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Höstterminen -97 var min sista på logopedutbildningen. Förutom uppsatsen 
var framtida anställning det som mest upptog vår tid. Nu var ju detta inget 
större problem 1997 eftersom varje logopedkurs som gick ut omedelbart 
sögs upp av arbetsgivare runt om i landet. Vid flera tillfällen under hösten 
kom det representanter för olika landsting och landsändar för att presentera 
sin verksamhet och fördelarna med att bo här eller där, oftast i den norra 
halvan av landet. Några gånger blev vi till och med bjudna på lunch vill jag 
minnas.  Nu i efterhand känns det som om vi var ganska bortskämda. 
 Logopeder tillhör fortfarande, tillsammans med bland annat läkarna, den 
grupp av akademiker som har högst etableringsgrad ett år efter examen. En 
studie från högskoleverket som kom förra året visar att drygt 90 % av alla 
logopeder har ett arbete ett år efter att de lämnat sin utbildning. På arbets-
förmedlingens hemsida kan man läsa följande: 
”Enligt fackförbundet Saco är arbetsmarknaden god och det råder brist på 
logopeder i stora delar av landet, även om efterfrågan kan variera lokalt.  
Nya verksamhetsområden har tillkommit under senare år, bland annat inom 
kommunerna och hjälpmedelsservice.
 Förbundet anger att antalet tjänster ökar inom såväl habiliterings- och om -
sorgsverksamheten som inom vården av personer med ät- och sväljstörningar. 
Det finns också behov av logopeder på språkförskolorna, det vill säga special-
enheter inom förskola/skola för barn med svåra språkstörningar. Logopeder 
anlitas också allt oftare inom grundskolan för utredning av barns tal och språk 
samt dyslexi (läs- och skrivproblem).”
 Det låter ju gott och väl, men riktigt så positiv är inte bilden inom logoped-
kåren. 
 Det examineras idag fler logopeder per år än någonsin tidigare. Vi har sex 
olika utbildningsorter som tillsammans årligen släpper ut drygt 100 nybakade 
logopeder. Detta borde ju vara fantastiskt med tanke på att vi äntligen skulle 
få bukt med den stora logopedbrist som råder på flera håll i landet. Det som 
dock samtidigt händer är att det på flera håll i landet försvinner tjänster i 
landstingen genom olika sparbeting, att tjänster som logopeder tidigare utfört 
i kommuner antingen som anställda eller som inhyrda privatlogopeder 
plötsligt glider över på specialpedagoger inom den kommunala verksamheten. 
Vi har också ett problem som består i att patientgrupper som tidigare själv-
klart hört till sjukhusens och landstingens ansvar nu glider över i kommunal 
verksamhet utan att logopedtjänsterna glider samma väg. 
 Ur den här situationen uppstår två lika allvarliga problem. Det första 
problemet är att patienter som tidigare självklart haft tillgång till logoped 
(om det fanns någon att få) plötsligt står utan hjälp eller att den hjälp de får 
utförs av personer som inte har den kompetens som en logoped besitter. 
 Det andra problemet är att vi inom några år kan gå från ett logopedunder-
skott till ett överskott av logopeder om vi inte lyckas tala för vår kompetens 
och visa att vi är viktiga personer för våra patienter oavsett vilka de är och i 
vilka verksamheter de finns.
 På förbundsmötet fick SLOF-styrelsen kårens mandat att arbeta vida-
re med frågan om vår framtida arbetsmarknad. De närmaste två åren 
kommer styrelsearbetet nästan uteslutande att ägnas åt att bilda opinion 
för fler logopedtjänster i vårt avlånga land, både för vår egen och våra 
patienters skull!

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

•  Den 6/3 firades den Europeiska logoped-
dagen i hela landet. 

•  Den 10/3 arrangerade förbunden inom 
SACOvård en seminariedag för att 
fokusera vikten av klinisk forskning. 
SLOF var givetvis delaktiga

•  Styrelsen sammanträdde i Uppsala den 
22/3 inför förbundsmötet och starten 
av Stämman.

•  Den 23–24/3, gick logopedstämman av 
stapeln. Under två dagar presenterades 
många intressanta föreläsningar på temat 
bemötande. Mer att läsa om logoped-
stämman hittar du givetvis på webben 
och i Logopednytt.

•  Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka 
delegater och åhörare som deltog vid 
förbundsmötet på kvällen den 23/3. 

Förbundsmötet avtackade Ingrid 
Kongslöv som lämnade ordförande-
posten. Mer information om förbunds-
mötet och den nya styrelsen hittar du 
givetvis på webben och i Logopednytt.

•  Representant för Svenska logopedför-
bundets styrelse deltog den 1/4 i 
SACO-vårdgruppens möte i psykolog-
förbundets lokaler i Stockholm

•  Den 14–16 maj erbjuds ett spännande 
tillfälle till fortbildning och nätverkande 
då CPLOLs kongress hålls i Ljubljana i 
Slovenien. Det går fortfarande utmärkt 
att anmäla sig. All information finns på 
www.cplol.eu.

•  Den nya styrelsen höll konstituerande 
styrelsemöte i Uppsala den 24/3.  
Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 24–25/4.

•  SLOF har besvarat en remiss gällande 
den nya lärarutbildningen och i detta 
sammanhang lyft fram vikten av röst-
hälsovård för blivande lärare.

Styrelsen genom
Ulrika Guldstrand

Nyvald styrelse på väg upp
 

Vid förbundsstämman valdes Ulrika Guldstrand till ny ordförande efter avgående Ingrid Kongslöv. 
Övriga medlemmar i den nya styrelsen är omvalda Inger Gillholm, Marika Schütz, Sanna Wennerfeldt, 
Susanne Westerbring och Anna-Lena Dynesius. Nyvalda medlemmar är Maria Karlsson,  
Elisabeth Mohammar, Signe Tonér och Anna Junesand. Åtta av tio medlemmar kan anas på denna  
bild, närmare presentation kommer i kommande nummer!
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Sedan september -08 är Katarina Nygren 
anställd på 30 % som processledare på 
logopedenheten. Övrig tid arbetar hon 
som logoped åt kommunen. Katarinas 
uppdrag har främst fokus på att förbättra 
insatserna för barn med språksvårigheter.

– Det handlar om att se över och för-
bättra ur ett patientperspektiv; screening, 
väntetider för nybesök, samverkan med 
andra utredande instanser samt stöd till 
barn och föräldrar. Det handlar också om 
att se över arbetet på hela enheten och 
genomföra förbättringar inom de flesta 
områden. 

Logopeden samarbetar med BVC där 
screening genomförs på alla barn efter ett 
nationellt screening-instrument. Misstän-
ker man eventuella problem så skickas 
barnet till logopeden. Idag är väntetiden 
cirka tre månader, men målet är att den 
skall ned till 1 månad. 

– Det är viktigt med tidiga insatser, om 
barnet har problem med att kommunicera 
så påverkar det hela utvecklingen berättar 
Katarina Nygren.

Basen för förbättringsarbetet är med-
arbetarnas motivation och delaktighet. 
Det är allas ansvar att aktivt delta i för-

ändringsprocessen och att kunna få känna 
att ens eget arbete är viktigt för helheten. 

– Vi arbetar mycket med såväl små 
som stora PUFF-projekt, ingen idé är för 
liten. Jag jobbar hårt för att bli ”obehövd” 
berättar Katarina Nygren. Min utgångs-
punkt i arbetet är medarbetarengagemang 
– alla skall vara delaktiga. Projektet av -
slutas nu i höst och då ska tankesättet om 
ständigt förbättringsarbete vara en naturlig 
del i det dagliga arbetet för enhetschef Sara 
Vestman och medarbetarna vid enheten.

Logopedenheten är liten, med nio 
anställda. Nu är man fullbemannad men 
så har det inte alltid varit. Tidigare fanns 
flera vakanser och det var stor omsätt-
ning på personalen. 

– Det märks en stor skillnad på stäm-
ningen på arbetsplatsen nu, säger Mia 
Kristoffersson, logoped. Det känns lyxigt 
att ha en processledare som är här och 
driver på och påminner oss. Det händer 
mycket positivt och vi är alla med och på -
verkar. Vi har upptäckt att vi gör mer än 
vad vi tror, och vi har blivit uppmärksam-
made på vad vi faktiskt åstadkommit!

text och Foto: Marléne Axemo Gode

Idag, 6 mars är det den europiska 
logopeddagen. Med en process-
ledare på plats, ny enhetschef 
och medarbetare med stor 
motivation för förbättringsarbete 
händer det mycket på logoped-
enheten Sundsvall-Härnösand för 
tillfället. 

Förändringsarbete har gett nya tag på Logopedenheten

Från vänster  
pernilla grundström,  
Anna Harr, Anneli Selin, 
Mia Kristoffersson,  
Malin Åström, pia Stattin,  
Katarina Nygren,  
elin Andersson och  
Sara Vestman.  
Anna Nilsson saknas på 
bilden.

”Vi är på god väg  
mot något mycket bra, 
säger Malin Åström, 
logoped, vi har tagit  

sikte mot solen!”

Artikeln tidigare publicerad på landstinget Västernorrlands intranät på Europeiska logopeddagen.
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Logopedstämman 2009
– ”Folket i bild!”
Logopedstämman i Uppsala gick av stapeln 23–24 mars.

Intressanta och inspirerande föreläsare, god mat och trevligt sällskap, 
vad mer kan man önska sig!?

text: Red.    Foto: Janna Ferreira, Marika Schütz & Camilla Björnram

”It’s good to know the numbers!” Pamela Enderby
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Emanuel Ezra om rätten att sura: ”Om du och jag sitter i samma 
badkar och jag vill pinka i vattnet, är det min ensak då?”

Mats Börjesson om tvingande och  
valbara kategorier: ”Kön och ålder och 

schizofreni kan man inte välja.”

NEVER offer just yes/no! John CostelloÖgongodis hos utställarna

Pausmingel

Ulli Westerlund om vägen till SLOF-priset

För vi ska åka till ASHA, för vi ska åka till ASHA ...!
Åsa Mogren och Tina Svensson

I kommande nummer av Logopednytt följer mer rapportering från Stämman.



8 LogopedNytt 3/09

Det var föreningen Ulum Dalska, som 
sedan snart 25 år arbetat för det unika lilla 
språkets överlevnad, som föreslog Bespa-
ringsskogen att lägga en del av sitt stora 
överskott till detta stipendium. Förslaget 
föll i god jord hos Jordägarnämnden, som 
är den instans inom Besparingsskogen 
som ska fördela överskottet från skogs-
bruket på 55 000 hektar till bland annat 
”bygdens bästa”. Med tanke på att Bespa-
ringsskogen under 2009 delar ut sam-
manlagt 57 miljoner kronor till delägarna 
och till olika projekt i bygden är det inte 
några stora summor det rör sig om för 
denna för bygden så viktiga institution. 
För det älvdalska språkets fortlevnad 
kommer stipendiet förhoppningsvis att 
ha en mycket stor betydelse. 

– Vi i Ulum Dalska, föreningen för 
älvdalskans bevarande, kan inte nog betona 
hur tacksamma och glada vi är för det 
stöd vi nu får från Besparingen i Älv-
dalen, säger föreningens ordförande 
Gösta Larsson efter beslutet. 

– Vi tror att dessa stipendier kan sti-
mulera användningen av älvdalskan, att 
föräldrar, mor- och farföräldrar med flera 
blir ännu mer noga med att tala älvdalska 
med barnen och att barnen får en ”morot” 
att prata älvdalska. Vi tror också att intres-
set för älvdalskan ökar i skolan och för-
skolan. 

– Föreningen Ulum Dalska fyller 25 
år nästa år och det här blir den bästa pre-
sent föreningen kan få, säger en mycket 
glad Gösta Larsson. Roland Back, ord-
förande i Jordägarnämnden är lika positiv 
till det nya stipendiet: – Med detta stipen-
dium vill vi främja språkets överlevnad 
och hoppas att det ska användas mer. Det 
är ett rikt språk, speciellt vad det gäller att 
beskriva naturen. Hans-Peter Olsson, för-
valtare på Besparingsskogen, är också 
positiv. 

– Att besparingsskogen med fören-
ingen Ulum Dalskas medverkan kan vara 
med och stödja bevarandet av det Älvdal-
ska språket genom att införa stipendium 
till ungdomar som visar en ambition att 
lära och utveckla sitt kunnande känns 
som en helt riktig ”investering" i vår hem-

bygd, säger han. Totalt slutar omkring 60 
elever klass nio nästa år. Om 25 procent 
av dem kvalificerar sig för stipendiet 
kommer det att kosta Besparingsskogen 
90 000 kronor. De kommande 15 åren 
slutar mellan 39 och 60 elever nian varje 
år. Stipendierna ska sökas i januari och 
delas ut vid skolavslutningen i juni. 

Fakta om Älvdalens Besparingsskogs 
språkstipendium Ulum Dalska 
Ska delas ut till alla barn som aktivt pratar 
älvdalska då de slutar klass 3, klass 6 och 
klass 9. De elever som slutar klass 3 får ett 
fint diplom och en blomma av föreningen 
Ulum Dalska. De elever som slutar klass 6 
får ett diplom och 500 kronor av Bespa-
ringsskogen. De elever som slutar klass 9 
får 6 000 kronor av Besparingsskogen. 
Stipendierna ska delas ut vid skolavslut-
ningen i Älvdalens kyrka för att riktigt 
lyfta fram det viktiga och fina i att prata 
älvdalska. 

Det här måste eleverna göra  
för att få stipendiet 
I klass 3 måste eleven ha ett intyg från 
klassläraren om att han/hon verkligen 
använder sig av och pratar älvdalska så 
fort chansen ges. I klass 6 måste eleven ha 
intyg från lärare, föräldrar och tre andra 
vuxna om att man aktivt pratar älvdalska 
med andra som pratar älvdalska. I klass 9 
måste eleven ha samma intyg som i klass 
6. Dessutom ska han/hon prata älvdalska 
med representanter för stipendienämnd 
som ”examen”. Som en frivillig, men meri-
terande del ska eleven också skriva en 
kortare berättelse på älvdalska. 

Fakta om Ulum Dalska 
Föreningen bildades 1984 av en skara 
entusiaster som ville rädda det unika 
språket i älvdalen, som varit hotat länge. 
Ulum Dalska betyder ”Vi ska prata älv-
dalska” eller ”Låt oss prata älvdalska”. För-
eningen har omkring 1 200 medlemmar i 
dag. Ulum Dalska har medverkat och 
medverkar till att ge ut litteratur, både 
översättningar, egna böcker, ordböcker 
och grammatiker, anordnar kurser, med-

verkat i arrangerandet av två vetenskap-
liga konferenser. Föreningen anordnar 
regelbundet Glåmåkwellder (Konversa-
tionskvällar) och varje sommar 
Kwe∂åkwellder (sångkvällar) med kända 
artister som sjunger och pratar älvdalska, 
bland andra Lena Willemark, Stefan 
Nykvist (aktuell i dansbandet Larz 
 Kristerz i tv-programmet Dansbands-
kampen i SVT), Verf Lena Egardt (som 
gjorde den första musikalen på älvdalska: 
O∂erwais). Man ordnar också bland 
annat sagoläsning för barn på älvdalska. 
Föreningen arbetar också tillsammans 
med forskare och andra för att få språket 
erkänt som ett minoritets- eller lands-
delsspråk i Sverige och får i detta upp-
backning av Europarådet, som anser att 
Sverige bör undersöka detta ordentligt, 
något som Sverige hittills inte gjort. 

Fakta om språket älvdalska 
Älvdalska tillhör samma språkfamilj som 
svenska, norska, danska och isländska, 
men skiljer sig från svenska så mycket att 
det är omöjligt för en svensktalande att 
förstå. Språket innehåller mängder av dif-
tonger och till och med triftonger (tre 
vokaler som uttalas tillsammans). Det 
innehåller också nasalerade vokaler, som 
försvann ur isländskan före 1200-talet 
och har en avancerad grammatik, som 
liknar tyskans med nominativ, ackusativ 
och dativ. Alla substantiv är antingen 
”han”, ”hon” eller ”det”. ”Den” är en form 
som inte finns i älvdalskan. 

Några ord på älvdalska: 
Kripp = barn, Döpa = hälla, Kulla = flicka, 
Kelingg = gift kvinna, maka, Kall = man, 
Tunggel = måne, Brinde = älg,  
Rakke = hund, Masse = katt, Maus = mus,  
Aus = hus, Ais = is, Aisikkel = istapp 

För mer information kontakta: Ordföran-
den i föreningen Ulum Dalska: Gösta 
Larsson, tel 0250-712 06. Ordförande i 
Jordägarnämnden, Älvdalens Besparings-
skog: Roland Back, tel 070-630 69 14. 
Förvaltaren på Älvdalens Besparingsskog: 
Hans-Peter Olsson, tel 0251-106 95.

Alla ungdomar får 6.000 om de pratar älvdalska

Alla ungdomar i Älvdalen som slutar klass nio nästa år och framåt i tiden och pratar älvdalska 
får 6 000 kronor. Även de som slutar trean och sexan får belöningar om de dalskar, som man 
säger i Älvdalen. Älvdalens Besparingsskog finansierar detta språkstipendium och vill med 
överskottet från sitt skogsbruk stödja det unika språket i Älvdalen som är mycket allvarligt 
hotat och riskerar att dö ut.

N o t I S e R
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Det visar Britt W. Bragée i en avhandling 
som läggs fram inom kort vid Pedagogiska 
institutionen, Stockholm universitet, där 
hon studerat hur dessa personer försöker 
att förstå och förhålla sig till problematiska 
situationer, både mentalt och kroppsligt. 

De vanligaste symptomen är utbränd-
het, ångest och depression, det vill säga 
psykiska besvär vilka numer är den vanli-
gaste orsaken till sjukskrivning enligt för-
säkringskassans statistik. 

– Allt oftare är det högutbildade och 
högavlönade kvinnor – ”de duktiga flick-
orna” – i yngre åldrar som drabbas, säger 
Britt W. Bragée och fortsätter: Gemen-
samt för dem är att deras väg mot sjuk-
dom startat redan i barndomen, bland 
annat genom att de inte upplever att de 
fått den bekräftelse från vuxenvärlden 
som är nödvändig för att känna att man 
duger som man är. 

För att visa sin duglighet har dessa 
personer varit snälla, duktiga och lydiga i 
sin strävan att bli accepterade. De har 
ständigt kämpat för att anpassa sig till 
andras krav och i alla lägen försökt att 
göra sitt bästa för att bli den person de 
tror att andra vill att man ska vara. 

– Men det beröm de duktiga flickorna 
har fått har de upplevt vara riktat till den 
person de framställt sig som, inte till den 

verkliga personen bakom fasaden. 
Berömmet har inte kunnat fylla det tom-
rum som upplevs och därför kvarstår 
känslan av att inte duga, trots goda resul-
tat. Som en följd av det har man fortsatt 
att kämpa med att vara duktig, utan hän-
syn till vad man orkar, ända till dess att 
kroppen reagerat och sagt stopp, säger 
Britt W. Bragée. 

Britt W Bragée visar i sin avhandling 
hur förståelsen, det vill säga menings-
skapandet, pågår samtidigt fysiskt och 
mentalt. Genom stressmätning framgår 
det, att när de intervjuade personerna 
beskriver intensifierade ansträngningar, 
visar detta sig på ett visst sätt i de kropps-
liga reaktionerna. För de personer som i 
stället beskriver att hopplöshetskänslor 
dominerar, visar det sig kroppsligt på ett 
annat sätt. 

– Det är vanligt att de som drabbas 
inte har förstått sambandet mellan utma-
ningen i den svåra situationen och de egna 
kroppsliga och psykiska reaktionerna. De 
förstår inte hur de ska tolkas och inte hel-
ler vad de ska göra för att komma till rätta 
med dem, säger Britt W. Bragée. 

De sjukdomssymtom personerna får 
beror på de olösliga svårigheter som de 
befinner sig i, och är kroppens ”försök” 
att skapa en form av balans, även om de 

inte inser det. Till exempel kan en person 
bli deprimerad och få svår värk i ryggen 
vid en konflikt med en chef, och en annan 
kan få hjärtproblem och panikattacker 
när en partner hotar med separation. 
Men kroppens ”försök” kan inte lösa pro-
blemen, det är nödvändigt med med  -
veten mental aktivitet för detta. Konflik-
ten med chefen kanske skulle kräva att 
man skaffar ett annat arbete och den 
hotande separationen att man söker 
utomstående hjälp. 

När de personerna genomgått behand-
ling och utvecklat sin förmåga att skapa 
en mening om situationen som inte längre 
styrs av bekträftelsebehov, visar mätning 
av stressnivån en avspändhet hos perso-
nerna. 

– De olika kroppsreaktionerna visar 
hur meningsskapandet hos människan 
sker som en sammanflätning mellan 
kroppsliga och mentala aktiviteter, där 
den ena aldrig kan förstås utan den andra, 
säger Britt W. Bragée. 

Avhandlingens namn: Kroppens mening. 
Studier i psykosomatiska lösningar. 

Ytterligare information kontakta Britt 
W. Bragée, mobil 0704-15 20 35, e-post: 
britt@bragee.se 

Utbränd: Duktig, men aldrig tillräckligt 

det är en växande grupp människor, de som ger allt och inte kan inse att det har blivit för mycket. 
de ger inte upp förrän de hindras av olika psykiska och fysiska sjukdomssymptom, det vill säga,  
när de gått in i den så kallade väggen. gemensamt för dessa personer är att de sedan tidig ålder 
varit mycket prestationsinriktade och i vuxenlivet kan de i pressade situationer inte bedöma vad  
som är möjligt eller omöjligt att prestera. 

Dagens informationssamhälle ställer 
nya krav på våra datorer, till exempel 
att kunna utvinna betydelsefull informa
tion ur stora mängder text på olika 
mänskliga språk. I en ny doktors
avhandling från Växjö universitet  
studerar Johan Hall olika aspekter av 
automatisk syntaktisk analys av texter 
på naturligt språk, till exempel svenska, 
engelska och japanska.

En syntaktisk analysator har till uppgift 
att analysera varje mening i en text och 
bygga upp en struktur som förklarar hur 
orden i meningen hänger ihop syntak-

tiskt, det vill säga vad som är subjekt, pre-
dikat, objekt och så vidare. Den metod 
som Johan använder bygger på maskin-
inlärning, vilket innebär att analysatorn 
använder uppmärkta datamängder av 
naturligt språk, så kallade korpusar, för 
att lära sig ett nytt språk. En syntaktisk 
analysator kan bland annat används som 
en del i ett större system för att åstad-
komma automatisk översättning från ett 
språk till ett annat, för att besvara frågor 
på naturligt språk eller för att utvinna 
information ur stora textmängder.

Johan har tillsammans med sina kolle-
gor i språkteknologigruppen vid Växjö 
universitet utvecklat en programvara, som 

kallas MaltParser, för att syntaktiskt ana-
lysera språk. MaltParser har rankats bland 
de främsta systemen i flera internationella 
utvärderingar, I konkurrens med forskar-
grupper från välkända amerikanska uni-
versitet och företag. Idag har MaltParser 
testats på över tjugo språk och används av 
många forskare runt om i världen.

Avhandlingen har titeln "Transition-
Based Natural Language Parsing with 
Dependency and Constituency Represen-
tations". 

För mer information kontakta Johan 
Hall, telefon 0470-70 81 13, 070-628 3071 
e-post: johan.hall@vxu.se

Datorer lär sig mänskligt språk vid Växjö universitet
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” ”Hjälp, det luktar bränt!

I sin avhandling har Birgit Risberg-Berlin 
fokuserat på något som de flesta av oss tar 
för givet: att kunna känna lukter. Det är 
först när vår förmåga att känna lukter är 
nedsatt, som vi inser hur mycket detta 
påverkar oss i vardagen. 

För gruppen laryngektomerade har 
förmågan att känna lukter länge varit ett 
undansatt område vad gäller rehabilite-
ring. Eftersom deras mun- och näshåla 
inte har någon förbindelse med lungorna 
har laryngektomerade svårt att känna 
lukter. Men år 2000 presenterade profes-
sor Frans Hilgers och hans medarbetare* 
NAIM-tekniken – Nasal Airflow-Inducing 
maneuver – som ett sätt för laryngektome-
rade att åter kunna känna lukter. NAIM 
kan enkelt beskrivas som en ”artig gäsp-
ning” – med stängda läppar sänker man 
underkäken och skapar ett negativt tryck 
i munhålan. Detta gör att luft dras in 
genom näsan, och därigenom når lukt-
partiklar luktepitelet i näsan. 

Det var också nämnde Frans Hilgers, 
professor vid Department of Head and 
Neck Oncology and Surgery, The  
Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 
som var fakultetsopponent när Birgit 
 Risberg-Berlin skulle försvara sin avhand-

ling. En mer initierad och intresserad 
opponent är nog svår att finna. Vilket för-
stås också ledde till en intressant diskus-
sion mellan de två. 

I korthet undersökte och beskrev Birgit 
i studie I luktförmåga hos svenska laryng-
ektomerade patienter, tränade NAIM-
tekniken med dem samt utvärderade 
korttidsresultatet av denna träning. 

I studie II utvärderade Birgit långtids-
resultatet av NAIM-träningen (6 resp 12 
mån efter första träningsomgången). 

Fokus för studie III var bland annat 
att utvärdera långtidsresultaten av NAIM-
träningen (36 mån efter första tränings-
omgången) samt utvärdera upplevd livs-
kvalitet med Health Related Quality of 
Life-formulär. Här jämfördes också den 
laryngektomerade gruppen med en annan 
grupp patienter, matchade för ålder och 
kön, men vars larynxcancer inte lett till 
laryngektomi.

Studie IV undersökte vilka variabler 
som verkar vara avgörande för om patien-
ten kan tillgodogöra sig NAIM samt inne-
bar utarbetandet av ett strukturerat NAIM-
protokoll, att användas av logopeder i den 
kliniska vardagen.

Efter den givande diskussionen och 

Tänk vad mycket vi tar för givet i vardagen. Att känna lukter är en sådan sak. 

När andra finputsade detaljerna inför stundande julhelg samlades en större skara 
logopeder och läkare den 19 december 2008 på Academicum på göteborgs 
universitet – det var dags för legitimerade logopeden Birgit Risberg-Berlin att 
försvara sin avhandling ”olfactory function after total laryngectomy in Swedish 
patients after rehabilitation with the Nasal Airflow-Inducing Maneuver”. 

frågor från auditoriet drog sig betygs-
nämnden som brukligt tillbaka och över-
lade. Betygsnämnden bestod denna dag 
av Professor Cecilia Björkelund, Avd för 
samhällsmedicin och folkhälsa; Professor 
Annika Dahlgren Sandberg, Psykologiska 
institutionen samt Docent Pontus Linde-
man, Avd för öron-, näs- och halssjuk-
domar, alla från Göteborgs universitet. 
Strax var dock betygsnämnden tillbaka 
och dess ordförande, Cecilia Björkelund, 
kunde meddela att Birgit Risberg-Berlin 
hädanefter kunde titulera sig Medicine 
Doktor!

Disputationen firade Birgit med familj 
och vänner på Ågrenska villan. Och vid 
denna lunch framkom att Birgits huvud-
handledare, Caterina Finizia, Docent och 
Överläkare vid ÖNH-kliniken, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, minsann har många 
strängar på sin lyra. Hon hyllade sin 
”nyblivna doktor” med sång av en egen-
komponerad text till melodin Att angöra 
en brygga. Och då vi andra inte kan annat 
än stämma in i texten (om än inte i 
 sången), så återger vi den här:

disputanden Birgit Risberg-Berlin ... ... och opponenten Frans Hilgers
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”
Åh, du fantastiska tjej,
som vet hur man ska disputera.
Allt som du gör blir så rätt,
vi charmas så lätt,
så vänlig, vad kan vi väl önska oss 
mera…

Vi ville ju blott bli som du
och mästra pedagogiken.
Luktkurs du höll med bravur.
du allt gör i dur.
du greppat forskarmystiken.

Birgit, du klarat dig så galant, 
Forskargigant, supercharmant.
Vi vill nu bara säga helt klart,
empatisk du är, och smart.

Åh, du fantastiska tjej,
I Fayance strax får du njuta.
Vi höjer gärna vårt glas
på Birgits kalas.
Med lyckönskan sången får sluta.

Melodi: Att angöra en brygga       
Text: Caterina Finizia

AVHANDLINGEN BESTOD AV  
FÖLJANDE DELARBETEN: 

Screening and rehabilitation  
of olfaction after total laryngectomy 
in Swedish patients. 

Results from an intervention study 
using the Nasal Air-flow-Inducing 
Maneuver. Risberg-Berlin B, ylitalo R, 
Finizia C. Arch otolaryngol head  
Neck Surg 2006;132;301–306.

Effectiveness of olfactory rehabilitation 
with the Nasal Airflow-Inducing 
Maneuver after total laryngectomy. 

one-year follow-up study. Risberg- 
Berlin B, ylitalo Möller R, Finizia C. 
Arch otolaryngol head Neck Surg 
2007;133;650–654.

Effects of total laryngectomy on  
olfactory function, health-related  
quality of life, andr communication:  
a 3-year follow-up study. 

Risberg-Berlin B, Rydén A, ylitalo  
Möller R, Finizia C. Submitted Arch 
otolaryngol He Risberg-Berlin B,  
ylitalo Möller R, Finizia C. ad Neck 
Surg.

Development of a clinical instrument 
improving rehabilitation of olfaction 
with the Nasal Airflow-Inducing 
maneuver in Swedish laryngectomized 
patients. 

Risberg-Berlin B, ylitalo Möller R,  
Finizia C. In print Acta oto-Laryng-
ologica.

*artikel om NAIM:  
Hilgers F, van dam F, Keyzers S,  
Koster M, van As C, Muller M.  
Rehabilitation of olfaction after  
laryngectomy by means of a nasal  
airflow-inducing maneuver.  
Arch otolaryngol Head Neck  
Surgery 2000;126:726–732.

Nu hoppas vi att våren snart är här i 
 Göteborg. Och i Frankrike, så att Birgit 
kan åka till huset i Fayance tillsammans 
med sin make Rolf och pusta ut efter 
 denna fantastiska bedrift!

Varmaste gratulationer från alla arbets-
kamrater på Logopedi och foniatri och 
ÖNH-kliniken, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg! Genom Monica 
Käll Guldbrand, Enhetschef

Birgit nås lättast på 
birgit.risberg-berlin@vgregion.se
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B
en av Sveriges första logopeder 
och den första som disputerade i 
ämnet logopedi i Sverige är Britta 
Hammarberg, som nu har blivit 
pensionär! För att fira henne hölls 
ett festsymposium i Birkeaulan på 
Karolinska universitetssjukhuset  
i Huddinge. Vi var runt 150 
besökare, familj, kollegor, vänner, 
studenter – kort och gott blandade 
Britta-fans. en av de många gratu-
lanterna, logoped Viveka Lyberg 
Åhlander, uttryckte det vi alla 
känner: Att det är en stor ära att 
vandra i skuggan av hennes 
fotspår! För denna dag blev det 
väldigt tydligt vilka spår Britta 
Hammarberg har satt i den 
logopediska forskningen, både  
i Sverige och i resten av världen. 

Programmet varvade olika intressanta 
kortföreläsningar med underhållning och 
gratulationer. Brittas efterträdare på 
 professuren i logopedi, Anette Lohmander, 
höll först ett kort anförande med en snabb-
genomgång av Brittas större insatser på 
logopedifronten. Därefter avslöjades änt-
ligen vem som var symposiets hemliga gäst: 

                  Festsymposium för 

Britta Hammarberg 
                  6 februari 2009

Professor Christy L. Ludlow, Ph. D., Natio-
nal Institute of Neurological Disorders and 
Stroke, Bethesda, Maryland i USA. Tradi-
tionen bjuder att en hemlig gäst bjuds in 
att tala vid logopedkursernas examinations-
festligheter, och arrangörerna till sympo-
siet ville överraska på samma sätt – vilket 
lyckades mycket bra. Dr Ludlow hade 
smugglats in i Sverige med hjälp av maxi-
malt hemlighetsmakeri. Hennes före läs-
ning handlade om det centrala nervsyste-
mets styrning av människans röstproduk-
tion, där hjärnstammen, nervkärnor och 
vit substans spelar framträdande roller. 
Om jag hängde med rätt i svängarna för-
stod jag att ungefär samma områden är 
aktiva vid inandning som vid sväljning, 
och att sväljning dämpar signalerna för 
hosta. Därför finns det fler skäl att dricka 
vatten när man är hostig än att upprätt-
hålla vätskebalansen. Vidare fick vi en för-
klaring till det vi brukar kalla ”muskel-
minne”: Anledningen till att sångare hittar 
rätt ton med en gång beror på att det finns 
mekanoreceptorer i stämbanden som till-
sammans med andra receptorer i strup-
huvudet skickar signaler till hjärnan om 
hur alla smådelar är inställda. Spännande 
var också att höra om fynd i den vita sub-
stansen när man forskat på spasmodisk 
dysfoni samt stamning. 

Johan Sundberg, professor emeritus, 
KTH, redogjorde för röstanalys med 
Long-Term-Average Spectrum, LTAS. En 

LTAS-kurva visar hur deltonerna i rösten 
fördelar sig under en stunds talande eller 
sjungande. Det är här man till exempel 
kan se en tydlig puckel, en sångformant, 
vid cirka 2500 Hz hos en tenor. 

LTAS och SVEA är ett par av de saker 
man främst förknippar med Britta.  
SVEA står för vad hon blygsamt kallar 
”Stockholm Voice Evaluation Approach” 
– man tycker förstås att Stockholm kan 
bytas ut mot Swedish. Detta är ett antal 
parametrar med vilka man kan beskriva 
röster, såsom knarr, skrap, skrovel, läckage 
etc. Vi fick ingen föreläsning om SVEA, 
men själv skulle jag önska att vi logopeder 
forsätter att arbeta för att stämma våra 
öron tillsammans så att vi blir eniga om 
vad som är vad när vi beskriver röstkvalitet. 
Jag tror att det måste undersökas konti-
nuerligt hur vi bedömer röster i olika 
delar av landet, och det är naturligtvis 
viktigt att man på logopedutbildningarna 
är noga med att träna perceptuell röst-
analys. 

Britta har handlett ett antal doktoran-
der genom tiderna, och flera av dem talade 
vid symposiet: logopederna Ing-Mari 
Tallberg, KI, Anita McAllister, Linköping 
och Maria Södersten, KI. Docent Lena 
Hartelius, Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet, talade om hur röst 
och tal påverkas hos Parkinsonpatienter 
som behandlas med rTMS (repetitive 
transcranial magnetic stimulation). Den 

Sångkvartett med Carina Aronsson, Annaeva Hallin, Linnea olsson och  
tove Fagius sjöng folkvisor. 

glad i doktorandhatten!
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finlandssvenska logopeden Susanna 
 Simberg från Åbo Akademi i Finland 
berättade om hur rökning påverkar röst-
besvär med hjälp av en omfattande 
 tvillingstudie.

De två sista föredragshållarna var 
professor Jan van Doorn, Umeå universitet 
samt lingvisten Björn Lindblom, profes-
sor emeritus, Stockholms universitet. Det 
enda jag saknade bland programpunkterna 
var något från larynxcancerområdet. 
Detta är ju också ett område som ligger 
Britta varmt om hjärtat. Å andra sidan 
var säkert uppladdningen redan påbörjad 
för logoped Elisabet Lundströms disputa-
tion någon vecka senare på just det temat! 
Och gissa vem som handlett henne?

Mellan föredragen bjöds underhåll-
ning av en damkvartett bestående av logo-
peder och logopedstudenter. Vi fick höra 
några av våra fina svenska folkvisor, vackert 
framförda med en fyllig klang och renhet 
som kändes len i örat. Logopedstudent 
Tove Fagius visade också upp andra färdig-
heter genom att dansa en modern jazz-
dans till en låt av Amy Winehouse, med 
både teknisk skicklighet och mycket 
känsla. 

Som om inte detta vore nog bussades 
vi in till Stockholms innerstad efteråt, 
utrustade med var sin god macka och lite 
bobbel. Vi hamnade i S:t Jacobs kyrka där 
man laddat upp med S:t Jacobs kammar-
kör och deras dirigent Gary Graden, 

organisten Mattias Wager, de två unga 
cellisterna Filip Graden och Erik Uusijärvi, 
Sebastian Rilton på vocal percussion och 
sångsolisten Linnea Olsson. Programmet 
var blandat, från satser ur oratoriet Paulus 
av Felix Mendelssohn till Cole Porter-
låten Every time we say goodbye. Mest 
överraskande och fantastiskt stilig (ja, 
både för öra och öga!) var dock ”Logope-
dernas damkör” – fjorton logopeder som 
under Gary Gradens ledning sjöng bland 
annat Veljo Tormis Laulusild som om de 
aldrig gjort något annat. När kommer 
cd:n? Jag köper den!

Jag pratade med Britta för något år 
sedan, då hon nämnde att det skulle bli 
roligt att gå i pension så att hon får tid att 
ägna sig åt barnbarnen. Det verkar dock 
som att hon inte tänker släppa oss andra 
helt – många föredragshållare frestade 
med nya, spännande idéer för forskning 
och vi hoppas förstås att Britta inte kan 
låta bli att vara med på ett hörn. Men nu 
önskar vi henne en lång, härlig tid fram-
över, livets efterrätt, där hon får välja och 
vraka bland det göttaste!

text: Karin Dahlin Granberg
Leg. logoped, Västerås

Foto: Tove Hammarberg och Veronica 
Bergström

Artikeln är skriven för Röstfrämjandets tidning Röst-
läget, men vi tjyvpublicerar den här (i Logoped nytt) 
i förväg.

Filip graden och erik Usijärvi framför Variationer 
över tema från don Juan av Mozart.

professor Christy Ludlow, hemliga gästen och Britta hälsar. 
Britta var helt överrumplad, hade ingen aning om att hon 
skulle komma!

Inger gillholm.

professor Christy Ludlow, hemliga gästen, introduceras 
av univ lektor ellika Schalling.

professor emeritus Claes-Christian elert, fonetiker, var  
amanuens samtidigt som Britta gick utbildningen. de hade 
forskningsprojektet ”Regional variation o röstkvalitet”  
tillsammans på 90-talet.

Linnea olsson (logstud) och Sebastian Rilton (läkstud, 
grundare av sånggruppen Riltons Vänner) som solister 
med Jacobs kammarkör under gary gradens ledning 
framför ”everytime we say goodbye”, välfunnet tema 
en kväll som denna!

Vill ni veta namnen på alla 14 skönsjungande  
kollegorna i ”Logopedernas damkör”? de är  
Linda Öhlin, Åsa olsson (skymd), Maria Södersten,  
Anna tyrén Stenlund, Cecilia Carlvik Bodén,  
Linnea olsson, tove Fagius, Annaeva Hallin,  
Maria paulin, Åsa Karlsson, Johanna elofsson,  
Jenny Iwarsson, Ulrika Nygren och Carina Aronsson.
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Logopeddagen

KI:
Logopeddagen kom mitt i några hektiska veckor för oss på KI, fullt med forskningsmetodik, testmetodik, 
redovisningar, B-uppsats och vaccinationer. Så vi hade tyvärr inte hunnit ordna något ”utåtriktad” firande… 
men det finns alltid tid för någon trevlig stund tillsammans. Vi tog en stund mellan redovisningar för lite 
(SLoF) kladdkaka och kaffe. en chans att uppmuntra varandra och att bättre lära känna våra framtidskolleger. 
1: Frida Bulukin-Wilen och Joakim gustafsson
2: Åsa Schrewelius, yvonne Rinkeholt, Idah Lubowa-Mubiru, emma Bergström, therse Bergström

1
2

GÖTEBORG:
på logopedprogrammet i göteborg 
firade vi med att informera 
intresse rade, blivande kollegor om 
vad vi logoedder gör. Vi hade gjort 
en spännade tipspromenad med 
frågor om logopedyrket där bio-
biljetter var första pris och vi 
delade ut godismunnar, vykort  
och diagnoskort.

Logopeddagen firades på flera ställen i landet, bland annat på våra utbildningsorter. 
Här rapportering om vad logopedstudenter hittade på!
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UMEÅ:
I Umeå uppmärksammade studenterna  
Logopeddagen genom att informationsbord 
utplacerades på flera håll runt universitets-
området. på bilden informerar studenterna 
Annie Nyström och desireé Vikström en 
nyfiken förbipasserade om vad en logoped 
jobbar med, de passar även på att bjuda  
på godis.

UPPSALA:
Några bilder på logopedstudenter som firar 
europeiska logopeddagen i Uppsala.
1: Frida och Josefin 
2: Benny och Viktoria

LINKÖPING:
på Hälsouniversitet i Linköping firades den europeiska Logopeddagen 
som tradition med en Logopedbakelse på kårhuset Örat. detta år var 
denna en daim- och chokladapelsin-
kaka, toppad som alltid med den 
läckra godismunnen! givetvis var 
även cafét dekorerat med ballonger, 
vykort och pennor ifrån SLoF, allt 
för att uppmärksamma logoped yrket 
bland våra medstudenter. 

Martina Hejdedal och  
Vanessa Westerlind, Linköping

1

2
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Recension

Bokens första kapitel Tal- och röstträning 
inleds, som sig bör, med kloka allmänna 
ord om vad som krävs för att ändra sitt tal 
och sin röst. Även den som inte har fack-
kunskap får tydlig information om att det 
krävs motivation, kunskap och tålamod 
för att uppnå ett användbart resultat. Det 
finns förberedande övningar, andnings-
övningar och artikulationsövningar så 
noggrant beskrivna att de troligen kan 
följas utan särskilda fackkunskaper. Där-
efter innehåller första kapitlet ett par 
avsnitt om rytmiska röstövningar och 
rörelseprogram. Att följa dessa avsnitt, 
som är hämtade ur ett examensarbete och 
riktade till kliniskt erfarna logopeder, är 
säkerligen betydligt svårare utan fack-
kunskaper. Men kapitlets avslutande 
beskrivningar av textövningar med inrikt-
ning på uttrycket är åter tydliga och lätt-
förståeliga även för amatörer. 

Röstapparatens uppbyggnad och rös-
tens funktion beskrivs överskådligt i bokens 

andra kapitel. Man uppfattar  mellan 
raderna att det finns en väl etablerad vana 
hos författaren att förklara för patienter 
och elever hur det hela fungerar. 

Fonasteni, dysfoni, spolformad glott i-
sin sufficiens och recurrenspares är några 
av underrubrikerna i bokens tredje kapitel, 
Röstövningar för röstrubbningar. Detta 
riktar sig främst till logopeder och beskriver 
olika röstövningar som ofta kommer väl till 
pass i samband med specificerade diagno-
ser. Insprängda avsnitt som beskriver hur 
författaren kommit i kontakt med, och i 
många fall själv också vidareutvecklat, olika 
specifika övningar utgör intressant kuriosa.

Bokens fjärde kapitel, Sångövningar, 
riktas åter till amatörer/nybörjare. Här 
beskrivs några olika grundläggande sång-
övningar som författaren rekommende-
rar. Förklaringarna är noggranna och 
detaljerade.

För egen del inledde jag min läsning av 
boken med dess sista kapitel; Inspirations-

källor genom åren. Där finns möjlighet att 
i än högre grad känna författarens ton och 
klang. Ninni Elliot är, med sin speciella 
utstrålning, en fantastisk representant för 
logopedins ”urmödrar”. Det är glädjande 
att boken kommit till. Såväl amatören som 
den fackkunniga läsaren har mycket att 
hämta. 

Professor Britta Hammarberg konstate-
rar i bokens inledning: Denna bok speglar 
ett livsverk. Ninni Elliot har hjälpt, handlett 
och stöttat otaliga elever i deras försök att 
utveckla sina röster. Hon har också skickligt 
behandlat patienter med olika slags röst-
störningar. Med den förbättrade rösten 
stärks ofta självkänslan. Det har i högsta 
grad varit Ninnis ledstjärna… att få indi-
viden att växa genom att ge vägledning att 
hitta sina egna resurser. Boken bidrar i hög 
utsträckning till detta, både för amatörer, 
studenter och yrkesverksamma.

Astrid Frylmark

Röstboken – om ett livsverk

Efter logopedutbildningen började Gunnel sitt kliniska arbete som allmänlogoped på vård-
centralen i Gislaved och flyttade sedan till Huskvarna vårdcentral. Efter några år ville hon 
gå vidare och syssla lite mer med det som intresserade henne mycket det vill säga juridiska 
frågor. Socialstyrelsen i Jönköping blev då hennes arbetsplats och hon reste under denna 
tid omkring i landet och föreläste om juridik för logopeder. Efter att ha slutat på Social-
styrelsen blev hon egen företagare som översättare av fransk och engelsk facklitteratur.

Gunnel var en mycket noggrann, positiv och ödmjuk person som alltid stannade upp 
för att förhöra sig hur andra människor mådde. Hon var mycket välkomnande mot nya 
kollegor och såg till att de blev sedda. Vi kommer att sakna Gunnel mycket som yrkes-
kvinna, men framför allt som den person hon var.

Birgitta Henning, Logopedmottagningen, Jönköpings län

Ninni elliot, skådespelerska, sångerska, röstterapeut, logoped och 
hedersdoktor, är en central person i den svenska logopedins historia.  
Att Ninni elliots röstövningar nu finns i bokform med tillhörande ljud -
filer på nätet innebär att även kommande kullar av logopedstudenter  
och andra röstintresserade får ta del av hennes erfarenheter.

till minne
Vår kollega gunnel Andersson Wallgren 

har avlidit i en ålder av 51 år
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Elever med svenska som andraspråk 
bygger upp sitt svenska basordförråd 
och sitt specialordförråd samtidigt.  
De deltar i undervisning och i samtal 
med kamrater och lärare på ett språk 
de inte helt behärskar. Detta ställer 
stora krav på elevernas förmåga att 
både förstå och använda svenska  
språket. Det innebär också stora krav 
på undervisande lärare. 

För att kunna tillgodogöra sig sin utbild-
ning inom det svenska systemet och för att 
kunna utvecklas till flerspråkiga indivi-
der behöver dessa elever goda kunskaper 
och färdigheter både i förstaspråket/första-
språken och i andraspråket. De har därför 
rätt till undervisning i svenska som 
andraspråk. Men andraspråksundervis-
ningen organiseras inte alltid på ett till-
fredställande sätt. I en ny avhandling från 
Växjö universitet undersöker pedagogen 
Ann-Christin Torpsten andraspråkselev-
ernas möte med den svenska skolan.

– Jag ville studera andraspråkselevers 
pedagogiska praktik vid språkliga möten 
och min utgångspunkt var den obligato-

riska skolans utbildning, säger Ann-
Christin Torpsten. I praktiken uppfattas 
ofta svenska som andraspråk som en enk-
lare variant av svenska som förstaspråk 
eller som ett stödämne till andra skoläm-
nen. Det råder också oklarheter kring 
 vilka elever som ska komma i fråga för 
undervisning i ämnet, vad det ska inne-
hålla och hur betygssättning av andra-
språkselever och svenska som andraspråk 
ska göras. Elever med utländsk bakgrund 
når i mindre utsträckning än elever med 
inhemsk bakgrund målen både när det 
gäller grund- och gymnasieskolan. 

Ann-Christin Torpsten har med hjälp 
av en läroplanshistorisk analys tolkat 
 vilket lärande grundskoleämnet svenska 
som andraspråk erbjuder andraspråks-
elever. Med en narrativ analys av andra-
språkselevers berättelser om upplevelser i 
mötet med svenska som andraspråk och 
den svenska skolan tolkar hon deras upp-
levda lärande. 

Resultaten visar att det ställs stora 
krav på eleverna att snabbt lära sig svenska. 
Kraven kommer såväl inifrån som uti-
från. De förstår att svenska språket är 
nyckeln till samspel med andra och till att 

tillgodogöra sig undervisningen. Dock 
upplever de att rådande diskurs med 
svenska som andraspråk och modersmål 
är förknippat med negativa attityder och 
låga förväntningar. 

Resultaten visar också att eleverna 
uppfattar det som positivt att erbjudas 
undervisning i sitt modersmål och detta 
påverkar den fortsatta språkutvecklingen 
positivt. I modersmålsundervisningen ut- 
går lärarna från elevernas språkliga och 
kulturella bakgrund och tar till vara på 
deras erfarenheter. I den övriga undervis-
ningen är detta förhållningssätt näst intill 
obefintligt. 

Avhandlingen ”Erbjudet och upplevt 
lärande i mötet med svenska som andra-
språk och svensk skola” går att beställa 
genom Kerstin Brodén, Växjö University 
Press, telefon: 0470-70 82 67 eller 
e-post: vup@vxu.se.

Ny avhandling om mötet med  
svenska som andraspråk och svensk skola

Vem talar bra svenska?

Vem talar bra svenska och vad är det 
som gör att en person uppfattas som 
bra på att använda språket har studerats 
i en avhandling i nordiska språk som 
läggs fram vid Uppsala universitet den 
28 februari 2009. Att vara grammatisk 
korrekt är inte längre viktigt, istället är 
det den kommunikativa samsynen 
som ligger till grund för bedömningen.

Det säger Maria Eklund Heinonen och 
tillägger: 

– När man idag bedömer muntlig 
språkfärdighet för andraspråkstalare så 
ser man till förmågan att kommunicera 
och interagera med andra. Man fokuserar 
inte längre på de grammatiska bristerna. 

Därför ville hon undersöka om gram-

matiken blivit helt oviktig i samman-
hanget. Till sin hjälp hade hon ett munt-
ligt språktest, Tisus, i vilken den gram-
matiska förmågan bedömdes. Testet rik-
tar sig främst till högskolestudenter som 
gått gymnasieskolan utomlands. 

– Mina resultat visar att det finns ett 
klart samband mellan grammatisk förmåga 
och testresultat, men också att det finns 
undantag, säger Maria Eklund Heinonen. 

Trots hög grammatisk nivå under-
kändes ett fåtal testdeltagare. Andra fick 
godkänt trots att de befann sig på en lägre 
grammatisk nivå. Vilka andra faktorer 
som kan ha påverkat bedömningen av 
testet tas upp i avhandlingen. 

– Det verkar som om förmågan att 
kommunicera varit avgörande för test-
resultatet, liksom att kunna finna sig till 

rätta i den speciella och pressade situa-
tion som ett testsamtal är, säger Maria 
Eklund Heinonen. 

Hon säger också att en förhoppning 
är att resultaten ska bidra till utvecklandet 
av nya bedömningskriterier för muntlig 
språkfärdighet för olika syften, bland 
annat inför högskolestudier.

För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Eklund Heinonen, vid institutionen 
för nordiska språk 018-471 68 72 
maria.eklund@nordiska.uu.se

N o t I S e R
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Studentuellt

Den 24 jan 2009 tog den första kullen 
logopedstudenter vid Uppsala 
Universi tet sin examen. Detta under 
högtid liga former i universitetets aula. 
På kvällen fick studenterna och deras 
anhöriga festa loss i stora salen på 
Östgöta nation. Festen anordnades för 
examinanderna av studenter under 
dem. Med på festen var även ett antal 
logopedstudenter från de andra  
kurserna, lärare och andra personer  
involverade i Logopedprogrammet. 
Vilken kväll! 

Kl 18 dk (30) slogs portarna till nationen 
upp och de 216 gästerna kunde börja 
kvällen med lite mingel och mousserande 
vin. Under trerättersmiddagen underhölls 
gästerna med tal av toastmastrar Anna 
Bergström och Anna Lindqvist, utbild-
ningsledare Britt-Marie Jacobsson, exami-
nander Karin Koltay, Jennie Gadeborg 
och Gabriella Cohen. Enheten för logo-
pedi underhöll med sång. En sista lektion 
i kursen ”Logopedens yrkesroll” hölls av 
MD Per Östberg. Vi kan nu allt om lamine-

Den 24 januari 2009 var en historisk 
dag för Logopedutbildningen vid  
Uppsala Universitet – den första kullen 
studenter tog sin examen!

Vi i kull nr 2 tog oss an uppgiften att ordna 
en hejdundrade dag med examenscermoni 
och stor fest(sittning) på kvällen för våra 
äldrekursare. Vi kände att vi nu hade 
chansen att skapa och utforma traditio-
ner för kommande år. 

En sådan tradition är vår fina nya 
logopedbrosch. Över en öl, under en pub-
kväll i höstas fick vi en ljus idé om att  
skapa något beständigt, ett litet bevis på 
att man faktiskt tagit logopedexamen från 

examenssittning den 24/1–09

Studenter axlar rollen som lärare för några minuter 
i kvällens examensspex.

ring, behov av laminering och faror med 
laminering (håll koll på era husdjur!). 

I ett litet spex drevs det, med mycket 
värme, med några av de föreläsare som 
undervisat examinanderna. Det var skri-
vet, producerat och framfördes av några 
logopedstudenter som fortfarande har 
några år kvar till sin examen (föreläsare, 
ha förbarmande med oss som är kvar!) 
Examinand Birgitta Hognesius var den 
sista upp på scenen och hon tackade å sin 
klass vägnar ett stort antal personer som 
gjort mycket för dem under årens gång. 

Efter middagen röjdes borden undan 
och Östgöta nations eget kapell – Kapellet  
– underhöll i bästa storbandsstil. Gästerna 
fyllde dansgolvet och studenter, lärare 
och anhöriga dansade sedan natten lång. 
När vi gick hemåt var det nog flera av oss 
som gnolade “…it was so entertainin’ – 
when the boogie started to explode I heard 
somebody say: Burn baby burn! Disco 
inferno!”
     
 Anna Lindqvist & Anna Bergström
  LK06 Uppsala universitet

Uppsala Universitet. Alla skulle kunna se 
vad vi är och var vi kommer ifrån!

Vi började snegla på andra yrkens 
examenssymboler och fastnade för vård-
broschen. Design togs fram tillsammans 
med Rasmus Haglund, duktig på data 
och layouts (sysslar med data). Själva 
logotypen ägs av Logopedernas Studieråd 
vid Uppsala Universitet och symboliserar 
för oss vad vår utbildning handlar om, 
tal, språk och kommunikation. Med den 
kan vi kommunicera vilka vi är, helt 
enkelt. Den röda bakgrundsfärgen står 
för Uppsala Universitet. Broschen består 
av metall och emalj – går hygieniskt nog 
att sprita!

Lagom till examensdagen blev de fina 
emaljerade röda broscherna klara. De 
gjorde succé, nästan alla examinander 
köpte varsitt exemplar och de delades 
under högtidliga former ut av Margareta 
Jennische under examenscermonin i 
Uppsala Universitets aula! 

Festsalen står redo för gästerna.
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Lediga platser & kurser

Länslogopedin i Dalarna
Söker

Logoped
till Logopedmottagningen
Mora lasarett
Tillsvidareanställning. Heltid

Länslogopedin i Dalarna har två 
logopedmottagningar, en i Falun och en i 
Mora. Vi verkar för att utveckla vår verk-
samhet även till våra andra länsdelssjukhus.

Läs mer om tjänsten på vår hemsida  
www.ltdalarna.se eller kontakta 
bitr verksamhetschef Gertrud Edquist 
0250-49 31 54, 070-399 31 54.

Sista ansökningsdag 
2009-04-23

Hälso- och sjukvården

Närsjukvården Landstinget Halland söker

LOGOPED
till Logopedmottagningen i Kungsbacka

Mer information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb

Du är också välkommen att ringa logoped 
Christina Helltoft Nilsén, tel 0300-56 51 40. 

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

Logopedenheten i Gävleborg söker

Logopeder
fem tjänster, vikariat av varierad längd,
dock kortast tid 2009 ut.

Kontaktperson: Rose-Marie Svensson, tfn 026-15 47 11.

Läs mer på
www.lg.se/jobb
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Logoped 
till Strokegruppen, SLSO
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en 
del av Stockholms läns landsting och omfattar den 
landstingsägda hälso- och sjukvården utanför 
akutsjukhusen. Vår verksamhet består av cirka 
150 självständiga resultatenheter inom bland annat 
primärvård, geriatrik, psykiatri och habilitering. 

Primärvården Östermalm är en resultatenhet 
bestående av två husläkarmottagningar, BVC samt 
Strokegruppen.

Arbetsuppgifter: Strokegruppen består av åtta 
stroketeam vilka är verksamma i de norra läns
delarna samt i norra innerstad. Stroketeamet 
erbjuder i nära anslutning till patientens hemkomst 
från sluten vår rehabilitering i patientens hem 
och närmiljö. Insatserna utförs i nära samarbete 
med patientens närstående och övriga vårdgivare. 
Målgruppen är ny och återinsjuknade stroke
patienter över 18 år boende i det egna hemmet.  
I stroketeamet arbetar arbetsterapeut, sjuk
gymnast, logoped och kurator.

Anställningsform: Heltid, tillsvidare

Kvalifikationer: Leg. logoped med vidare
utbildning i neuropsykologi alt. neurologisk rehab
ilitering. Önskvärt är kunskap och erfarenhet av 
strokerehabilitering. Arbetet är självständigt,  
ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.  
Vi vill att du är positiv, prestigelös och nytänkande. 
Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.  
Körkort erfordras.

Kontaktperson: Bitr.Vchef Christina Dehnisch 
Ellström tfn 070307 17 86

Facklig kontaktperson: SACO Stephan Munkert 
tfn 08587 340 14

Välkommen med din ansökan, märkt med 
refnr SLSO0950082, senast 20090419 till 
personal handläggare Gunilla Skaar, Gärdets VC, 
Sandhamnsgatan 4, 115 40 Stockholm eller via 
epost gunilla.skaar@sll.se

www.slso.sll.se

Fördjupning i läs- och skrivprocessen  
– normal och avvikande utveckling, 15 hp

Kursen ligger på avancerad nivå och vänder sig till 
Dig som har logopedexamen och intresse för patienter
 med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kursen syftar 
till att ge fördjupad kunskap om språkstörningar hos 
barn/ungdomar, läs- och skrivinlärningsmetoder samt 
läs- och skrivprocessen.  
Kursens innehåll: Teorier och modeller för läs- och 
skrivinlärningsmetoder, läs- och skrivprocessen, 
språkutveckling under skoltiden samt språkstörningens 
inverkan på läs- och skrivutveckling. Relationen mellan 
språkstörning och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 
vidare behandlas utredning av läs och skrivsvårigheter 
samt differentialdiagnostik. Förskrivning och användning 
av kompensatoriska hjälpmedel. 

Institution
CLINTEC, institutionen för klinisk vetenskap, 
intervention och teknik
Kontaktperson
Annika Sääf-Rothoff, 08-585 87413
annika.saaf-rothoff@ki.se
Kurswebbplats
http://ki.se/kurslank?courseCode=2QA074
Behörighet
Logopedexamen
HT 2009 (halvfart)  2009-11- 2010-03
Studieform 3–4 undervisningsveckor samt självständigt 
arbete mellan dessa
Antal platser 20
Anmälningskod KI-61931
Sista anmälningsdag 2009-04-15

LOGOPED
Arbete med barn och ungdomar – tillsvidareanställning, 
heltid Upplysningar lämnas av: Margaretha Johansson 
0345-182 52 alt. 0733-71 82 52

Mer information finns på: www.hylte.se – lediga jobb

 

www.hylte.se
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Logopedkliniken vid Karolinska Universitets-
sjukhuset inbjuder till

Kurs i Rörfonation

www.karolinska.se

Datum: 8/5 + 25/9 2009 (två halvdagar)

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
Föreläsningssal B64.

Tid: 13.00-16:30

Kursavgift: 1800:- exklusive moms (inkluderar 
glasrör samt övrigt material och kaffe/te)

Deltagarantal: 30 personer 

Kursen riktar sig till er logopeder som arbetar 
med röst och/eller dysartri.

Vi har inbjudit Susanna Simberg, docent, logoped, 
Åbo, Finland att hålla en kurs i arbete med rör-
fonation. Det första kurstillfället omfattar teori 
och praktiska övningar i rörfonationsmetodik. 
För att vi ska hinna testa metoden själva förlägger 
vi uppföljningsdagen till efter sommaren.

Välkommen med din anmälan till 
anna.starback@karolinska.se senast 090420. 
Eftersom vi bara har 30 platser får ”först till 
kvarn mala". 
Anmälan är bindande.

Bilförsäkring? Ja!
Barnförsäkring? Nja.
Det är inte barnen som är gåtfulla. Det märkliga
är hur vi vuxna väljer att försäkra dem.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 6

Lee Silverman 
Voice Treatment 

Kurs i LSVT i Linköping  
3–4 september 2009.
 

LSVT är en väldokumenterad, 

effektiv metod för röst-och 

talbehandling för personer 

med Parkinson. Man har 

även visat positiva resultat 

vid behandling av andra 

diagnoser som multipel  

skleros, stroke, ataktisk 

dysartri, stämbandspares  

och barn med cerebral pares 

eller Downs syndrom.

Mer om behandlingen finns 

att läsa på www.lsvt.org. 

Sista anmälningsdag 1 maj.

Begränsat antal deltagare. 

Anmälan på 

www.logopedforbundet.se 

Har du frågor kontakta 

inger.gillholm@dik.se 
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Kurskalendariet

Välkomna till östsväljardagen 2009 i Visby

22 september 2009, Wisby Strand Kongresshall.

oBS! sista anmälningsdag 25 maj 2009.
För program och anmälan: www.gotland.se/ostsvaljardagen

Kurs för logopeder i Palin Parent-Child Interaction 
Therapy, practical intervention for early childhood 
stammering, P-PCI.

16, 17, 18 september 2009 i Helsingborg. 
Föreläsare: Elaine Kelman. 

För mer information och anmälan: www.skane.se/logoped.

Kursdagar som SÖK håller i Malmö i vår: 

5/5  Tecken som AKK, TAKK – metodkurs 
19/5   CI – Hörselnedsättning och AKK vid flerfunktions- 

hinder 

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

Kurser på avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Hösten 2009

Fördjupning i läs- och skrivprocessen – normal och  
avvikande utveckling 15hp (se även annons i detta nr)
Kursansvarig: Annika Sääf-Rothoff, kursledare: Ulla Föhrer, 
ylva Segnestam

Klinisk fördjupning med evidensbasering inom logopedi, 
7,5hp
Kursansvarig/ledare: Anette Lohmander

Information och kursplaner  
http://courses.ki.se/fristaende_kurser/logopeder/kurser  
eller på det Nationella nätverkets hemsida:  
http://www.logopedi.lu.se/MastersNetwork/
Alternativt kontakta univ.sekr IngaLill.Haraldson@ki.se

Kurser vid Linköpings universitet:

Analys av professionell interaktion, 7,5 hp 

Kursstart:  v 40
Kontaktpersoner:  Christina Samuelsson, 013-22 25 29, 
christina.samuelsson@liu.se 
Charlotta plejert, 013-28 28 12, charlotta.plejert@liu.se 
elisabet Wiklund, 013-22 25 11, elisabet.wiklund@liu.se
http://www.liu.se/utbildning/kurs/8FA095

Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi,  
7,5 hp 

Kursstart:  v 36
Kontaktpersoner:  Christina Samuelsson, 013-22 25 29, 
christina.samuelsson@liu.se 
elisabet Wiklund, 013-22 25 11, elisabet.wiklund@liu.se
http://www.liu.se/utbildning/kurs/8FA098

Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad 
kurs, 7,5 hp 

Kursstart:  ht -09
Kontaktpersoner:  Anett Sundqvist, 013-282236,
anett.sundqvist@liu.se 
Anneli Högström, 013-282228, studievagledare@ibv.liu.se
http://www.liu.se/utbildning/kurs/752A05

Kliniskt forskningsseminarium/doktorand- 
seminarium vid Enheten för Logopedi och Foniatri, 

Våren 2009

onsdag 13/5 kl 14.30–16.00
Lokal: C 187, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
professor Anette Lohmander, enheten för logopedi och  
foniatri, Karolinska institutet
Aktuell forskning inom ”talutveckling och talstörningar vid 
läpp-käk-gomspalt: implikationer för och utvärdering av 
behandling”.

Röstens många ansikten

24–26 april i Karlstad

För mer information se www.rostframjandet.se
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Län / Region Efternamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

Blekinge petra Hagstrand-Westrin petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting 

Uppsala eva Sonered eva.sonered@akademiska.se Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala 

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 

gotland Kerstin Andersson kerstin.andersson@gotland.se gotlands kommun 

Norrbotten Kicki Norberg christina.e.norberg@nll.se Länslogopedin, Norrbottens Läns Landsting, gällivare

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 Barkensjö 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 

Stockholm Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm läns landsting,  
   Strokegruppen Östermalms primärvård



➽   Massor av trevlig läsning om stämman!

poSttIdNINg

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

Glad Påsk!
önskar Logopednytt 


