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Våra ”glada” dagar när vi logopeder kunde välja och vraka bland 
tjänster är (snart) över. Idag ser vi tecken på att arbetsplatser, där 
vi logopeder vanligtvis finns, har sämre ekonomiska tider. Inte för 
att det är något nytt för oss i offentlig sektor.

Landstingen börjar avgränsa sina uppdrag mot andra uppdragsgivare och 
det kan innebära att flera av våra vanliga patientgrupper kommer i kläm. 
Vi logopeder behöver komma in på nya arenor där vår kompetens tas  
tillvara och gör nytta. Är det lättare att skapa nya arbetsarenor i stora  
städer jämfört med mindre städer eller landsbygd?

Inom vår fackliga arena blåser också förändringens vindar. DIK vill  
förändra och slimma dagens organisation. Idag är det DIK:s delföreningar 
som står för den yrkesmässiga kompetensen och DIK:s kansli som står 
för den fackliga kompetensen. Organisationsförändringstanken har upp-
kommit för att DIK vill bli mer attraktiv för de unga på arbetsmarknaden, 
man vill ”riva stuprör”, som de kaller det, för att de olika yrkena/kompe-
tenserna inom DIK egentligen har mycket gemensamt – förutom  logo-
pederna. DIK vill att man ska prata om ”vad vi kan” inte ”vad vi är”.  
Samtidigt vill man spara på kostnader inom förbundet, det vill säga att 
pengarna i högre utsträckning ska gå till medlemmarna.

Självklart är det bra att vårt fackliga förbund syns och vill satsa på  
medlemmarna. Men om DIK står för den fackliga kompetensen och om 
delföreningarna inte är kvar, hur ska kompetensen inom yrkesfrågorna 
tas tillvara för medlemmarna ute på golvet? Logopedförbundet ska p g a 
av sin särställning gällande skillnaden mellan logoped och övriga yrken 
inom DIK samt legitimationen få finnas kvar som delförening. Hur ser 
övriga delföreningar på att logopedförbundet är kvar i ”gammalt” format? 
Kommer vi att kunna fungera precis som vanligt efter eventuell om - 
organisation eller ska DIK arbeta för logopeder i ett annat forum? Det är 
inte alltid bra att sticka ut och vara i särställning.

DIK har kongress i november 2009 där de valda kongressmedlemmarna 
ska godkänna eller inte godkänna förslaget gällande hur DIK:s framtid 
ska se ut och vad DIK ska jobba för de närmast kommande 3 åren.  
Medlemmarnas åsikter måste komma fram till de utsedda kongress-
delegaterna. Vad tycker du? Meddela dina åsikter till SLOFs styrelse.

Önskar er glad midsommar och en skön och avslappnande sommar.

Anna-Lena Dynesius
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Nytt från styrelsen

•   Den 15/5 deltog representanter från 
SLOf:s styrelse i ordförandeforum i 
Akademikerhuset i Nacka.

•   Den 21-22/11 är det dags för DIK-
kongress i Stockholm. Kongressvalet 
som genomförts under våren och där 
alla DIK-medlemmar haft möjlighet 
att rösta fram delegater till kongressen 
är nu färdigt. Av de 39 delegater som 
utses genom valet är 8 delegater logo-
peder! Utöver dessa 8 delegater kommer 
6 delegater från SLOF:s styrelse att delta.

•   Tack alla ni som kandiderat och alla ni 
som nominerat och röstat!

•   Delar av styrelsen deltog den 25/5 i ett 
VU-möte i Stockholm.

•   Styrelsen höll den 26/5 telefonmöte.

•   Styrelsen sammanträdde den 15/6.

•   Representant för Svenska logoped-
förbundets styrelse deltog den 17/6   
i SACO-vårdgruppens möte i SRATs 
lokaler i Stockholm.

•   Den 28/6–4/7 är det dags för Almedals-
veckan på Gotland. Två representanter 
för SLOFs styrelse kommer att vara på 
plats under hela veckan.

•   Styrelsen önskar er alla en trevlig  
sommar!

Styrelsen  
genom Ulrika Guldstrand

Tre logopeder skickade in förslag till 
pictobild, vilka därefter vidarebefordra
des till www.pictogram.se. Där mottogs 
de av Staffan Homberg som är projekt
ledare för bildsystemet på Special
pedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 
Malin Åströms förslag valdes ut och 
anpassades sedan efter hur andra yrkes
kategorier presenteras. Logopednytt 
presenterar stolt ”logoped”.

Vi passade också på att ställa några frågor 
om Pictogram till Staffan Holmberg.

Vem ”uppfann” Pictogram, och hur 
länge har de funnits?
Pictogram kommer ursprungligen från 
Kanada. En logoped som heter Subhas 
Maharaj skapade ca 250 pictobilder i slutet 
av 1970-talet. Idén hade han fått från väg-
märken. 1980 kom de till Sverige och 
hamnade på RPH-Sär i Umeå, en myn-
dighet som var en föregångare till Special-
pedagogiska Skolmyndighetens läromedels-

Pictogramnyhet nu på nätet!
Malin Åströms förslag modell för nya pictobilden

avdelning. Där började utvecklingen av 
bildsystemet som nu innehåller ca 1 600 
bilder som finns tillgängliga på nätet på 
Picto online.
Vilka är det som ”äger” bilderna?
Genom ett avtal med Subhas Maharaj fick 
SPSM rättigheterna till systemet för den 
europeiska marknaden. Pictogram har 
sedan översatts till 15 språk och det finns 
återförsäljare i sex europeiska länder.
Vem gör bilderna, finns det en särskild 
”pictogramdesigner”?
Henry Svahn heter han som ritar picto-
bilderna så vi är två personer som arbetar 
med systemet; en projektledare och en 
illustratör. Många bilder har reviderats 
genom åren så nu kan man nog säga att 
de allra flesta är ritade av Henry.
Finns det någon slags regler som ni  
håller er till när ni utformar bilderna?
En pictobild ersätter ord för personer 
som inte kan läsa eller skriva. Pictobilder 
ska ses som text och ska inte användas 
som bilder eller illustrationer. I varje bild 
ska det finnas en ”hake” som gör det  
enklare för en person med kognitiv funk-
tionsnedsättning att komma ihåg vilket 
ord bilden står för. Texten i bilden ska ses 
som en märkning av bilden som garante-
rar dess betydelse.
 Eftersom Pictogram utvecklats i Sverige 
under snart 30 år finns det delar som inte 
är konsekventa och vi har börjat titta på 
systemet ur olika aspekter för att starta en 

större revidering. Det finns en referens-
grupp på fyra personer för Pictogram 
som hjälper oss att testa nya bilder; de ska 
också få hjälpa oss med revideringen så 
att vi även kan ta fram regler för hur 
framtida pictoblider ska utformas.
Målgruppen har väl varit personer med 
funktionshinder, men hur vanligt är det 
med pictogram ”på sta’n”?
Det finns ett stort intresse fram för allt från 
bibliotek och kommuner som vill använda 
pictobilder för uppmärkning av miljöer 
och även internetsidor. Vi får också för-
frågningar från företag av olika slag som 
vill använda bilderna. Senast gjorde vi 
flera nya pictobilder åt Samhall som de 
ska använda till städinstruktioner.
Hur bestäms vilka ord som ska få bilder?
De flesta önskemål till nya pictobilder kom-
mer in på vår hemsida www.pictogram.se 
Prioriteringsordningen blir eftersom de 
kommer in. Specifika behov från picto-
gramanvändare och från skolor och daglig 
verksamhet prioriteras högst och kommer 
före önskemål från exempelvis olika företag.

Intervju: LN-red.

Pictogram – Stavas med versalt p och 
avser bildsystemet. 
Pictobilder – kallar vi bilderna för.
Läs mer på www.pictogram.se. därifrån 
kan du klicka dig vidare till picto online, 
där du får tillgång till bilderna.
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Hur tog jag mej då hit?
Att jag skulle bli logoped visste jag redan 
tidigt under högstadietiden då jag på mitt 
första sommarjobb var barnflicka åt 
 Margareta Jennishe. Jag lyckades också 
övertyga Claes Österlind att ta emot mej 
som PRAO-elev under högstadiet fast 
reglerna sa annorlunda.
 Claes och Karin Österlind startade 
logopedverksamheten här i Vänersborg i 
början av 70-talet och känns som mina 
”logopedföräldrar”.
 Studietiden i Göteborg minns jag 
som jätterolig, det var nära kontakt med 
våra lärare och utbildningen höll på att 
formas så möjlighet att påverka fanns. 
Examensarbetet skrev jag tillsammans 
med Siv Näshammar och Karin Bengtsson. 
Vi ville pröva om teckenspråk kunde 
 stimulera talutveckling hos barn med 
Downs syndrom. En vågad tanke på den 
tiden, för under den tiden fick inte ens 
döva barn använda teckenspråk. Vår 
handledare var Irene Johansson.
 Mitt första arbete var inom omsor-
gerna i Norra Älvsborg 75% (både barn 
och vuxna inklusive institutioner) samt 
25% hos Claes och Karin med allmän-
praktik på ett litet Dalslandssjukhus. Efter 
ett par år gick jag över till omsorgerna på 
heltid. Där hann jag uppleva diverse 
omorganisationer. Först delade vi på barn 
och vuxna, sedan lades institutionerna 
ner, alla skulle ut i enskilt boende, barn 
på barnhem flyttades till fosterhem och 
för oss innebar det många fortbildnings-
insatser.
 Barnhabiliteringen samordnades. 
Det väckte på den tiden starka känslor 
men för oss professionella underlättade 
det kontakterna eftersom barnen inte 
behövde byta team efter diagnostisering. 
Barnhabiliteringen stod för personliga 
assistenter och var elevhälsoteam i sär-
skolan. Dessa verksamheter tog sedan 
kommunerna över vid kommunalise-
ringen av omsorgsverksamheten. Vi hade 
lekotekverksamhet och öppen förskola 
för funktionshindrade barn och deras 
föräldrar. Inkludering fanns på den tiden 
inte som begrepp.
Tillsammans med alla omorganisationer 
inom habiliteringen ändrades min inrikt-
ning som logoped från att vara specialist 
till att ha ett konsultativt arbetssätt. Inled-

ningsvis kände vi oss ifrågasatta, vi tyckte 
ju att just vi visste barnens bästa. En mas-
ter i ”early childhood development” hos 
Mats Granlund och Eva Björk-Åkesson 
på Mälardalens högskola hjälpte mej att 
anamma nya tankar.
 Som habiliteringslogoped hade jag 
visioner om hur vardagsarbetet kring 
barn skulle kunna se ut, men hade inte 
tillgång till verksamheten där barnen 
befann sej. Jag upplevde att jag ”språk-
bäddade” kring barn om och om igen, 
men ville göra en mer bestående insats.
2002 började jag som kommunlogoped i 
Vänersborgs kommun och med det fick 
jag möjligheten.

Hur jobbar jag idag?
Inom stödenheten arbetar vi i tvärprofes-
sionella geografiska team. Inriktningen 
är inkluderande och förebyggande. När 
jag började var fokus främst på flersprå-
kiga barn då Vänersborgs kommun upp-
märksammades av skolverket för låg mål-
uppfyllelse, alltså att det var för många 
barn som inte var godkända i basämnen i 
skolan, och då främst skolområdet med 
många flerspråkiga barn.
 Vi startade då en fortbildningsinsats 
till förskolan och började utarbeta en 
observationsmodell inspirerad av Söder-
tälje kommun. Vi inledde också samver-
kan med BVC och biblioteket. Idag har vi 
en utarbetad dokumentation för att följa 
flerspråkiga barns språkutveckling. All 
personal har fått fortbildning, samarbetet 
med BVC är etablerat och vi har gemen-
samma träffar på förskolan. Biblioteket 
ombesörjer bokpåsar till förskolorna på 
barnens modersmål och vi har moders-
målstränare i förskolorna.
 Ur detta startade vi sedan utbild-
ningar kring språkutveckling och har nu 
utbildat samtliga förskolor (27 enheter). 
Basen i utbildningen har varit normal 
språkutveckling, rutinsituationer och 
språkligt bemötande Vi har alltså satt 
”språköron” på vår personal i vardagsar-
betet. ”Språksängen” är nu bäddad på alla 
förskolor.
 Språkscreening av barn sker enligt 
ärendegång via BVC och remiss till logo-
pedmottagningen NÄL. Efter överens-
kommelse med föräldrar bifogar försko-
lan språkbeskrivningar. Mina kollegor på 
NÄL vidarebefordrar sina utredningar till 
mej och min uppgift är sedan att ”över-
sätta” utredningar till föräldrar och per-
sonal och upprätta handlingsplaner. 
Eftersom kompetensen kring språk-
utveckling ökat på förskolorna blir åtgär-

derna mer begripliga och naturliga efter-
som den atypiska språkutvecklingen bara 
är en variant av den typiska och åtgärderna 
sker i vardagsmiljön via de vuxna. Jag 
har också nära samarbete med habilite-
ringslogoped, även här som länk till var-
dagsarbetet.

Vad har hänt?
Under dessa år har vi kunnat se:
•	 	en	god	utveckling	av	våra	flerspråkiga	

barns språkkompetenser och skol-
resultat.

•	 	att	färre	barn	är	i	behov	av	direkt	rik-
tade insatser i skolan.

•	 	att	 vi	 tidigt	 har	 identifierat	 de	 barn	
som vi kommer att fortsätta att följa 
upp genom skolan och framförallt 
 etablerat en god samverkan med deras 
föräldrar.

Det har varit roligt och har känts 
meningsfullt att ha fått möjligheten att 
bygga upp en språkmiljö och språkkun-
skaper med långsiktigt perspektiv och 
inte bara som enskilda punktinsatser. Att 
vi som logopeder i olika verksamheter 
samarbetar kring enskilda barn är oer-
hört stimulerande och lärorikt och 
underlättar för barn och familjer. Samar-
betet mellan olika verksamheter och med 
alla förskolor som bas har blivit ett 
enormt språknätverk med många samar-
betspartners.
 Förskola/skola är en stimulerande 
verksamhet att jobba i, som ger många 
möjligheter med normal språkutveck-
ling, som bas och som kan inkludera alla 
barn. Mitt fokus har varit förskolan och 
det finns fortfarande mycket att utveckla. 
Jag har börjat skicka ut lite krokar till 
skolan med idéer för att fortsätta integre-
ra språkarbetet. Det ser jag som är min 
nästa utmaning.

en SLOF-pristagares bekännelser
Jag heter alltså Ulrika KjellbyWesterlund 
men kallas för Ulli. Jag gick logoped
utbildningen på Sahlgrenska i Göteborg 
(kurs II) och tog examen 1985.
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Under 2005 bestämde sig Inger Gillholm 
och Karin Rosén Svensson på Afasifyren 
för att de ville göra ett EU-projekt kring 
afasi. Efter en del arbete fick de kontakt 
med representanter från fem europeiska 
länder: Estland, Italien, Finland, Neder-
länderna och Irland. Olika typer av orga-
nisationer där undervisande aktiviteter 
för personer med afasi bedrivs fanns 
representerade: folkhögskola, kommun-
verksamhet, nationella och lokala afasi-
center och sjukhus.

Afasifyren i EU-projektet LAPH – Learning and aphasia

LApH är ett partnerskap som beviljats eU-medel inom programområdet Sokrates, grundtvig 2. 
projektet arbetar för vuxna med förvärvad afasi. Afasifyren i Kristianstad har under de senaste åren 
varit med i detta projekt med olika afasiverksamheter runtom i europa. Logoped Monika Lindblad 
berättar här lite mer om projektet.

EU-projektet LAPH startade hösten 2006 
och syftet med projektet var att förmedla 
och utbyta kunskap kring hur man kan 
erbjuda och förbättra undervisning/ 
träning för vuxna med förvärvad afasi 
och deras närstående, även i ett livslångt 
perspektiv. Under de följande två åren 
träffades projektets medlemmar sex 
gånger. Medlemsländerna turades om 
med att stå värdar för mötena. Sista 
 gången vi träffades var i april 2008 och    
då stod Afasifyren och Furuboda Kom-

petenscenter som värdar för mötet. 
 Projektet har utmynnat i en rapport 
som är en sammanställning av våra tankar, 
diskussioner och vad vi har lärt oss under 
dessa år. Projektet avslutades i juli 2008.
 Jag kom med i projektet sommaren 
2007, då jag började arbeta på Afasifyren. 
Det har varit mycket lärorikt och stimule-
rande att få lära sig mer om hur arbetet 
med personer med afasi ser ut runt om i 
Europa.  
 Vill ni veta mer om projektet eller om 
Afasifyren är ni välkomna att höra av er. 

Monika Lindblad, Leg. Logoped
Afasifyren, Kristianstad Kommun

Alla deltagare samlade utanför afasicentret pesarimaja i tallinn. 
Byggnaderna har Afasiförbundet estland fått som en donation.

en av våra deltagare i samspel med en av gästerna 
från Nederländerna.

Kerstin berättar hur vi på Afasifyren arbetar i köket.

Läs mer om våra resor på:
http://asp.kristianstad.se/kommunen/ 
omsorg/afasifyren/LAPH_Rapport.pdf

www.kristianstad.se/afasifyren.
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”Kan du ställa dig upp och presentera 
dig lite kortfattat? … och så gör du 
samma sak igen, men förändrar tydlig
heten i artikulationen … och sedan  
låter du ditt tal bli mer legato/staccato 
… och så kan du förändra röststyrkan 
… men var observant på att tempot 
hela tiden är detsamma!”

Ja, detta visade sig nu inte vara helt lätt att 
åstadkomma för de två ”försökspersonerna” 
Lennart Larsson och Karin Dahlin Gran-
berg, men illustrerar några av de övningar 
som en patient med skenande tal kanske 
kan komma att möta under en behandling! 
(Karin och Lennart antog utmaningarna 
med den äran!)
 Nätverksträffen för stamningslogo-
peder gick i år av stapeln i Västerås 20–21 
april och samlade ett 40-tal deltagare. 
Efter en härlig lunch inleddes dagarna med 
information och diskussion kring PCI, 
d.v.s. Parent-Child Interaction. Logopeder-
na Ineke Samson, Pernilla Grundström, 
Sara Edén och Karin Dahlin Granberg är 
de första som genomgått utbildningen i 
England och de har också, i varierande 
utsträckning, börjat arbeta efter modellen. 
PCI innefattar bland annat videofilmning 
av interaktionen mellan föräldrar/barn där 
man tillsammans undersöker möjliga 
samtalsstrategier som kan underlätta för 
barnet. Många deltagare blev säkert inspi-
rerade av detta och kan se fram emot den 
tredagarsutbildning som kommer att  
hållas i Helsingborg under hösten.
 Därefter följde en föreläsning, om än 
inte i rasande tempo, så dock om rasande 
dylikt. På klingande danska redogjorde 
logoped och Ph D Jan Tinge, från Center 
for hjälpemiddler och kommunikation i 
Aaberaa Danmark, för olika orsaker, sym-
tom och behandlingsformer vid skenande 
tal. De olika processer som pågår under 

talakten åskådliggjordes på ett pedago-
giskt och lättfattligt vis och interfolierades 
med egna och inspelade exempel på ske-
nande tal. Vi var väl dock några stycken 
som klurade lite på en del av de danska 
uttrycken emellanåt …
 Dag två ägnades först åt en uppfölj-
ning av förra årets protokoll. Precis som 
vid tidigare nätverksträffar vädrades en 
oro över att logopedstudenter efter genom-
gången utbildning förefaller allt mindre 
redo att behandla patienter med stamning 
eller skenande tal, och åter  diskuterades 
de olika studieorternas varierande tyngd-
punkt vad gäller stamningsmomentet. Ett 
genomgående tema i  diskussionerna var, 
kanske inte så för vånande, att mer prak-
tik efterlyses!
 Ett tillfälle att utveckla såväl sina teore-
tiska som praktiska kunskaper är förstås 
vid Stamningsintensiven. Chris Ramberg 
informerade om både den och om det 
redskap för utvärdering som man nu pro-
var där, nämligen ”Patient i lednings-
grupp – systemiskt möte”, ett instrument 
som verkar vara mycket intressant. Chris 
efterlyste också personal som kan tänka 
sig att arbeta på ”intensiven”, och lät oss 
fylla i en kort enkät gällande vad som lockar 
med arbetet på intensiven respektive vad 
som kan hindra oss från att arbeta där.
 Logopederna Anna Selmer Holmberg 
och Carina Nurmilehto presenterade sin 
magisteruppsats ”Dubbla system för tal-
kontroll? En empirisk studie om ifall ökad 
talhastighet kan minska stamningsfrek-
vens.” Detta intressanta arbete har tagit 
sin utgångspunkt i Per Alms forskning 
om dubbla system för talkontrollen. 
 Studien undersökte 4 personer och visade 
bland annat att tre av försökspersonerna 
hade svårt att överhuvudtaget öka sitt tal-
tempo, medan en försöksperson både 
kunde öka sitt taltempo och då också 
minska sin stamning. Uppsatsen är skriven 

Stamningslogopederna 
har haft nätverksdagar

ett 40-tal logopeder träffades  
i april för att utbyta erfarenheter 
och lyssna till intressanta  
föredrag. petra Hagstrand-Westrin 
ger oss ett referat av dagarna.

Logopederna Anna Selmer Holmberg och Carina 
Nurmilehto presenterade sin magisteruppsats.

Logoped och ph d Jan tinge. Chris Ramberg.

vid Uppsala Universitet och rekommen-
deras när man vill fördjupa sig närmare i 
ämnet.
 Utöver att få lyssna till goda före-
läsare och träffa engagerade och kunniga 
kollegor är en av de verkligt stora för-
delarna med nätverksträffar möjligheterna 
att också få tips på olika material som 
används vid stamningsterapi. Många av 
deltagarna delade generöst med sig av 
sina idéer och några hade också tagit med 
sig behandlingsmaterial i fysisk form, 
 vilket vi hade möjlighet att studera lite 
närmare – mycket stort tack för detta! 
 När det gäller möjligheten till för-
skrivning av hjälpmedel ser det fortfarande 
olika ut i landet. På en del ställen kan man 
förskriva/ordinera till exempel SkolDAF 
eller Small Talk medan man på andra håll 
arbetar med skrivelser till hjälpmedels-
centralerna angående detta. Vid förra 
nätverksträffen i Landskrona redovisades 
också möjligheten till utprovning och 
förskrivning av Speech Easy i Lund, vilket 
även Västra Götaland precis fått klartecken 
för. Många hjälpmedel är kostsamma, men 
en deltagare tipsade också om möjlig-
heten att ladda ner DAF till mobil eller 
Iphone för bara några kronor!
 Inte nog med att de två konferens-
dagarna var fullmatade, kvällen där-
emellan var precis lika givande, i glada 
vänners lag i gammal kvarnmiljö utmed 
ån i Västerås.
 Man kan inte annat än buga och 
tacka Sara Sedén och Karin Dahlin Gran-
berg för dessa synnerligen välarrangerade 
nätverksdagar!  Stafettpinnen för arrange-
mang av nästa års träff lämnas härmed 
vidare till den nordligare delen av Sverige, 
nämligen till Umeå, Luleå och Sundsvall!

Petra Hagstrand-Westrin
Logopedmottagningen Blekingesjukhuset 

Karlshamn
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Kursen som var på avancerad nivå gav 15 
högskolepoäng. Kursens övergripande 
syfte har varit att ge fördjupad teoretisk 
underbyggnad med anknytning till 
 aktuell forskning och klinisk/pedagogisk 
verksamhet inom området alternativ och 
kompletterande kommunikation, AKK. 
Ansvarig för kursen var Boel Heister 
Trygg, programdirektör för audiologi-
utbildningen vid Lunds universitet och 
ansvarig för habiliteringskursen i logo-
pedutbildningen vid samma universitet.

Kursdeltagare
Spridningen på kursdeltagarnas hemorter 
och profession var stor. Jag trodde själv 
att jag skulle komma långväga ifrån när 
jag körde från Växjö en tidig morgon i 
september, men jag möttes dock i Lund 
av kursdeltagare som lämnat hemmet ett 
dygn tidigare då de åkte från Boden, 
 Gotland eller Uppsala. Med anledning av 
dessa långa resor hade kursen ett bra upp-
lägg, vi träffades under tre intensiva kurs-
dagar vid fem tillfällen i Lund. Där-
emellan fanns det gott om litteratur och 
uppgifter att färdigställa på hemmaplan 
med ett forum på nätet för inlämnande av 
uppgifter. 
 Kursdeltagarna har varit arbetstera-
peuter, logopeder, specialpedagoger, råd-
givare och vårdare, alla med stora, både 
kliniska erfarenheter, pedagogiska och 
teoretiska kunskaper kring AKK. Detta 
gjorde att kursen direkt kunde gå på djupet 
i resonemangen kring AKK.

Föreläsare
Naturligtvis har fler än Boel Heister Trygg 
undervisat inom kursen och flera välkända 
namn har fått ett ansikte på min mentala 

bildkarta. Det märks att Boel H T:s kontakt-
nät har utnyttjats när sådana personer som 
Cecilia Olsson, specialpedagog och doktor 
i specialpedagogik, och Kaisa Launonen, 
professor vid Helsingfors  universitet, före-
läser var sin gång. Även mindre akade-
miskt meriterade, men väl så intressanta, 
personer har föreläst på kursen. Jag minns 
särskilt Jeanette Persson, förälder till ett 
barn med Downs syndrom som berättade 
om föräldraperspektivet på AKK. Av 
Catharina Andersson, logoped, fick vi 
lära oss mer om AKK för barn med 
utvecklingsstörning. I mina anteckningar 
från hennes föreläsning hittar jag många 
bra argument att ta fasta på i det som jag 
dagligen jobbar med på hemma plan, trots 
att ”mina” brukare är vuxna. Andra 
intressanta föreläsningar handlade om 
AKK och utvecklingsstörning hos vuxna. 
Föreläsare var Ida Andersson, men även 
Helene Ahnlund och Tina Svensson, alla 
tre logopeder i Skåne. Detta är bara ett 
urval av alla bra föreläsare på kursen.

verk samhet och boendepersonal kan om 
AKK, vilka brister som finns och hur det 
kan förbättras med hjälp av utbildning. 
Vi har gjort litteraturstudier och fallstu-
dier som hjälper oss att förstå tidig AKK. 
Någon gjorde en fallbeskrivning som  
tydligt visar fördelarna med begreppet 
”multimodal”. 
 Ett arbete lyfte fram svårigheterna 
med att använda ICF för att beskriva 
GAKK-mål. Andra projekt lyfte fram 
goda exempel på kommunikativ miljö i 
grupp, både inom daglig verksamhet och 
för personer med autism. 
 Ett projekt handlade om att beskriva 
när utredningar tar för lång tid och vad vi 
bör göra åt det. Kursdeltagare från Special-
pedagogiska skolmyndighetens har lyft 
fram och belyst sin verksamhet ur många 
perspektiv, inte minst samverkan, utbild-
ning och dokumentation. 
 Landsting och skolor har fått sina 
utbildningspaket reviderade och genom-
gångna, detta är ett behov som finns, inte 
minst sedan ett projekt belyser att enbart 
två landsting i vårt land har en AKK-policy 
att gå efter. 
 Ja, projekten har varit många och 
viktiga. I flera fall har rapporten bara 
varit startskott för större projekt och för-
ändringsarbeten.

Tack
Till sist vill jag rikta ett stort tack till Boel 
H T för allt arbete hon lagt ner. Ett stort 
tack även till alla trevliga och intressanta 
kursdeltagare som tillsammans har gjort 
kursen fördjupad och ännu mer intres-
sant. Jag hoppas vi ses många gånger 
framöver!

              Linda Björk, Växjö

Projektsammanställningen går att beställa från 
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi 
vid Lunds universitet: audlog@med.lu.se 

Förbryllad på högre nivå?
Under hösten och vintern har jag och cirka 30 andra kommunikations-
entusiaster haft det stora nöjet att få gå kurs i AKK vid Lunds universitet. 

Projektarbeten
I januari i år träffades vi för sista gången, 
i alla fall inom kursen. Denna gång hand-
lade det om att sammanfatta hela kursen 
och redovisa de projekt som förekommit 
hos kursdeltagarna på hemmaplan. Inom 
ramen för projektarbetena skulle vi även 
framställa en poster, vilket var nytt för de 
allra flesta. När samtliga posters satt upp-
klistrade på väggarna kunde man konsta-
tera att AKK i Sverige har tagit ett stort 
kliv framåt.
 Inom kursen har vi tagit reda på vad 
sjuksköterskor, personal inom daglig 

Artikeln har tidigare publicerats i Nyhetsbladet för AKK nr 2 2009.
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Årsmötet upplevdes av de deltagande som 
en konsolidering av RFV som en förening. 
Stadgarna fastslogs och deltagarna var 
engagerade i diskussioner in i minsta formu-
leringsdetalj. Alla församlade var dock 
rörande överens om att man ville att Röst-
Forum Väst skulle vara lokalförening till 
Röstfrämjandet. Styrelsen valdes till att bestå 
av Lina Buhre som ordförande, Josefin 
Hansson som kassör, Maria Palmqvist, 
Carolina Friberg, Annelie Daun-Bladh, 
Malin Abrahamsson och Jonas Lindh som 
ledamöter och Tore Norrby och Ylva 
Dahlström som suppleanter.
 Efter mötet tog Johan Sundberg, pro-
fessor emeritus på KTH, över talarstolen. 
Han berättade om rösten som musik-
instrument med fokus på själva instrumen-
tets fysiologi, hur man rent konkret gör 
sin stämma hörd och expressivitetens roll 
i musicerandet. Det gick verkligen undan 
i svängarna, särskilt för de som inte har 
röstforskningsterminologin i bagaget, men 
var inte mindre intressant för det.
 Med hjälp av tydliggörande och enkla 
demonstrationer, både med enkla medel i 
form av tutor och plaströr och högteknolo-
giska verktyg så som finurliga röstsimule-
ringsprogram, visade han på ett informa-

tivt och mycket underhållande sätt hur 
det faktiskt fungerar när man tar ton, och 
vad som händer när det inte fungerar. Till 
exempel illustrerades hur män kan täta 
sitt formantkluster, sina övertoner, för att 
skapa den så kallade sångformanten vilket 
hjälper manliga operasångare att höras 
över en hel orkester, hur ansatsrörets längd 
och form påverkar rösten och att Håkan 
Hagegårds slutritardandon i sång var direkt 
proportionerliga mot danska dansares 
avtagande hastighet vid slutet av en kort 
språngmarsch. Under dagen hann han 
även med att håva in flera skratt och 
imponerade hummanden från publiken, 
och efter föreläsningens slut var kön lång 
till bordet där Johan sålde och signerade 
sin bok Röstlära.
 Vi ser för övrigt fram emot kursen 
”Function of the Singing Voice” som i 
KTH:s regi hålls i Johans hem i sommar.

Ylva Dahlström och Rebecka Tuma  
för RöstForum Väst 

ett tjugotal röstintresserade hade samlats i en hörsal på Högskolan för 
Scen och Musik i göteborg den 7 mars för RöstForum Västs första 
årsmöte, och inte minst Johan Sundbergs anslutande föreläsning om 
sångröstens funktion. 

RöstForum Västs första styrelse
Bakre raden: Annelie daun-Bladh, sångpedagog 
och logonom, ylva dahlström, logoped. 
Mittenraden: Maria palmqvist, musiklärare och 
musikdramapedagog, Lina Buhre, logoped,  
Carolina Friberg, sångpedagog och sångerska. 
Främre raden: Josefin Hansson, logoped,  
Malin Abrahamsson, logoped, tore Norrby, artist, 
skådespelare och röstpedagog.  
Saknas på fotot: Jonas Lindh, lärare och doktorand 
i fonetik och talteknologi

En dag i röst-väst

Vill du veta mer om hur du kan bli medlem eller vad 
som händer framöver, gå in på www.rostforumvast.se 
<https://outlook.sacoit.se/exchweb/bin/redir.
asp?URL=http://www.rostforumvast.se>
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Vi på konferensen märkte av detta genom 
att själva kronprinsessan Mary närvarade 
under högtidliga former vid invigningen 
av konferensen och genom att Köpen-
hamns borgmästare höll tal den första 
kvällen då alla konferensdeltagare hade 
inbjudits till kvällsbuffé i Köpenhamns 
vackra rådhus. CHF stod som arrangör 
för konferensen, som var mycket välord-
nad och hölls på Köpenhamns universi-
tets nya campus på Amager. Vi fick också 
möjlighet att göra ett studiebesök på CHF 
med rundtur där sjukgymnaster, neuro-
psykologer, logopeder och studenter (de 
hjärnskadade kallas så), informerade om 
verksamheten och hur träning läggs upp 
med målsättningen att studenterna ska 
kunna återgå till arbete efter en intensiv 
träning på ca 5 månader. 
 Som kliniska logopeder var det vär-
defullt att under konferensen få möjlighet 
att lyssna till namnkunniga forskare som 
Jane Marshall, Ruth Herbert, Anna Basso, 
Gill Pearl och Madeleine Cruice. Varje 
föreläsare disponerade 2-3 timmar varde-
ra för att berätta som sin forskning, vilket 
gav utrymme för djupgående och intres-
santa föreläsningar. Jane berättade om 
gester och teckningar som alternativ till 
tal för personer med svår afasi, Ruth tala-
de om terapi vid ordfinnandesvårigheter 
och Anna om generella riktlinjer för afa-
siterapi och vad studier har visat om deras 
effektivitet. Gill delade med sig om hur 

volontärt arbete har ökat delaktigheten 
och självförtroendet för personer med 
afasi och till sist höll Madeleine en 
genomgång av hur livskvalitet hos perso-
ner med afasi bör mätas och vilka fall-
gropar som finns när det gäller mät-
instrument och utvärdering av resultat.
 Bitvis var det ansträngande att ta till 
sig så mycket information då den dess-
utom presenterades på engelska, men 
föreläsarna höll över lag god klass och de 
förutseende arrangörerna försåg oss med 
generösa blodsockerhöjande raster. Vi fick 
även ta del av en del forskning från de 
nordiska länderna i form av parallella 
seminarier och i en posterutställning. Det 
var roligt att se att så mycket forskning 
bedrivs inom vårt område och i vår 
 närhet. 
 Från Sverige deltog Ingrid Behrns 
respektive Elisabeth Ahlsén och Anneli 
Bergstöm med presentationer av sina 
forskningsprojekt om datoriserat skriv-
stöd till personer med afasi respektive 
gesters roll i talproduktionen. Monica 
Blom Johansson och Ann Ander bidrog 
med posters. Monica presenterade resul-
taten från en enkät till logopeder om vil-
ket anhörigstöd/träning som erbjuds och 
Ann visade en poster om kommunika-
tionsböcker som stöd för personer med 
afasi, ett projekt som hon genomfört till-
sammans med Gunilla Thunberg och 
Anneli Bergström. 

Från Norge delade Eli Qventild med sig 
av norska afasiförbundets satsning på att i 
kurser för lekmän utbilda afasikontakter 
som kan vara till stöd för andra i samma 
situation samt om det samarbete som 
bedrivits med Röda Korset för att utbilda 
kommunikationspartners till personer 
med afasi. 
 Från Danmark kunde Lise Randrup 
Jensen och Charlotte Lønnberg berätta mer 
om CHF:s arbete för att rehabilitera yngre 
personer med målet att de ska kunna 
återgå till arbete. I gemensam dansk-
norsk föreläsning kunde Inge Wilms och 
Melanie Kirmess dela med sig intressanta 
tankar utifrån sina separata forskningar 
om hjärnplasticitet och neural återväxt 
samt s.k. Constraint Induced Therapy. 
 Vi skulle gärna ha tagit mer tid för att 
sätta oss in i all intressant forskning, som 
pågår så nära oss. Säkert kan mycket 
givande utbyte ske, varför också en kon-
ferens som Nordic Aphasia Conference 
är mycket värdefull. Innan konferensen 
avslutades fick vi också information om 
att man har tagit upp stafettpinnen i 
 Finland och inbjuder till nästa afasikon-
ferens som kommer att äga rum i 
 Helsingfors 2011. Vi hoppas att ännu fler 
svenska neurologopeder möter upp då!

teXt: Åsa Burge och Marika Carlsson
Foto: Lars Borresen Fabrin, Foto13.dk

Afasikonferens i Köpenhamn 
med kunglig flärd
Att möta våren i Köpenhamn är aldrig fel och vi som deltog i 2nd Nordic Aphasia Conference  
behövde inte bli besvikna. drygt tvåhundra logopeder från de nordiska länderna deltog i konferensen 
som hölls den 14–16 maj. Vi var bara ett 30-tal svenskar på konferensen, och kanske återspeglar det  
de åtstramningar som sker inom flera landsting. Roligt var dock att neurologopediskt arbete verkar  
har fått mycket uppmärksamhet i danmark, till stor del beroende på det fina arbete som utförs på 
Center for Hjerneskade (CHF). 
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Ruth Herbert

Jane Marshall



12 LogopedNytt 5/09

Inne på gården står herrar i frack 
och damer i långa sidenklänningar i 
alla regnbågens färger, med vackra 
sjalar eller korta jackor, små kuvert-
väskor och med sandaletter eller 
skor med höga klackar, vilket inte 
kan vara alldeles enkelt på gårdens 
kullerstenar. Strax börjar de gå in 
genom de höga portarna, in i 
stadshuset och vidare in i Blå 
Hallen, där dagens festlighet ska  
gå av stapeln. Idag är det doktors-
promovering på gång. 

Karolinska institutet har högtidlig doktors-
promovering i Stadshuset årligen. Två 
gånger tidigare har personer verksamma i 
vårt fält utnämnts till hedersdoktor: 1977 
var det Dr Gunnar Bjuggren, läkaren och 
professorn som startade logopedutbild-
ningen och 1995 var det röst logopedins 
”grand old lady” Ninni Elliots tur. I år 
föräras logoped Ulla Föhrer denna titel.
 Ulla började sin yrkeskarriär som 
barnsjuksköterska under senare delen av 
femtiotalet, men när hon ville fortsätta i 
karriären var valen kringskurna. 
 – Det fanns inte så många utveck-
lingsmöjligheter för sjuksköterskor på den 
tiden annat än att bli administratör och 
det var inget för mig. Alltså satte jag mig 
på skolbänken igen, när barnen blivit äldre. 
Valet stod mellan psykolog och logoped. 
Att jag sökte till logopedutbildningen har 
jag aldrig ångrat. Det är ett spännande 
yrke med många, många utvecklingsmöj-
ligheter. 
 Ulla avlade logopedexamen 1976 och 
var tidigt intresserad av barns språk- och 
talutveckling. 1980 blev hon universitets-
adjunkt i logopedi vid KI och fortsatte 

som det fram till sin pensionering. Där-
efter har hon fortsatt att vara forsknings-
aktiv med fokus på dyslexi.
 I Promotionsskriften 2009 kan man 
läsa: ”I uppbyggnaden av logopedin som 
ämnesdisciplin vid Karolinska Institutet 
kom Ulla Föhrer att få en särskild bety-
delse för utvecklingen av ämnesområdena 
språk- och talstörningar hos barn och 
ungdomar och läs- och skrivsvårigheter. 
Redan i början av 80-talet introducerade 
Ulla Föhrer, som nyanställd adjunkt, ett 
nytt moment i logopedutbildningen vilket 
allt sedan dess blivit en framgångssaga, 
nämligen ”Att följa ett barn”. Studenten 
får följa ett barn från ett halvt års ålder 
upp till dess barnet är tre år för att obser-
vera hur barnet utvecklas vad gäller 
motorik, kognition, ät- och sväljförmåga, 
psykosociala egenskaper och inte minst 
tal och språk. Detta ger en referensram 
inför kommande bedömningar av barn 
med avvikande språklig och kognitiv 
utveckling.”
 – Idén väcktes i samtal med dåvarande 
klinikchefen Björn Fritzell. Upplägg och 
genomförande gjorde jag sedan tillsam-
mans med psykolog, fil dr Bo Heffler. Här 
får det teoretiska kunnandet bli verklig-
het i mötet med ett barn under dess första 
levnadsår och studenten lär sig kommuni-
cera med både barn och föräldrar. Kursen 
blev mycket uppskattad av studenterna, 
säger Ulla. Eller, som professor emerita 
Britta Hammarberg uttrycker det i  
Promotionsskriften: Upplägget är genialt. 
Mot slutet av 80-talet fann Ulla ett ökan-
de antal remisser till logopedkliniken vid 
Huddinge sjukhus gällande barn som 
under förskoleåldern gått i logopedbe-
handling för sin språkstörning och som 
nu återkom till logopedkliniken på grund 
av läs- och skrivsvårigheter. 
 – Man jobbar ju utifrån något man 
tror på, säger Ulla. Jag har ända sedan min 

första karriär känt för de med avvikande 
språk- och tal, men när jag förstod hur 
dessa med läs- och skrivsvårigheter hade 
det i skolan, ja … Det måste bara hända 
något!
 I nomineringsbrevet kan man läsa: 
”Tillsammans med logoped Ulla-Britt 
Johnsen påbörjade hon ett forsknings-
projekt med syfte att utifrån ett stort antal 
test och bedömningar ta reda på vilka 
språkliga problem dessa skolelever hade. 
Studien ledde till vidareutveckling av 
bedömningskriterier vid läs- och skriv-
svårigheter och en kompetensökning hos 
logopeder, vilken bidra git till att vi allt-
mer anlitas för utredning av skolelever 
och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.”
 Ulla berättar om en person som hon 
träffade i ett projekt.  
 – Hon lärde mig något mycket viktigt. 
Hon sa: ”Nu vet lärarna att jag har dys-
lexi, men ingen förstår konsekvenserna ...”
 Vidare ur nomineringsbrevet: ”Ullas 
forskning under 2000-talet har visat på 
vikten av kompenserande hjälpmedel för 
personer med läs- och skrivsvårigheter. 
Tillgång till och användning av tekniska 
hjälpmedel både förbättrar elevernas läs- 
och skrivfärdigheter och ger dem möjlig-
het att utnyttja sin kognitiva kapacitet.”
 – En elev kunde med möda läsa en 
enkel text, två-tre meningar, men hade 
ingen aning om innehållet. Han har haft 
dator sedan han gick i lågstadiet och del-
tog i ett projekt om kompenserande hjälp-
medel under gymnasietiden. Nu har han 
just avslutat sina studier vid KTH utan att 
kunna läsa. Budskapet är väl egentligen 
att allt är möjligt. 
Ulla tycker att logopedutbildningens för-
ändrats genom åren.
 – Utbildningen har helt klart blivit 
mer teoretiskt inriktad och förlängningen 
av utbildningen har naturligtvis bidragit 
till detta. Ett skäl till förlängning var bland 

Hatten på för hedersdoktorn!

Läs mer om kursen ”Att följa ett barn”  
i Studentuellt i detta nummer.

Stadshuset, Stockholm, 15 maj 2009. Solen skiner, en frisk bris blåser och vattnet glittrar. På trappan inne på gården  
görs just vaktombyte, tio soldater iförda uniform av 1872 års modell, med blå byxor och blå attila med guldfärgade fisk 
bens broderier, ljusgula band över bröstet för kartuschväskan och käppi på huvudena radar upp sig framför förra vakten.  
På befälets order sker så ett steg hit, ett dit, heltom och så har alla bytt plats. Uttåg åt vänster för de avbytta. Mycket  
stiligt. Strax därpå mönstring av de tre kanonerna som står uppställda med kanonrören riktade ut över Riddarfjärden.  
Soldatfruarna går i samtida klänningar och delar ut öronproppar till nyfikna åskådare inför stundande salutskjutning. 
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Ulla om doktorspromoveringen: 

Hur kändes det, hann du njuta av 
festligheterna?  
Ja, verkligen. ”Tänk om jag ramlar i 
trappan eller trampar på kjolfållen”, 
sådana tankar var helt borta.  
Nervositeten var som bortblåst – jag 
bara njöt! Men att bli så hedrad,  
det hade jag inte fattat – jag tror  
inte jag har förstått det än!

Vad var roligast? 
Ceremonin i Blå Hallen, utan tvekan. 
Det var pampigt och ståtligt. Dess
utom var Håkan Mogren, en annan 
av dagens tre nya hedersdoktorer, 
en trevlig och underhållande person, 
som lockade till många skratt. 

Vad är en hedersdoktor?  
På internet besvaras frågan bland 
annat så här:
Till hedersdoktor kan utses en per
son som inte valt den akademiska 
banan, utan på annat sätt uppnått 
motsvarande vetenskapliga nivå och 
gjort sig förtjänt av den värdighet 
doktorstiteln innebär. Traditionen  
att promovera sådana personer som 
inte gått den vanliga examensvägen, 
men som på annat sätt gynnat forsk
ningen direkt, t. ex. genom författar
skap, kulturvård, folkbildning,  
föreningsaktivitet eller pedagogiska 
eller informativa gärningar, är en  
del av universitetets strävan efter  
öppenhet och kontakter utanför det 
traditionella forskarsamhället. Det  
är bara lärare vid lärosätet som har 
rätt att inkomma med förslag på  
hedersdoktor.

annat det så kallade dysleximomentet. 
Samtidigt har vi ett väldigt ungt yrke och 
det har skett en gigantisk teoretisk utveck-
ling på denna korta tid. Jag tycker att man 
tittar på sin egen kår med en viss beund-
ran – det finns så många begåvade och 
kompetenta kollegor. Och nog har vi en 
hög andel disputerade i kåren?! (Denna 
fråga löser vi inte helt, konstaterar bara 
att det är 14 som disputerat på KI, och på 
rak arm kan undertecknad komma på 
åtminstone 6 till från andra lärosäten. 
Britta Hammarberg kontrollerar senare och 
konstaterar att 49 logopeder har dispute-
rat till dags dato.).
 – Men, fortsätter Ulla, hur teoretiskt 
insatta vi än blir så får vi aldrig förlora det 
kliniska perspektivet. Det gäller också 
lärare vid våra utbildningar, en självklar 
del i läraruppdraget bör vara kliniskt 
arbete. Teori och praktik hör ihop för oss 
som arbetar med människor i behov av 
vår hjälp. 
 ”Ulla hör till den grupp av engage-
rade yrkeskunniga personer som vigt sitt 
liv åt att undervisa, forska och sprida 
kunskap till andra inom och utom sitt 
ämnesområde utan att ge sig tid till egen 
forskarutbildning eller akademisk karriär”, 
står det. Jag frågar Ulla om det är något 
hon är särskilt stolt över i sin logopediska 

Artilleriavdelningen i göteborg anlitas varje år för att medelst salutskjutning riktigt fira de nya doktorerna.  
det går ett skott på åtta vanliga doktorer, medan hedersdoktorer får ett skott var.

ps: och vad gör den nyblivna hedersdoktorn nu 
då, undrar du? Vilar på lagrarna, kanske? Matar  
duvorna i parken? Åh, pyttsan! – Jag planerar en 
kurs på KI för yrkesverksamma logopeder: ”För-
djupning i läs- och skrivprocessen – normal och 
avvikande utveckling (15hp)” tillsammans med 
kollegan ylva Segnestam, och på måndag åker jag 
till Småland. eva Magnusson och jag ska redigera 
manus till en bok som bygger på retrospektiva 
djupintervjuer med 40 vuxna med läs- och skriv-
svårigheter, med den tänkta titeln ”Dyslexi:  
förbannelse eller möjlighet?”

karriär. Hon svarar att hon inte kan besvara 
frågan, för det ligger inte för henne att 
känna stolthet på det sättet. – Man kan 
vara nöjd över något som gått bra, men 
stolt, nej. 
 Av texten i nomineringsbrevet tycker 
jag att det framgår att det finns all anled-
ning att känna sig nöjd, i så fall. Slutkläm-
men lyder:

”Ulla Föhrer utses till hedersdoktor för 
hennes mångåriga verksamhet inom 
om rådet läs- och skrivsvårigheter, för 
hennes nydanande arbete inom utred-
ning och behandling av personer med 
sådana svårigheter samt för hennes 
avgörande insatser vid logopedutbild-
ningen vid Karolinska institutet.” 

Undertecknat Britta Hammarberg, Gunilla 
Henningsson, Martin Ingvar, Gunnar 
 Lennerstrand, Anette Lohmander Li Tsai och 
Jan Ygge; alla professorer och docenter vid KI.

teXt: Malin Sixt Börjesson

Källa: 
Nomineringsbrev och Promotionsskrift 2009.  
Korrespondens med Ulla Föhrer och  
Britta Hammarberg.
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Ulla Föhrer, hädanefter Medicine doktor honoris 
causa.
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Som den 13:e i raden av logoped
doktorander vid Karolinska Institutets 
Logopedenhet, försvarade Elisabet 
Lundström sin doktorsavhandling  
”Voice Function and Quality of Life in 
Laryngectomees” fredagen den 13:e 
februari 2009. Fakultetsopponent var 
den holländske logopeden Irma  
Verdonckde Leeuw från Öron,  
näs och halskliniken vid University  
Medical Center i Amsterdam.

Föreläsningssalen vid Karolinska, Huddinge 
var välfylld av förväntansfulla anhöriga, 
betygsnämndsföreträdare, kollegor och 
vänner. Detta är en stor dag både för 
respondent och för opponent där nervo-
siteten kan vara påtaglig. Inte vet jag hur 
det var med den saken den här dagen då 
Elisabet visade ett stort och betryggande 
lugn som spred sig i lokalen. 
 Efter att opponenten gjort en populär-
vetenskaplig och klar genomgång av vad 
laryngektomi innebär och sedan presente-
rat innehållet i avhandlingen följde en 
väldigt intressant och avslappnad diskus-
sion. Elisabet visade på ett övertygande sätt 
och på en imponerande säker engelska att 
hon var den som visste mest och bäst om 
det som avhandlingen handlar om. 

Avhandlingen grundar sig på följande 
artiklar:
I. Lundström E, Hammarberg B (2004). 
High-speed imaging of the voicing source 
in laryngectomees during production of 
voiced-voiceless distinctions for stop 
consonants. Logopedics Phoniatrics 
Vocology, 29:31-40.

II. Lundström E, Hammarberg B, 
Munck-Wikland E, Edsborg N (2008). 

The pharyngo-esophageal segment in 
laryngectomees – videoradiographic, 
acoustic, and voice quality perceptual 
data. Logopedics Phoniatrics Vocology, 
33:115-215.  

III. Lundström E, Hammarberg B, 
Munck-Wikland E (2009). Voice handi-
cap and health-related quality of life in 
laryngectomees: Assessments with the 
use of VHI and EORTC questionnaires. 
Folia Phoniatrica et Logopaedica, 
61: 83-92.

IV. Lundström E, Hammarberg B. 
Speech and voice after laryngectomy. 
Perceptual and acoustical analyses of 
tracheoesophageal speech related to Voice 
Handicap Index. Submitted manuscript.

Nedan följer Elisabets egen samman-
fattning av avhandlingen på svenska:
”Personer som genomgår operationen 
laryngektomi, borttagande av hela larynx 
(struphuvudet), förlorar sin normala röst 
och måste andas genom en permanent 
öppning på halsen, ett trakeostoma. Röst-
funktionen kan återetableras hos många 
laryngektomerade genom att nedre delen 
av svalget (pharynx) och övre delen av 
matstrupen (esofagus), det pharyngo-
esofageala (PE) segmentet, kan fungera 
som ny röstkälla.  
 Målsättningen med denna avhand-
ling var att beskriva PE-segmentets funk-
tion genom endoskopiska och röntgeno-
logiska undersökningar, att beskriva röst- 
och talfunktion genom lyssnarbedöm-
ningar och akustiska analyser, samt att 
undersöka de laryngektomerades egna 
skattningar av sin postoperativa röstfunk-
tion och hälso-relaterade livskvalitet. 
 Totalt femtiofyra laryngektomerade 

Ännu en logopeddoktor 
har sett dagens ljus!

deltog i de fyra delstudierna, 45 trakeo-
esofageala (TE) talare, fyra esofageala (E) 
talare samt fem elektrolaryngeala (EL) 
talare fördelade i varierande antal per 
studie. 
 PE-segmentet undersöktes ovanifrån 
med höghastighetsfilmning och med 
genom-lysning från sidan med video-
radiografisk undersökningsmetod. Analy-
ser gjordes av PE-segmentets vibrations-
mönster och utseende samt av dess place-
ring i förhållande till halskotpelaren. 
Röstinspelningar analyserades perceptu-
ellt av tränade lyssnare (logopeder och 
fonetiker) och akustiskt med datorbase-
rade analysprogram. Grad av rösthandi-
kapp undersöktes med användande av 
enkäten Rösthandikappindex (RHI). 
Hälso relaterad livskvalitet undersöktes 
med användande av två enkäter framtag-
na av European Organization for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC), varav 
den ena är generell och den andra inrik-
tad på problem till följd av tumör i 
huvud-/halsområdet. 
 Viljemässig kontroll av muskulaturen 
i PE-segmentet kunde konstateras vid 
analys av höghastighetsfilmer i studie I. 
Talarna (en E-talare och tre TE-talare) 
fick producera stavelser med intervoka-
liska tonlösa eller tonande konsonanter. 
Under tonlösa konsonanter avstannade 
vibrationerna i PE-segmentet och en 
kortvarig öppning i segmentet kunde 
också ses. I stavelser innehållande tonande 
konsonanter sågs kontinuerliga vibratio-
ner genom hela stavelsen men vibratio-
nerna under konsonantljudet var dock 
svagare jämfört med vibrationerna i de 
omgivande vokalerna. Samtliga talare 
uppvisade viljemässig muskulär kontroll 
men lyckades dock inte göra skillnad 
mellan tonlös och tonande konsonant i 
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samtliga stavelser. Av lyssnarbedömning-
arna framkom också sådana samman-
blandningar mellan tonlös och tonande 
konsonant för vissa talare. Analys av hög-
hastighetsfilmer tillsammans med de 
akustiska analyserna kunde påvisa hur 
väl talarna lyckades uttala konsonantlju-
den. Dessa analyser verifierade de per-
ceptuella bedömningarna. En slutsats av 
studien är att ökad kunskap om vilka stra-
tegier den laryngektomerade använder 
vid uttal av tonlösa konsonanter kan 
användas under tal- och röstträning med 
målet att öka förståelighet i talet. 
 Analys av PE-segmentets utseende, 
storlek och placering gjorda från video-
radio-grafiska undersökningar i studie II 
visade på stora inter-individuella varia-
tioner bland såväl TE- som E-talare. Det 
framkom att samtliga talares PE-segment 
utgick från bakre svalgväggen och rörde 
sig mot svalgets framvägg under tal. Viss 
aktivitet sågs även i svalgets framvägg hos 
några av talarna. Mätningar av föränd-
ringar i PE-segmentet från viloposition 
(tystnad) till röstbildning visade att såväl 
TE- som E-talare kunde åstadkomma en 
god slutning på segmentnivå (mellan 
bak- och framvägg i svalget). Segmentets 
läge i förhållande till halskotpelaren (C) 
varierade mellan C4 och C7. Inga signifi-
kanta samband framkom mellan storlek 
och utseende på PE-segmentet, bedömd 
röstkvalitet och akustiska mätningar av 
grundtonsläge och ljudstyrkenivå.   
 Akustiska mätningar av grundtons-
frekvens (F0) och ljudstyrkenivå (Leq) i 
studie IV visade på värden för TE-talarna 
i överensstämmelse med värden för 
laryngala talare även om variations vidden 
var stor. Många TE-talare talade lång-
sammare än normalt samt hade kort 
fraslängd och hög andel paustid under 

läsning av en standardtext. En trolig orsak 
till detta är det förändrade andnings-
mönstret samt att TE-talarna genom-
gående använde manuell tillstängning av 
sitt trakeostoma under tal.
 Ett för studie IV särskilt utarbetat 
formulär för skattning av TE-talares röst 
och tal prövades. Resultaten visade god 
överensstämmelse inom och mellan de 
erfarna logopedernas bedömningar för 
de flesta av formulärets parametrar. 
Bedömd hög grad av avvikelse från nor-
mal röst visade signifikant samband med 
bedömningar av lågt röstläge, avvikande 
röstkvalitet, låg talhastighet och kort 
fraslängd. Lyssnarbedömningarna av tal-
hastighet, fraslängd och röstläge visade 
signifikanta samband med de akustiska 
analyserna av dessa parametrar. 
 I studie III skattade drygt hälften av 
de 43 laryngektomerade (38 TE-talare 
och 5 EL-talare) sitt rösthandikapp (RHI) 
som medelsvårt. Närmare en tredjedel av 
gruppen ansåg sig ha ett allvarligt röst-
handikapp. Vidare visade resultat från 
skattning av RHI att fysiska och funktio-
nella röstbesvär graderades högre än 
emotionella röstbesvär. 
 De fysiska och funktionella röst-
besvären, skattade av de 35 TE-talare som 
ingick i studie IV, visade signifikanta sam-
band med hög röststyrka, kort fraslängd, 
lång lästid och hög andel pauser under 
läsning av standardtext. Grad av emotio-
nella röstbesvär visade inga samband 
med akustiska mätningar. Lyssnar-
bedömningar av röst och tal visade inga 
samband med talarnas självskattade röst-
handikapp.
 I studie III visade skattningar av 
EORTC-enkätens funktionsskalor (fysisk, 
roll-, kognitiv, emotionell och social 
funktion) värden i nivå med data från 

normalpopulationen. Den övergripande 
skalan ”Global quality of life” (Global 
QOL) visade dock betydligt lägre värden 
jämfört med normalpopulationen. 
 Grad av rösthandikapp (RHI) visade 
signifikant samband med skattning av 
Global QOL och skattning av funktions-
skalorna i EORTC. Rösthandikappet 
visade sig även ha signifikant samband 
med andfåddhet, tal och röst i sociala 
sammanhang, smärta från huvud-/hals-
området, problem med lukt och smak 
samt matsituationer. Dessa samband 
bekräftar att graden av rösthandikapp 
påverkar deltagandet i sociala aktiviteter 
för den laryngektomerade. 
 Resultaten av enkäterna EORTC och 
RHI talar för att dessa enkäter bör kombi-
neras vid undersökning av laryngekto-
merades livskvalitet och kommunikations-
förmåga. Tillägg av frågor om problem 
med andning via trakeostoma, slem-
produktion och besvär med hosta behövs 
dock för att tydligare beskriva effekterna 
av en laryngektomi och vad som kan 
påverka grad av rösthandikapp och hälso-
relaterad livskvalitet.”
 Elisabets avhandling är ett viktigt  
tillägg till den kunskap som finns om de 
laryngektomerades livsbetingelser och ökar 
vår förståelse för deras sociala situation. 
Vidare ökar de akustiska och röstanaly-
tiska resultaten nyfikenheten för vilka 
funktioner som till exempel gör att en 
laryngektomerad med matstrupsröst kan 
intonera på ett normalt sätt. Detta kan bli 
ett nytt och spännande forskningsprojekt??

Ett stort grattis till Elisabet för hennes 
stora insats!

teXt: Jonas Karling, Leg. logoped, Med.Dr.
Foto: Veronica Bergström
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Utvärdering av KomIgång-kartorna – 
Föräldrars upplevelse och användning 
av ett kommunikationshjälpmedel 
under en föräldrautbildning

Lina Carlson och Anna Eriksson

Handledare
Gunilla Thunberg och Ulrika Ferm

Sammanfattning
Studien utvärderar föräldrars upplevelse 
och användning av KomIgång-kartorna, ett 
bildbaserat kommunikationshjälpmedel som 
används i AKKTIV föräldrautbildning. 
AKKTIV betyder Alternativ och Komplet-
terande Kommunikation – Tidig Interven-
tion och riktar sig till föräldrar som har 
barn i förskoleåldern med omfattande kom-
munikationssvårigheter. KomIgång-kartor-
nas främsta syfte är att föräldrar ska lära sig 
att använda och förstå hur bildbaserad AKK 
fungerar. Utvärderingen genomfördes dels 
som en gruppstudie med tolv deltagare, dels 
som en fördjupad fallstudie med fyra av 
gruppstudiens deltagare. Resultat från ana-
lyser av enkätsvar, intervjuer, filmad kom-
munikation och loggboksanteckningar tyder 
på att KomIgång-kartorna är ett värdefullt 
inslag i AKKTIV. Med KomIgång-kartorna 
kunde föräldrarna modellera AKK och 
genom erfarenheten av kartanvändningen 
fick de en förståelse för hur kommunikation 
med AKK fungerar. Detta även om inte 
samtliga deltagare upplevde en förändring i 
kommunikationen med barnet. Studien ger 
exempel på hur det kan se ut i familjer när 
en ny AKK-metod introduceras. 

Samtalsmatta som kommunikationsstöd 
för personer med Huntingtons sjukdom

Anna Sahlin och Linda Sundin

Handledare
Ulrika Ferm och Lena Hartelius

Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka om sam-
talsmatta är ett lämpligt kommunikations-
stöd för personer med Huntingtons sjuk-
dom. Frågeställningen var huruvida sam-
talsmatta är en användbar metod när det 
gäller att öka kommunikationseffektiviteten 
hos personer i senare skeden av Huntingtons 
sjukdom. Fem personer med Huntingtons 
sjukdom deltog. I studien jämfördes tre olika 
typer av samtal: ostrukturerat samtal, struk-
turerat samtal och samtal med samtalsmatta. 
Samtalen videofilmades och följdes av kvan-
titativ och kvalitativ analys. Resultaten visar 
att samtalsmatta ökade kommunikationsef-
fektiviteten hos samtliga deltagare och indi-

examensarbeten i logopedi 2008

Hyperactivity Disorder och med autism-
spektrumtillstånd. Studien baserades på 
transkriptioner av 56 st 6:1-9:5 år gamla 
barns svar på deltestet Repetition av nonord 
och ord ur Nya NELLI. Deltagarna var inde-
lade i fem grupper: en grupp med språkför-
sening, en grupp med neuropsykiatrisk 
diagnos samt tre grupper med kombination 
av neuropsykiatrisk diagnos och sen språk-
utveckling som uppmärksammats i olika 
åldrar. Samtliga grupper uppvisade svårig-
heter med nonordsrepetition, dock var varia-
tionen inom grupperna stor. Gruppen med 
enbart neuropsykiatrisk diagnos erhöll 
högst medelvärden på repetition av både 
nonord och vanliga ord. Kombinationen 
sen språkutveckling och neuropsykiatrisk 
diagnos föreföll extra belastande, då dessa 
tre grupper fick lägst medelvärden och inte 
uppvisade några signifikanta skillnader sin-
semellan. Gruppen med enbart språkför-
sening presterade inte signifikant sämre än 
övriga grupper. Resultaten bör tolkas med 
försiktighet med anledning av det begrän-
sade deltagarantalet. 

Aspekter av språkförmågan hos 18 
personer med Huntingtons sjukdom

Angelika Fors och Sofia Ströberg

Handledare
Lena Hartelius och Lotta Saldert

Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur 
personer med Huntingtons sjukdom preste-
rar jämfört med en kontrollgrupp på ett 
testbatteri bestående av grundläggande 
samt mer komplexa språkliga uppgifter. I 
studien undersöktes även hur tidigt i sjuk-
domen, dvs på vilken fasnivå, det uppstår 
skillnad i resultaten mellan personerna med 
Huntingtons sjukdom och kontrollgrup-
pen. I anslutning till testningen fick även 
anhörig/nära vän till personerna med 
 Huntingtons sjukdom svara på ett frågefor-
mulär gällande pragmatisk påverkan i sam-
tal. Sammanlagt deltog 18 personer med 
 Huntingtons sjukdom, indelade i tre faser, 
samt 18 personer utan neurologisk sjuk-
dom. Av testresultaten framkom att perso-
nerna med Huntingtons sjukdom prestera-
de signifikant sämre än kontrollgruppen 
redan på grundläggande språkliga uppgif-
ter och att det fanns en påtaglig språklig 
påverkan tidigt i sjukdomen. Resultaten 
indikerar att det finns behov att genomföra 
språkliga bedömningar av personer med 
Huntingtons sjukdom regelbundet för att 
kunna anpassa eventuella interventioner på 
bästa sätt.

kerar att metoden fungerar som ett lämpligt 
kommunikationsstöd för den aktuella 
patientgruppen. Ytterligare forskning behö-
ver göras för att kunna generalisera resulta-
ten till hela populationen personer med 
Huntingtons sjukdom. 

Tal- och språkproduktion hos 3-åriga 
barn med och utan unilateral läpp-, 
käk- och gomspalt

Camilla Kulläng och Tanja Lees

Handledare
Anette Lohmander

Sammanfattning
Tjugo barn med unilateral total läpp-, käk- 
och gomspalt (ULKG) jämfördes med 21 
barn utan spalt med avseende på tal- och 
språkförmågorna vid 3 års ålder. Dessa för-
mågor jämfördes även inom ULKG-grup-
pen beroende på om hårda gommen slutits 
vid 1 års ålder eller om en restspalt kvarstod 
vid 3 års ålder. Data samlades in genom 
perceptuell analys utifrån audioinspelning-
ar. Fonetisk och ortografisk transkription 
genomfördes. Undersökningsvariablerna var 
procent korrekta konsonanter, procent kor-
rekta artikulationssätt, procent korrekta 
artikulationsställen, yttrandemedellängd, 
procent korrekta ord samt förekomst av tal-
avvikelserna nasalt luftläckage, tryckredu-
cerad-, velar och glottal artikulationsavvi-
kelse. ULKG-gruppen skiljde sig signifikant 
från jämförelsegruppen på samtliga variab-
ler, vilket tyder på att dessa barn hade sämre 
förutsättningar att producera tal och språk. 
Gentemot jämförelsegruppen klarade sig 
barnen med reparerad spalt bättre än vad 
barnen med restspalt gjorde på de språkliga 
variablerna. Dessutom hittades en signifi-
kant negativ korrelation mellan kort yttran-
demedellängd och hög förekomst av glottalt 
avvikelsemönster. 

Nonordsrepetition hos barn i tidig 
skolålder med sen språkutveckling 
och/eller neuropsykiatrisk diagnos 

Julia Backman och Tina Rönneke

Handledare 
Carmela Miniscalco och Gunilla Rejnö-
Habte Selassie

Sammanfattning
Föreliggande tvärsnittsstudie syftade till att 
undersöka och jämföra förmåga till 
nonordsrepetition hos barn med försenad 
språkutveckling, med Attention-Deficit/

Här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid göteborgs Universitet år 2008. Uppsatserna  
kan beställas via Anna-Karin Norrman, tel 031-773 68 88, e-post: anna-karin.norrman@neuro.gu.se.  
Fler sammanfattningar presenteras i kommande nummer av Logopednytt.
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Anhörigas perspektiv på information 
om afasi: En intervjustudie med feno-
menologisk ansats

Karina Schön Larsson och  
Helena Svanberg Knight

Handledare
Ingrid Behrns och Katja Laakso

Sammanfattning
Syftet med studien var att beskriva anhöri-
gas upplevelse av information om afasi. Få 
studier berör ämnet som är angeläget då 
anhöriga utgör ett viktigt stöd i rehabiliter-
ingsprocessen och i vardagen. För att få en 
bild av anhörigas upplevelse av afasiinfor-
mation gjordes sju intervjuer med anhöriga 
vars makar hade afasi. En kvalitativ metod 
med fenomenologisk ansats användes för 
att undersöka fenomenet anhörigas upp-
levelse av afasiinformation. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades enligt en 
fenomenologisk analysmetod och resulte-
rade i fyra områden: En engagerad anhörig, 
Behovet av information, Den egna kunska-
pen om afasi och Informationen från sjuk-
vården. Gemensamt och återkommande i 
områdena var En vilja att hantera situationen, 
vilket var fenomenets essens. Fynden visade 
att de anhöriga önskade tillgång till relevant 
information och stöd. De önskade också att 
informationen skulle erbjudas dem. Vidare 
efterfrågades enskild tid med logoped. Slut-
ligen uttryckte de anhöriga att afasiinfor-
mationen bör individanpassas och ges kon-
tinuerligt under lång tid, och i olika utform-
ning som kompletterar varandra. 

Aspekter på afasibedömning  
i ett ICF-perspektiv

Monica Carlsson och Hedvig Eriksson

Handledare
Ingrid Behrns och Joana Kristensson

Sammanfattning
För att logopeder ska kunna bedöma afasi 
på såväl funktions- som aktivitets- och del-
aktighetsnivå behövs en kartläggning av 
hur befintliga bedömningsmaterial förhåller 
sig till Världshälsoorganisationens klassifi-
kation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa (ICF), och det behövs fler instru-
ment på aktivitets- och delaktighetsnivå. 
Denna magisteruppsats i logopedi syftade 
till att undersöka två olika instrument för 
bedömning av afasi, the Communicative 
Effectiveness Index (CETI) och A-ning, 
Neurolingvistisk Afasiundersökning, och 
hade tre delar. I studiens första del analyse-
rades hur instrumenten förhåller sig till ICF, 
i del två hur de förhåller sig till varandra 
och i del tre undersöktes instrumentens 
användning i Sverige. Resultaten i studiens 
första del visade att A-ning befinner sig 
inom funktionskomponenten medan CETI 
huvudsakligen befinner sig inom aktivi-
tets-/delaktighetskomponenten. CETI ger 
dock ingen heltäckande bild av kommuni-
kation inom denna komponent, då till 

exempel förmågan att ta emot meddelan-
den i olika former inte bedöms. I studiens 
andra del, en prospektiv gruppstudie, ingick 
15 personer som undersöktes med båda 
instrumenten vid två tillfällen. Det fanns en 
signifikant positiv korrelation mellan resul-
taten, r = .6, p < .05. Man kan dock inte med 
resultatet från det ena instrumentet förut-
säga resultatet på det andra. Del tre visade 
att A-ning förefaller vara det mest använda 
bedömningsinstrumentet för afasi i Sverige, 
medan många logopeder inte känner till 
CETI. Bedömning av funktionell kommu-
nikation sker oftast informellt och med eget 
material. Studiens resultat indikerar att 
CETI kan tillföra värdefull klinisk informa-
tion, framför allt kvalitativ sådan, utöver 
den information som inhämtas med hjälp 
av det neurolingvistiska testet A-ning. 

Svensk normering av TROG-2 i  
åldrarna 4–6 år och sambandet  
mellan grammatisk språkförståelse  
och nonordsrepetition.

Kajsa Adolfsson och Carolina Backelin

Handledare
Carmela Miniscalco och Jakob Åsberg

Sammanfattning
Huvudsyftet i föreliggande studie var att på 
svenska normera det grammatiska språk-
förståelsetestet Test for Reception of Gram-
mar – Version 2 (TROG-2) i åldrarna 4:0-
5:11 år. Då testet enligt den brittiska origi-
nalversionen ska ha en stigande svårighets-
grad undersöktes om blockens ordnings-
följd behöver ändras för att anpassas till det 
svenska språket.   Studien syftade också till 
att undersöka samband mellan grammatisk 
språkförståelse och förmåga till nonordsre-
petition. Nonorden som användes hämta-
des från Nya Nelli (Neurolingvistisk under-
sökningsmodell för språkstörda barn). I 
studien deltog totalt 207 barn från olika för-
skolor i Mölndals stad. Resultaten från nor-
meringen visade att förståelse av gramma-
tiskt svåra konstruktioner skiljer sig åt mel-
lan svenska och brittisk engelska. För att 
även på svenska erhålla en stigande svårig-
hetsgrad bör därför blockens ordningsföljd 
i TROG-2 ändras. Ett signifikant samband 
mellan grammatisk språkförståelse och för-
måga till nonordsrepetition påvisades.  

Perceptuell bedömning av dysartri vid 
multipel systematrofi och progressiv 
supranukleär pares - en jämförande 
longitudinell studie

Ulrika Fahlén och Jenny Wallander

Handledare
Lena Hartelius

Sammanfattning
I föreliggande longitudinella, jämförande 
studie undersöktes dysartri vid de atypiska 
parkinsonistiska sjukdomarna multipel sys-

tematrofi och progressiv supranukleär 
pares. Differentialdiagnostiken vid dessa 
sjukdomar är svår. Dysartri uppträder tidigt 
vid båda diagnoserna. Det är därför angelä-
get att undersöka om det finns skillnader 
mellan diagnoserna i hur dysartrin progre-
dierar. Eventuellt kan detta underlätta vid 
diagnostik. I studien deltog totalt 19 patien-
ter. För varje patient fanns två till tre audio-
inspelningar av en standardtext att tillgå. 
Patienternas tal bedömdes perceptuellt uti-
från graden av dysartri samt för 29 percep-
tuella särdrag. Bedömningen utfördes av tre 
logopeder. Det fanns ingen signifikant skill-
nad i försämring när det gäller grad av 
dysartri mellan diagnosgrupperna. Signifi-
kanta skillnader i försämring fanns dock för 
två perceptuella särdrag, omotiverade pau-
ser och korta fraser. Dessa särdrag var mer 
uttalade hos patienterna med progressiv 
supranukleär pares. Det går inte att dra 
definitiva slutsatser utifrån föreliggande 
studie, men patienterna med diagnosen 
progressiv supranukleär pares bedömdes ha 
mer uttalad dysartri efter färre antal sjuk-
domsår.    

Talmaterialets betydelse för kompensa-
torisk artikulation hos barn med 22q11 
deletionssyndrom i åldrarna 5–11 år 

Hanna Johansson och Linda Sjöberg

Handledare
Anette Lohmander och Christina Persson

Sammanfattning
Föreliggande retrospektiva studie syftade 
till att undersöka förekomsten av icke-oral 
kompensatorisk artikulation hos 50 barn i 
åldrarna 5–11 år med 22q11 deletionssyn-
drom samt att undersöka om förekomst och 
frekvens skiljer sig åt beroende på typ av 
talmaterial (ord, meningar eller spontan-
tal). Kompensatorisk artikulation under-
söktes även i relation till kön, gomanomali 
och remissinstans. Studien baserades på 
skattningar av audioinspelningar utifrån en 
femgradig skattningsskala med undersök-
ningsvariablerna glottal artikulation av klu-
siler, glottal artikulation av frikativor, glot-
tal förstärkning av klusiler, faryngeala frika-
tivor, aktiva nasala frikativor och ”annan 
kompensatorisk artikulation”. En femtedel 
av deltagarna hade förekomst av kompensa-
torisk artikulation. Glottal artikulation av 
klusiler var vanligast förekommande. Inga 
skillnader sågs för förekomst mellan talma-
terialen, men frekvensen var högre i spont-
antal än i ord. Pojkar hade en signifikant 
högre förekomst av kompensatorisk artiku-
lation. Hälften av deltagarna med förekomst 
av kompensatorisk artikulation hade ingen 
gomanomali. Kompensatorisk artikulation 
bör kunna upptäckas oavsett talmaterial, 
men för korrekt bedömning av frekvens bör 
spontantal inkluderas.
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Återanvändning som kommunikativ 
resurs En samtalsanalytisk studie av 
kommunikation med PECS hos en 
pojke med diagnosen autism

Susanna Andersson och Eva Thuresson 
Muhrman

Handledare
Janna Ferreira och Christina Samuelsson

Sammanfattning
Kommunikativ återanvändning, att helt eller 
delvis repetera vad man själv eller någon 
annan har yttrat, är ett i samtal vanligt före-
kommande fenomen i alla samhällen och 
språk. Fenomenet är vanligt hos personer 
med autism. I föreliggande studie under-
söktes den kommunikativa återanvänd-
ningen hos en pojke med autism som kom-
municerar med Picture Exchange Commu-
nication System (PECS). Syftet var att iden-
tifiera olika former av kommunikativ åter-
användning samt att beskriva dess funktio-
ner. Inspelningar gjordes av olika kommu-
nikativa situationer i pojkens hem och på 
hans förskola. Samtalen bestod av kommu-
nikation mellan pojken och hans föräldrar 
eller pedagoger. Materialet studerades genom 
samtalsanalys. Analysens resultat stödjer 
tidigare studier i att återanvändning utgör en 
kompensatorisk kommunikativ resurs hos 
barn med begränsad språklig förmåga. Pojken 
återanvände ofta samtalsramar från PECS 
och anpassade dessa till situationen, vilket 
möjliggjorde för honom att kommunicera 
på meningsnivå. Resultatet visade förekomst 
av såväl direkt som fördröjd repetition, där 
pojken återanvände någon annans yttrande 
i direkt anslutning till yttrandet respektive 
med fördröjning. Återanvändningen som 
fanns i pojkens och hans omgivnings kom-
munikation uppfyllde alla delar av Tannens 
(1987) femdelade funktionsbegrepp: den 
underlättade produktion och förståelse, 
skapade sammanhang, fungerade som kom-
munikativ resurs vid interaktion och utgjorde 
ett medel för att visa ömsesidigt engage-
mang. Kommunikativ återanvändning möj-
liggjorde för pojken och hans omgivning att 
dela samma kommunikativa konventioner. 
 Återanvändning hos personer med 
diagnosen autism kan ses som en väg mot 
ett mer generativt språkbruk.

Utvärdering utav effekten av obturat-
behandling vid restspalt/fistel hos barn 
med total läpp-, käk- och gomspalt

Ida Bengtsson

Handledare
Inger Lundeborg och Agneta Marcusson

Sammanfattning
På barn med total läpp-, käk- och gomspalt 
(LKG) sker inte slutningen av käkspalten 
förrän de är i tioårsåldern. Detta medför att 
de har en restspalt kvar i alveolarutskottet 
under den tidiga barndomen. Denna rest-
spalt, samt de fistlar som kan uppstå efter 
slutningen av hårda gommen, kan medföra 
en negativ påverkan på barnens tal. Det kan 
därför bli aktuellt med en täckning med en 
gomplatta eller ett obturat. Vid Käkkliniken 
i Linköping genomgår en del av barnen med 
LKG obturatbehandling för att täcka fistlar 
eller restspalter. Syftet med föreliggande 
studie var att utvärdera vilken effekt obtu-
ratbehandlingen har på barnens tal.
 Vidare undersöktes om en förändring 
av talet förekom, hur den yttrade sig, vilka 
faktorer som inverkade vid en eventuell för-
ändring samt hur vårdnadshavarna uppfat-
tade obturatbehandlingen och dess behand-
lingsresultat. I studien ingick journalmate-
rial, talinspelningar och gipsmodeller av 
överkäken på elva barn som samtliga 
genomgått obturatbehandlingen. Barnens 
föräldrar besvarade en föräldraenkät. Vid de 
perceptuella bedömningarna av talet fram-
kom att det hos 81,8 % av barnen skett en 
förbättring av talet beträffande artikulatio-
nen och att de vanligaste typerna av talav-
vikelser vid både för- och efterinspelning 
var tryckreducering och retrahering av den-
tala klusiler. Det framkom även att ålder vid 
behandling med obturat hade betydelse för 
resultatet. Beträffande föräldrarna ansåg tio 
av elva föräldrar att det skett en förbättring 
av tal och/eller ätfunktion och samtliga för-
äldrar skulle låta sitt barn genomgå behand-
lingen om de fick välja igen. Slutsatsen var 
att obturatbehandlingen förefaller vara en 
användbar behandlingsmetod för barn med 
fistlar/restspalter och att den verkar innebä-
ra en talförbättring för de flesta av barnen.

Vårdnadshavare till barn med CI 
Upplevelser av förväntningar, föränd-
ringar samt livskvalitet efter barns 
CI-operation

Susanna Björklund och Jenny Karlsson

Handledare
Björn Lyxell

Sammanfattning
Cochleaimplantat (CI) har använts i cirka 
25 år för att återskapa hörsel hos barn och 
vuxna med medfödd eller förvärvad hörsel-
skada/dövhet. Det finns fortfarande ett stort 
behov av kunskap om barn med CI och 
deras anhöriga. Syftet med studien var att 
undersöka upplevelser av förväntningar, 
förändringar samt livskvalitet hos vård-

nadshavare till barn med CI sedan barnets 
CI-operation. Studien riktade sig till vård-
nadshavare som hade barn med CI och var 
knutna till föräldraföreningen Barnplantor-
na vilket var 245 familjer. Antal inkomna 
enkäter var 153 stycken varav tre uteslöts. 
Undersökningsmaterialet utgjordes av en 
enkät vilken konstruerades av författarna. 
Studiens upplägg var både kvalitativ och 
kvantitativ. 
 Resultaten visade att många domäner/
aspekter inom livskvalitet förbättrades efter 
barnets operation. Vårdnadshavarna upp-
levde sig i genomsnitt gladare, tryggare, 
mindre oroliga, kände mindre sorg och iso-
lering från sin omgivning, kunde delta i fler 
aktiviteter samt upplevde en förbättrad 
kommunikation.
 Bakgrundsfaktorer som påverkade livs-
kvaliteten var främst kommunikationsform 
men även till viss del antal CI, ålder vid 
upptäckt av hörselskada samt ålder vid första 
CI. Majoriteten vårdnadshavare upplevde 
att deras förväntningar inför CI-operationen 
infriats. Slutsatser som drogs var att livskva-
liteten hade förbättrats inom flera områden 
efter barnets CI-operation.
 Kommunikationsform var den faktor 
som hade störst betydelse för vårdnads-
havarna på så vis att de vårdnadshavare vars 
barn kommunicerade med tal upplevde fler 
positiva aspekter av livskvalitet. Vårdnads-
havarnas förväntningar på CI hade till stor 
del infriats och överträffats. CI innebar för 
en majoritet av vårdnadshavarna positiva 
förändringar inom områden som till exem-
pel kommunikation och socialt liv.

Perceptuell bedömning av tal före och 
efter svalglambåplastik hos patienter 
med velofarynxinsufficiens

Marie Cronberg och Gun Wästman Näs

Handledare
Anders Berggren och Inger Lundeborg

Sammanfattning 
Velofarynxinsufficiens kan påverka talets 
resonans, artikulation och därmed hur talet 
uppfattas av omgivningen. Den vanligaste 
orsaken till velofarynxinsufficiens är någon 
form av medfödd missbildning i gommen. 
För att hjälpa patienter med velofarynxin-
sufficiens erbjuds talförbättrande operatio-
ner, där den vanligaste är svalglambåplastik. 
Syftet med föreliggande studie var att per-
ceptuellt bedöma talet före och efter svalg-
lambåplastik beträffande nasalitet, artikula-
tion och grad av avvikelse samt jämföra två 
lyssnargruppers skattningar av talets grad 
av avvikelse. Studien gjordes utifrån pre-
operativa och postoperativa talinspelningar 

examensarbeten i logopedi 2008
Nedan följer titel och svensk sammanfattning av magisteruppsatser presenterade vid Linköpings Universitet våren 2008.  
Uppsatserna finns tillgängliga i sin helhet via Logopedprogrammets hemsida http://www.hu.liu.se/logoped/presentation.  
till höger på sidan finns en knapp ”Studentuppsatser på nätet electronic press”. Väl inne på electronic press klicka i student-
uppsats samt skriv Logopedi i sökfältet.  Vid problem maila administratör elisabet Wiklund på elisabet.wiklund@liu.se.
Fler sammanfattningar presenteras i kommande nummer av Logopednytt.
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av 28 patienter som genomgått svalglambå-
plastik på Universitetssjukhuset i Linköping 
mellan 2002 och 2007. Talmaterialet trans-
kriberades och analyserades av författarna 
beträffande nasalitet och artikulation. 
 Patienternas tal bedömdes vara mindre 
hypernasalt och innehålla färre artikula-
tionsavvikelser postoperativt. Artikulations-
avvikelser direkt förknippade med velofa-
rynxfunktion, främst tryckreducerad arti-
kulation, minskade mer än andra artikula-
tionsavvikelser. 
 Lyssnargrupperna utgjordes av logo-
pedstudenter respektive naiva lyssnare. 
Både logopedstudenter och naiva lyssnare 
bedömde att talets grad av avvikelse hade 
minskat efter kirurgi. De naiva lyssnarna 
upplevde en större förbättring än logoped-
studenterna. Resultatet tyder på att svalg-
lambåplastik ger ett mindre avvikande tal 
såväl som minskning av hypernasalitet och 
artikulationsavvikelser vilket överensstämmer 
med tidigare forskning. Föreliggande studie 
visar även att utbildning i analys av talav-
vikelser kan påverka upplevelsen av talets 
grad av avvikelse. Författarna förespråkar 
därför att utvärdering av talförbättrande 
kirurgi kompletteras med naiva lyssnares 
uppfattning i framtida studier. 

Prosodisk förmåga hos svenska  
grundskolebarn med cochleaimplantat

Anna Fandén, Julia McTaggart  
och Åsa Hellstadius

Handledare
Christina Samuelsson och Björn Lyxell

Sammanfattning
Prosodi kan karakteriseras som talets rytm 
och melodi. Prosodi reflekterar en talares 
emotioner, tankar och geografiska ursprung. 
Utan prosodi skulle talet produceras som en 
följd av segment med monoton melodi, 
samma röststyrka och utan variation av tal-
tempo. Barn med CI uppfattar tal på ett 
annat sätt än normalhörande barn vilket 
kan leda till att det tal som barnet skapar 
blir annorlunda.
 Syftet med föreliggande studie var att 
kartlägga prosodisk förmåga hos svenska 
barn med CI och jämföra den med normal-
hörande barns förmåga. Studien avsåg att 
undersöka om skillnader fanns mellan dessa 
två grupper och hur dessa skillnader i så fall 
kunde karakteriseras. I studien deltog åtta 
svenska barn med CI och åtta ålders-, köns- 
och dialektmatchade kontroller. Barnens 
prosodiska förmåga testades produktivt och 
receptivt. Barnen med CI uppvisade skill-
nader i prosodisk förmåga på ord-, fras- och 
diskursnivå i jämförelse med normalhörande 
barn. Skillnaden var signifikant för produk-
tion men inte för perception. Observerade 
skillnader hos barnen med CI var uteläm-
ningar av obetonade stavelser och funktions-
ord, problem med distinktion av ordaccen-
ter samt kvarstående fonologiska processer.
 Studien bidrar till ökad kunskap om 
den prosodiska och språkliga förmågan hos 
svenska barn med CI.

Läsförmågan hos barn med mild och 
måttlig hörselnedsättning. Hur ser 
sambandet med underliggande kognitiva 
förmågor ut?

Fredrik Gustafsson

Handledare
Björn Lyxell

Sammanfattning
Emedan döva barns läsande har varit före-
mål för ett antal studier, har läsförmågan 
hos barn med mild och måttlig hörselned-
sättning och dennas relation till underlig-
gande kognitiva förmågor inte fått mycket 
uppmärksamhet. Predicerande faktorer för 
läsförmågan hos hörande barn är väl kända 
och fonologisk förmåga och arbetsminnes-
kapacitet utgör oumbärliga förutsättningar 
för läsutvecklingen. Befintliga studier antyder 
dock att vissa barn med mild och måttlig 
hörselnedsättning uppnår en läsförmåga i 
nivå med hörande barns, trots nedsatt fono-
logisk förmåga. I föreliggande studie under-
söktes läsförmågan och en rad kognitiva 
förmågor hos en grupp barn med mild och 
måttlig hörselnedsättning. Jämförelser gjor-
des med hörande kontroller på gruppnivå 
och per årskurs, och den kognitiva profilen 
hos de barn med hörselnedsättning som låg 
i nivå med kontrollerna (de som låg inom 
en standardavvikelse) diskuterades. Resul-
taten antyder att fonologiska förmågor var 
viktiga för läsning i samband med hörsel-
nedsättning, men i mindre utsträckning än 
för normalhörande barn. Resultaten antyder 
också att arbetsminneskapacitet (framförallt 
korrekt fonemåtergivning vid nonordsrepe-
tition) har betydelse för möjligheten att 
kompensera en nedsatt fonologisk förmåga.

Constraint-Induced Aphasia Therapy 
(CIAT) -effekt på en grupp individer 
med kronisk afasi

Ebba Hartelius och Lisa Mattsson

Handledare
Karin Hebbe och Anita McAllister

Sammanfattning
Constraint-Induced Therapy (CI) bygger 
på teorin att hämmande av välfungerande 
funktioner ökar användningen och därmed 
återhämtningen av nedsatta funktioner. 
Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) 
är en variant av CI som riktas mot personer 
med kronisk afasi.
 Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka om CIAT påverkade språkför-
mågan för elva personer med kronisk afasi. 
Deltagarnas språkförmåga testades före och 
efter behandlingen, vilken utgjordes av trettio 
timmar intensiv träning under två veckor i 
enlighet med CIAT. Delförmågor som testades 
var benämningsförmåga, informativt tal, 
hörförståelse samt språkanvändning i var-
dagen. Mätningar gjordes också av deltagar-
nas taltempo och genomsnittliga yttrande-
längd. Deltagarnas resultat från språktesten 
analyserades med Wilcoxon signed ranks 
test och beroende t-test. Signifikanta för-

bättringar kunde ses inom områdena ytt-
randelängd, benämningsförmåga samt infor-
mativt tal. Slutsatsen var att CIAT har en 
positiv effekt på personer med kronisk afasi 
vad gäller talproduktion. Det är dock oklart 
huruvida metoden påverkar språkförståelse.

Normering av nasaleringsvärden  
uppmätta med nasometer hos barn  
i fyra- till femårsåldern i Linköping

Ylva Henningsson och Ylva Wennström

Handledare
Inger Lundeborg och Anita McAllister

Sammanfattning
Nasometern är ett icke-invasivt akustiskt 
mätinstrument som kvantifierar andelen 
nasal resonans i tal. Den kan användas som 
komplement till perceptuell bedömning av 
talavvikelser hos patienter med till exempel 
gomspalt och velofarynxinsufficiens. För att 
kunna ta ställning till om ett nasalerings-
värde är avvikande måste det relateras till 
jämförbara normvärden. Studien syftade till 
att utföra en normering av nasalerings-
värden hos barn i fyra- till femårsåldern i 
Linköping. Vidare jämfördes resultatet med 
normvärden från Umeå.
 Deltagarna var 52 barn i åldrarna 4:2–
5:11. Nasometermätningen utfördes på bar-
nens förskolor. Talmaterialet innehöll ord 
utan nasala fonem, meningar utan nasala 
fonem, meningar med få nasala fonem, 
meningar med flera nasala fonem och en 
stavelsesekvens ”ma-ma-ma”. Medelvärdet 
för nasaleringsvärdet var 18,1% för orden 
utan nasala fonem, 14,2% för meningarna 
utan nasala fonem, 28,9% för meningarna 
med få nasala fonem och 53,1% för mening-
arna med flera nasala fonem och 65,1% för 
stavelsesekvensen ”ma-ma-ma”. Pojkarna 
hade signifikant högre nasaleringsvärden 
än flickorna vid produktion av ord utan 
nasala fonem (p < .05). Barnen i Linköping 
hade signifikant högre nasaleringsvärden 
än barnen i Umeå vid produktion av ord 
utan nasala fonem (p < .05).
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Studentuellt

Från första terminen tilldelas studenterna 
i grupper om två, varsitt observations-
barn. Dokumentationen sker med video-
kamera under hembesök hos familjerna. 
Efteråt sammanställs och presenteras 
materialet för de övriga i klassen vid ett 
tillfälle per termin.  Fokus under observa-
tionerna ligger på den språkliga utveck-
lingen, men även aspekter som allmän-
utveckling och motorik förekommer.   
 Vid presentationerna deltar därför 
förutom logoped även vid en del av till-
fällena psykolog eller sjukgymnast, som 
ger sin syn på utvecklingen, vilket i sin 
tur varit väldigt uppskattat från studen-
ternas sida. Observationsbarnen blir något 
av en positiv referens, då mycket av litte-
raturen och utbildningen koncentrerar sig 
på avvikande utveckling, något som fram-
förallt de som närmar sig slutet av utbild-
ningen betonar.
 Emma Ager som precis haft sista  
redovisningen av barnobservationerna 
poängterar vikten av presentationerna i 
klassen. 
– Det är intressant att se alla olika filmer 
vid redovisningarna, som visar att trots 
att barnen är i ungefär samma ålder så 
skiljer de sig både i den allmänna men 

även den språkliga utvecklingen. Man får 
helt enkelt se bredden på den normala 
utvecklingen. Även möjligheten att kunna 
gå tillbaka efteråt och analysera är bra 
eftersom detta gör att man slipper anteckna 
under själva inspelningen.
 Ytterligare en aspekt av observationen 
är kontakten med föräldrarna till barnet, 
något som blir en träning på det sociala 
planet. En färdighet som kommer till 
användning under framtida arbetsliv. 
 Föräldrarna har frivilligt valt att gå 
med i undersökningen och får tillgång till 
filmerna som sparas och lagras internt, i 
utbildnings- och forskningssyfte.
 Margareta Jennische, universitets-
lektor och programansvarig:
– Ja redovisningsseminarierna har blivit 
riktiga höjdpunkter i slutet av  terminerna. 
Man upptäcker alltid nya drag hos barnen, 
som illustrerar vad som står i böcker och 
mer än så. Det är också kul att följa 
utvecklingen hos varje enskilt barn från 
½–3½ år. Studenternas film- och regisse-
ringstalanger är imponerande.

Rasmus Andersson
Logopedstudent 

Uppsala Universitet

en unik möjlighet 
– Barnobservation under studietiden

Logopedstudenterna vid Uppsala Universitet får under sju terminer av 
utbildningen följa ett barns språkliga utveckling. observationerna 
genomförs en gång per termin och dokumenteras med videokamera.



21LogopedNytt 5/09 21

Lediga platser & kurser

Göteborgs universitet är ett av de 
stora i Europa med drygt 51000 
stu denter och 5 500 anställda. 
Verk samheten bedrivs i vetenskaps
områden, till allra största del i 
centrala Göte borg. Ut bildningen 
och forsk ningen har stor bredd och 
hög kvalitet – det vittnar sökande
tryck och Nobelpris om.

www.gu.se

Universitetslektor  
i logopedi 
med inriktning mot språkstörningar hos vuxna, 
med placering vid institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi

Ref nr: E 324 2233/09

Sista ansökningsdag: 2009-07-09

För mer information se Göteborgs univer sitets 
hemsida: www.gu.se/ledigaanstallningar

Talvårdsavdelningen, Öronkliniken i Linköping

Vid frågor om tjänsten kontakta: enhetschef Christina 
Danbolt, 013-22 26 32, christina.danbolt@lio.se eller 
programstudierektor logopedutbildningen IKE/HU,
Anita McAllister, 013-22 86 28. Sista ansökningsdag: 
12 juli 2009. Läs mer om tjänsten på www.lio.se/jobb

Landstinget i Östergötland informerar

Klinisk adjunkt 
i logopedi

www.lio.se

www.folkhalsan.fi

Din chans att jobba  
utomlands på svenska!

Folkhälsan Syd Ab i Finland söker vikarie för logoped fr.o.m.  
augusti 2009 till september 2010 till habiliteringsavdelningen  
i Helsingfors.

Se mera på adressen www.folkhalsan.fi/jobb eller ring +358 9 315 5316

Bra hemma, bra borta.
I vår hemförsäkring ingår en
reseförsäkring i hela världen.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Hem 90x60  2005-01-21  13.01  Sida 3
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Kurskalendariet

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

Logoskurs i Stockholm för logopeder 21/9–09. 

Kursledare leg. logoped elisabeth Miske. 

Mer info och anmälan på www.saffleutvecklingsmodell.se

Inspelning med fonetogram  
med kliniska tillämpningar. 

Målgrupp: Logopeder som vill lära sig använda fonetogram 
för akustisk röstdokumentation av behandlingsresultat och 
visuell feedback för patienter i behandling.   

Innehåll: Föreläsningar och laborationer. 

Tid: 15 och 16 oktober 2009 (heldagar). 

Plats och arrangör: Logopedkliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge. 

Kursansvariga: Maria Södersten och eva B Holmberg.

Kursavgift: 2 000 kr (exkl moms) betalas i samband med 
besked om antagning.

Anmälan: Senast 10 september. Var god ange motivering till 
varför du vill gå kursen. obs! Anmälan är bindande och 
accepteras i ordning de kommer in.

Anmälan och information: maria.sodersten@ki.se

Ätovilja – en logopedisk angelägenhet?!

19–20 oktober 2009

Folke Bernadottes regionhabilitering, Uppsala
Kursansvariga: logoped Ingalill ek och  
logoped Maria törnhage
För mer information: www.akademiska.se/fbh

Kurser från SÖK

9–10 september: Konferensen AKK – en pedagogisk  
utmaning.
Ansvariga: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samverkan 
med SÖK.
Plats: europaporten, Malmö

22 oktober: Metodkurs i Grafisk AKK, GAKK.
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson 
Plats: Malmö

5 november: Blisskurs för personal kring vuxna blissanvän-
dare (målgrupp är assistenter, personal i daglig verksamhet, 
gruppbostad, osv. Sprid gärna informationen vidare).
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson 
Plats: Malmö

13 november: Nationellt seminarium kring  
Tecken som AKK, TAKK.
Plats: Lund

26 november: Uppföljningsdag för GAKK metodkurs. 
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson
Plats: Malmö

Mer information hittar du på SÖKs hemsida:  
www.sokcentrum.se

HAB 2010

Sätt ett stort kryss i almanackan för 13–15 april 2010!
då är du varmt välkommen till HAB 2010, Örebrokonferensen, 
habiliteringens stora och vartannat år återkommande forsk-
nings- och utvecklingskonferens.

tema för HAB 2010 är ”Aktivitet, delaktighet och helhets-
syn”. Avsikten med konferensen är att vi ska lyfta fram och 
inspireras av spännande exempel från både forskning och 
samverkansprojekt mellan olika professioner. genom att ta 
del av ny kunskap får vi alla möjlighet att bidra till bättre 
hälsa och en väl fungerande vardag för människor med  
funktionsnedsättning.

Inbjudan om att anmäla abstracts kommer inom kort!
Välkommen!

Anmälan och mer info på www.orebroll.se/orebrokonferensen

Välkomna till Östsväljardagen 22/9 2009 i Visby! 

Det finns platser kvar. För information och anmälan:  
www.gotland.se/ostsvaljardagen 
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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

gävleborg Madeleine Holmqvist madeleine.holmqvist@lg.se gävleborgs Läns Landsting

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

Halland Kerstin Andersson Kerstin.e.Andersson@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 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 Annie Katalinic annie.katalinic@skane.se Region Skåne, Malmö

Värmland Ann-Christine Ivarsson ann-christine.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting

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

Västerbotten Suvi Karjalainen  suvi.karjalainen@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 elisabet Wiedel elisabet.wiedel@vgregion.se Västra götalandsregionen, Alingsås lasarett

Västra götaland Anneli Åkerberg anneli.akerberg@vgregion.se 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 susanna.wennerfeldt@orebroll.se Örebro Läns Landsting

Östergötland Janna Ferreira  janna.ferreira@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



➽   Nu tar vi den ... Riktlinjer i fokus!

➽   Hur är det hos logopederna i Östersund?

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

Logopednytts nya redaktion har precis 
börjat bli varm i kläderna när det är 
dags att slänga av dem allihop och  
ta semester. Nästa manusstopp är  
den 18:e augusti, men vår brevlåda 
står öppen hela sommaren ...

Skicka in artiklar, foton, idéer och 
önskemål till logopednytt@dik.se, 
så ses vi igen i nästa nummer,  
i mitten på september.

Ha en skön sommar!
önskar Simon och Malin


