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Aktiva medlemmar skapar ett starkt förbund!

Närmare 90 % av Sveriges yrkesverksamma logopeder är med i Svenska 
Logopedförbundet. Just nu finns det 36 lokalfackliga logopeder runtom 
i Sverige. Till årets DIK-kongress har Logopedförbundet det största 
an talet deltagare bland DIKs delföreningar. Logopeder är en stark grupp!
 Fackliga frågor: lön, anställningsvillkor, regler och lagar, är en del av 
vårt gemensamma engagemang. En annan mycket viktig del är den  
politiska strategin. Självklart är logopedisk kompetens en naturlig del i 
samhällsdebatten: i barnhälsovården, skolhälsa, sjukvård, rehabilitering 
och äldreomsorg. 
 I samhället företräder vi givetvis oss själva, men också patienterna/
klienterna/kunderna/brukarna. Bristen på förståelse för hur det är att 
leva med kommunikativa nedsättningar är häpnadsväckande. Uppriktigt 
sagt – jag blir dagligen förvånad över hur man gladeligen kan vifta bort 
kommunikation som en liten pikant detalj i det vardagliga livet. 
 Runtom i landet finns det hängivna kolleger som är goda ambassa-
dörer för logopedin. De/vi träffar patienter, anhöriga, föräldrar, skolfolk, 
vårdpersonal, intressegrupper och informerar om, diskuterar eller håller 
föredrag om kommunikation, AKK, språkstörningar hos barn, stamning, 
dysfagi, röst, afasi, dyslexi och mycket annat som är våra viktiga arbets-
områden. De/vi skapar tillsammans bilden av LOGOPEDEN. 
 Ett starkt förbund är också en professionell mötesplats. Vi behöver 
varandra för att delge varandra kunskap. Logopednytt är en utmärkt plats 
för att sprida kunskap och innehållet är vårt gemensamma ansvar – vår 
gemensamma skapelse.  
 Det är roligt att kunna ta del av alla magisteruppsatser och att läsa 
om logopeder som blivit doktorer – men det skulle vara riktigt värdefullt 
att få ta del av ALL den forskning som pågår. Logopednytt är främst en 
yrkestidning, men det skulle vara sååå bra för yrkeskåren att få informa-
tion om aktuell logopedisk forskning. Så mycket starkare vi skulle bli och 
vilken gedigen grupp vi skulle kunna vara om den kliniska ”handen” 
verkligen fick ta del av vad den ”akademiska” handen sysslar med.

Så – alla forskande kollegor – skriv några rader, låt er intervjuas eller 
skicka artiklar och berätta för kåren om just ER forskning. Låt oss få  
känna stolthet över vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Inger Gillholm 
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Nytt från styrelsen

•   Den 15/9 sammanträdde styrelsen i 
Göteborg. Logopednytts redaktörer 
deltog i delar av mötet. 

•   Representanter från SACO:s vårdför-
bund sammanträdde den 22/9 i FSA:s 
lokaler i Nacka. 

•   Den 24–27/9 gick Bok- och biblioteks-
mässan av stapeln i Göteborg. SLOF 
fanns representerade i DIKs monter 
under fredagen med demonstration av 
PHOG och logoped som kunde svara 
på frågor. På fredagsförmiddagen 
genomfördes också ett seminarium om 
språkpiller som var ett samarbete 
 mellan DIK/Bibliotek och SLOF. Logo-
ped Karin Langesten som arbetar som 
Logoped i Gävle deltog för SLOF:s 
 räkning. 

•   Styrelsen sammanträdde per telefon 
den 6/10.

•   SFFL firade den 9–10/10 sitt 50-års-
jubileum med kongress på Clarion 
Hotel Sign i Stockholm. En representant 
från styrelsen deltog som SFFL:s gäst 
vid kongressen och framförde våra 
gratulationer till SFFL:s styrelse. 

•   Årets nationella utbildningsmöte 
genomfördes den 12–13/10 i Lund.  
Styrelsen fanns representerad vid mötet.

•   Våra två delegater i CPLOL deltog den 
23–25/10 i kommissionsarbete och GA 
i Turin, Italien. Vid GA valdes en ny 
styrelse för CPLOL. Bland annat valdes 
en ny ordförande efter Birgitta Rosén-
Gustavsson. Vi ber att få tacka Birgitta 
för det strålande arbete hon har utfört 
som CPLOL-ordförande. 

•   Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 20/11 i Nacka i samband med 
DIK:s kongress.

Styrelsen  
genom Ulrika Guldstrand

Har du funderat på att skriva en artikel till Logopednytt? 
Undrar du i så fall hur det ska gå till och hur den ska se 
ut? Det är enkelt! Skicka din text som en bifogad fil till  
logopednytt@dik.se. När det gäller hur texten ska se ut 
så finns det ett enkelt och ett lite mer utförligt sätt att 
beskriva hur din text ska vara formatterad.
 Det enkla är: använd originalinställningarna i ditt 
skrivprogram.
 Utförligare blir det så här: använd gärna Times New 
Roman och 12 punkter, enkelt radavstånd. Texten ska 
vara justerad till vänster, då blir vänsterkanten rak och 
högerkanten ojämn. Avstava inga ord – alternativt om 
du inte kan hålla dig: låt datorn avstava orden (du hittar 
avstavning under Verktyg, därefter Språk, i menyraden). 
Tänk på att skriva ut förkortningar, det gör texten mer 
läsvänlig.
 Ett tips (som man ju vet om, men så lätt glömmer 
bort) är att man kan använda datorns stavningskontroll 
(också under Verktyg). Vi uppskattar om du sätter en 
rubrik på ditt alster, och om det är en lång text kan  

det också behövas mellanrubriker.
 En annan sak som värmer redaktörernas hjärtan är 
om det finns bilder till artikeln. Tänk då på att helst inte 
sätta in dem i texten, utan bifoga dem som egna filer, i 
formaten .jpg, .eps eller .tif. Döp gärna bilderna med det 
du tänkt dig som bildtext!
 När vi får ditt manus ska du få en bekräftelse på att 
det har kommit fram. När vi sedan läser kan vi komma 
att göra små ändringar, som att rätta stavfel, utan att  
särskilt meddela detta. Ibland vill vi göra större föränd-
ringar, som att korta texten eller möblera om i den på 
något sätt. Sådana ändringar gör vi inte utan att  
meddela dig.
 Men det är ju inte alltid som man har tid eller möjlig-
het att skriva, kanske är det i stället så att du är intresse-
rad av något eller någon, som du hoppas någon annan 
vill skriva och berätta allt om. Skicka då gärna ett mail till 
oss, så kan vi försöka förmedla uppdraget vidare. 

Mvh, Redaktörerna

tIpS tILL SKRIVSUgNA
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I N S Ä N d A R e

 

Läs svaret på nästa sida

Hej, alla opinionsbildare på Logopedförbundet! 

Jag läser sjunde terminen på logopedprogrammet och har alltsomoftast läst Logopednytt med stor behållning och glädje. Idag är det dock en ganska dyster läsning; stundande logopedöverskott, vårdvalet som kommer att göra oss alla arbetslösa osv. Rätt att ni försöker få logopeder att inse läget och därmed ta sig i kragen och påverka. Logopednytt och Svenska Logopedförbundet ska inte hymla med verkligheten, men ni måste också komma med konstruktiva förslag på hur vi kan gå samman och fackligt arbeta för att era katastrofbilder inte ska bli sanna. För, kom igen, vi behöver inte alls ha ett stundande överskott att vänta! Patientgruppen finns, om den gör... 
 Jag har nyligen gjort praktik på en logoped mottagning där köerna för barn som fallit ut på språkscreening vid fyraårs kontrollen på BVC är 1,5 år. Vårdgarantin på 3 mån, vad hände med den på den här mottagningen?  Jo, den finns, men om det inte får några konsekvenser när den bryts, ja vem bryr sig då om att hålla den? Föräldrar rinqde ofta till mottagningen och krävde desperat hjälp – skriv en insändare till lokaltidningen blev mitt logopediska råd. Skrattretande... Våra patientgrupper måste skrika mer och vår yrkeskår måste definitivt göra det. Frågan är bara hur vi ska höras mest effektivt?   Kötider är en fråga som verkligen behöver uppmärksammas, för jag är rädd att det inte bara ser ut såhär på den mottagning där jag var.  Jag tror alltså precis som ni att opinionsbildning är jätteviktigt, men i ärlighetens namn undrar jag vilka frågor ni jobbar med och hur ni jobbar?  Jag har inte sett ett dyft mer om logopeder i massmedia sedan ni införde er lobbyingverksamhet. Tidningar och tv är fortfarande den viktigaste kanalen till både folket och politikerna. Det är självklart inte bara ert jobb, men jag tror att facket är det i särklass viktigaste forumet för att samordna logopedkåren. Ursäkta om jag låter anklagande, men jag är bara upprörd för att ingenting verkar hända. Och jag vill egentligen bara peppa er att göra mer.  :-)  Vad jag också förundras över är att det inte förs en större facklig debatt om vårdavtal för logopeder. På många håll i landet får inte logopeder teckna vårdavtal. Jag vet att flera logopeder som länge har skrivit till sitt hälso- och sjukvårdskansli utan resultat. Detta är, som jag ser det, en av våra viktigaste frågor. Om vi tittar på hur utvecklingen för logopeder har blivit i Stockholm måste ju detta vara en av fackets hjärtefrågor: fler tjänster, snabb hjälp osv. Självklart skulle jag önska att offentlig sektor tog sitt förnuft till fånga, men om så inte är fallet måste vi via facket jobba för alternativ. För vår egen överlevnad, men främst för våra patientgruppers. Jag ber er Svenska Logopedförbundet – stå upp för våra patientgrupper och var smarta. Vi är proffs på kommunikation, lita på det och våga synas ännu mera! Gör en översikt över hur långa köerna är i landet och för vidare den informationen till fler än de som läser Logopednytt. Lobba för vårdavtal för logopeder på alla håll i Sverige. 

Vänliga hälsningar,
En logopedstudent som är övertygad om en positiv utveckling  för vår yrkeskår om vi bara jobbar på rätt sätt i rätt tid.
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Svenska Logopedförbundet svarar:

Det gör vi i Svenska logopedförbundets 
styrelse också och vi är helt övertygade 
om att du har rätt, det finns definitivt en 
stor möjlighet till positiv utveckling för 
vår kår. Du påpekar helt korrekt att de 
patientgrupper vi arbetar med finns där 
ute och att det inte råder brist på sätt på 
vilka logopeder skulle kunna underlätta 
tillvaron för dessa individer. Det är inte 
patienter det kommer att råda brist på, 
det är logopedtjänster! Detta beror delvis 
på att man i besparingstider drar in tjäns-
ter, men också på att våra patientgrupper 
inte längre finns på samma platser inom 
vården som tidigare och att logopeder 
inte självklart har följt med patienterna in 
i den nya vårdorganisation där till exem-
pel kommunerna har ett allt större 
ansvar.
 Du har också helt rätt i att vi inte har 
synts mer i TV och tidningar nu än tidi-
gare.  Det var inte heller det som var upp-
draget vi fick vid förbundsmötet, men  
ska förhoppningsvis i längden bli en följd 
av det.  
 Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta 
en strategisk plan för en vidgad arbets-
marknad och att arbeta med opinions-
bildande material med fokus på att höja 
kunskapen om vikten av logopedisk  
kompetens hos beslutsfattare inom kom-
mun och landsting.  Det här har vi också 
arbetat med på olika sätt under den del av 
mandatperioden som gått. 

Kommunikationshjälp
Svenska Logopedförbundets styrelse består 
av 11 personer, varav en arbetar halvtid 

för förbundet. Resterande personer arbe-
tar på frivillig basis. Vi har också begrän-
sade finanser.  Detta innebär att arbetet 
inte sker i raketfart och att vi måste  
överväga noga vad det är lönt att lägga tid 
och pengar på. Detta har vi bland annat 
bett SACO:s kommunikationsstrateg Jon 
Stenbeck om hjälp med. Det vi har kom-
mit fram till är bland annat att vi måste 
begränsa oss till en eller möjligen ett par 
frågor i taget. Det måste vara aktuella  
frågor där fler än vi deltar i debatten. 
 Just nu är en aktuell vårdfråga hur vi 
ska ha råd med alla sjuka äldre i den 
svenska vården, hur livskvalitén ska höjas 
för den här patientgruppen och vården i 
livets slutskede ska ges på ett värdigt sätt. 
Här har vi mycket att bidra med och det 
är också inom det här området vi i styrel-
sen just nu väljer att arbeta vidare. Detta 
innebär naturligtvis inte att våra andra 
patientgrupper är mindre angelägna eller 
har mindre behov av hjälp. 
 Vi blev också ganska snabbt klara 
över att vår idé med att utarbeta olika 
typer av material, om vi med detta avser 
olika typer av skriftliga alster, troligen 
inte är ett kostnadseffektivt sätt att föra 
upp våra frågor på agendan. Då blev  
frågan snabbt hur vi skulle hitta andra 
arenor att föra fram våra patienters behov 
och logopediskt omhändertagande som 
en naturlig del av hjälpen till patienterna. 
Almedalen framstår just nu som en sådan 
arena. Samarbete med andra paramedi-
cinska förbund, som dietister, arbetstera-
peuter och sjukgymnaster, som en annan 
möjlighet.  Det är just nu här vi kommer 

att arbeta vidare. Fler idéer kommer säkert 
att dyka upp längs vägen.

Statistik utan dödsfall  
väcker föga intresse
Att göra översikter och samla in siffror 
kring olika statistiska fakta är ett omstän-
digt och tidskrävande jobb som dessutom 
väcker mycket liten genklang i media. Du 
har naturligtvis rätt i att det på väldigt 
många ställen och för många av våra 
patientgrupper finns avsevärda köer och 
blir lång väntan både på bedömning och 
på behandling. Tyvärr tror jag att du får 
leta ganska länge efter en större icke- 
fråga i svensk media än kötider och 
sprucken vårdgaranti inom den svenska 
vården, i alla fall för patientgrupper som 
överlever utan vård… och det gör ju de 
flesta av våra patienter trots allt. 
 Du nämner vårdavtal för logopeder 
och vårdval. Vårdvalet som organisatoriska 
modell kommer naturligtvis inte att göra 
oss alla arbetslösa eller innebära logope-
dins undergång. Vad vi däremot måste 
vara klara över är att vårdvalen är här för 
att stanna och precis som alla nya organi-
sationsformer lider de olika modellerna 
av barnsjukdomar och dessa kan defini-
tivt bli ett problem för våra medlemmar,  
i alla fall tillfälligt. 
 
Starkare tillsammans
Avsikten med vårdvalen, oavsett hur de 
är utformade, är att underlätta nyetable-
ring och entreprenörskap inom vården. 
Detta inkluderar även logopeder. De 
ersättningsschabloner man sätter upp för 

Hej! 

Vad trevligt med en engagerad medlem  
som brinner för vårt yrke och vår kår.
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delser i olika delar av landet. Det mest 
effektiva sättet för oss som yrkeskår att bli 
synliga och märkas är genom att de 
enskilda medlemmarna. Kontakta lokala 
tidningar, radiostationer och tv-kanaler 
när något dyker upp. Lämna kommen-
tarer på tidningarnas hemsidor när en 
artikel som berör oss dyker upp i pressen. 
 När mandatperioden är över har för-
hoppningsvis delar av ovanstående arbete 
redan börjat märkas. Då kommer vi också 
att lägga fram en plan över ytterligare 
strategier för att synliggöra logopedin, 
bevaka logopeders intressen och bredda 
arbetsmarknaden.

Styrelsen genom 
Ulrika Guldstrand

vården kan däremot göra hela skillnaden 
mellan möjligheten att faktiskt etablera 
sig som privat vårdgivare eller för den 
offentliga vården att erbjuda kvalificerad 
vård. Den här debatten måste vi delta i 
och vi arbetar just på att organisera en 
utbildning för våra lokalfackliga företrä-
dare och ombuden på kansliet i den här 
frågan. Här har vi bett läkarförbundet om 
hjälp. Inom Saco-vård, en sammanslut-
ning av SACO:s samtliga vårdrelaterade 
förbund, kommer frågan att tas upp 
under kommande möte och följden av 
detta blir högst troligt en gemensam 
aktion av något slag. Här har vi betydligt 
större genomslagskraft tillsammans med 
andra som tycker som vi än vad vi skulle 
ha ensamma. 
 Att föra upp vårdköer och oaccep-
tabel arbetsbelastning, som blir en följd 
av detta, till sjukhusledning och adminis-
tratörer inom landstinget är uppdrag för 
våra lokalfackliga företrädare och chefs-
logopeder.
 Det är viktigt att kommentera just 
skillnaden i det som sker lokalt och det 
som är centralt eller nationellt. Det senare 
är styrelsens uppdrag. SLOF består av alla 
sina medlemmar och på det lokala planet 
är det just den enskilda medlemmen eller 
gruppen av medlemmar som har möjlig-
heten att föra kårens talan. Varför ska 
patienten skriva insändaren till lokaltid-
ningen, varför inte logopederna på mot-
tagningen? Att synas och höras mer i 
media är en sak för alla medlemmar.  
I SLOF har vi inga informatörer som 
bevakar och kommenterar aktuella hän-

”Just nu är en aktuell vårdfråga hur vi ska ha råd med alla sjuka 

äldre i den svenska vården, hur livskvalitén ska höjas för den här 

patientgruppen och vården i livets slutskede ska ges på ett värdigt 

sätt. Här har vi mycket att bidra med och det är också inom det 

här området vi i styrelsen just nu väljer att arbeta vidare.”
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Den 3–4 september var det dags för kursen i LSVT som hölls 
för andra gången i Sverige. Kursen anordnades av Neurologiska 
kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans 
med Svenska Logopedförbundet. De 86 deltagarna från Sverige, 
Finland, Estland och Norge anlände under torsdagsmorgonen 
till Victoriasalen i Linköping och hälsades välkommen av orga-
nisationsteamet. Alla fick varsin namnskylt samt en tygväska 
med information kring LSVT och ett ganska så tjockt kompen-
dium. Överraskande nog inleddes kursen med en tentamen 
som skulle ge försmak på vad vi skulle lära oss under de kom-
mande två dagarna. 
 
Forskare med kunskap och humor
Därefter var det dags för Dr. Lorraine Ramig och Dr. Cynthia 
M Fox att presentera sig. Dr. Ramig, som stolt berättade att hon 
hade svensk släkt i Värmland inledde föreläsningen med fakta 
om ursprung och teoretisk bakgrund till LSVT. De båda förfat-
tarna som har rest runt och lärt ut metoden i mer än 40 länder 
varvade teoretisk fakta med praktiska exempel och video- och 
röstinspelningar. Under dagen fick vi även besök av en patient 
med Parkinsons sjukdom som för några år sedan hade fått 
LSVT-behandling och som tillsammans med Dr. Fox visade 
upp en snabbgenomgång av programmet. På så sätt fortsatte de 
två forskarna att leda oss med mycket kunskap och humor 
genom programmet och drog sig inte heller för att själva inter-
agera i en terapeut/patient-situation för att visa upp vad 
behandlingen går ut på. 
 Dag två var det strax innan lunch och efter sista teorilek-
tionen dags för den riktiga tentamen.  Därefter fick vi blivande 
LSVT-terapeuter chansen att i en ”hands on” praktikgenomgång 
prova på och använda det vi just hade lärt oss. Vi riktar tack till 
de frivilliga patienter som vågade ställa upp på detta!
 
”I don’t love you anymore”
Sista delen av föreläsningen handlade om huruvida andra 
patientgrupper än Parkinsonpatienter skulle kunna ha nytta av 
behandlingskonceptet. Bland annat presenterades data och video-
inspelningar från barn med CP-skada. Att det inte alltid går som 
man tänkt sig syntes i ett video exempel, där en liten tjej hade trött-
nat på behandlingen och snabbt lyckades omvandla sin inlärda 
fras från ”I love you” till ”I don’t want to love you anymore”.   
 Reaktionerna bland deltagarna var övervägande positiva, 
men även delvis kritiska. Bland annat uppskattades den proffsiga 
och välgenomförda föreläsningen samt det om fattande mate-
rialet. Det som ifrågasattes var till exempel huruvida träningen 
verkligen har så mycket effekt på sväljningen och om det är 
försvarbart att använda den på svårt drabbade patienter med 
exempelvis Parkinson plus-sjukdomar.
 Sist men inte minst tackas organisationsteamet och alla 
frivilliga som ställde upp och gjorde den här kursen möjlig. 
Gratulerar till alla nyutexaminerade LSVT terapeuter!

teXt: Ulrike Schünemann, Angereds Närsjukhus
Foto: Inger Gilllholm

LSVt 
i Linköping 
– en sammanfattning

Logopeder i full koncentration.
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LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) 

LSVt är en evidensbaserad terapimetod 
för behandling av dysartri vid parkin-
sons sjukdom, men metoden har även 
prövats för personer med bland annat 
MS, stroke och cerebral pares. genom 
intensiv röstträning med inriktning på 
god kvalitet och röststyrka vänjs patien-
ten vid att använda en tillräckligt stark 
röst för att göra sig hörd och förstådd. 
devisen är tHINK LoUd. patienten 
övar intensivt dagligen under en 
månads tid.

�
dr Cynthia Fox och 
dr Lorraine Ramig 
sprider budskapet: 
”tHINK LoUd!”.

gör så hääär!
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en möjlighet att tillägna sig 

specialistkunskaper inom området 
neurologiska talstörningar

Som ett av resultaten av ett EU- 
finansierat sam arbete erbjuds nu 
en kurs för logopeder när det gäller 
diagnostik och intervention vid  
neurologiskt betingade talstörning-
ar (dysartri och verbal apraxi).  
Kursen inleds i september 2010. 

Kursen har planerats under lång tid i sam-
verkan mellan åtta olika institutioner i 
Europa. Många framstående forskare och 
lärare inom området har medverkat i plane-
ringen, vilket borgar för en högkvalitativ 
specialistkurs för yrkesverksamma logo-
peder. Kursen har tyngdpunkt på ett fler-
vetenskapligt perspektiv och tvärprofes-
sionell intervention och föreläsarna är logo-
peder, kliniska lingvister och neurologer. 
 Kursen vänder sig till legitimerade 
logopeder med ett särskilt intresse för 
neurologiskt betingade talstörningar. För 
att kunna genomföra kursen, måste del-
tagarna ha kontakt med patienter under 
kursperioden. Dessutom behöver del ta-
garna kunna genomföra kursen på engel-
ska, i tal och skrift.
 Kursen syftar till att främja evidens-
baserad verksamhet (diagnostik och 
intervention) genom en ingående analys 
av neurologiskt betingade talstörningar i 
relation till teori, klinisk tillämpning och 
senaste forskningsrön. Kursen kommer 
att ge specialistkunskaper som bidrar till 
utveckling av den egna professionella 
verksamheten och som kan bidra till en 
specialistprofil inom området. Kursen 
ges som en kurs på avancerad nivå gemen-
samt mellan Strathclyde universitetet och 
RWTH Aachen och ger 30 ECTS (hög-
skolepoäng). Dessa poäng kan sedan 
användas i en masterexamen i logopedi. 
 Kursen är utformad med hänsyn till att 
den ska vara genomförbar för en kliniskt 
verksam logoped och innebär en kombi-
nation mellan föreläsningar, eget arbete 
med olika typer av uppgifter och nätbase-
rade aktiviteter och kontakter. Föreläs-

european Clinical Specialisation  
in Motor Speech disorders  

– eCSMSd

ningarna äger rum under 3 olika intensiv-
veckor fördelade på tre olika universitet 
och utspridda i tid under 18 månader.

Följande tider och platser är  
planerade första gången kursen ges:

Vecka 1
13–17 september 2010, Strathclyde  
universitetet, Glasgow

Vecka 2
14–18 mars 2011, Karolinska institutet, 
Stockholm

Vecka 3
12–16 september 2011, RWTH Aachen

För att bli godkända måste deltagarna 
genomföra två arbeten, en klinisk fall studie 
och en projektplan. 

De som har utvecklat kursen är:
Dr Anja Lowit (kursledare) and professor 
Kate Mackenzie, Strathclyde University, 
Glasgow, Storbritannien, professor Bernd 
Kröger, RWTH Aachen, Tyskland, dr Nick 
Miller, Newcastle University, Storbritan-
nien, professor Matti Lehtihalmes, Oulu 
universitet, Finland, dr Lena Hartelius, 
Göteborgs universitet, Sverige, dr Ellika 
Schalling, Karolinska institutet, Sverige, 
professor Martin Bojar, Charles univer-
sitet, Tjeckien, and professor Corrado  
Angelini, Padova universitet, Italien.
 
För mer information om kursen och om 
hur man ansöker, besök hemsidan  
www.ecsmsd.eu eller kontakta kursledaren 
Anja Lowit a.lowit@strath.ac.uk. 
Upplysningar ges också av  
Ellika Schalling ellika.schalling@ki.se och 
Lena Hartelius lena.hartelius@neuro.gu.se

Jag gick kursen när den gavs i Helsingfors 
2008. Efter första dagen var jag eld och 
lågor och redo att sätta igång så snart 
jag kom till jobbet. Andra dagens hand
påläggning i grupp, med en patient 
omgiven av, som det kändes, en hel 
hord logopeder, svalkade lusten lite. 

Nu, i början av hösten dök han upp! Min 
första Parkinsonpatient där LSVT känts 
som ett givet alternativ. Lars (vi kan kalla 
honom så) talade med en typisk hypoki-
netisk dysartri, men kunde klämma i med 
ett rungande HALLÅ!, gammal militär 
som han var. Han berättade om hur hans 
fru hade svårt att höra vad han sade, om 
hur svårt det var att umgås på middagar 
där han knappt kunde få en syl i vädret, 
och där det han tänkt säga redan var över-
spelat innan han fick ordet. 
 Med tanke på hans långa färdvägar 
och min egen arbetsbelastning beslöt vi 
att pröva en omgång LSVT-X. Då har 
patienten två besök hos logoped i veckan 
och förväntas lägga lika mycket tid ytter-
ligare två dagar hemma förutom den dag-
liga träningen, och behandlingen ges över 
8 veckor i stället för sedvanliga 4 (Spielman, 
J.,et al (2007). American Journal of Speech-
Language Pathology, 16, 95–107).
 Efter första veckan berättade Lars 
med ett finurligt flin om en kräftskiva 
han varit på under helgen: ”Jag fick beröm 
för min sångröst”. Efter två veckor hade 
han börjat heja uppmuntrande på joggarna 
när han gick morgonpromenaden med 
hunden och så där fortsatte det. När jag 
efter fyra veckor frågade honom om han 
tyckte att träningen var tråkig eller krä-
vande så erkände han att han inte la så 
mycket tid på de obligatoriska dagliga 
övningarna, men tillade att han tränade 
aktivt varje dag. ”Det känns verkligen 
som att det här ger mig något”, sa han.
 När jag ringde häromdagen för att 
boka en ny tid (vecka sju) fick jag det här 
svaret: ”Vet du, jag känner att jag uppnått 
ett mål som jag inte ens riktigt visste att 
jag hade när vi började. Jag känner mig 
säkrare på mig själv, och är egentligen 
riktigt nöjd med tillvaron just nu.”
 Jag avskyr att bli lurad eller falla för 
reklam, och har ingen trängtan att agera 
frälst. Lars röst är fortfarande inte perfekt 
och det låser sig ibland så han får börja 
om. Men ändå. Kan det bli så mycket 
bättre än det där: ”Jag är riktigt nöjd med 
tillvaron just nu.”?
 Vi avslutade behandlingen per telefon 
och kom överens om att han hör av sig 
om en boosterdos behövs. Avslutnings-
frasen som vanligt: ”Tänk starkt”!

teXt: Malin Sixt Börjesson

LSVt… 
ett år senare

10
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Bakom det 140-sidiga dokumentet står en 
diger projektorganisation. Ulla Höjgård 
har varit projektledare i samarbete med 
enhetschefer, projektsekreterare, ekonomer 
och kommunikatörer vid Social styrelsen. 
Därtill har fyra professorer i geriatrik och 
omvårdnad, en hälsoekonom och en strateg 
vid Region Västerbotten ingått i ledningen. 
Det vetenskapliga underlaget har sam-
manställts av 45 ex per ter inom bland 
annat geriatrik, allmänmedicin, omvård-
nad, socialt arbete, neurologi, psykiatri, 
gerodonti, genetik, arbetsterapi, sjukgym-
nastik, socialgerontologi och alkohol-
forskning. Utifrån sammanställningen 
har en prioriteringsgrupp rangordnat  
olika tillstånd och åtgärder.
 Riktlinjerna innehåller rekommenda-
tioner för utredning och diagnostik av 
demenssjukdom samt läkemedels 
behandling. Olika aktivitetsformer och 
tekniska hjälpmedel värderas också, lik-
som former för boende, anhörigstöd och 
omvårdnad. Rapporten beskriver även 
ekonomiska och organisatoriska konse-
kvenser av riktlinjerna.
 Riktlinjerna har betydelse för alla 
som arbetar inom det geriatriska fältet, 
däribland logopeder. Socialstyrelsen 
rekommenderar (s. 23) att
 Hälso- och sjukvården och social-
tjänsten bör säkerställa ett multiprofes-
sionellt teambaserat arbete inom vården 
och omsorgen av personer med demens-
sjukdom (prioritet 2).

Man framhåller att multiprofessionellt 
arbete kan förebygga och minska beteende-
problem hos personer med demens samt 
minska anhörigas stress, även om den 
vetenskapliga grunden för rekommenda-
tionen är svag och delvis bygger på beprö-
vad erfarenhet. Som exempel på vilka 
som kan delta i multiprofessionellt arbete 
nämner Socialstyrelsen läkare, sjukskö-
terska, biståndshandläggare, enhetschef 
inom äldreomsorgen, demenssjuksköter-
ska, vårdbiträde, undersköterska, kurator, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och neuro-
psykolog. 
 Hur kan logopeder bidra till vård 
och omsorg av personer med demens-
sjukdom? Frågan berörs inte i det preli-
minära dokumentet – ingen logoped har 
medverkat i projektet – men det finns 
skäl att tro att logopediska insatser är av 
värde. En blick på utvecklingen i USA 
och ASHA:s ståndpunkter är belysande. 
(ASHA är det amerikanska professions-
förbundet för logopeder, audionomer och 
talforskare.) Från mitten av 1970-talet 
har amerikanska logopeder alltmer kom-
mit att anlitas för att bedöma kommuni-
kations- och sväljstörningar hos personer 
med demenssjukdom. ASHA har gett ut 
tekniska rapporter och dokument om logo-
pedens roll för personer med kognitivt-
kommunikativa funktionsnedsättningar. 
Den senaste rapporten, från 2005, lyfter 
fram logopedens uppgifter i screening, 
bedömning och intervention samt i  

rådgivning och utbildning av vårdgivare. 
Logopederna Kathryn Bayles (professor 
emerita vid University of Arizona) och 
Cheryl Tomoeda (University of Arizona 
College of Science) har varit drivande i 
det vetenskapliga arbetet under många år. 
 I Sverige bedriver logopeder på flera 
håll metodutveckling och klinisk forsk-
ning om kognitivt-kommunikativa stör-
ningar. Ännu torde ganska få ingå i 
demensteam, men det verkar troligt och 
rimligt att även svenska logopeder kom-
mer att finna sin plats och bidra till det 
interdisciplinära teamarbetet kring perso-
ner med demenssjukdom. Logoped-
programmen har en viktig uppgift i att 
erbjuda fördjupning på detta område, till 
exempel genom att föreslå och handleda 
examensarbeten på avancerad nivå.

Per Östberg
Leg. logoped, med. dr

Institutionen för neurovetenskap
Enheten för logopedi

Uppsala universitet

SLOF förbereder tillsammans med Per 
Östberg ett svar till SoS angående det  
faktum att logopeder inte nämns i texten. 
Även utbildningsanordnarna vid våra 
logopedprogram är intresserade av att 
vara med och svara.

Nationella riktlinjer 
för demensvård
Socialstyrelsen presenterade nyligen en preliminär version av sina nationella 
riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd för 
närstående. Riktlinjerna syftar till att stödja beslutsfattare i kommuner och 
landsting som fördelar resurser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård. 
preliminärversionen är öppen för synpunkter till sista november. den färdiga 
versionen beräknas komma i början av 2010.

Länk till den preliminära rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-236
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På habiliteringen i Jämtland arbetar vi i 
team där logopeden har en självklar och 
väl etablerad roll. Våra arbetsdagar ser 
väldigt olika ut beroende på vilket team 
man arbetar i. Arbetet i sig är varierande 
från dag till dag; ena dagen kan man åka 
18 mil enkel väg till Sveg för en ätbedöm-
ning av ett mindre barn, för att nästa dag 
sitta på kontoret på Frösön och skriva 
journaler och ringa samtal för brinnande 
livet.
 Arbetet är berikande på så sätt att det 
både innehåller arbete direkt med barnet 
och mer övergripande arbete så som 
utbildning av föräldragrupper och för-
skole- och skolpersonal. 
 Något som skiljer sig från flertalet 
andra habiliteringar är att vi gör utred-
ningar. Teamen vi arbetar i är multi-
professionella och organiserade efter 
diagnos. Arbetet är till stor del nätverks-
baserat och både morfar och förskole-
fröken måste tänkas in i behandlingsupp-
lägg och insatser. 
 Det är speciellt att arbeta i Jämtland 
på många sätt då det bland annat innebär 
fjällutsikt från fikarummet, att kunna gå 
på isen över Storsjön till jobbet, att träffa 
barn som utan tvekan vet vad en bak-
lastare är men aldrig hört talas om tunnel-
bana…
 Vi är fortfarande en överskådlig skara 
logopeder som arbetar här och det är 
trevligt att kunna identifiera alla logo-
peder i länet, både till namn och till utse-
ende. Det finns ett etablerat samarbete 
mellan oss landstingslogopeder, som för-
utom på habiliteringen finns på mottag-
ningen för allmänlogopedi och inom 
rehabilitering. På Frösön finns även Rett 
Center stationerat, där logoped Helena 
Wandin arbetar.
 Men det finns också vissa baksidor 
med att jobba i ett, till ytan, stort län. De 

långa avstånden gör det svårt att i prakti-
ken ge lika vård till alla. Man måste tänka 
på att försöka samboka långväga besök 
med andra vårdgivare, och samtidigt ta 
hänsyn till att barnet verkligen ska orka 
med att träffa flera personer samma dag 
som hon/han har suttit i bilen i 20 mil. De 
långa resorna ställer verkligen stora krav 
på barn, föräldrar och väglag! Med tanke 
på detta känns det väldigt roligt att Erik-
Olov Svedenbjörk, som är logoped på 
rehabiliteringen, nu startat upp ett sam-
arbete med hälsocentraler som gör det 
möjligt för rehabiliteringen att träffa 
patienter och nätverk via videokonferens. 
 En annan utmaning för oss inflyttade 
logopeder är alla dialektala ord och gram-
matiska regler som ställer till det. Hur är 
det till exempel egentligen med jamska 
superlativformen av liten? ”Ännu minner” 
(som vissa oberoende källor hävdar) eller 
”minst”? 
 Som logopeder i Jämtland ser vi med 
tillförsikt på framtiden. Det har tidigare 
varit svårt att tillsätta tjänster i länet men 
på senaste tiden har det inte varit ett 
 problem. Vi konstaterade på vår senaste 
logoped-afterwork att skaran nyanställda 
logopeder har växt till sig ordentligt. 
Nyanställningarna är dels resultat av 
 pensionsavgångar men också av att nya 
tjänster blivit tillsatta (i dessa besparings-
tider!). Särskilt roligt var det att träffa 
våra nya kollegor Signe Hens på vuxen-
habiliteringen och Maria Eriksson på 
hjälpmedelscentralen! 
 Avslutningsvis kan vi sammanfatta 
vår rapport med att vi trivs väldigt bra 
med att arbeta här i Jämtland. Titta in  
om ni har vägarna förbi!

Vid pennan
Emelia Carlsson och Anna Fröling 

 (som även arbetar på logopedmottagningen)

Rapport från habiliterings- 
logopeder i Jämtland

Vi arbetar i Jämtlands läns landsting på barn- och ungdomshabiliteringen. 
I Jämtlands län bor cirka 128.000 personer på en yta ungefär lika stor 
som danmark (49.443 kvadratkilometer). Länet omfattar Jämtland och 
Härjedalen och består av åtta kommuner. Habiliteringen i Jämtland är 
centraliserad till Östersund, närmare bestämt Frösön. 

Idag är fjällen dolda bakom molnen, så någon 
fjällutsikt från fikarummet kan vi inte skryta med.  
Istället får ni hålla till godo med Vallsundsbron 
som leder över till ”Annersia” (andra sidan sundet, 
alltså).
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Hur har dU det på jobbet? Skriv till Logopednytt och berätta!
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När min kollega Marie Karlsson och jag 
satt sista dagen på den inspirerande 
kursen med Aura Kagan: ”Living  
Successfully With Aphasia” i Stockholm 
i juni 2008 och Aura på sitt nord
amerikanska vis pressade oss att  
komma på projekt att fortsätta med på 
hemmaplan, utbrast Marie ”vi ger en 
kommunikationsbok till alla”. 

Vi hade flera gånger diskuterat varför det 
ofta är så svårt att få personer med afasi 
och deras anhöriga att använda alternativa 
kommunikationssätt, framför allt kommu-
nikationsböcker. Maries idé var att om alla 
i personalen på rehabiliteringskliniken 
där vi arbetar har en egen kommunika-
tionsbok utgör vi en modell för personen 
med afasi och dennes anhöriga. Vi använ-
der alltså denna bok med huvudsyfte att 
vara modeller (”här använder vi kommu-
nikationsbok – det är naturligt”), men en 
bieffekt blir också att underlätta kommu-
nikationen med personen vid till exempel 
småprat i korridoren. Personen med afasi 
får förstås också en egen individuellt 
anpassad kommunikationsbok. 
 Hur skulle vi då gå till väga rent prak-
tiskt? Det vore bra med en liten smidig 
kommunikationsbok som är lätt att bära 
med sig och en färdig mall för personalen 
att skriva ut från datorn så det inte skulle 
innebära alltför mycket merarbete. Det 
finns några kommunikationsböcker på 
hjälpmedelsmarknaden i lite olika storlek 
och utförande. Gemensamt för dessa är 
att de har plastpärmar på utsidan och 
sedan plastfickor inuti där man sätter in 
egna sidor. Det ingår som regel inget  
färdigt innehåll. Vi valde boken ”Pocket-
Sized med spiralrygg” eftersom det går 

Ropen skalla – kommunikationsbok åt alla!

bra att ha den i fickan, i en nyckelring i 
bältet eller i ett band runt halsen. Spiral-
ryggen gör att det går lättare att bläddra i 
den. Efter en del diskussioner om inne-
hållet kom vi överens om några allmänna 
sidor att ha i en mall (t. ex. siffror, klocka, 
karta över Sverige, en presentation av per-
sonen och dennes yrke, intressen, vecko-
dagar, månader, årtal). Viss personlig 
anpassning av mallen krävdes ändå för att 
få in sina egna personuppgifter och namn 
på familj och personliga intressen (om det 
önskades). Marie gjorde för detta ända-
mål en anvisning som bifogades mallen. 
 Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
där vi arbetar har patienter i både sluten- 
och öppenvård. Vi bestämde oss för att 
dra igång projektet inom slutenvården 
som har inneliggande patienter med hjärn- 
eller ryggmärgsskador. Där vårdas ibland 
personer med afasi och det kändes viktigt 
att börja när det fanns en aktuell patient 
på avdelningen så att personalen direkt 
kunde börja pröva att använda sina kom-
munikationsböcker. 

Obligatoriskt för personalen 
Vi fick våra chefers godkännande att starta 
projektet och att köpa in så många ”Pocket-
sized”-böcker som behövdes, samt deras 
sanktion för att deltagandet i projektet 
skulle vara obligatorisk för personalen. 
Det kändes viktigt att få med så många av 
personalen som möjligt på tåget från början 
och att se till att det inte rann ut i sanden. 
Vi har båda tidigare informerat personal 
på kliniken om alternativ kommunikation 
vid afasi och Supported Conversation men 
upplevt att trots intresse och god vilja är 
det svårt att få in metoderna i det vardag-
liga arbetet med patienterna på kliniken. 
Det verkar krävas mer än en enstaka före-

läsning för att få till stånd en förändring. 
 Så kom då vår första ”försökspatient”, 
vi kan kalla honom Arne. Arne hade en 
uttalad afasi men var redan från början 
mycket kommunikativ. Marie som hade 
logopedbehandling med Arne, tillverkade 
en personlig kommunikationsbok till 
honom. Parallellt med detta informerade 
vi om vårt projekt på ett personalmöte. Vi 
hade sedan ett tillfälle med ”Workshop” 
för personalen (uppdelat på två tillfällen 
så att alla skulle ha möjlighet att gå) som 
var obligatoriskt där vi informerade om 
hur man kan underlätta kommunikationen 
vid afasi, om syftet med kommunikations-
boken och lite praktiskt om hur man till-
verkade sin egen bok. Även vissa övningar 
med rollspel ingick. I personalen ingår 
undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgym-
naster, arbetsterapeuter, musikterapeut, 
läkare, kurator och logoped. Marie såg till 
att all personal fick mallen mailad till sig 
samt fick en ”Pocket-Sized-bok att sätta 
sidorna i genom att pricka av namnen på 
en lista. Nattpersonalen var undantagen. 
 
Omöjlig uppgift?
Hur skulle det gå? Ibland är det lätt att bli 
lite pessimistisk när man upplever att 
man flera gånger ”tjatat” om detta med 
alternativa kommunikationssätt vid afasi 
för personal i olika forum och sedan  
aldrig ser det användas i verkliga livet på 
kliniken. Då är det viktigt att komma ihåg 
att det sällan handlar om ovilja, utan att 
det faktiskt är svårt att ändra invanda 
kommunikationssätt. Om jag upplever 
att patienten med afasi förstår det mesta 
av vad jag säger, kan det kännas omoti verat 
att ta fram kommunikationsboken och 
peka i den, bara för att vara modell. Vårt 
sätt att prata med varandra öga mot öga 

Figur 1. I figuren ovan syns resultatet av första  
ut värderingen. det som efter frågades var om per-
sonen sparat över mallen på datorn, gjort personlig  
anpassning av den (ändringar), om man har boken 
med sig och om man använt boken någon gång. 

Figur 2. I figuren ovan syns resultatet av andra  
utvärderingen en månad senare. 

på rehabiliteringskliniken får personalen vara modell
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blir ju på något sätt avbrutet när vi ska titta 
i kommunikationsboken och samtalsflö-
det hejdas. Det tar tid att vänja sig vid 
detta nya sätt att kommunicera. Därför 
kändes det väldigt roligt att i korri doren 
se en sjukgymnast ta fram sin lilla kom-
munikationsbok ur fickan för att försöka 
komma fram till vad Arne menade. Hade 
vi äntligen lyckats med det som ibland 
kan kännas som ett omöjligt företag? För 
att få svart på vitt hur personalen upplevt 
det hela och hur mycket de använt sin 
kommunikationsbok, gjordes en skriftlig 
utvärdering. Cirka en månad efter pro-
jektets början gjordes den första utvärde-
ringen, sedan en till efter ytterligare en 
månad (se figur 1 och 2). Tyvärr fick vi ett 
visst bortfall, 11 i personalgruppen svarade 
på utvärderingen vid varje tillfälle. Detta 
var vid första tillfället ungefär hälften av 
dem som hade fått boken och vid andra 
tillfället ännu något mindre andel då 
ytterligare några hunnit få den. Att vissa 
valde att inte svara kan ha flera orsaker. 
En del i personalgruppen som haft gan-
ska lite med Arne att göra valde kanske att 
inte svara. Informationen kanske inte nåd-
de fram till alla. I resultatet kan märkas att 
antalet som använt boken sjunker något 
vid andra utvärderingstillfället. Vi vet tyvärr 
inte om det är exakt samma personer som 
svarat vid båda tillfällena, vilket kan vara 
en förklaring. En annan kan vara att per-
sonalen var mer ”laddade” att använda 
boken när projektet precis börjat och/eller 
att de i takt med att de lärde känna Arne 
ännu bättre kände mindre behov av att 
använda den. Det var även något färre 
som angav att de hade sin bok med sig vid 
andra utvärderingen. 

Pågående arbete
Vi har sedan första patienten haft ytterli-
gare tre patienter där det varit  aktuellt att 
använda kommunikationsbok. Marie har 
gjort personligt utformade kommunika-
tionsböcker till patienterna samt peppat 
personalen och även anhöriga att använda 
sina böcker i kommunikationen med 
patienten. Vi har märkt en viss nedgång i 
användandet hos perso nalen och tänker 
att vi nästa gång det kommer en lämplig 
patient behöver ge personalen en ”upp-
fräschning”. Vi tänker även inleda projek-
tet inom klinikens dagrehabilitering när 
det kommer en lämplig patient. Vår för-
hoppning är att även efterföljande vård-
givare, anhöriga och assistenter ska fort-
sätta uppmuntra patienten att använda  
och utveckla kommunikationsboken. En  
kom munikationsbok måste användas och 
utvecklas precis som alla andra kommu-
nikationssätt för att uppnå så bra kom-
munikation som möjligt på rätt nivå. Vi har 
ännu inte planerat någon uppföljning av 
användandet av kommunikationsboken 

pocket-Sized med spiralrygg och exempel på innehåll.

längre fram i vårdkedjan, efter det att 
patienten skrivits ut från kliniken. Det 
skulle förstås vara intressant att skicka 
hem en enkät till patienten några månader 
efter utskrivning för att få reda på om 
boken fortfarande används. Dock har vi 
ryktesvägen fått höra att vår första projekt-
patient Arne använt sin bok för att för-
klara något vid ett besök på en mottag-
ning här på kliniken flera månader efter 

utskrivning. Det kändes oerhört roligt! 
 Har ni tankar och funderingar eller 
vill veta mer om projektet får ni gärna 
kontakta oss: 
maria.ulrici@lio.se, marie.a.karlsson@lio.se

teXt oCH Foto: Maria Ulrici, Leg logoped
Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Universitetssjukhuset, Linköping
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Studentuellt

När sju av tio studenter på landets hög-
skolor och universitet har studiemedel 
som försörjning är detta en fråga av 
yttersta vikt, totalbeloppet på studiemed-
len är avgörande för att studenterna ska 
kunna täcka sina levnads- och studie-
kostnader under studietiden. Kanske lite 
extra när hyrorna är på väg stadigt uppåt 
och nivåerna på studiestödet inte har följt 
samma utveckling, kostnaderna för att bo 
är en särskilt stor del av just studenternas 
utgifter.
 Regeringen presenterar nu en två-
delad studiemedelsreform som en del av 
den nya budgeten. Man vill göra en total-
höjning av studiemedlen med 430 kronor 
i månad, framför allt är det lånedelen som 
höjs med cirka 390 kronor per månad, 
bidragsdelen justeras upp med 40 kronor 
per månad. I praktiken kommer det att 
innebära att en student som läser på hel-
tid med fullt studiestöd kommer att få 
350 kronor mer varje månad. Detta efter-
som det så kallade prisbasbeloppet kom-
mer att sänkas under 2010 och studie-
medlet liksom andra stödsystem är kopp-
lat till det. När priserna har gått upp i 
samhället under senare år har studiemed-
len ökat automatiskt. På grund av de svaga 
prisförändringarna just nu sänks prisbas-
beloppet nästa år. Den andra förändring-
en som planlagts förutom att höja nivån 
på studiemedlet är att höja fribeloppet 
med cirka 30 000 kronor från januari 
2011 så att det blir möjligt att tjäna mer 
pengar både under sommaren och under 
terminerna utan att studiemedlet påver-
kas. De här förslagen hör till regeringens 
höstbudget och ska först godkännas av 
riksdagen nu i december innan de blir 

verklighet, dock talar mycket för att 
besluten kommer gå igenom. Förslagen 
har uppmärksammats i media och oav-
sett studieinriktning blev det nog ett litet 
glädjeskutt för studenter landet över när 
det offentliggjordes och de flesta håller 
nog tummarna för att förslagen ska klub-
bas igenom.
 350 kronor kan kanske låta som en 
droppe i havet och för vissa kanske det 
inte kommer att göra särskilt stor skill-
nad. För andra så kan det här vara just 
den droppen som gör att man slipper 
vända på varje liten slant efter att räk-
ningarna är betalda eller att det blir det 
lilla tillskottet som behövs för att kunna 
klara av alla räkningar. Visst hade man 
kunnat önska sig mer särskilt nu när det 
ekonomiska läget är sämre än på länge, 
men man får se detta som ett steg i någor-
lunda rätt riktning om förslagen god-
känns. Tjockleken på vare sig den egna 
eller föräldrarnas plånbok ska aldrig vara 
avgörande för om man väljer akademiska 
studier eller inte utan det egna intresset 
ska vara avgörande så långt som möjligt. 
Ett något högre studiemedel kan kanske 
vara hjälp på traven för att göra studier på 
högre nivå mer tillgänglig för alla.
 Tillskottet i kassan om studiemedlen 
höjs kanske kan glädja logopedstudenter 
lite extra då praktikperioderna kan ut göra 
en extrapost i kassaboken. Totalt sett har 
vi på Umeå universitet sex praktikperio-
der som ska täcka olika arbetsområden 
inom logopedyrket, under dessa perioder 
kan man bli utlokaliserad i hela norra 
regionen.  Även fast universitetet står för 
en tur- och returresa kan man nog vilja 
resa ”hem” någon extra helg under prak-

tikveckorna och detta bekostas av eleven 
själv. Att för ungefär en månads tid byta 
hem och bostadsort kan även det med-
föra en del extrakostnader även fast uni-
versitetet även där gör en insats och ord-
nar så att man har någonstans att sova 
och husera om kvällarna om man inte 
hamnar i norra regionen under praktik-
månaden, annars står mottagande lands-
tinget för detta. Så förhoppningsvis kom-
mer studiemedelsreformen att göra prak-
tiken till en ännu mer positiv upplevelse. 
Och apropå praktiken, det har redan nu 
börjat fladdra fjärilar i min mage inför 
den första praktiken för kurs VII här i 
Umeå. Hittills har vi mest snuddat vid de 
mer logopedinriktade ämnena och istäl-
let fått baskunskaper inom både anatomi, 
lingvistik och psykologi. Kanske inte så 
oväntat eftersom vi precis påbörjat vår 
andra termin i skrivande stund och bas-
kunskaperna måste komma först för att 
kunna underlätta längre fram men det 
dröjer förhoppningsvis inte allt för länge 
tills vi får börja med det lite mer yrkes-
inriktade så att vi kan göra ett bra jobb på 
den första praktiken. Känns väldigt kon-
stigt att vi i min klass om ett halvår ska 
hjälpa till med bedömning och utvärde-
ring av barn, kanske till och med att göra 
helt egna bedömningar! Skrämmande 
men spännande. Nu kommer vi inte bara 
att vara akademiskt rustade när praktik-
perioderna drar igång utan även lite mer 
ekonomiskt förberedda med lite extra 
pengar i fickan ut på landets logopedmot-
tagningar.

Julia Andersson
kurs VII, Umeå

Sverige brukar ses som ett land med ett generöst studiestöd med bidragssystem och 
lånemöjligheter för den som vill studera. Ändå har många studenter svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Man har för lite pengar till kurslitteratur och hyra, måste jobba 
extra eller kanske låna av vänner och familj för att få ekonomin att gå runt vissa 
månader. Utredningar beställda av regeringen visar att endast var femte studerande 
tyckte att studiemedlen helt täckte levnadskostnader under studietiden och nästan 
hälften av de tillfrågade i studien tyckte att studiemedlen var otillräckliga. 
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Lediga platser & kurser

Akademiska söker logopeder
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring

verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.

Ett av de internationellt mest välkända receptiva  

grammatiska språktesten, som är konstruerat av 

Dorothy Bishop, finns nu i en svensk normerad 

version avsedd för åldern 4:0—16:5 år. 

Med hjälp av TROG-2 kan man kartlägga barns och 

ungdomars grammatiska kompetenser och få in-

formation om förståelseproblemens beskaffenhet, 

och utifrån det planera åtgärder. 

TROG-2
Test for Reception of Grammar-2

Läs mer på www.pearsonassessment.se

Testet är konstruerat så att det begränsar andra 

språkliga faktorers inverkan på testresultatet, 

 såsom auditiv diskriminering, bristande ordförråd 

och begränsad arbetsminneskapacitet.

TROG-2 består av 80 flervalsuppgifter som är in-

delade i 20 block om fyra uppgifter. Varje enskilt 

block mäter en specifik grammatisk konstruktion. 

Inga verbala svar krävs.

Testresultat utvärderas i relation till hur jämnåriga 

i normeringsurvalet presterade. Det finns även 

möjlighet att göra ett antal kvalitativa felanalyser i 

relation till framtagna kriterier.

De som ingick i den projektgrupp som har 

 ansvarat för normeringsarbetet är: med dr och  

leg logoped Carmela Miniscalco, enheten för 

logopedi Göteborgs universitet, professor och leg 

psykolog  Annika Dahlgren Sandberg samt fil lic 

Jakob Åsberg, båda vid psykologiska institutionen 

Göteborgs universitet.

 löneenkät 
www.dik.se/enkat

2009

Vad har du i lön?
Nu är det dags för årets löneenkät. Lönestatistiken  
är av central betydelse för att DIK ska kunna svara på dina 
frågor om lön. Utan din medverkan – ingen lönestatistik.

Svara på enkäten även om du inte är klar  
med din löneförhandling för 2009.

Enkäten hittar du på www.dik.se/enkat
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Vill du arbeta med Sveriges 
enda logopediska rikssjukvård?

Intensiv stamningsterapi söker  
samordnare!

Mottagningen för logopedi och foniatri  
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
i Göteborg söker 50 % logoped till  
Intensiv stamningsterapi.

Arbetsuppgifterna är att samordna, organisera 
och utveckla verksamheten. Du bör ha erfaren-
het av stamningsbehandling. Ev. finns möjlighet 
att arbeta kliniskt på mottagningen på övrig tid. 
Tillträde enl. överenskommelse.
Senast 091116 vill vi ha din ansökan.

Kontakta: Vårdenhetschef Malin Abrahamsson, 
tel. 031-342 33 23, mobil. 0702-00 43 68,  
malin.abrahamsson@vgregion.se eller  
Samordnare Chris Ramberg, tel 031-342 19 77, 
mobil. 0705-84 14 71  
christina.ramberg@vgregion.se

Skicka ansökan till: SU/Sahlgrenska
Mottagningen för logopedi och foniatri
Gröna stråket 11, 413 45 Göteborg

Umeå universitet söker...

Universitetslektor  
i logopedi
Vikariat till och med den 30 juni 2010.
Läs mer på www.jobb.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Olycksfallsförsäkring:
Lyckligtvis är den gratis
under hela studietiden.

www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

När du är studentmedlem i förbundet.

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 1

Du lever livet.
Vi har försäkringarna
för ditt liv.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20.

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 1

Symposium

Äta mat 
En glädjekälla eller ett problem

Åkerblads Hotell, Tällberg 2010.01.21-22

Dysfagi och tuggsvårigheter, teamsamverkan i dysfa-
gibehandlingen, god matkultur,

måltidskvalitet i omsorgen, ätstörningar.

Föreläsare: 
Margareta Gonzalez-Lindh, logoped, Gävle, 

Mary Hägg, med. dr, sjhtdl. Hudiksvall, 
Madeleine Wertsén, övertdl, Mölndal, 

Lena Gustafsson, coordinator Göteborg, 
Helena Löfhede, logoped, Göteborg, 

Ulrika Bökman, dietist, Falun, 
Carl Jan Granqvist, professor, Grythyttan, 
Göran Karlsson, leg psykoterapeut, Mora, 

Kicki Kyhle, leg psykolog, Säter, 
Wivianne Sjöberg, övertdl Göteborg, 

Camilla Sparring, “Matupproret”, Svärdjö

Kursavgift: 3 400 kr. Logikostnaden tillkommer
Anmälan senast 2009-11-23

Upplysningar och anmälan: www.nfh-sverige.se

Nordisk förening för Funktionshinder 
och oral Hälsa
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Landstinget i Östergötland

Enhetschef
Talvården, Universitetssjukhuset i
Linköping

Låter det intressant för dig? Kontakta
verksamhetschef Elina Mäki-Torkko
013- 22 25 12
 
Sista ansökningsdag är den 11 november 2009.

Läs mer om tjänsten på www.lio.se/jobb

www.lio.se

Hej!
Fick tipset om denna youtube-länk av talpedagoger i Norrköping i samband med 
handledning. de flesta av oss arbetar väl inte med dialekter, men jag har själv gjort 
det på dåvarande Scenskolan i göteborg.
www.youtube.com/watch?v=DSX0ZKfD8gc&feature=related
Lyssna och njut!

Hälsningar,
eva Lundälv, privatpraktiserande logoped i göteborg

Barns 
hälsa
Majblomman utlyser 1 miljon kronor per år i 
forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig, 
pedagogisk och medicinsk forskning om barn och 
barns levnadsvillkor. 

Majblomman beviljar medel till projekt som syftar till
att förbättra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige 
genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota 
och lindra sjukdom och funktionsnedsättning.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forsknings-
program under uppbyggnad ges hög prioritet. 
Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva 
kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning 
av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 
2009-12-01. Blankett och mer information finns att 
hämta på www.majblomman.se  fr. o. m. 2009-09-30.

Alla barns blomma 
Majblommans Riksförbund har möjlighet att dela ut forsknings-
bidrag tack vare att drygt 100 000 barn runt om i hela Sverige 
samlar in pengar genom att sälja majblommor. Majblomman är 
Sveriges största barnhjälpsorganisation. Vi ger bidrag till enskilda 
barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommar-
läger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! som syftar till 
att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem.

Majblommans Riksförbund, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg. 
Telefon 031 - 60 68 90. www.majblomman.se

Personlig  
vägledning 
per telefon  

karriärservice
DIK:s karriärservice för dig 
som vill maximera dina 
möjligheter i arbetslivet! 
Boka tid – karriar@dik.se  
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Kurskalendariet

SÖKs kursdagar i höst:
 
5 november: Blisskurs för personal kring vuxna  
bliss användare (målgrupp är ffa assistenter, personal  
i daglig verksamhet, gruppbostad, osv. så sprid gärna  
informationen vidare).
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson. 
plats: Malmö

13 november: Nationellt TAKK-seminarium. 
plats: Lund
 
26 november: Uppföljning metodkurs Grafisk AKK. 
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson.
plats: Malmö

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

SÖKs kursdagar i vår:
 
2 mars Metodkurs GAKK – Grafisk AKK. 
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson. 
plats: Malmö

23 april Nationellt seminarium kring Grafisk AKK – 
GAKK. plats: Lund

6 maj Blisskurs för personal kring vuxna blissanvändare  
(målgrupp är ffa assistenter, personal i daglig verksamhet, 
gruppbostad, osv. så sprid gärna informationen vidare).
Ansvariga: Boel Heister trygg och Ida Andersson. 
plats: Malmö

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

Dags att anmäla abstracts till 
Örebrokonferensen HAB2010, 13–15 april 2010

Formulär med anvisningar hittar du på 
http://www.orbroll.se/hfcabstract.

deadline för abstractinlämning är den 1 nov 2009.
Inom kort kommer vi att publicera konferens programmet  
på vår webbsida:
www.orebroll.se/orebrokonferensen

DART 
 
har platser kvar på följande kurser i höst. Du hittar mer 
information och kan anmäla dig på www.dart-gbg.org. 

17 november: Introduktion till PECS – Picture Exchange 
Communication System
Kursledare: Ulrika Aspeflo, leg logoped 

19 november: Barn med autism: leka, samspela och  
kommunicera. 
Kursledare: gunilla thunberg, leg logoped och fil dr samt 
Ulrika Aspeflo, leg logoped.
Kursinnehåll: utifrån en genomgång av kommunikations- och 
lekutveckling och en presentation av specifika svårigheter hos 
barn med autism kommer du att få konkreta uppslag när det 
gäller hur lek kan anpassas och hur AKK kan användas som 
stöd. Lust och glädje som drivkraft står i fokus under hela dagen. 
              
24 november: Skicka SMS med symboler  
– halvdagsseminarium.
Kursledare: Ingrid Mattsson-Müller, Leg logoped och Margret 
Buchholz, leg arbetsterapeut 

25 november: Evidens för AKK  
– halvdagsseminarium. Höstens tema är AKK- och kommuni-
kationsinsatser för personer med downs syndrom.
Seminarieledare: gunilla thunberg och Ulrika Ferm, båda 
leg logoped och fil dr samt Britt Claesson, AKK-pedagog

26 november: SymWriter – grundkurs

27 november: InPrint

1 december: Programsnickaren

3 december: Att samtala med personer som använder AKK. 
en kurs som vänder sig till kuratorer och psykologer – tipsa 
dina teamkollegor inom habiliterings- och rehabiliterings-
verksamhet!

Kommunicera Mera – att skapa en god  
kommunikativ helhetsmiljö

Målgrupp: personal som möter personer med kommunikati-
va funktionsnedsättningar
Tid: 27 november 2009
Plats och arrangör: Ågrenska, Lilla Amundön Hovås (göteborg)
Föreläsare: Logoped gunilla thunberg samt specialpedago-
gerna AnnCatrin Röjvik, Astrid emker och Katrina Johansson
För mer informaton: www.agrenska.se/kurser
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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 Hanna Hansson hanna.hansson@eslov.se eslövs kommun 

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  

Västragötaland 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 Lisbeth grimlund lisbeth.grimlund@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus 

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



➽  Bilder från ASHA

➽  dIK-kongressen i korthet
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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

B

Skaffa större 
nätverk!
Många kollegor har redan hittat varandra  
på internet, i nätverk för olika logopediska 
specialiteter. 

Inom nätverken avhandlas såväl stort som 
smått – kluriga patientfall, vem som ska gå  
på konferensen, behandling med evidens  
och vilka standardvårdplaner som ska  
tillämpas inom olika diagnoser. 

på denna adress: http://lists.mrfriday.com, 
kan du hitta barnlogopeder, dysfagilogo peder, 
dyslexilogopeder, fus-logopeder, hablogopeder, 
neurologopeder och stamningslogopeder. på 
www.logopedi.nu finns ytterligare en mötes-
plats på nätet för logopeder.

Känner du till fler nätverk och nätverks-
adresser kan du gärna skicka in dem till  
logopednytt@dik.se för lite extra spridning.

Vi fick ett mail ...
... från per palo-Fredriksson, som arbetar som logoped vid tal-  

och språkcentrum i Sollentuna på Brageskolan. detta är en  

’segregerad’ skola för gravt språkstörda barn åk 1–9. ”Vi har 61  

elever på skolan där ca 40 anställda (fyra logopeder!) arbetar i en 

mycket anpassad miljö med specialistkompetens. Jag skriver till  

er med anledning av att vår skola står som värd för 2010 års 

Språkklass konferens, vilket jag bedömer kan vara av intresse för 

alla våra logoped kollegor ute i landet!” och vad är då språk-

klasskonferensen, undrar vän av ordning?  

Jo: ”Språkklasskonferensen är en konferens för i första hand  

personal som jobbar i tal- och språkklasser och den kommer  

innebära före läsningar, utställare samt chans till snack med kolle-

gor från hela landet. Föreläsningarna skall ha temat språkstörning 

och tanken är att de skall behandla varierande aspekter av proble-

matiken, som till exempel social utveckling och skillnaden mellan 

dyslexi och språkstörning.” Språkklasskonferensen äger rum 6–7 

maj på Scandic Star Hotel i Sollentuna. programmet är ännu inte 

spikat, men håll utkik – mer information dyker upp här i kurskalen-

dariet när det börjar dra ihop sig!
LN-red


