kvalitetsarbetet mellan olika kliniker. Vi vill i följande artikel berätta lite om våra
tankar och bjuda in kollegor runt om i landet att delta i diskussionerna. Syftet är att leta upp och
lyfta fram goda exempel på kvalitetsarbete och främja att de får större spridning och samordning
över riket. På sikt tror och hoppas vi att det kommer att kunna skapas ett nationellt nätverk för
dessa viktiga frågor. Arbetet är ännu så länge i sin linda och man kan anta att nationellt kvalitetsarbete är något som kommer att öka och finnas med oss i framtiden.

Kvalitetsarbete

Socialstyrelsens förordning (SOSFS 1996:24)
reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar
för kvalitetsfrågorna och stadgar att alla
huvudmän ska se till att det finns kvalitets
säkringssystem för verksamheterna. Det
innebär att det är upp till varje huvudman
att utforma vilken typ av kvalitetssäkrings
metod man ska använda och hur stor
omfattningen ska vara. I praktiken innebär
det att utformningen och användningen av
diverse kvalitetssystem skiljer sig mycket åt
och att det sällan samarbetas när det gäller
att jämföra kvaliteten på landets olika logo
pedverksamheter. Det finns inte heller någon
konsensus om vilka indikatorer man ska
använda när man mäter kvalitet inom logo
pedi. Mått på tillgänglighet, väntetider och
”kundnöjdhet” är vanligast förekommande.
Det är ovanligare att man redovisar hälso
ekonomiska mått eller behandlingsresultat.
På vissa logopedarbetsplatser har man inget
eget systematiskt kvalitetsarbete alls.

Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren tillhör den
högsta divisionen i systematisk kvalitets
uppföljning inom vården idag. Olika register
mäter olika saker, men man kan säga att alla
register ska innehålla indikatorer som mäter
medicinsk, funktionell och patientupplevd
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kvalitet. I år har 64 register granskats och
beviljats stöd. Listan över register blir längre
för varje år och innehåller allt från barn
obesitas, bukväggsbråck, rehabiliterings
medicin till palliativ vård. Läs gärna mer på
www.kvalitetsregister.se.
Tidigare har det främst varit kirurgin och
hjärtsjukvården som arbetat med register,
men de senaste åren har området breddats
avsevärt. Den psykiatriska vården satsar
också nu på att bygga upp kvalitetsregister
och även inom omsorgs- och omvårdnads
området har man börjat samordna sig
nationellt. Finansieringen kommer från
staten och från hälso- och sjukvårdens
huvudmän och man söker nya medel varje
år. Sammanlagt fördelades nästan 46 miljo
ner kronor mellan de 64 nationella kvali
tetsregistren under 2008.
Utöver dessa nationella register finns
det givetvis en rad mindre register som
finansieras på annat sätt eller som drivs på
mer eller mindre ideell bas i olika intresse
föreningar och specialistgrupper. Många
siktar på att så småningom få tillräcklig
spridning för att bli upphöjda till nationella
register.

Kommer det att bli något
logopediskt kvalitetsregister?

Just nu är det en lång väg kvar till ett natio

nellt logopediskt kvalitetsregister. Förut
sättningarna för att skapa ett logopediskt
kvalitetsregister skiljer sig från hur det
traditionellt har gått till när de andra stora
nationella registren, t. ex. Riks-Stroke har
skapats. Historiskt sett har olika specialist
föreningar inom läkarkåren tagit initiativ
till att skapa kvalitetsregister och dessa har
också haft en naturlig koppling till forsk
ning och utveckling inom specialiteten.
Inom logopedi har vi andra förutsättningar.
Framförallt är landets logopeder organise
rade på olika sätt och det kan vara svårt att
få spridning och uppslutning kring ett fram
tida register. Långt ifrån alla logopeder
arbetar på en logopedmottagning eller har
en logoped som chef. Vi vill här poängtera
att cheferna spelar en ytterst viktig roll
genom att efterfråga kvalitetsarbete och
jämförelser!
För att få uppslutning och tyngd åt det
nationella kvalitetsarbetet måste den kliniska
användbarheten vara hög och täcknings
graden stor och om man kunde hitta indika
torer som var användbara för många så
skulle vi säkert kunna skapa ett framgångs
rikt logopediregister, åtminstone för några
patientgrupper. Vi i arbetsgruppen är opti
mistiska även om vi inser att det är långt
kvar. Eftersom alla ändå måste bedriva
systematiskt kvalitetsarbete så borde vi lika
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”Eftersom alla ändå måste bedriva systematiskt
kvalitetsarbete så borde vi lika gärna kunna göra
det tillsammans på nationell nivå som att varje
arbetsplats ska ha sina egna enkäter, styrtal och
uppföljningsmått – eller hur?”

gärna kunna göra det tillsammans på natio
nell nivå som att varje arbetsplats ska ha
sina egna enkäter, styrtal och uppföljnings
mått – eller hur?

Prioriterade diagnosgrupper

Arbetsgruppen har ingen uttalad priorite
ringsordning för vilka logopediska områ
den som vi anser vara viktigast att jobba
nationellt med. Man kan tänka sig olika
principer, men så här i uppbyggnadsfasen
har vi valt att börja med något som vi har
nära anknytning till i vår kliniska vardag,
nämligen neurologopedi. Eftersom vi båda
jobbar i västra Sverige har vi av praktiska skäl
startat en lokal grupp i Västra Götalands
regionen (VGR) där vi vill hitta en handfull
kvalitetsindikatorer att jämföra mellan olika
sjukhus och kliniker som har neurologope
diska patienter. När det gäller strokepatienter
så finns redan mycket användbar data i
Riks-Stroke (www.riks-stroke.org), och vi är
glada att det åtminstone finns två indika
torer som är relevanta för logopediområdet.
Dessa är: Hur stor andel av strokepatienterna
som upplever talsvårigheter 3 månader efter
insjuknandet och hur stor andel av dessa
som har kontakt med logoped. Vill man se
siffror på detta så finns de publicerade på
Riks-Strokes hemsida under fliken analyse
rande rapporter. I övrigt så finns det inga
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nationella eller regionala data på hur logo
pedomhändertagandet av strokepatienterna
fungerar och detta blir vårt första fokus i
gruppen. Rapport om hur detta går följer
senare, kanske redan under 2009–2010.

Aktuellt just nu

För tillfället koncentrerar vi oss på att:
• Samla in och skapa några kvalitetsindika
torer för neurologopedi på strokeområdet
och sedan testa dem på några arbetsplat
ser i Västra Götalandsregionen.
• Hitta nya logopediska områden som är
intresserade av att mäta och registrera
kvalitetsindikatorer. Röst? Barn?
• Fundera över och få hjälp med de juridiska
aspekterna av kvalitetsregistrering.
• Fundera på tekniska lösningar och IT.
• Fundera på hur man ska finansiera det
nationella kvalitetsarbetet i framtiden.
• Hitta former och arbetssätt för att få sprid
ning av goda idéer på området.
• Knyta kvalitetsarbete till forskning och
annat utvecklingsarbete inom logopedin.
Som ni märker har vi en hel del att arbeta
med och detta är bara en försiktigt steg mot
större samordning av alla goda idéer som vi
tror oss veta redan finns ute i landet.

Upprop!

Om någon inom ett annat diagnosområde
eller region har möjlighet att samverka med
oss kring något kvalitetsområde så ser vi
med glädje fram emot det! Meddela oss i
gruppen om vad ni arbetar med så ser vi till
att försöka stötta er med metoder för kvali
tetsarbete och hjälper er att sprida era erfa
renheter och rapportera till logopedchef
gruppen. Man får inte glömma att kvalitets
arbete och registreringar är något som ska
komma från de kliniskt verksamma logope
derna och vara stöd i det dagliga förbätt
ringsarbetet. Kvalitetsregister är således inte
alls enbart utav intresse från ledning och
beställare, utan i högsta grad en hjälp i det
vardagliga arbetet med att skapa ökat värde
för våra patienter.
Vi ser fram emot att bli överösta med
respons från er läsare och hoppas även kunna
använda Logopednytt som forum för dessa
viktiga frågor. Logopednytt ger ju en unik
möjlighet till informationsspridning som det
vore synd att inte utnyttja!
Gruppen för nationellt kvalitetsarbete
inom logopedi
Emma Eriksson och Anna Hellström Carlén
emma.eriksson@vgregion.se
anna.hellstrom-carlen@vgregion.se
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Film som AKK
Som en del i projektet ”Logopedi i öppna
vårdformer”, tog projektlogoped László
Garamvölgyi våren 2008 initiativet till en gruppverksamhet i Bålsta för människor med kommunikationssvårigheter. Sju medlemmar i stroke
föreningen Håbo-Enköping nappade. Under
några veckor skapade varje deltagare en personlig
berättelse i filmformat. Idén fick László från sitt
engagemang i www.hundrahistorier.se för ett par
år sedan. Deltagarna i projektet som kom att
kallas ”det Digitala Skeppet”, uppger efter en
månads filmskapande att deras förmåga att
kommunicera har ökat med 14 % och grad av
delaktighet i samhällslivet med 17 %.
László Garamvölgyi presenterar deltagarna och deras filmer.

Filmprojektet har genomförts som ett del
projekt inom det treåriga projektet ”Logo
pedi i öppna vårdformer” som med stimu
lansmedel från Socialstyrelsen vänder sig
till vårdtagare i ordinära och särskilda boen
den i hela Uppsala län. Projektledare är
logoped Eva Sandin. (Läs mer om projektet
”Logopedi i öppna vårdformer” i Logoped
nytt nr 8 2008, s. 16–17). Delprojektet ”det
Digitala Skeppet” har genomförts i samver
kan med logopedkollegorna Andreas Lind,
Eva Sonered, Gunnel Lundgren och Lena
Henricson tillsammans med representant
från Strokeföreningen i Enköping-Håbo
och anhörigkonsulent i Håbo kommun.
Digitala historier är korta bildberättelser
på några minuter. De kan till exempel ha
formen av en rolig historia; spänningen
byggs upp och poängen presenteras som en
överraskning i slutet. Inom delprojektet ”det
Digitala Skeppet” har sju filmer produce
rats. Deltagarna i åldrarna 37–75 år hade
olika kommunikationssvårigheter. En av
deltagarna hade till exempel locked-in syn
drom och en annan hade en knappt märkbar
neurologisk skada. Filmberättelserna ska
pades under åtta sammankomster tillsam
mans med bland annat Lill Petterson, repre
sentant för strokeföreningen i Bålsta, anhörig
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konsulenten Susanne Hultgren Edholm i
Håbo kommun, närstående och assistenter.
Omkring 30 personer var på något vis invol
verade i filmarbetet. Filmmakarna komplet
terade varandra och gav varandra stöd
genom att dela med sig av sitt kunnande
inom olika ämnen såsom till exempel musik,
datorkunskap och vitt skilda livserfarenheter.
Deltagarna valde själva tema för sin
film och medverkade utifrån sina förutsätt
ningar. Engagemanget var stort. Filmberät
telserna gjordes med hjälp av programmet
Windows Movie Maker, som gav liv till
både gamla stillbilder och nytagna digitala
foton. Filmtexter och effekter som sekven
ser av rörliga bilder, bakgrundsmusik, text
och berättarröst användes. Filmerna blev
2–4 minuter långa.
Under åttonde och sista sammankomsten
beslöt deltagarna att visa sina filmer för all
mänheten och media. Den 30 september
samlades därför 50–75 personer på äldre
boendet Pomona i Bålsta för att se de sju
digitala filmerna – efter en marknadsföring
på knappt en vecka. Den 10 och 11 oktober
kunde man läsa en artikel om ”det Digitala
Skeppet” i Enköpingsposten. Den 28 oktober
visades tre av filmerna i samband med URseminariet ”De konstnärliga uttryckens

enorma kraft” i Stockholm på initiativ av
dokumentärfilmaren Anna Sabelström. Film
producenterna bakom ”Sjukhuset” (TV3)
planeras också få ta del av filmberättelserna.
Digitala berättelser kan lämpa sig för att
avhandla känsliga och kontroversiella
ämnen. Flera av de sju historierna har fram
kallat starka känslor hos de som sett filmerna.
Mediet kan användas för att påverka andra.
Strokeföreningen i Enköping-Håbo och
Strokeförbundet har efter arbetet med ”det
Digitala Skeppet” en dialog med represen
tanter för Logopedmottagningen på Akade
miska sjukhuset i Uppsala för att planera för
en fortsättning.
De som producerade filmberättelserna
har gett sitt samtycke till att dela med sig av
filmerna. Deltagarnas sju filmer finns sam
lade på DVD och intresserade kan kontakta
Logopedmottagningen på Akademiska sjuk
huset i Uppsala.
TEXT: László Garamvölgyi
laszlo.g@telia.com
0706-48 98 37
Kjerstin Greve-Löberg
kjerstin.greve.loberg@akademiska.se,
018-611 91 10
Foto: Tarja Keränen
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Filmprojektet

”det Digitala Skeppet”

Lennart Forsberg som gjort filmen om Knutmasso sitter bakom kamerastativet och dokumenterar premiärvisningen.

Filmare:

Filmtitlar:

Sammanfattning:

• Börje Lindblad

Fem gånger fyra

Vilja kommunicera och leva mera

• Lennart Forsberg

Knutmasso	Reklamfilm för årlig Gimo-karneval

• May-Britt Pettersson Livet nu	Tio år med en allvarlig stroke

Filmprojektet utvärderades
Deltagarna svarade på två frågor i
en tiogradig skala för självskattning
– före projektstart och efter att
filmerna blivit färdiga:
• Hur är din förmåga att
kommunicera idag?
Inför start:

• Jan Cederholm	En händelse…	En film från Gottland från 1938
• Haggie Hägglund

Mina barnbarn	Presentation av fem barnbarn

• Rolf Röngren

Min Glädje

Sport – en viktig del av mitt liv

• Christian Bruun	En historia berättad av... Se inte bakåt…
Logopednytt 8/08

Efter filmproduktion:

5
6,4

• Hur är din delaktighet i
samhällslivet idag?
Inför start:
Efter filmproduktion:

5,3
7
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Det kom ett mejl…

Nya vindar på Akademiska
…med ett tips från Ingela Wiman, pressekreterare
på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sedan en tid tillbaka finns det på Akademiska sjukhuset i Uppsala en ”skuggledning”:
en grupp yngre medarbetare, som ska fungera som ett bollplank till sjukhusledningen när
det gäller viktiga, strategiska frågor. Gruppen består av 13 personer med olika professioner,
bakgrund och personligheter, i åldrarna 25–35 år som valts ut bland över 70 sökande.
Deras uppgift är att ”utmana” sjukhusledningen och tillföra nya synsätt på de viktigaste
framtidsfrågorna. I den gruppen finns logoped Andreas Lind med. Vi skickade honom
fem snabba frågor:

Vad för slags frågor
har ni fått att arbeta med?
Under de första månaderna har en stor del
av tiden gått åt till att reda ut vår roll och att
hitta ett fungerande arbetssätt. Men vi har
fått sätta oss in i och tycka till i frågor som
rör hur sjukhuset ska kunna genomföra sitt
uppdrag lika bra eller bättre idag trots att
den ekonomiska kostymen krymper (som
den gör överallt nuförtiden).
Hur ska ni utmana sjukhusledningen?
Vi kan utmana ledningen genom att våga
ställa ”dumma frågor”. Det finns ingen som
kan förvänta sig att vi ska veta varför man
gör som man alltid gjort utan vi kan genom
att använda våra unga huvuden till att se på
gamla strukturer med nya ögon. Kanske
kan vi ibland konstatera att kejsaren faktiskt
inte har några kläder. Vår erfarenhet hittills
är att ledningen faktiskt tar oss på allvar
med våra tankar och åsikter.

Nu när ni har haft ett par möten,
kan du se om ni har något genomslag
på sjukhusledningen?

Blir logopedin/er mottagning mer synlig
för andra yrkeskategorier i och med att du
finns i detta nätverk av olika vårdgivare?

Ja, jag tror faktiskt det. Som jag nämnde
tidigare upplever vi att vi tas på allvar. Med
det menar jag inte bara att de nickar och ler
när vi säger nåt utan faktiskt ifrågasätter
och vrider och vänder på det vi tar upp med
dem. Vårt mesta arbete ligger fortfarande
framför oss men jag tror som sagt att vi har
en bra chans att kunna påverka på riktigt.

Jag har inte sett någon konkret effekt av att
jag syns så till vida att jag skulle fått någon
ytterligare remiss eller liknande. Men jag tror
på att synliggöra logopeder i alla möjliga
sammanhang, inte för att ”försvara” vår
yrkesroll och visa att vi behövs, utan för att
vi helt enkelt är en del av sjukhusets samlade
yrkeskår och det är klart att vi ska kunna
vara med och påverka vår arbetsplats.

Känner du att du ”bara” är där i egenskap
av att vara ung, eller har du någon
”logopedisk” linje som du driver också?
Jag sitter med i Ung Ledning i första hand
som ung, intresserad medarbetare. Dock är
det ett faktum att jag är logoped och det är
klart att det ur logopedisk synvinkel är en
fördel. Jag kan lyfta upp vår situation och
roll i frågor som rör sjukhusets verksamhet
och jag tror det är en positiv påminnelse för
andra i vår ledningsgrupp och hela sjuk
huset att vi finns representerade även där.
Andreas Lind, Logoped
Foto: Markus Holmström
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Teamkänsla kan tränas
Alla vårdstudenter borde få möjlighet
att träna sin förmåga att arbeta i team.

Det konstaterar Marie Lidskog, doktorand
vid Hälsoakademin, Örebro universitet, som
har följt och utvärderat ett utbildningspro
jekt där vårdstudenter tränat teamarbete
genom att arbeta tillsammans på ett äldre
boende. Projektet drivs gemensamt av
Örebro universitet och Örebro kommun.
Utvärderingen presenterar hon nu i en
avhandling för medicine doktorsexamen.

Teamträning för kommunal vård

I de team hon har studerat har vårdstudenter
från tre utbildningar ingått – sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och biståndshandläggare –
yrkesgrupper som är relevanta i kommunal
vård. Praktiktiden har varit tre veckor. På
avdelningen korttidsvårdas äldre patienter.
Permanent bemannas avdelningen med
sjuksköterskor, undersköterskor och arbets
terapeut, men under nio veckor per termin
sköts delar av vården av studenter.

”Min egen bild och andras”

Yrkesutbildning syftar till att socialiseras in
i sitt eget yrke, skaffa en identitet gentemot

andra och samtidigt ha förståelse för och
kunna arbeta tillsamman med andra i ett
team.
– Mina resultat visar att studenterna
kan vara väldigt positiva till de andra i teamet
men ändå ha en förenklad och stereotyp bild
av det arbete som de yrkesgrupperna utför.
I flera fall var det så att den bild som
studenten hade av sitt eget yrke inte stämde
med den bild som de andra hade av samma
yrke. Om arbetsterapeuten själv tyckte sig
arbeta processinriktat med en behandlings
plan, så fanns det de som ändå tyckte att det
är ”hon som hjälper till med det praktiska
runt patienten”. Sjuksköterskan som arbetar
för att öka patientens välbefinnande, kunde
av de andra anses ta hand om patienten ”för
mycket”.

Realistisk miljö viktig

Ändå tycks studenternas positiva inställ
ning till teamarbete ha blivit än mera posi
tiv efter praktiktidens slut. De har fått för
djupad förståelse för varandras perspektiv.
Men det kvarstod också missförstånd – tre
veckor är kort tid och ändrar inte alla förut
fattade meningar.

En annan slutsats Marie Lidskog dragit är
att rätt miljö är viktig för att kunna träna
teamarbete på rätt sätt.
– Biståndshandläggare brukar ju inte
arbeta på en avdelning, men nu fick de stu
denterna också delta i den dagliga patient
omvårdnaden, istället för att som i vanliga
fall närvara i teamet bara när det är dags för
vårdplanering.
Utbildningsmiljöer med träning av
teamarbete ger resultat, och bör utvecklas
vidare, anser hon. Men utbildningen måste
innehålla relevanta och realistiska arbetssi
tuationer och borde erbjudas alla vårdstu
denter, vilket inte är möjligt idag.
Marie Lidskog lade fram avhandlingen
”Learning with, from and obout each other.
Interprofessional education on a training
ward in municipal care for older persons.”
den 14 november 2008, Örebro universitet.
För mera information kontakta: Marie Lidskog
tel: 019-602 62 12
e-post: marie.lidskog@orebroll.se

Börjar användning av ”att” (att) försvinna?
Ett språk förändras med tiden och när det gäller svenskan hävdas
ibland att bruket av ”att” minskar. Men Kristina Hagren visar
i sin avhandling, som lades fram vid Uppsala universitet
den 25 oktober, att det ser mycket olika ut i olika delar av Sverige.
I svenskt standardspråk används ibland
infinitivmärket "att" (med uttalet "att" eller
"å") framför ett verb i infinitiv. Vissa verb
följs dock av en infinitiv utan "att" och det
hävdas ibland att bruket av "att" minskar.
Särskilt riktas uppmärksamheten på "kom
mer (att)".
I svenskt talspråk med dialektal prägel
förekommer inte sällan "till å" eller bara
"till" framför en infinitiv. Dialekterna har
alltså fyra möjligheter att konstruera infini
tiven, med "å", med "till å", med "till" eller
helt utan infinitivmärke.
I sin avhandling redogör Kristina
Hagren för en undersökning av ett relativt
stort dialektmaterial ur källor från 1800-talet
och framåt. Huvuddelen av materialet är
från 1900-talets första hälft. Undersökningen
visar att tendenserna är olika i olika delar av
Logopednytt 8/08

landet. I Götaland utom Gotland använder
man i stor utsträckning "å" framför infini
tiven, även efter verb som till exempel
"behöva", "bruka" och "börja", medan det
däremot normalt utelämnas efter dessa verb
på Gotland, i Svealand utom Värmland
samt i Norrland. I övre Dalarna och övre
Norrland saknas ibland infinitivmärke också
i uttryck där det är obligatoriskt i standard
svenskan, till exempel efter "bry sig om" och
"gå an".
Särskilt i Mellansverige och på Gotland
förekommer "till" mycket ofta framför infi
nitiven, även efter preposition, till exempel
"för te fördärrvä nä", "för att fördärva den"
(Uppland). Kombinationen "till å" är rela
tivt sällsynt och påträffas främst i Götaland,
Värmland och mellersta Norrland.
Användningen av infinitivmärke är

dock inte bara beroende av var i landet dia
lekten hör hemma utan också vilket uttryck
infinitiven hör samman med. Ett av de tyd
ligaste exemplen är verbet "komma" som i
en betydande majoritet av språkproven i
undersökningen konstrueras med "till",
antingen ensamt eller tillsammans med å,
t. ex. "dä kåmmer nog te å hålle ôppe i natt",
"det kommer nog att hålla uppe (vara uppe
hållsväder) i natt" (Östergötland), "ja kom
mär tä drettja kaffe", "jag kommer att dricka
kaffe" (Västmanland). I dialektmaterialet finns
inga exempel på att infinitivmärke helt
saknas efter "komma".
För mer information kontakta: Kristina Hagren
e-post: kristina.hagren@nordiska.uu.se
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Vi arbetar med människors utveckling och med oss själva som
redskap. Kvalitet, förhållningssätt och bemötande är ständigt
förändringsbara delar av det arbete vi utför.
Mycket har förändrats under årens gång. Fortfarande är de flesta
av oss anställda i landstingen, men fler och fler logopeder arbetar
inom kommun och i privat sektor. Många av oss arbetar mindre
med terapi till en person i taget och en allt större del av de dagliga
arbetsuppgifterna handlar istället om handledning av föräldrar,
anhöriga, assistenter och annan personal. Därför måste vi reflektera
och ompröva vårt sätt att närma oss patienter, klienter, anhöriga,
personal och andra berörda.
Kom och fyll på din kunskap och inspiration. Logopedstämman
kommer denna gång att ha fokus på bemötande och förhållningssätt.
Vi ses på Logopedstämman!
Kursansvarig Inger Gillholm

Logoped
Program måndag den 23 mars 2009
8:30

Registrering och fika

9:30	Invigning DIK:s förbundsordförande
Karin Åström Iko: ” Bemötande
– mer än möte!”
10:00	John Costello (USA): ”Bemötande
och AKK vid livets slutskede”
11:00	Helena Bergström, logoped och
psykoterapeut: ”Jag lyssnade bara”
– om den aktiva tystnaden
12:00 Lunch
13:00	Parallella föredrag:
• John Costello: ”CVI – cortical
vision impairment, complex
communication needs and AAC”

John Costello (US)
”Bemötande och AKK vid livets slutskede”
John M. Costello är verksamhetschef och ansvarig för
Augmentative Communication Program och Communication
Enhancement på Children’s Hospital i Boston, USA. Han har
varit i Sverige förut, bland annat på Västsvenska Kommunikationskarnevalen för ett par år sedan. Denna gång kommer han
att föreläsa om vilken betydelse AKK har i livets slutskede, för
barn och deras föräldrar. En del barn som är födda med svåra
syndrom lever inte länge, men under livet – hur kort det än
blir – finns behov av kommunikation och behovet försvinner inte när man blir svagare.
Ibland kan det räcka med att ha möjlighet att påkalla familjens uppmärksamhet för att få
en kram. John Costello framhåller vikten av att kommunikationshandikappade barn får
möjlighet att framföra budskap, även då de är döende. Det är inte svårt att förstå att
barnets sista budskap får ett extra stort värde för föräldrarna.

Lars H Gustafsson
”Bemötande barn och föräldrar”
På stämman har vi möjlighet att lyssna till den kände
barnläkaren Lars H Gustafsson, riksbekant barnläkare,
välkänd debattör och försvarare av barns rättigheter, som
bland annat har arbetat för Rädda Barnen.
Lars H Gustavsson lyfter fram respekten för individen vi möter
och att: ”ha patientens hälsa som det främsta målet och om
möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människo
kärlekens och hederns bud”. Nu arbetar han som skolläkare
skolor på Rosengård i Malmö. ”När man arbetar med barn måste man hela tiden försöka
ha ett så gott samarbete som möjligt med både barn och föräldrar. För det mesta går det
bra. Men ibland är det svårare.”

Prioriteringscentrum
”Logopedens svåra val; om prioriteringar i vården.”
I Sverige finns sedan något år en nationell modell för prioriteringar som bygger på
riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Logoped Åsa Johansson från Länslogopedin i
Norrbottens läns landsting deltar just nu i ett arbete med att tillämpa denna prioriteringsmodell för första gången inom logopedin. Mari Broqvist, handledare bland annat för
prioriteringar inom rehabilitering och habilitering på det nationella kunskapscentrat
PrioriteringsCentrum i Linköping, och Åsa Johansson berättar mer om den nationella
modellen och om hur denna tillämpas i Norrbotten.
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• Lars H Gustafsson: ”Bemötande
barn och föräldrar”
13:45	Paus
14:00	Parallella föredrag:
• John Costello, fortsättning
• Lars H Gustafsson, fördjupning
15:00 Fika och utställning
• Utställarseminarier
• Prioriteringscentrum: Logopedens
svåra val; om prioriteringar i
vården
16:00 	hålls förbundsmöte där ordförande
och styrelse ska väljas och redaktion
för Logopednytt utses. Bland del
tagarna i förbundsmötet kommer
två biljetter till ASHA-kongressen,
det amerikanska logopedförbundets
årliga kongress, att lottas ut!

Deltagaravgifter Logopedstämma 2009
Medlem tidig anmälan senast 15/1
2.800 kr
Medlem anmälan efter 15/1
3.500 kr
Icke medlem senast 15/1
5.000 kr
Icke medlem efter 15/1
6.000 kr
Priserna inkluderar kaffe och lunch
Studerandemedlem senast 15/1
Studerandemedlem efter 15/1
Studerande icke medlem senast 15/1
Studerande icke medlem före 15/1
Priset inkluderar ej kaffe/lunch

1.000 kr
1.500 kr
2.000 kr
2.500 kr

dstämman
Program tisdag den 24 mars 2009
8:00	Utdelning av uppsatsstipendium
och av Svenska Logopedförbundets
pris, kortföredrag av pristagarna
9:00	Parallella föredrag:
• Logoped Jessica Forsberg och
Åsa Rosqvist, specialpedagog:
Baby Tecken – att stimulera barns
tidiga språkutveckling
• Eva Sandin, gruppchef för Neuro
logopedin i landstinget i Uppsala
län och projektledare för projektet
”Logopedi i öppna vårdformer”:
om att kunna ge logopediska
insatser så länge de behövs
10:00 Fika
10:30	Parallella föredrag:
• Mats Börjesson: ”Att skriva
klienter: om professionellas
språkanvändning i journaler”
• Karin Bengtsson, leg logoped
och fil dr: Avvikelse eller levd
erfarenhet? Nytt perspektiv på
tal som är svårt att förstå.
11:15	Parallella föredrag:
• Mats Börjesson, fördjupning
• Monica Blom Johansson
presenterar preliminära resultat
av sin forskning om åtgärder inom
neurologopedi
12:00 Lunch
13:00	Pamela Enderby (UK): “Development
of Clinical Guidelines for SLT – are
they any use?”
14:30	Paus
15:00	Avslutningstalare Emanuel Ezra:
”Möten mellan människor – det
professionella bemötandet”
16:45 Avslutning
Med reservation för ändringar

Logopedstämman hålls på Uppsala Konsert&Kongress,
2 minuters promenad från stationen.
Anmälan till stämman kan göras på hemsidan:
www.logopedforbundet.se

Eva Sandin
”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 logopediska
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.

Jessica Forsberg
”Babytecken”
En av de viktigaste anledningarna att använda babytecken är att
tidigt ge barnet ett sätt att uttrycka vilja och önskningar. Barnet
kan tidigt kommunicera kring saker det upplever och är med om.
Om barnet har sätt att uttrycka sig kan frustration och ilska också
minskas, vilket blir extra tydligt när barnet blir större och har mer
behov av att kunna uttrycka sig. Vi har sett ett stort intresse från
föräldrar att lära sig tecken med sina barn. Vi som har kunskap om
barns språkutveckling kan utbilda föräldrarna i detta, samtidigt
som de får en teckenutbildning.

Mats Börjesson
”Att skriva klienter; om professionellas språkanvändning i journaler”
Dokumentation av möten med brukare, klienter och patienter har vi mycket av
i våra välfärdsstatliga miljöer. Varje dag skriver människoarbetare av olika slag
hyllmetrar om människors livssituation, egenskaper, problem, resultat på tester och
observationer. Men på vilka sätt görs detta och vilka konsekvenser kan det tänkas
få? Vilka möjligheter och begränsningar ger språkets alla sociala kategorier? Vad är
relationen mellan professionellt och vardagligt språk i aktskrivande? Med nedslag
i några olika typer av välfärdsmiljöer ställs också frågor om professionella gruppers
samhällsroll och historiska förändringar därvidlag.

Pamela Enderby (UK)
“Development of Clinical Guidelines for SLT – are they any use?”
Pamela Enderby blev tidigt tillfrågad om hon ville vara med på vår
stämma och i så fall redogöra för bakgrunden till Clinical Guide
lines som Royal College publicerade för ett par år sedan. Visst kan
jag det, sa hon, men jag vill också diskutera – “are they any use?”.

Emanuel Ezra
”Möten mellan människor – Det professionella bemötandet”
Många av oss upplever svåra möten. Vi möter människor med
stora behov och höga förväntningar och våra resurser som individer
och organisationer är begränsade. Hur vi hanterar våra möten kan
vara avgörande för det resultat vi uppnår. Ibland kritiseras vi
som möter människor i vårt arbete. Bakom kritiken finns
nästan alltid en människa som inte känner sig sedd,
trygg, tagen på allvar eller som i värsta fall känner sig
kränkt. Intressant nog gäller också det omvända.
Människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande
i sin attityd om något går snett.Det är effektivt, lönsamt,
roligt och faktiskt också läkande med ett gott bemötande. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och
humor bidra till goda möten. Min föreläsning är tänkt
som en hjälp på vägen.
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Det har tidigare skrivits om familjehelger som ordnats för barn med språkstörning i regi
av Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Afasiförbundet/
Talknuten och projektet ”Barn och unga med språkstörning i ett livsperspektiv” med
pengar från Allmänna Arvsfonden. I somras var det så dags att ordna det första kollot för
barn/ungdomar mellan 11 och 15 år. Kollot ägde rum 5–8 juni på Stiftsgården Vårdnäs,
söder om Linköping. Inbjudan hade skickats ut till alla medlemmar i DHB/Talknuten,
och totalt kunde vi ge plats år 13 ungdomar som kom från olika delar av landet.
Cirka hälften av ungdomarna hade tidigare deltagit på en eller flera familjehelger,
medan de andra var med för första gången. Ledargruppen bestod av Sofie Wikström
och Lisa Gunnarsdotter från DHB/Talknuten, vi två logopeder, en sjuksköterska och två
ungdomsledare. Syftet med kollot var att ungdomar med språkstörning skulle få möjlighet
att åka på ett kollo som anpassats för dem.
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Ungdomarna i gruppen hade
stort utbyte av varandra.

Många pröva

Ett bildschema underlättade planeringen.
Familjerna kom på torsdagen och lämnade
sina ungdomar. Det var lite pirrigt för oss
alla, men det låg en härlig förväntan i luften
och det gick ganska fort för alla att lära känna
varandra och anpassa sig till kollolivet.
Under dagarna hade vi många ordnade
aktiviteter som gåt-skattjakt, samarbetsbana,
spårning, paddling, lekar, lägerbål, disco
”Otympliska spelen” (en variant på Olym
piska spelen men med grenar som nöjd
hopp, grymlyftning och brödlöpning).
Utöver dessa aktiviteter fanns det gott om
fritid där man kunde välja att bada, fiska,
spela kubb eller fotboll, pyssla, läsa eller ta
det lugnt. Och att äta god mat…Varje kväll
avslutades också med högläsning ur ”Benny
Blixt”.
För att underlätta för ungdomarna och
oss själva hade vi gjort ett stort bildschema
för alla dagarna så att det blev tydligt vad
som skulle göras och när. Vi hade riktig tur
med vädret, strålande sol och 25–30 grader,
Logopednytt 8/08

så det gällde att vara beredd med solkrämer,
kepsar och vattenflaskor.
Det var en fantastisk upplevelse att vara
med på kollot! Dagarna var otroligt inten
siva och jätteroliga. Det gick fort för ung
domarna att lära känna varandra och det
uppstod snabbt en gruppkänsla och en fin
gemenskap. De flesta av aktiviteterna var
mycket uppskattade och det vi hade plane
rat fungerade mestadels bra för gruppen.
Det var också kul att se hur ungdomarna
vågade ta ut svängarna lite mer mot slutet
av långhelgen när det gällde att busa med
ledarna eller att bjuda upp på dansgolvet.
Vi upplevde också att ungdomarna hade
stort utbyte av varandra. I en grupp av de
lite äldre ungdomarna hörde vi en spontan
konversation runt middagsmaten om vilka
språkstörningar som de hade, vad dessa
innebar och om den gemensamma erfaren
heten att bara ha en eller ett par kompisar.
Runt andra bord berättades det istället roliga

de fiskelyck

an.

historier med, för oss oinvigda, obegripliga
poänger. Vi märkte dock fort att man ändå
kan skratta så mycket så att man ramlar av
stolen, särskilt när alla andra också tycker
att man är jätterolig. Under helgen fick vi
också se en mängd talanger inom simhopp,
fiske, kubbspel, pyssel, dans, sång, gåtor och
serietidningsläsande, och på avslutningen
fick alla deltagare var sin medalj för en av
sina speciella talanger. När det var dags att
åka hem bytte många telefonnummer och
mailadresser med varandra. Det blev många
kramar och de flesta hade redan bestämt sig
för att åka på kollo igen. Nu håller vi bara
tummarna för att någon vill stötta denna
verksamhet med pengar så att vi nästa
sommar får möjlighet att genomföra ett lik
nande kollo!

Text: Carina Aronsson och Sara Ekman Brandt
Foto: Lisa Gunnarsdotter
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Barnens
prestationer
bedöms
allt mer
i förskolan
Mycket har utvecklats positivt i förskolan de senaste tio åren sedan förskolan fick en egen
läroplan och blev en del av utbildningssystemet. Men Skolverket hissar också varnings
flaggor i sin nya utvärdering av förskolan. Andelen barn i behov av särskilt stöd har ökat
och stödresurserna är ofta otillräckliga. Det finns en brist på utbildade förskollärare och
enskilda barns utveckling kartläggs allt mer, ibland på ett sätt som strider mot läroplanen.

En efterlängtad reform

Det har nu gått tio år sedan förskolerefor
men då förskolan fick sin första läroplan och
blev det första steget i utbildningssystemet.
Skolverkets nya nationella utvärdering har
undersökt vilka konsekvenser reformen fått
för verksamheten i förskolan. Resultaten
visar att läroplanen fått ett starkt genomslag
på ganska kort tid. Den var efterlängtad av
personalen och har bidragit till att höja för
skolans status. Läroplanen ger också ett bra
stöd i det pedagogiska arbetet. Arbetet med
barn har utvecklats positivt på många sätt. I
läroplanens spår har också satsningar gjorts
på personalens kompetensutveckling. Den
positiva bilden överensstämmer också med
resultaten från de två stora OECD-studierna
"Starting Strong" som genomförts under
2000-talet och där svensk förskola lyfts fram
som ett föredöme internationellt.

Allt fler barn i behov av extra stöd

Det finns också flera orosmoln som Skol
verket uppmärksammar i utvärderingen.
Andelen barn i behov av särskilt stöd har
ökat kraftigt och resurserna för dessa barn
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bedöms ofta som otillräckliga. Det är också
svårt att få extra personalresurser för barn i
behov av stöd – ofta krävs en medicinsk
eller psykologisk diagnos, vilket det kan ta
lång tid att få. Detta innebär att barn med
mer diffusa svårigheter riskerar att komma
i kläm.

barns språkutveckling på flertalet förskolor.
Även material för bedömning av läsutveck
ling och matematisk utveckling förekom
mer. Att förskolebarns utveckling, presta
tioner och färdigheter kartläggs och bedöms
i ökad omfattning är knappast i linje med
reformens intentioner.

Barnen bedöms allt mer

Brist på utbildad personal

Utvärderingen visar också att enskilda barns
prestationer bedöms i ökad omfattning, bl a
i samband med användningen av indivi
duella utvecklingsplaner (IUP) och olika
typer av diagnos- och bedömningsmaterial.
Nästan hälften av landets kommuner har
beslutat att införa IUP i alla förskolor. Bland
personalen är många tveksamma eller skep
tiska till IUP i förskolan eftersom det finns
svårigheter med sekretess och innebär ett
onödigt pappersarbete som knappast bidrar
till att utveckla verksamheten. När man
arbetar med IUP riskerar man också att
bedöma enskilda barns prestationer, vilket
strider mot läroplanen.
I 60 procent av kommunerna används
olika typer av material för bedömning av

Ett annat problem är bristen på högskole
utbildad personal. Kommunernas möjlig
heter att rekrytera utbildad personal varierar
kraftigt. De senaste fem åren har andelen
högskolutbildade ökat något i de kommu
nala förskolorna, men minskat i de enskilda/
privata. Många kommuner har ambitionen
att anställa fler förskollärare, men det stannar
ofta vid en ambition eftersom det utbildas
alltför få förskollärare i dag.
För mer information: www.skolverket.se
TEXT: Gunnar Åsén & Lena M Olsson,
Skolverket
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Om samspel
i familjer med
barn med flera
funktionshinder
Vardagslivet för familjer med
barn med flera betydande
funktionshinder är komplext och
dessa familjer måste anpassa sig
både till det formella och
informella svenska samhället.
Eftersom deras vardag är mer
ansträngd än för familjer som har
typiskt utvecklade barn är de
beroende av formellt och
informellt stöd för att ha ett
fungerande vardagsliv. Det visar
en ny avhandling i psykologi vid
Stockholms universitet.
I sin avhandling har Jenny Wilder studerat
kommunikation och samspel mellan barn
med flera betydande funktionshinder och
deras familjer. Resultaten visade att samspe
let mellan barn och föräldrar fanns hela
tiden i vardagen och bestod av ömsesidig
delad erfarenhet och glädje.
– Samspelet påverkades av barnens
beteendestil och läsbarhet. Föräldrarna
visade sig också vara experter på sina barns
samspel. Det märktes genom hur de upp
daterade samspelet för att åstadkomma
längre perioder av väl fungerande samspel,
säger Jenny Wilder.
Avhandlingen lyfter fram den kommu
nikativa kraft som barn med flera betydande
funktionshinder trots allt har. Barn kan
kommunicera funktionellt trots att de inte
kan använda eller förstå symboler berättar
Jenny Wilder.
I avhandlingen diskuteras också de
utmaningar som samspelspartners till dessa
barn upplever.
– Familjernas anpassningar i vardagen
utgick mycket ifrån barnen men familje
livets hållbarhet var mer relaterad till sam
hörighet mellan föräldrarna, emotionellt
stöd och nivån av pappans engagemang i
vardagen. Barnen var kommunikativt bero
ende av föräldrarna men det fanns få kom
pletta överlappningar mellan barnens och
familjernas sociala nätverk, säger Jenny
Wilder.
Jenny Wilder är verksam vid Mälardalens
högskola och disputerade den 10 oktober vid
Stockholms universitet i ämnet psykologi med
avhandlingen ”Proximala processer hos barn
med flera betydande funktionshinder”.
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Bokrecensioner
Att vara mellanchef i vård och omsorg
– en central men utsatt roll
I den nya boken Att vara mellanchef i vård
och omsorg belyser författaren mellan
chefers förutsättningar. Mellanchefen kan
ses som en viktig – men förbisedd – resurs i
organisationers och företags utvecklingsar
bete. Vad krävs då för att mellanchefer i
vård och omsorg ska kunna utveckla sin
verksamhet? Ofta vill ledningen att man ska
jobba med frågor som är ”inne” och förstår
inte alltid vad verksamheten kräver. Ett
utvecklingsarbete som mellanchefer driver
kan bli mer hållbart. Genom sitt ledarskap
kan mellanchefen skapa handlingsutrymme
i verksamheten för utvecklingsfrågor genom
att se till att tid och resurser utnyttjas på ett
effektivt sätt.
Management- och ledarskapsforskningen
fokuserar ofta på ledarens personliga egen
skaper. Den här boken visar istället vilka
organisatoriska förutsättningar som krävs –
i form av tid, resurser, stöd m. m. – för att
mellanchefer ska kunna driva ett hållbart
utvecklingsarbete. Här möter vi också fyra
chefer som mitt i en stressad arbetsvardag
utvecklat framgångsrika strategier för att

arbeta med metod- och utvecklingsfrågor.
En bok för högskoleutbildningar inom
socialt arbete, vård och omsorg och för
chefer på olika nivåer inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården.
Författaren Kjerstin Larsson är verksam
vid Linköpings universitet, Örebro univer
sitet samt APeL-FoU i Lindesberg. Boken
bygger på författarens avhandling Mellan
chefer som utvecklar – om förutsättningar
för hållbart utvecklingsarbete inom vård
och omsorg.

Fakta om boken
Titel: Mellanchef i vård och omsorg
Författare: Kjerstin Larsson
ISBN 978-91-7205-609-1
Utgivningsår 2008
256 sidor
Pris: 250:- exkl. moms

Kan en gammal människa dö av tristess?
Den frågan fick Barbro Beck-Friis, professor
emeritus i geriatrik, av en reporter på DN år
2002. Hennes svar blir ”Inte omgående,
men det kan vara en bidragande faktor.”
Den nya boken Sinnesstimulering i
demensvården innehåller inga exempel på
stora gruppaktiviteter som tar mycket tid
och resurser i anspråk, utan boken ger kon
kreta och vardagsnära råd om hur man kan
aktivera och stimulera de boende. Fokus
ligger på dem som kommit så långt i sin
demenssjukdom att de har svårt att kom
municera och bara har begränsade funktio
ner kvar. Författarna tar upp teman som
bemötande, kommunikation och hur de
olika sinnena kan stimuleras. De visar hur
man med enkla medel kan skapa en positiv
upplevelse och meningsfulla stunder i var
dagen. Varje kapitel avslutas med en fakta
ruta om hur man kan tydliggöra insatserna
i den sociala dokumentationen. Boken
innehåller också en handledning för studie
cirkelledare.

Sinnesstimulering i demensvården vänder
sig till personal inom äldreomsorgen men
den kan också läsas av anhöriga.
Författare är Ann-Christin Kärrman,
sjuksköterska och verksam vid Svenskt
demenscentrum samt Lotta Olofsson,
arbetsterapeut och verksam på Solberga
sjukhem i Stockholm och på Demensför
bundet.

Fakta om boken
Titel: Sinnesstimulering i demensvården
Författare: Ann-Christin Kärrman och
Lotta Olofsson.
ISBN 978-91-7205-595-7
Utgivningsår 2008
104 sidor
Pris: 115:- exkl. moms
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Vi har fått ta del av några artiklar skrivna av den välrennomerade fransmannen Francois Combeau. Det är lektor Berit Norberg
från Ingesunds Musikhögskola som haft kontakt med denna man och fått tillåtelse att skicka vidare hans alster till vår tidning.
Här följer en artikel om människans röst, trevlig läsning!

The Vocal Gesture
The vocal gesture is an all-embracing action
involving the entire self, both physical and
mental. The voice radiates from our
innermost self. From the first cry at birth,
the symbol of life, to the last breath taken on
our deathbed, the voice (closely tied to the
breath) is the lifeline bearing our emotions,
hopes and fears. As the first vocal expression
of the new born baby, the cry is according to
Guy Cornut ”a fundamental means of
liberation tension”. It is indeed the expression
of a tension, discomfort connected with
hunger, pain... It is an instinctive action
bringing into play all muscular groups. Just
watch the face, hands and feet of a crying
baby. The unity of action linking its
breathing, tonicity and sound is very
striking.

The vocal gesture
is a global muscular action

In an adult, a cry is an irrational sound
expressing anguish, a call, a prayer, torture
or pain; it is the voice in its pure state, over
which our conscious mind has no control.
But the baby, as it becomes aware of its
surroundings and its dependance on them,
starts to use its voice as a language of
exchange. However inarticulate, the sounds
it makes become the expression of feelings
that any attentive mother knows how to
interpret. Gradually the vocal sounds become
differentiated into gurgles of satisfaction,
cries of displeasure, howls of anger, moans...

The voice is an emotional bridge
between the self and others

From the age of two to three months, a
second component of the human voice
starts to develop its extraordinary wealth
and variety of possibilities. This is when the
baby babbles. As it discovers its own body,
its movements and its surroundings it emits
sounds and noises and plays with them.
Babbling is an extraodinarily rich and
varied set of vocalisations that are pleasing
to babies and that they love to repeat without
giving them any special meaning... Noises
made by the tongue, the lips, sound
frequencies from the larynx appear at
random as the baby plays, and constitute
practice towards articulation and phonation.

The human voice is blessed
with an endless wealth of colours,
tones and sounds

The child then begins to attune its vocalizing
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”The speaking and singing voice is
basically a gesture, in other words
a movement of the body to express
a thought or feeling.”
tarneaud

system to what it is able to hear. It begins to
imitate and to give a more precise meaning
to the sounds it makes... The idea of vocal
play gradually fades away. The sounds
produced become poorer, and very soon
the spontaneity and globality of the baby’s
prattle are forgotten. Timbre, tone and
sound intensity are evened out, and the
conscious mind increasingly takes control.
The voice, breath and muscular activity are
no longer intimately linked ; slowly but
surely vocalization and gesture move further
apart. The first signs of language appear.
The child’s language becomes standardized,
acquires structure and becomes codified. It
integrates a cultural system and the voice
will accordingly develop in a specific limited
direction. The aesthetic criteria, habits,
living conditions and pace of life, languages
and oral tradtions in every culture and
civilisation channel the use of Man’s vocal
potential. Our voice is often the outcome of
a lengthy process of subconscious learning.
However, the voice continues to be a
communication channel directly connected
to one’s affect and emotions. To speak is to
give oneself away, to betray oneself. When
fear or surprise sets in, the sound itself is
stifled: ”I wanted to speak but I lost my
voice ; it took my breath away; the feeling
left me speechless...” The voice reveals us by
amplifying our physical and mental,
psychological and cosmic beings, it sticks to
our skin while mirroring us. That is its
duality.

Through the voice,
the inner being is expressed

The testimony of a blind girl, Paula Arbel
(”SorciËre” journal on the voice) is
extremely revealing in this respect. She
wrote: ”for the past two years I have been
living in the dark night of blindness... The
experience has made me realize that in the
same way as faces, each voice is an intriguing
phenomenon, a mystery, an adventure... For
me it no longer represents an accessory but
the person as a whole... The voice expresses
sensuousness and is addressed to my own
sensuousness. The essential, which cannot
be seen with the eyes, without doubt is
conveyed by the voice... The being springs
out through its voice, thereby offering a
spectacle that can be watched eyes closed.”
We are all capable of making sound
movements of incredible complexity, and
the discovery of one’s own voice is the start

of an exciting dialogue both with oneself
and with the universe. The mystery of the
voice forms part of the mystery of life.

”Beyond music and language,
the voice is a permanent emanation
of life, a proof of our existence.”

betsy jolas, voix et musique

There is no such thing as a good or bad
voice. There are only voices waiting to be
discovered. In our work, we try to restore the
natural vocal gesture, its incorporation in
the body, its capacity to convey our feelings,
our sensuousness, and to meet our intentions.
Instead of talking about placing the voice, I
had rather talk about awaking the voice.

The voice is sound energy,
communication energy...

It connects the person to his or her
surroundings and inner being through
resonance. This energy once drawn and
captured during the intake of breath is then
turned into sound energy in the larynx and
loaded with an affective message articulated
and developed at the level of the resonators
and organs of articulation. It is restored
during phonic expiration and carried to the
ear of the listener. That is its dynamics. The
larynx merely acts as a transformer and not,
as too many singers believe, a generator of
sound. Its physiological structure does not
allow it to create sound energy (consider
the power displayed by certain singers, how
could the two tiny vocal chords generate
such a phenomenon?). Using the vocal
apparatus in this way would very soon
inevitably lead to exhaustion, vocal fatigue...
singing from the throat... pushing sound...
For the energy stored during the intake
of breath to become sound, it must be able
to circulate freely through the body, without
being held up at any point through tension.
This is an essential stage in our work.

Rediscovering the natural gesture,
the dynamics of voice projection

Once emitted, the voice must reach the
hearer’s ear. The sound has to meet accoustic
requirements for it to travel all the way. In
his study on the various vocal techniques
and their relationship with voice compass,
Helmut Lips gives us very useful information
in this connection.
Just as the tree rises towards the light
from its strongly anchored roots, ensuring
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stability and strength, the singer finds the
body balance and power of projection by
anchoring himself to the ground. The spine,
fully extended (fight against distortions)
participates in :
• the full intake of breath (free movement
of the diaphragm, opening of the chest,
mobility of the ribs...);
• the toning up of expiration, hence breath
control (through free and efficient use of
the abdominal muscles);
• the relaxation of the neck, shoulder and
face muscles, on which the flexibiity and
mobility of the vocal apparatus,
articulation and the opening of the
resonators depend.
The voice must radiate from the person’s
entire body and mind. It is a gesture, an
action, and in these dynamics the entire
body is active from head to toes. This is how
we will rediscover the spontaneous action
of the baby’s crying or singing.
TEXT: François Combeau

Fransmannen Francois Combeu är
logoped, feldenkraispedagog och tidigare
operasångare. Han har skrivit flertalet
artiklar om röst och rörelse, andning, talorganens evolutionella utveckling, m m.
Mer information finns på:
http://feldenkrais-au-present.com/
combeau/index.cfm
http://www.voiceandfeldenkrais.eu

Hösten 2009 är det tänkt att kursen ska
komma till södra Sverige. Planering
pågår för fullt och mer information
kommer. Vid frågor går det bra att
kontakta logoped Marie Garsten på
marie.garsten@skane.se.
The Michael Palin Centre for
Stammering Children öppnade 1993
och ligger i centrala London. Michael
Palin, en av medlemmarna i Monty
Python och som bland mycket annat
gjort många resedokumentärer, gestaltade en stammande person i filmen
”En fisk som heter Wanda”. Han är
även personligen insatt i vad stamning
är och hur den kan påverka den
stammande personen, eftersom hans
pappa stammade. På hemsidan
http://www.stammeringcentre.org kan
man bland mycket annan information
läsa en hälsning från Michael Palin.
En studie om Palin PCIs effekter finns
att läsa i Journal of Speech, Language,
and Hearing Research, JSLHR.
Millard, S. K., Nicholas, A. & Cook,
F. M. (2008) ’Is Parent-Child Interaction
Therapy Effective in Reducing
Stuttering?’, JSLHR nr 51 2008,
s. 636–650.
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Sara Edén, Alison Nicholas (ledare), Elin Cedergren och Karin Dahlin Granberg.

Stamma med Michael Palin
På morgonen den 30 september stegade
tre förväntansfulla svenska logopeder
in på The Michael Palin Centre for
Stammering Children för att deltaga
i en 3-dagarskurs i Palin PCI, ParentChild Interaction. Tillsammans med ett
40-tal brittiska, irländska och australiska
kollegor fick vi en såväl bred som
djupgående utbildning i denna
föräldrainriktade terapimetod.
Kursen inleddes med en uppfräschning av
teorin att stamning har en multifaktoriell
bakgrund och i storgrupp diskuterade vi de
olika områden som kan ingå. Därifrån led
des vi via anamnesupptagning och stam
ningsräknande till familjestrategier och
behandlingssessioner, många gånger för
tydligat med videoklipp från olika behand
lingstillfällen. Diskussioner förekom ofta i
såväl helgrupp som smågrupp och ledde
inte sällan till fortsatt samtal i pauserna.
Efter de tre intensiva dagarna känner vi
oss nu laddade att få börja använda och
utveckla denna terapiform i verkliga livet.
Palin PCI är ett mer utarbetat och konkret
sätt att arbeta med föräldrarna än de i
Sverige relativt vanliga föräldrasamtalen. I
Palin PCI-behandlingen är det föräldrarna
som utför behandlingen under handledning
av logopeden. Tillsammans med logopeden
bestäms hemuppgifter åt föräldrarna och de
får även träna på sin hemuppgift på plats
hos logopeden (se mer under ”Om Palin
PCI”). Behandlingssättet är liknande det
man lär ut i Hanen-programmet för föräld
rar till barn med språkstörning.

Om Palin PCI:

Palin PCI är en form av stamningsbehand
ling som i första hand riktar sig till föräld
rarna till det stammande förskolebarnet.
Den går även att använda för större barn i en
något omarbetad version. Logopeden arbetar

tillsammans med föräldrarna för att hitta ett
sätt att underlätta för det stammande barnet
och ge en bättre och talvänligare miljö.
Genom att videofilma respektive förälders
lekstund med barnet och sedan titta på
inspelningen tillsammans med föräldrarna,
kommer idéerna fram om vad föräldern kan
göra för att underlätta för barnet. Föräldern
får bara kommentera sin egen video och upp
manas titta efter positiva saker, det vill säga
sådant som föräldern redan gör och som
hjälper barnet i kommunikationen och ökar
dess vilja att prata samt ökar talflytet. Dessa
positiva saker blir ”uppgifter” (targets) i
behandlingen och ska förstärkas ytterligare
genom ”specialtid” hemma (special time).
Uppgifterna kan till exempel vara att använda
fler pauser eller att sänka taltempot.
Under specialtiden ska föräldrarna leka
en stund med barnet och samtidigt använda
sig av den föräldraspecifika uppgift som
bestämts. Dessa specialtider ska respektive
förälder genomföra 3–6 gånger/vecka. Vid
återbesöken hos logopeden diskuteras hur
specialtiderna fungerat och om fler upp
gifter ska läggas till. En behandlingsomgång
hos logopeden vid Palin PCI är 6 gånger
med besök en gång i veckan. Efter detta har
man ett uppehåll i 6 veckor, då föräldrarna
fortsätter med specialtiderna och via telefon
eller brev rapporterar till logopeden hur det
går varje vecka. Den tolfte veckan har man
ett uppföljningsbesök då man utvärderar
behandlingen och tar ställning till om stam
ningsproblemet har minskat eller försvun
nit, om man ska fortsätta med nya hemupp
gifter eller om man ska prova direkt behand
ling med barnet, t ex ”tortoise talk” (sköld
paddstal, nedsaktat taltempo).
TEXT och FOTO: Elin Cedergren, Ystad,
Karin Dahlin Granberg, Västerås,
Sara Edén, Danderyd Stockholm
Leg logopeder
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Studentuellt

Intensiva dagar i
Intensive Programme (IP) är en tiodagars
sommarkurs för logopedstudenter i Europa.
Programmet innebär en möjlighet att träffa
studenter och lärare i logopedi från 16 olika
universitet i Europa. Innehållet i kursen är
föreläsningar och seminarier i olika logo
pediska områden med en bred variation.
Detta år var IP i Barcelona, Spanien.
I augusti hade sex stycken logoped
studenter från KI och en nybliven logoped
förmånen att flyga ner till detta års IP (samt
några lärare som kom ner senare för att före
läsa). Väl framme i soliga Spanien, blev alla
varmt välkomnade av samordnarna av IP,
Hilde Chantrain och Kirsten Schraeyen
från Belgien. Studenterna fick bo i student
lägenheter i Vila Universitaria på Campus
de la Universidad i utkanten av Barcelona.
För att öka integreringen mellan länderna
var det bestämt att nationaliteterna skulle
blandas i boendet. Fördelningen upplevdes
som mycket positiv.
Under dagarna hölls olika förläsningar
och seminarier med stor variation. Allt från
”Help me I can’t sing” (Michel de Kort, Fontys
Paramedische Högskola, Holland) till en
föreläsning om spegelneuron ”Activation of
the mirror neuron system in treatment of
aphasia” (Niklas Alka, student RWTH
Aachen, Tyskland). En stor möjlighet för
studenter att få en inblick i forskarvärlden
samt att kunna få grepp om hur brett ämnet
logopedi är. Eftermiddagarna innehöll
seminarier i mindre grupper där det fanns
utrymme för fördjupning och diskussioner.
Studenterna hade också möjlighet att göra
reklam för sina utbildningar samt att jäm
föra allt från utbildningslängd och kursupp
lägg till löner. Göteborg och Stockholm var
universiteten som representerade Sverige.
Men vistelsen i Spanien innehöll inte
bara intellektuell input, utan även en möjlig
het att se Barcelona. Ni som har varit där vet
att Barcelona är en vacker stad med fart och
fläkt. Fritiden innehöll bland annat shopping,
solbad på stranden eller vid poolen, prov
ning av olika tapasrestauranger och sight
seeing. Även de spanska studenterna på plats
hade ordnat aktiviteter som karaoke och
latinsk aerobic. Sista kvällen hölls en avslut
ningsmiddag på campus och studenterna sa
farväl till varandra och poolen. Så, lagom
till skolstarten kom alla hem lite brunare,
lite klokare och med minnen för livet!!
Vi logopeder på Karolinska ser med glädje
fram emot att anordna Intensive Programmet
i augusti -09.
Text och foto: Liz Hultby och Ingrid
Broomé, logopedstudenter i Stockholm.
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Barcelona

Bild från taket på ”Casa Batlio”.

Park Guell.

Bild från en tidig morgon i klassrummet.

La Sagrada Familia.

Några svenska studenter som njuter av den
lediga dagen i Sitges, en stad utanför Barcelona.
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Lediga platser & kurser

Område Barn/Kvinna vid Östersunds sjukhus söker

Logoped till Resursenheten
för vuxenhabilitering

Pension, försäkring & fond

Detta är en ny tjänst i ett utökat habiliteringsteam som kommer
arbeta med fördjupade bedömningar och tidsmässigt begränsade insatser
för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Du kommer ansvara för frågeställningar kring kommunikation och
ätproblematik.
För mer info kontakta
samordnare Birgitta Wesslund, tel 063-15 46 96, birgitta.wesslund@jll.se
avdelningschef Kia Carlsson, tel 063-15 46 26, kia.carlsson@jll.se
Sista ansökningsdag är 2009-01-05

Fullständig annons finner Du på www.jobb.jll.se

Var är du?
Leg. logopeder
till Habiliteringsverksamheten i Sörmland

Sista ansökningsdag 2008-12-18.
Mer information om tjänsten –
www.landstinget.sormland.se

1–2 LOGOPEDER

SÖKES TILL VÅRA MOTTAGNINGAR
I TYRESÖ OCH HANINGE

Är du positiv till privata vårdgivare och en social, effektiv och
flexibel person? Vill du arbeta med dyslexi, barn med tal- och
språkstörning, röst, afasi eller stamning. Då kan du vara den vi
söker. Du får handledning om du är nyutbildad och det finns
goda möjligheter till fortbildning. Ring Gerda på 08-448 52 20.
Carina, Tine, Annaeva, Maria och Gerda
www.roestkonsulten.com

Vi gör ditt långsiktiga
sparande enklare.
Långsiktig planering behöver varken vara komplicerad eller
tidskrävande. Speciellt inte när det gäller sparande och
försäkringar. Och i synnerhet inte om du har en rådgivare
som är bekant med dina unika behov.
AkademikerRådgivning är en sådan. En helt ny aktör som
vänder sig till dig som är akademiker. Vi hjälper dig att plocka
ut de sparformer och försäkringar som passar din aktuella
och din framtida ekonomi. Pensions- och kapitalförsäkringar,
förvaltning och juridik är några av områdena.
Vi erbjuder förmånliga avtal för dig som är medlem i DIK.
På www.akademikerradgivning.se hittar du all aktuell
information. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om
våra tjänster och villkor.
Välkommen till ett långsiktigt och enkelt sparande!

Område RHR söker

Logoped

till ett kommunikations/
kognitionsteam med start våren 2009
Sista ansökningsdag: 2009-01-16
Ytterligare information finns på www.jll.se
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www.akademikerradgivning.se
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Kurskalendariet
Uppsala universitet, fristående kurser, VT09
Klinisk handledning II – röst, 3 hp
v. 4–7, halvfart
Klinisk handledning II – rehab, 3 hp
v. 10–13, halvfart
Dysfagi vid neurologiska sjukdomar, 7,5 hp
v. 14–22, halvfart
För intresseanmälan och frågor, skicka e-post till
Logopedprogrammet@neuro.uu.se

Festsymposium för
professor Britta Hammarberg
Välkommen till ett festsymposium med anledning av professor
Britta Hammarbergs pensionering. Festsymposiet äger rum i
Birkeaulan, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge den
6 februari 2009 kl 9.00–17.00. Vid symposiet presenteras aktuell
forskning, inklusive föredrag av professor Britta Hammarberg.
Efter det vetenskapliga programmet ordnas transport till ett
musikaliskt kvällsarrangemang i centrala Stockholm
(kl 18.30–19.30). Avgiften för att delta i festsymposiet är 300 kr
för yrkesverksamma och 200 kr för studenter. Lunch, kaffe/te
och förfriskningar samt deltagande i kvällsarrangemang ingår i
avgiften.
Anmälan sänds via e-post senast 16/12 till:
Inga-lill.haraldson@ki.se (som också kan besvara frågor om
festsymposiet, tel: 08/585 87407). Deltagaravgiften betalas in
enligt information som ges via e-post efter anmälan

Röstfrämjandets nästa årsmötesarrangemang, april 2009:
”Röstens många ansikten”
med olika perspektiv på röstens olika uttryck musikaliskt,
medicinskt, akustiskt, pedagogiskt etc.

9
INTENSIV STAMNINGSTERAPI 200
ningsterapi
Broschyrer gällande Intensiv stam
kats ut till
för barn med föräldrar har nu skic
logo pedmottagningar m. fl.
ningsterapi
Broschyrer gällande Intensiv stam
inom kort.
för vuxna kom mer att skickas ut

ningsterapin
Observera att den intensiva stam
avseende
för vuxna är något förändra d med

på form och innehåll.
över fler –
Om ni saknar broschyrer eller beh
na Adolfsson,
kontakta då läkarsekreterare Cari
tel 031-3422551,
e
mail carina.a dolfsson@vgregion.s

ussion
För mer information och/eller disk
is Ramberg,
ang remittering m. m. kontakta Chr
031-3421977,
leg logo ped och samordnare tel
.se
mail christina.ramberg@vgregion

Stamningslogope der!
En ny nätverksträff planeras i
Västerås 20-21
april 2009. Program met är inte
helt fastställt
ännu. Intressanta före drag, disk
ussionsämnen
och trevlig samvaro utlo vas! Inbj
udan kom mer
att skickas till samtliga cheflog
ope der och
e-postlistan för stamningslogope
der i slutet
av januari.

Arrangeras av Logope dmottagning
en i Västerås

Plats: Karlstads universitet
Tid: fredag e.m. till söndag e.m. den 24–26 april 2009.
Detaljerat program kommer att finnas i Röstfrämjandets februarinummer samt på webbsidan: www.rostframjandet.se.

Angående STORM, som anmäldes i LN nr 7 -08:
mer information om det oralmotoriska bedömningsprotokollet finns på www.ds.se under ”Talkliniken,
för dig som vårdgivare”.
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län/ Region

Efternamn

Blekinge	Petra Hagstrand-Westrin

E-postadress

Huvudarbetsgivare namn

petra.hagstrand-westrin@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

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, Örnsköldsvik

Västernorrland
Mia Kristoffersson
mia.kristoffersson@lvn.se
			

Västernorrlands Läns Landsting,
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Västmanland

mona.barkensjo@ltv.se

Västmanlands Läns Landsting

Västra götaland	Elisabeth Wiedel

elisabeth.wiedel@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett

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 sjukhuset

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 sjukhus

Stockholm

Lisbeth Grimlund

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus

Mona Barkensjö

Stockholm
Stephan Munkert
stephan.munkert@sll.se
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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

➽ Vad hände på konferensen i Jönköping?
➽ Röda Korsets språkförskola på Lidingö,
varför avvecklades verksamheten?

En God Jul och
ett Gott Nytt År
tillönskas alla våra läsare!
Red.
Ps. Glöm inte bort att skicka in ditt material till nästa års första
nummer, manusstopp 9/1. Vi tar gärna emot texter och bilder
innan julhelgen, så kan vi alla njuta av våra ledigheter lite mer...

