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Den 1 januari 2007 infördes vårdvalet som en ny modell för att
organisera vården i Halland. Året efter infördes vårdval i
Stockholms läns landsting och i Västmanland. Tre modeller med
samma namnet ”vårdval”, men tre inbördes mycket olika modeller.
Den uttalade ambitionen med vårdvalen är att patienternas frihet att välja
var, hur och av vem vården ges ska öka. Ekonomisk styrning av vården
genom att patienterna aktivt väljer vårdinrättning och ökad etableringsrätt för privata vårdgivare är ingredienser i alla vårdvalsmodeller. Detta
hoppas man i sin tur ska leda till en effektivare, mer tillgänglig och billigare vård, framför allt inom primärvården.
Inför införandet av den första vårdvalsmodellen och diskussionerna
om de därpå följande modellerna hoppades SACO:s vårdförbund på att
tillsammans kunna påverka modellen som infördes. Genom en samlad
aktion där man enades om en modell för primärvård som de olika professionerna ställde sig bakom hoppades man få politikernas öra. Man var
alltså inte kritisk till att vården omorganiserades, men hoppades på att
denna förändring skulle ske genom en nationell modell som byggde på
professionskunskap och kompetens snarare än ekonomi. Detta skulle
också ge lika vård i hela landet, oavsett om vården gav av privata aktörer
eller det offentliga. Så blev inte fallet.
Riksdagen har sedan införandet av de första vårdvalsmodellerna
stiftat en lag, Lagen om valfrihetssystem (LOV), som innebär att vårdvalssystemet sedan årsskiftet är obligatoriskt i organisationen av primärvård
i landets alla landsting och regioner. Vårdvalen är alltså här för att stanna.
De vårdval som redan har införts har inneburit väldigt olika saker för
logopederna som arbetar i de berörda landstingen. Vårdvalet i Stockholm
är troligen den modell som har inneburit störst förändringar ur logopedisk
synvinkel. Det har sedan införandet av modellen startat många p
 rivata
logopedmottagningar som arbetar med auktorisering från landstinget.
Även för landstingets egna mottagningar har spelreglerna ändrats drastiskt.
Under februari kommer SLOF att genomföra en enkät bland Stockholms
logopeder för att samla in åsikter om vårdvalet och dess påverkan på den
logopediska verksamheten i länet. Dels för att få veta vilka åsikter och
erfarenheter våra kollegor har om och av modellen, och dels för att få
reda på vilket stöd logopederna upplever att de behöver från sitt förbund.
Den 9/3 kommer SLOF att organisera en utbildningsdag för de lokalfackliga företrädarna, ombudsmän från kansliet och representanter för
PLOG angående vårdval. Dagen kommer att innehålla information om
olika vårdvalsmodeller och en presentation av den information som den
då genomförda enkäten gav.
Hur vården organiseras och vilken plats vi logopeder får i den organisationen kan påverka både vår arbetssituation och våra patienters tillgång
till vård mycket. Det är därför viktigt att vi är orienterade kring var i
vårdhierarkin vi blir placerade och att vi arbetar aktivt för att inte
glömmas bort i den här stora förändringen av den svenska vården.

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

• E
 n representant från styrelsen deltog
den 10/12 i ett seminarium anordnat av
PRO med avsikt att ”hitta lösningar för
en effektivare och säkrare vård och omsorg, genom bildandet av team för äldre
personer inom vård- och omsorgsverksamheten.”
• S tyrelsen sammanträdde den 15/12
per telefon.
• D
 en 15/1 arrangerade Prioriteringscentrum ett möte kring prioriteringsarbete inom olika vårdförbund. Mötet
rörde särskilt möjligheterna till utveckling och samverkan, samt behov av
och möjlighet till stöd i prioriteringsarbete. Till mötet var förutom SLOF
även Dietisternas Riksförbund,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter,
Legitimerade Sjukgymnasters Riks

förbund, Svensk Sjuksköterskeförening
och Vårdförbundet inbjudna. En
representant från styrelsen deltog för
vår räkning i mötet.
• U
 nder början av året kommer de första
planeringsmötena inför Almedalen
2010 att hållas inom SACO. Representanter från styrelsen kommer att delta
för att inventera våra möjligheter att
medverka aktivt i arrangemang under
Almedalsveckan. Diskussioner kring
detta förs aktivt med intresseförbund
och förbund inom SACO-vård.
• D
 en 4–5/2 arrangerar DIK en arbetskonferens angående den nya modell för
DIK:s arbete med yrkesfrågorna som
ska sjösättas under den nu påbörjade
mandatperioden. Alla ledamöter från
delföreningarnas styrelser och DIK

S tudent är inbjudna att delta. Flera
representanter från SLOF kommer att
delta i konferensen.
• SACO-vård sammanträder den 8/2
i Sveriges Veterinärförbuds lokaler.
• Styrelsen sammanträder nästa gång
den 28/1 styrelse i Akademikerhuset
i Nacka.
Styrelsen
genom Ulrika Guldstrand

FJÄRDE NATIONELLA KONFERENSEN

I LOGOPEDI
Vi fortsätter att bygga broar mellan forskning och klinik
Den fjärde nationella konferensen i logopedi kommer att äga rum den 18–19 november 2010
på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping. Vi kommer att fortsätta med information/
föreläsningar om evidens och implementering. Konferensen kommer att bestå av huvudföredrag,
kortföredrag och workshops. Hjälp oss att skapa denna konferens genom att bidra med kort
föredrag. Vi välkomnar examensarbeten och rapporter från seniora forskare.
Information och direktiv om abstracts finns på www.lj.se/logopedi
Abstracts skall vara Anette Lohmander tillhanda senast 2010-08-15 anette.lohmander@ki.se
Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen är 2010-10-01
Upplysningar: Cheflogoped Birgitta Henning, tfn 036-32 17 39, birgitta.henning@lj.se
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SLOF:s svar angående demensriktlinjerna
I Logopednytt nummer 7, 2009 fanns en artikel om Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för demensvård skriven av logoped Per Östberg vid
Uppsala Universitet. Artikeln beskrev i korthet innehållet i riktlinjerna
och hur dessa tagits fram. Per påpekade i sin artikel det anmärkningsvärda i att ingen logoped varit med i projektarbetet kring riktlinjerna
och att logopediska insatser inte heller omnämns i dokumentet.
Den version av riktlinjerna som presenterades i augusti 2009, och som artikeln kommenterar, är en preliminär version. Den
färdiga versionen av dokumentet beräknas
komma under sommaren 2010. Fram till
utgången av november 2009 fanns det möj
lighet att kommentera innehållet i riktlinjerna, vilket SLOF också gjorde.
Tillsammans med representanter för
enheterna för logopedi vid universiteten i
Göteborg, Lund, Linköping, Umeå, Uppsala
och Karolinska Institutet i Stockholm
lämnade SLOF in en skrivelse som framförde synpunkter på det faktum att logopeder inte fanns omnämnda i dokumentet
trots att personer med demens får kommunikationssvårigheter av sin sjukdom.
I Sverige ingår logopediska insatser
ännu inte som en självklarhet i omsorgen
kring personer med demenssjukdom. På
flera håll i landet arbetar logopeder dock
med metodutveckling och klinisk forskning
kring den typ av kognitivt-kommunikativa
funktionsnedsättningar som personer
med demens drabbas av. Värdet av logopediska insatser vid demens är inte heller
okänt. I USA arbetar logopeder sedan
lång tid med kommunikationsstörningar
och sväljsvårigheter hos demenssjuka
personer, både i bedömning och vid
intervention.
Vår förhoppning är att Socialstyrelsen
nu uppmärksammar att logopeder bör
finnas med i de multiprofessionella team
som de rekommenderar i vården av
demenssjuka och att logoped finns med i
projektgruppen när riktlinjerna så småningom ska revideras.
		
Styrelsen
genom Ulrika Guldstrand
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Läs om Per Östbergs artikel på
www.dik.se/filer/slof/logopednytt/2009/nr7/HelaTidningen.pdf.
Socialstyrelsens riktinjer:
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer

Svenska logopedförbundets åsikter angående Nationella riktlinjer
för vård och omsorg om personer med demenssjukdom
Socialstyrelsen presenterade i augusti en preliminär version av nationella riktlinjer för
vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd för närstående.
Svenska Logopedförbundet (SLOF) har tagit del av dokumentet och vill härmed lämna
sina synpunkter.
SLOF välkomnar initiativet till riktlinjer och det breda kunnande om demens som
engagerats i projektorganisationen, där framstående experter inom så skilda
områden som pediatrisk genetik och alkoholforskning fått komma till tals. SLOF
ställer sig också positivt till Socialstyrelsens rekommendation (sid. 23) att Hälso- och
sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat
arbete inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom (prioritet 2).
Som exempel på vilka som kan delta i multiprofessionellt arbete nämner
Socialstyrelsen (sid. 23) läkare, sjuksköterska, biståndshandläggare, enhetschef inom
äldreomsorgen, demenssjuksköterska, vårdbiträde, undersköterska, kurator, arbets
terapeut, sjukgymnast och neuropsykolog.
Mot bakgrund av rekommendationen undrar SLOF hur logopeder kan bidra till
vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Frågan berörs nämligen inte i
det preliminära dokumentet. Det är också något anmärkningsvärt att ingen logoped
har medverkat i projektet, trots att svenska logopeder är aktiva inom klinisk demensforskning (se bilaga A) och logopediska insatser kan vara av värde för demensvården.
Demenssjukdomar medför ofrånkomligen kommunikationsnedsättningar av
olika slag. Riktlinjerna tar också upp kommunikation på 20 ställen. Logopeder utbildas
genom ett fyraårigt program vid medicinsk fakultet och har kunskaper om normal
neurologisk funktion och om hur olika sjukdomar i nervsystemet påverkar förmågan
att kommunicera och att äta och svälja. Efter amerikanskt mönster har svenska
logopeder därför alltmer kommit att anlitas för att bedöma kommunikations- och
sväljstörningar hos personer med demenssjukdom. Det amerikanska professions
förbundet för logopeder, audionomer och talforskare, ASHA, har gett ut tekniska
rapporter och dokument om logopedens roll för personer med kognitivt-kommunikativa funktionsnedsättningar. Den senaste rapporten, från 2005, lyfter fram logo
pedens primära uppgifter i screening, bedömning och intervention samt i rådgivning
och utbildning av vårdgivare. I Sverige bedriver logopeder på flera håll metodutveckling och klinisk forskning om kognitivt-kommunikativa störningar (se bilaga A).
Visserligen torde relativt få logopeder ännu ingå som fasta medlemmar i demensteam, men det synes rimligt att logopeder i ökande utsträckning bidrar till det
interdisciplinära teamarbetet kring personer med demenssjukdom.
Logopedprogrammen har en viktig uppgift i att erbjuda fördjupning på detta
område, till exempel genom att föreslå och handleda examensarbeten på avancerad
nivå. Ett sådant arbete pågår också vid flera lärosäten.
Utifrån vad som anförts ovan förordar SLOF med stöd av enheterna för logopedi
vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska
institutet, Umeå universitet och Uppsala universitet (se bifogade underskrifter bilaga
B–G) att den slutliga versionen av riktlinjerna.
Inkluderar logoped bland exemplen på de kategorier som kan ingå i multi
professionellt teamarbete i demensvård, såsom den profession vars kompetens
ligger i att undersöka, bedöma och åtgärda kognitivt-kommunikativa störningar och
neurogena ät- och sväljstörningar.
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Ny avhandling i Lund
ger kliniska implikationer
Lunds universitet har fått en ny doktor!
Här kommer en rapport från Pernille Holcks disputation.

i

mitten av december lystes Lund upp
av såväl en ny logopeddoktor som
besök av Michael Perkins från
Sheffield University. Perkins föreläste
dagen innan disputationen för en stor
skara intresserade. Han inledde med att
prata om vad pragmatik och pragmatiska
problem är och återkom flera gånger till
att det handlar om (minst) två personer.
Vi kan alltså varken ta allt ansvar själva i
samtalet eller lägga alla problem hos den
andre. Detta stämmer väl överens med
resultaten från Pernille Holcks avhandling vilket var huvudorsaken till Perkins
besök i Lund. Pernille har i många år varit
kliniskt verksam logoped inom barn- och
ungdomshabiliteringen men har sedan
några år tillbaka även omsatt sina kliniska
iakttagelser i teoretiskt arbete.
Pragmatik vid rörelsehinder
Avhandlingen omfattar fyra delstudier
och temat är pragmatik, primärt hos barn
med olika typer av rörelsehinder. Eftersom svårigheter hos barn med cerebral
pares (CP) inte har uppmärksammats i
lika hög grad som exempelvis barn med
ryggmärgsbråck (spina bifida med hydrocephalus, SBH), undersöktes i en av del
studierna pragmatiska problem hos denna
specifika grupp. Resultaten i avhandlingen
tyder på att barn med rörelsehinder ofta
har pragmatiska problem. En av jäm
förelsegrupperna bestod av barn med
pragmatisk språkstörning (pragmatic
language impairment, PLI) och PLIgruppen hade betydligt större svårigheter
och dessutom inom fler språkliga domäner. Kliniskt relevant är iakttagelsen att
språkförståelse bör bedömas på såväl
ord-, sats- som textnivå eftersom ett barn
kan ha svårigheter enbart på en av de
senare nivåerna. Vikten av att se barnet
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bakom diagnosen poängteras i avhandlingen, eftersom ett rörelsehinder lätt
överskuggar annan problematik och kan
leda till att man bortser från exempelvis
pragmatiska brister.
Fler likheter än skillnader. Men ...
I studie ett jämfördes tre kliniska grupper
av barn; med cerebral pares, med spina
bifida, med pragmatisk språkstörning
samt en kontrollgrupp. Undersökningen
visade att det fanns fler likheter än skillnader mellan de kliniska grupperna. De
enda signifikanta skillnaderna som framkom var att barnen med PLI presterade
sämre på uppgifter gällande inferens,
grammatisk produktion och korttidsminne än de andra grupperna.
Syftet i studie två var att jämföra hur
sjukgymnaster respektive logopeder samtalade med barn med cerebral pares
under intervention. De skillnader som
uppmärksammades var bland annat att
sjukgymnasten pratade om fler ämnen
utanför behandlingssituationen. Sjukgymnasterna tenderade att prata mer medan
logopederna ställde fler frågor. Sjukgymnasten, och andra vuxna kring barnet kan
vara goda samtalspartners för dessa barn
och ge tillfällen till ”småprat” som komplement till logopedens intervention.
Felsvar i fem kategorier
Delstudie tre fokuserar på bokstavlig och
inferentiell förmåga hos grupperna. Även
här skiljde barnen med PLI ut sig. Ett
mönster bland felsvaren kunde skönjas
och delas in i fem underkategorier; externa
associationer, textrelaterade svar, lexikala
associationer, ingen uppenbar referens
samt kategorin ”vet ej”. Dessa kategorier
kan komma att bli kliniskt mycket relevanta eftersom de ger oss idéer om hur

interventionen kan läggas upp. En spännande upptäckt var att barnen med cerebral
pares var betydligt bättre på inferentiell
förståelse än bokstavlig förståelse.
Delstudie fyra utgörs av en mer
detaljerad analys av den narrativa förmågan hos barnen med cerebral pares. Vid
jämförelse med barn med typisk utveckling fann man inga signifikanta skillnader
förutom att barnen med typisk utveckling
använde fler kausala konjunktioner
(eftersom, därför att). Tvekfenomen korrelerade positivt med informationspoäng
(ju längre berättelse och mer information
desto fler tvekljud) vilket kan vara en
strategi för att ge sig själv tid att hitta ord.
Läs och begrunda
Avhandlingen är relevant läsning för
logopeder verksamma inom habiliteringen
men även för logopeder som arbetar med
barn med språkstörning. I studien kring
logopeder och sjukgymnasters samtal med
barn med cp konstateras att sjukgymnasterna är bättre på vardagligt prat medan
logopederna tränar barnet i större ut
sträckning. Detta är en intressant iakttagelse som opponenten och respondenten
samtalade om en god stund. Kan detta
vara ett sätt för logopeden att bedriva
indirekt intervention? Eller är det kanske
sjukgymnastens ”ovetande” som gör samtalet så bra att vinsten går förlorad genom
att uppmärksamma det?
Respondent och opponent bjöd oss
närvarande att ta del av ett intressant
samtal kring pragmatik och pragmatiska
problem. Min förhoppning är att fortsättning följer!
Text: Ketty Holmström, leg. logoped, Malmö
Foto: Privat
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Titel:
Pragmatic ability in children with early onset
brain damage and children with pragmatic
language impairment av Pernille Holck
(pernille.holck@med.lu.se).
Opponent:
Professor Michael Perkins, Department of
human communication, Sheffield University.
Handledare:
Ulrika Nettelbladt, professor i logopedi,
Lunds universitet.
Annika Dahlgren Sandberg, professor
i psykologi, Göteborgs universitet.

Första nätverksträffen för logopeder runt ALS
På logoped Margareta Gonzalez Lindhs
initiativ träffades ett tjugotal logopeder
över videokonferens för att samtala om
logopedi för ALS-patienter den 12
november 2009. Uppkopplingsorterna
var Luleå, Umeå, Gävle och Stockholm
(Huddinge). Förutom dessa orter var
även Piteå, Lycksele, Hudiksvall,
Uppsala, Västerås, Linköping, Göteborg
och Åland representerade.
Logopedens arbete med ALS-patienter
I Norrbotten, Hälsingland, och Jönköping
saknas team runt dessa patienter så logoped arbetar enskilt eller försöker samverka
med andra vårdgivare så gott det går. På
övriga orter arbetar logoped i team med
sjuksköterska och neurolog och för övrigt
varierande konstellationer där till exempel kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast,
dietist, sjukhuspräst och hjälpmedelskonsulent kan ingå. På flera håll sker nära
samarbete med lungklinik, endoskopienhet, tandvård med flera. Teamen träffas
1–4 gånger i månaden. Man försöker
samordna patientbesök så gott det går,
men man träffar oftast patienten själv.
Några logopeder har besök gemensamt
med dietist. Logoped Eva Sandin berättar
att man i Uppsala utarbetat ett lokalt
vårdprogram för teamets arbete med
ALS-patienter
Närvarande logopeder ägnar 10–30 %
av sin tjänst åt ALS-patienter. Vissa logopeder träffar endast patienter med bulbära
symptom, medan andra träffar samtliga
patienter som får diagnosen. Logopedisk
behandling fokuseras oftast på fonationsoch andningsövningar, samt på tekniker
för att förtydliga dysartriskt tal.
Arbetet med kommunikationshjälpmedel tar mycket tid eftersom patientens
behov förändras under sjukdomsförloppet.
I Västerbotten, Gävleborg och Uppsala
finns speciella enheter med ansvar för
kommunikationshjälpmedel där bland
annat logoped arbetar och som är representerade i ALS-teamen. På övriga orter
ansvarar logopeden både för att lämpligt
kommunikationshjälpmedel provas ut, samt
ger insatser runt dysfagi, dysartri och röst.
Europeiska riktlinjer för ALS-vård
The International Alliance of ALS/MND
Associations (http://www.alsmndalliance.org/)
anordnar årligen symposium där man får
dela erfarenheter med personer runt om i
världen verksamma inom detta område. I
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Det kräver full koncentration (och minst en förmiddags träning) för att hålla uppmärksamheten riktad mot rätt
skärm. ”Rätt skärm” växlar förstås med aktuell talare ...

de europeiska riktlinjerna ”EFNS task
force on management of amyotrophic
lateral sclerosis: guidelines for diagnosing
and clinical care of patients and relatives.
An evidence-based review with good
practice points” som finns att hämta på
http://www.efns.org/, lyfts verkligen vikten
av att arbeta i team runt dessa patienter
och deras anhöriga fram!
Minskad hypernasalering
med gomlyftare
Logoped Gunilla Henningsson, verksam
i Kraniofaciala teamet i Solna, talade om
sitt arbete med att utforma ”gomlyftare”
till ALS-patienter. Gomlyftaren ser ut
som en slät gomplatta som byggs på
längst bak för att fylla ut mot bakre svalgväggen och svalgets sidoväggar.
Under en period på cirka 4 veckor
träffar Gunilla patienten för att successivt
bygga upp den bakre ”klumpen” med vax
som sedan gjuts. Vid sista påbyggnaden
används nasofiberskopi för att se att gomlyftaren inte tar i svalgväggarna. För att
patienter ska vara aktuella för gomlyftare
bör Gunilla få mycket tidig kontakt, och
patient måste själv vara motiverad.
Patienten får inte heller vara känslig i
svalget.
Behandling mot hypersalivering
Margareta Gonzalez Lindh berättade om
ett patientfall där man på Gävle sjukhus
för första gången provat minska dregling
genom att injicera botulinumtoxin i parotiderna, submandibularis och sublingualis. Patienten är anartrisk och har PEG.

Behandlingen gav effekt efter cirka två
veckor. Denna metod hade milda bieffekter och patienten blev mycket nöjd.
Denna metod används både i Göteborg och i Uppsala. Enligt ÖNH-läkaren
i Göteborg förväntas effekten hålla i sig i
cirka tre månader innan en ny injektion
behövs, men enligt Göteborgsteamets
ena neurolog kan effekten hålla i sig ända
upp till ett år.
Fortsättning följer …
Det blev en fullspäckad dag där både
stort och smått avhandlades. Via SMSkontakt med omvärlden kunde skillnaden
mellan ventilator och respirator redas ut
– att respiratorn tar över andningen medan ventilatorn hjälper andningen.
Det är stora skillnader mellan förutsättningarna för oss logopeder att arbeta
mot denna patientgrupp. Det blev särskilt
tydligt för mig som logoped på KOM-X
(Gävleborgs specialistenhet för AKK) när
frågor runt ögonstyrning och peklampor
ställdes. På KOM-X lägger arbetsterapeuten ca 30 % av sin tjänst på att prova ut
och kontinuerligt följa upp vilket styrsätt
våra ALS-patienter behöver.
Vi var alla överens om att träffas nästa
år för en ny nätverksträff. Protokoll från
mötet skickades ut på neurologopedmailinglistan, men kan även fås av undertecknad.
Hanna Lidström, Leg logoped
KOM-X och Vuxenhabiliteringen i Hälsingland
Logopedenheten i Landstinget Gävleborg
hanna.lidstrom@lg.se
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Lågteknologi på hög nivå
Handfasta förslag från AKK-specialist på ASHA
Dr Amy Roman

På ASHA-konferensen gavs föreläsningar om både högt och lågt, och
en som tog fasta på det var Amy Roman, logoped, medicine doktor och
AKK-specialist. Hon föreläste om hög- och lågteknologiska AKK-lösningar
för läsande personer med ALS och andra progredierande neurologiska
sjukdomar.
Lejonparten av föreläsningen ägnades
lågteknologiska lösningar. I USA täcker
försäkringar oftast bara ett enda högteknologiskt hjälpmedel och man har inte
som här någon självklar möjlighet att
byta ut detta allt eftersom sjukdomen
progredierar. Dr Romans resonemang
var att de lågteknologiska alternativen
ofta glöms bort, i jakten på de mer flashiga apparaterna och programmen, men
att en nog så stor del av patienternas samlade kommunikation sker utan apparater.
Därför är det viktigt att också optimera
den delen av kommunikationen.
Peka med hela handen
Vid ALS kan en röstförstärkare fungera

ett tag om artikulationen är någorlunda,
och är värd att prova även på viskstämmor.
När patienten använder andra former för
sin kommunikation kan en optimering
vara så enkel som att ha en möjlighet att
fortsätta peka med handen, även om han
eller hon förlorat förmågan att skilja ut ett
finger för pekning. Dr Romans första rörpekare byggdes av en bonde som också
var make till en patient. Den går ut på att
en pekpinne fästs i ett tjockare rör, som
patienten har i handen. (Se bild 1). Om
man har en patient som är spastisk i
handen kanske man kan samarbeta med
en arbetsterapeut och få en pekpinne
inbyggd i en lämplig handortos?
I dessa dagar har åtminstone jag blivit
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AlphaCore Board with Stylus

Genom röret och över patientens hand kan man sätta kardborreband,
för att hålla anordningen på plats för den som är slapp i handen.
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lite teknikblind och tänker först av allt på
huvudmöss och ögonpekning när det
gäller kommunikation med huvudet som
pekmotor. Dr Roman slog ett slag för den
gamla hederliga laserpekaren. Både ögonpekning och huvudmus kräver stabilitet
och uthållighet, menar hon, och är mer
tröttande än laserpekaren. Med en laserpekare kan en person med mycket liten
rörlighet täcka en stor yta – det hänger
egentligen bara på hur långt bort man
placerar kommunikationskartan som
han/hon pekar på. Med en kommunikationskarta i planschstorlek på en vägg kan
personen konversera med alla i rummet,
eller bara en enda, men ingen behöver stå
och hänga över patienten. Personal kan
till exempel göra andra saker samtidigt
som de håller ett öga på väggen.
Ögonsäker laser
Jag vet inte om ni har sett i tidningarna
nyligen att flera ambulanshelikopterförare
i Göteborg blivit attackerade med laserstrålar mot ögonen och att några av dem
varit tvungna att uppsöka sjukhus själva
med svåra ögonskador? Dr Roman berättade en historia som fick det att isa sig i
bänkraderna: En kvinna fick en laserpekare och en kommunikationskarta och
fick plötsligt ett kommunikationssätt efter
att ha varit helt utan förmåga att uttrycka
sig. Men laserpekaren hade inte först
introducerats för personalen. En av sköterskorna på patientens avdelning uppfattade
att patienten riktat sin laser mot hennes
ögon och hade känt sig så överfallen att
kommunikationskartan revs ner och laserpekaren beslagtogs, och trots Dr Romans
försäkran om att pekaren var säker för
ögonen fick patienten inte tillbaka den!

forts. på nästa sida
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Sedan den gången har hon alltid informerat om laserpekaren före implementering, och hon har även lämnat skriftlig
information hos patienter och personal.
Själv har jag inte ens tänkt tanken att en
pekare som lämnas ut från våra hjälpmedelscentraler – eller som man kan köpa
på Clas Ohlson – skulle kunna vara farlig,
men med tanke på helikopterförarna kan
det nog vara värt både att kolla upp att
pekaren är ”ögonsäker”, och att informera
om det!
Jag har en alfabetstavla i datorn, en
standardmodell som jag utan att reflektera vidare över det delat ut till diverse
patienter. Dr Roman poängterade patienternas olika räckvidd. Kanske kan en person som pekat på en kommunikationskarta, men som nu bara kan röra lite på
fingrarna fortsätta peka ett tag till om
kartan förminskas och placeras rätt. För
en person med huvudpekning och litet
rörelseomfång kanske tavlan ska se ut på
ett helt annat sätt! (Se bild 2.)
Assisterad kommunikation
Alla de lågteknologiska hjälpmedel som
nämnts här förlitar sig på att det finns en
samtalspartner som tar emot budskapet,
men det finns olika nivåer på hur aktiv
partnern måste vara, från att titta på en
karta till att följa patientens ögonrörelser
i en ögonpekningsram, till att själv vara
den skannande modulen.
Skannande bokstavering kan gå till
på olika sätt, men ett som åtminstone jag
glömt fast jag vet att jag sett det, utgår
från ett alfabete uppdelat efter vokalerna.
Nu funkar det lite enklare på engelska,
där vokalerna är färre, men även med lite
fusk i den svenska modellen tror jag att
det kan fungera väl. (Se alfabetet i KärnAlfa bild, 3.) Dr Roman visade en film
med en patient och hans assistent, där
man sedan länge slutat använda någon
skriven karta. Assistenten sa helt enkelt
vokalerna en efter en, och när patienten
markerade fortsatte assistenten ”in på
raden” tills patienten markerade igen. I
kombination med en väl utbyggd meddelandekod blev det ett riktigt högt tempo i
kommunikationen.
När det kommer till ögonpekning är systemen ganska lika med hur vi har det,
med ett i mitt tycke stort undantag. De
ögonpekningsramar jag kan få från vår
hjälpmedelscentral är ganska tunga saker
i grå plast med plastfickor på var sida. Så
behöver de kanske se ut för att man ska
kunna individanpassa meddelanden och
bilder, men för bokstavering? En amerikansk version heter ”E-tran frame” (står
fört eye transfer) och är en stor genomskinlig plastskiva istället, vilket bokstav
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Curved Frequency Of Use Board
Created by Margaret Cotts, MA, ATP

För personer med viss nacksvaghet, men god rörlighet i sidled. Kartan är förberedd för en slags
meddelandekodning. Vanligaste bokstäverna i mitten, och vid ja/nej svar behöver personen
bara börja vrida åt ett håll för att ge svar.

ligen skärmar av samtalsparterna mindre
än den grå ramen. På Dr Romans exemplar är alfabetet förtryckt, komplett med
färgkod.
Tvåstegsbokstavering kräver två
ögonpekningar per bokstav (sändarbaserad metod: titta först på gruppen med
sökt bokstav, därefter på färgrutan som
visar vilken färg sökt bokstav i gruppen
har), men det kan gå väldigt fort när man
har fått upp ångan. På youtube kan man
se Jason Becker, som var en lovande gitarrist när han fick sin ALS-diagnos redan
som 19-åring. Han har använt bokstavspekning med sina närstående så länge att de
inte heller behöver någon skriftlig version
framme, de läser ögonrörelserna rakt av.
Kolla på youtube med sökorden Jason
Becker och ABC2008.
Ögonpekning med ”Eye-link”
En annan form av ögonpekning, som
kanske inte går lika fort, men tar mycket
kort tid att lära sig, är om man trycker
upp sin vanliga alfabetstavla på ett overheadblad. Håll bladet så att sändaren ser
bokstäverna rättvända. Be sändaren att
fixera blicken på första bokstaven. Rör nu
bladet så att du centrerar sändarens bokstav och när du (nästan) får ögonkontakt
genom en bokstav så har du hittat rätt.
Säg bokstaven och fortsätt till nästa. Dr
Roman visade en kvadratisk modell, större
än A4, som går att köpa, men overhead-

bladet fungerar också (jag var tvungen att
prova så snart jag kom hem).
Så vad ska man välja?
Dr Roman och hennes medarbetare har
gjort en pilotstudie, där studenter fått
prova skannande alfabet, ögonpekning
med E-tran och med blickcentrering,
eller ”eye-link”, där man dels sett på inlärningen, dels på hur nöjda man varit med
de olika kommunikationssätten. De preliminära resultaten visar att alla sätten går
ganska fort att lära sig, och att man efter
en första fas kanske är något mindre
nöjda med ögonpekningsramen – men å
andra sidan ger den snabbare kommunikation och färre felstavningar. Visa mer
än ett sätt, är kanske bästa svaret på
frågan, och låt patient och kommunikationspartner välja!
Men hur snabb man än blir med en
alfabetstavla, så tar det ändå tid att stava.
För att höja kommunikationstempot upp
muntrar Dr Roman sina patienter till
meddelandekodning. Koden kan ge en
person med begränsad räckvidd tillgång
till ett stort antal återkommande meddelanden med minimal energiåtgång. Samma kodsystem användes med fördel både
i patientens hög- och lågteknologiska hjälp
medel. Dr Romans rekommenderade tvåbokstavsmodell går ut på att första bokstaven signalerar ämne/avsikt, andra bokstaven står för ett nyckelord. Genom att
Logopednytt 1/10

Eye-link, eller blickcentrering

Partner                                                               User

sortera meddelandena efter till exempel
behov (B), känslor (K) och styrning (S)
ges alltså först en tydlig indikation på vad
det rör sig om, därefter en specifikation.
(Se bildruta.)
AlphaCore
Men stavning tar fortfarande för lång tid
för allt det där som man kan vilja säga.
Det gör att kommunikationen oftast blir
förenklad och förkortad när den ska stavas fram. Dr Roman funderade över detta
när hon såg listor över ”core vocabulary”,
alltså de ord som används oftast i ett
språk. Utifrån dessa listor gjorde hon
sedan ”Alpha Core”, en kommunikationskarta där ett hundratal ”kärnord” finns
med, förutom alfabet och siffror. Med
den kan småorden, som presenteras i
bokstavsordning, komma med i pratet
igen, medan bara de ”särskilda” orden
stavas. Särskilda ord som upprepas ofta
kan förstås skrivas in på kartan, eller finnas bredvid på en ämneskarta. Dr Roman
berättade särskilt om en kvinna som
renoverat köket via sin Alpha Core och
ämneskartor … (Se bild 3.) Sök även på
Alpha Core på nätet!)
Högteknologi då?
En liten stund på slutet hanns med, om
högteknologi och samma gäller där som
här. En röstförstärkare kan fungera om
artikulationen är någorlunda, och är värd
att prova även på viskstämmor. Light
writern är vanlig, liksom huvud- eller
ögonpekning och olika kontakter för
datorstyrning. Ett hjälpmedel som även
rekommenderades ifrån publiken för
patienter i tidiga skeden var faktiskt
I-phone. Det finns flera alldeles utmärkta
talsyntesprogram som applikationer till
I-phone, där en av de engelska var nästan
gratis. Sök till exempel efter SpeakIT som
i november kostade $1.99. Det finns
såvitt jag vet inte någon svensk talsyntes
för I-phone (även om det finns gratis
svenska talsynteser på nätet för datorn),
men med lite efterfrågan kanske det kan
gå att ordna!
Text och Foto: Malin Sixt Börjesson
Bilder: Amy Roman (utom KärnAlfa)
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Exempel på meddelandekod:
Behov
BG Behöver Glasögon Var snäll och sätt på mig glasögonen
BS Behöver Sugas	Jag behöver slemsugning
Känslor
KV Känsla Varm	Jag är varm
KF Känsla Fantastiskt	Det låter fantastiskt!
Kommunikativ styrning
SP Styrning Paus	Jag är trött. Vi pratar mer senare.
ST Styrning Tålamod	Ta det lite lugnt. Jag håller på och skriver och det kan ta en stund.
(En längre exempellista är under översättning.)

3

AlphaCore

(handout)

Detta är en svensk version av AlphaCore, som går att få efter mailad förfrågan till
malin.sixt.borjesson@vgregion.se. Dr Roman delade mycket generöst ut allt material efter föreläsningen,
med enda reservationen att hon vill få den tillbaka som fil om den översätts eller används på något
annat nytt sätt.
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Artikeln publiceras även i tidskriften ”Dyslexi-aktuellt om läs- och skrivsvårigheter” nr 1, 2010.

Dyslexi på två språk
Hur tar man reda på om tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter har dyslexi eller om problemen
grundar sig i tillägnandet av andraspråket? I en multipel fallstudie av spansk-svensktalande högstadie
ungdomar med läs- och skrivsvårigheter har Christina Hedman granskat hur dessa problem kan komma
till uttryck, karaktäriseras och avgränsas på båda språken. Ett syfte är att öka förståelsen för vad
tvåspråkiga ungdomars läs- och skrivutveckling kan innebära och förutsätta för att gynna en säkrare
identifiering och hantering av dyslektiska svårigheter hos tvåspråkiga.
Introduktion
Det är allmänt omvittnat bland lärare att
läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga
elever är svåra att bedöma. Det finns en
risk för att tvåspråkiga elevers läs- och
skrivsvårigheter felaktigt kan uppfattas
som dyslektiska i skolan eller att tvåspråkiga elever som faktiskt har dessa svårigheter inte alls uppmärksammas på ett
adekvat sätt, eller att problemen inte
identifieras tidigt nog.
En tvåspråkig elev som lär sig läsa på
ett andraspråk kan ha svårt att tillgodogöra sig delar eller hela innehållet i det
han/hon läser utan att ha dyslexi (jfr Kulbrandstad, 1998) och det finns därför
anledning att vara försiktig med att tolka
problem med läsningen hos en andraspråksinlärare som dyslexi. Men rädslan
för att feldiagnostisera tvåspråkiga elever
har enligt vissa forskare lett till det
omvända fallet, nämligen att man aldrig
eller sällan prövar om ihållande och
uttalade läs- och skrivsvårigheter hos en
andraspråksinlärare bottnar i dyslexi
(Deponio, Landon, Mullin & Reid, 2000;
Wagner, Francis & Morris, 2005). Det kan
i sin tur påverka tilldelningen av de stödresurser och rättigheter som förväntas
följa på de identifierade svårigheterna. I
avhandlingen behandlas både förekomst
av s. k. över- och underidentifiering av
dyslexi.
Test på både modersmålet
och andraspråket
Detta avhandlingsarbete utgår från en

undersökning i fallstudieformat, eftersom det finns ett behov av mer kunskap
på individnivå för att förstå vad läs- och
skrivsvårigheter hos tvåspråkiga bottnar
i, där större hänsyn kan tas till deltagarnas språkinlärningshistoria och språkanvändning (jfr Grosjean, 1998; 2008). Ett
fallstudieperspektiv möjliggör även att en
mängd språkliga färdigheter kan undersökas på båda språken hos deltagarna.
Undersökningsgruppen bestod av tio
spansk-svensktalande ungdomar mellan
13–16 år, som utifrån lärares bedömningar
hade läs- och skrivsvårigheter som de
misstänkte bottnade i dyslexi. Jämförelser
gjordes dels med en tvåspråkig grupp av
tio spansk-svensktalande utan läs- och
skrivsvårigheter, dels med en grupp
enspråkigt spansktalande (fem) respek
tive svensktalande (fem) med dokumenterad dyslexi. Deltagarna i undersökningsgruppen matchades parvis med deltagare i jämförelsegrupperna. Inga signifikanta gruppskillnader fanns med avseende på ålder, kön, icke-verbal kognitiv
utveckling, socioekonomiskt index, eller
för de tvåspråkiga, ankomstålder till
Sverige och antal år i modersmålsundervisning i spanska.
Alla ungdomar i undersökningsgruppen, liksom i de två jämförelsegrupperna, fick göra ett stort antal test för att
belysa bakgrunden till de observerade
läs- och skrivsvårigheterna. Testen var
indelade i fem grupper: muntlig språkbehärskning (fem test), läsförståelse (tre
test), fonologisk bearbetning (åtta test),

högläsning på ord- och textnivå (sex test)
och skrivning på ord- och textnivå (två
test). De test som användes utgjordes av
befintliga test och vedertagna testningsförfaranden inom den vetenskapliga litteraturen. Versioner av testen utarbetades
både på spanska och svenska. Sammanlagt gavs 24 test på svenska och 24 på
spanska. Vid normeringen av råpoängen
utgjorde den tvåspråkiga jämförelsegruppen utan läs- och skrivsvårigheter referensgruppen (jfr Grosjean, 1989; Adler,
1990). Råpoängen omvandlades till z-värden, vilka presenteras i individuella resultatprofiler på båda språken för varje deltagare (jfr Geva, 2000). Undersökningen
omfattade även olika bakgrundsdata, till
exempel om deltagarnas språkinlärningshistoria och språkanvändningsmönster.
Vidare utfördes både kvantitativa
och kvalitativa analyser, vilka summerades i läsprofiler, skrivprofiler och muntliga
diskursprofiler på båda språken. Detta
innebar bland annat att jämförelser av
ungdomarnas muntliga och skriftliga
språkfärdigheter kunde göras.
Det teoretiska ramverket för den dyslexirelaterade problematiken bestod av en
fonologisk förklaringsmodell av dyslexi
(Ramus, 2004). För att använda en klar
operationalisering av dyslexi, var en viktig
utgångspunkt att de tvåspråkiga eleverna
presterade låga resultat på båda språken på
samma test av fonologisk bearbetning för
att spegla en underliggande funktionsnedsättning av fonologisk bearbetning (jfr
Cummins, 1979, 1991, Salameh, 2003).

D.v.s. resultat mellan 1 och 3 standardavvikelser under medel (-1s ≤ z < -3 s), men där minst ett resultat ligger minst 3 standardavvikelser
under medel (-3 s ≤ z) – på samma test på spanska och svenska för de tvåspråkiga.
D.v.s. resultat mellan 1 och 3 standardavvikelser under medel (-1 s ≤ z < -3 s) – på samma test på spanska och svenska för de tvåspråkiga.
3
D.v.s. låga resultat på samma test av på båda språken för de tvåspråkiga.
1

2
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Avhandling i tvåspråkighetsforskning av Christina Hedman,
Centrum för Tvåspråkighetsforskning, Stockholms Universitet

I föreliggande avhandling utvecklades s. k.
tvåspråkiga dyslexiprofiler i ett kontinuum. I detta kontinuum tillämpades
Fredericksons och Friths (1998) operationalisering av fonologiska bearbetningssvårigheter (phonological impairment).
Enligt Frederickson och Frith innebär en
fonologisk funktionsnedsättning kluster
av tre eller fler låga testresultat (-1 s ≤ z)
på fonologisk bearbetning. En viktig
skillnad i denna undersökning, jämfört
med Frederickson och Frith, var att de
låga resultaten skulle gälla samma test på
båda språken för de tvåspråkiga. En
annan skillnad var att dessa kluster delades in i mycket låga1 och låga2 resultat.
Detta kontinuum omfattade även
dyslexiprofiler bestående av enstaka låga
testresultat på fonologisk bearbetning
(färre än tre3). Även dessa delades in i
mycket låga och låga resultat. Samtliga
nivåer av fonologiska bearbetningssvårigheter sammanfogades med låga, mycket
låga och inga låga resultat på flyt och/
eller korrekthet vid högläsning av nonsensord, existerande ord och text (avkodning) i enlighet med den fonologiska förklaringsmodellen. I kontinuumet ingick
även en nivå utan några låga resultat varken på fonologisk bearbetning eller
avkodning.
Över- och underidentifiering av dyslexi
Dessa dyslexiprofiler resulterade i en tydlig operationalisering av dyslexi samtidigt
som nivåerna i kontinuumet – från höga
indikationer på dyslexi till inga indikationer på dyslexi – ger en bild av svårigheternas olika grad och omfattning.
Placeringarna av de tvåspråkiga deltagarna i undersökningsgruppen med,
utifrån lärares bedömningar, misstänkt
dyslexi visar exempel både på över- och
underidentifiering av dyslexi. Samman
taget var fler deltagare i undersökningsgruppen under- än överidentifierade,
vilket ger stöd till studier som visar att

I avhandlingen behandlas enstaka låga resultat (en eller två) på test av fonologisk bearbetning inte som grund för
en underliggande funktionsnedsättning av fonologisk bearbetning (jfr Frith & Frederickson, 1998).
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Denna elev uppgav till exempel att han
var mycket duktig i matematik och visade
dessutom resultat över medelnivå på test
av icke-verbal kognitiv utveckling.
En tredje elev, som lärarna misstänkte
hade dyslexi, hade immigrerat till Sverige
i 9-årsåldern. Hon beskriver hur hon har
kämpat med att lära sig svenska utan
någon undervisning i svenska som andraspråk eller i spanska som modersmål. I
hennes fall är det möjligt att lärare tog
fasta på förekommande felläsningar vid
högläsning och en låg syntaktisk komplexitet i hennes skriftliga svenska. Denna
deltagare hade också vissa svårigheter
med skrivtekniska aspekter. Analysen
visar att hon inte hade några indikationer
på dyslexi, men att hennes problem
snarare kunde associeras med den pedagogiska kontexten för hennes andraspråkstillägnande än med dyslektiska
svårigheter.
Detta visar att det är viktigt att värdera resultat från båda språken för att uppnå
en så rättvisande bedömning av elevens
läs- och skrivsvårigheter som möjligt.
Dyslexikontinuumet speglar också
en stor spännvidd i relationen mellan
fonologisk bearbetning och avkodning.
De deltagare, vars resultat inte visade en
nära koppling mellan fonologisk bearbetning och avkodning, indikerar att sambandet inte är av det slaget att man endast
kan testa en av dessa komponenter fonologisk bearbetning och avkodning vid
identifiering av dyslexi.
Språkliga balansförhållanden
och ortografins inverkan
De kvalitativa och kvantitativa analyserna
genererade mångfacetterad kunskap om
deltagarnas språkbehärskning på flera
områden, vilket det inte finns utrymme
att redogöra för i detalj här. Som exempel
kan dock nämnas att det i deltagarnas
skrivprofiler framkom hur stavningen
påverkades av deltagarnas språkliga

▲

4

tvåspråkiga elever tenderar att under
diagnostiseras, eller inte identifieras tidigt
nog (se Deponio et al., 2000; Wagner et
al., 2005).
I detta sammanhang finns resultat
som kan utgöra möjliga ”fallgropar” för
lärare. En elev med högsta indikationer
på dyslexi hade t.ex. utvecklat sitt muntliga berättande både på spanska och
svenska över medelnivå, vilket kan vara
en bidragande orsak till att hennes läsoch skrivsvårigheter inte hade uppmärksammats på ett adekvat sätt.
En annan elev med högsta indikationer på dyslexi uppvisade i motsats till
föregående elev låga resultat även när det
gällde den muntliga språkbehärskningen.
Det kan då föreligga en risk för att lärare
inte uppfattar elevens läs- och skrivsvårigheter som dyslektiska, eftersom elevens
totala språkbehärskning inte motsvarar
en ”typisk dyslexiprofil”, där låga resultat
enbart är att förvänta inom läsning och
skrivning (se t. ex. Geva, 2000).
Men avhandlingens resultat visar
också exempel på överidentifierade elever,
vilka inte uppvisade några indikationer
på dyslexi utifrån kontinuumet4. En viktig insikt är att resultaten hade sett annorlunda ut om analysen endast hade baserats på ett av språken. En elev hade till
exempel fått högsta indikationer på dyslexi om analysen endast hade tagit hänsyn till resultaten på svenska, istället för
de lägre indikationer som föreliggande
analys resulterade i. Resultaten hade också
sett annorlunda ut om endast resultaten
på spanska hade beaktats.
En annan elev hade varken låga
resultat på fonologisk bearbetning eller
avkodning. En möjlighet är att lärare har
missbedömt elevers svårigheter med
skrivtekniska aspekter av skriftspråket.
Det är också troligt att en elev som har
problem med skrivtekniska aspekter kan
uppfattas som dyslektisk om i eleven i
andra avseenden presterar mycket bra.
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forts från föreg sida

dominansförhållanden. Tvärspråkliga in
fluenser förekom till exempel enbart i
stavning på det språk deltagaren behärskade minst. En deltagare med spanska
som dominant språk skrev till exempel
promenera som <promeniera> på svenska,
vilket kan förklaras utifrån fonotaktiska
principer på spanska. Dessa gjorde att det
var naturligt för henne att lägga till ett <i>
före betonat <e> som förekommer före
<r> (jfr prefiero och quiero).
I deltagarnas läsprofiler framkom
även sannolika effekter av de skillnader
som föreligger mellan spanskans och
svenskans ortografi och stavelsestruktur.
Svenskans mer oregelbundna ortografi
förorsakade t.ex. fler felläsningar än
spanskans mer regelbundna ortografi (jfr
Seymour, Aro & Erskine, 2003).
Vidare bröt de enspråkigt spansk
talande deltagarna med dokumenterad
dyslexi i sina skrivprofiler mot färre fonologiska konventioner i stavning i förhållande till övriga deltagare, vilket också
diskuteras i relation till ortografiska skillnader mellan språken, liksom till omfattningen av den skriftspråkliga exponeringen.
Sammanfattande diskussion
Sammanfattningsvis går det att identifiera
två viktiga metodisk-teoretiska bidrag i
denna avhandling. Det ena utgörs av det
tvåspråkiga dyslexikontinuumet för av
gränsning av dyslexi hos tvåspråkiga. Det
andra bidraget berör undersökningens
uppläggning med en tvåspråkig referensgrupp där jämförelser görs mellan tvåspråkiga med läs- och skrivsvårigheter och
tvåspråkiga utan läs- och skrivsvårigheter
från liknande geografiska och språkliga
miljöer. Detta representerar ett ovanligt
angreppssätt i den vetenskapliga litteratu-

ren – även om ett sådant har rekommenderats vid studier av tvåspråkiga (se t. ex.
Adler, 1990; Grosjean, 1998; Salameh,
2003).
En grundläggande utgångspunkt för
arbetet är att varje elev bör få det stöd
han/hon behöver i skolan oavsett svårigheter. Några av de tvåspråkiga deltagarna
i undersökningen fick höga indikationer
på dyslexi, vilket innebär att de borde tilldelas motsvarande stödresurser som
enspråkiga elever med dyslexi. Detta utesluter dock inte att behov finns av modersmålsundervisning eller undervisning i
svenska som andraspråk. Resultaten indikerar snarare att dessa elever behöver särskilt mycket stöd i utvecklingen av både
sitt första- och andraspråk. Mer gynnsamma resultat samvarierade till exempel
genomgående med sammanhängande
modersmålsundervisning (sju år eller mer)
hos de tvåspråkiga deltagarna både med
och utan dyslexi.
Man kan konstatera att specialpedagogik, undervisning i modersmål och
svenska som andraspråk är undervisningsformer som har sina unika roller i
denna problematik. Här finns sannolikt
stora möjligheter till förbättringar inom
skolväsendet, inte minst när det gäller
integrering av specialpedagogik inom
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Exempel
från denna undersökning visar hur bristande förståelse för elever med dyslektiska
svårigheter i modersmålsundervisningen
inte helt förvånande i vissa fall har lett till
avbrutna studier i ämnet modersmål.
Detta indikerar ett behov av att lärar
utbildningar och skolmyndigheter ger
lärare adekvata kunskaper och förutsättningar, vilket även innebär mer forskning
i ämnet.
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Årsbokslut på logopedmottagningen i Uppsala
Januari, nytt år, nytt decennium, nya
möjligheter. Det ligger snö på marken,
flera decimeter djup. Bitande kyla, knarr
under fötterna. Tänk att vintern kunde
komma till Uppsala också. För en norrlänning som mig är det gott att se att man
även här i södra Sverige kan få användning av långkalsongerna, dunjackan och
isskrapan. Julen är lugn i år på logopedmottagningen. De flesta av kollegorna
tillbringar helgerna hemmavid eller på
annan ort. Bara ett fåtal kommer in under
mellandagarna, vakar troget över de elektroniska remisskorgarna, väntande bud
om en stor anhopning av strokepatienter
med dysfagiska besvär och bristande
kommunikationsförmåga. Men lavinen
uteblir och lugnet ligger över oss som snö
på fruset biltak. Med isskrapan i hand ger
vi oss på rutorna, bakrutan först, och
blickar tillbaka på ännu ett i raden av
arbetsår som gått till ända. Ett år med
såväl pensionsavgångar som introduktionsveckor för nyutbildade kollegor,
ekonomiska åtstramningar och omstruktureringar, fredagsfika flera dar i veckan,
krånglande kopiatorer och ett aldrig tidigare skådat flöde av handsprit. Och aldrig
kommer vi väl glömma de där första

månaderna med införandet av det elektroniska administrativa systemet? Det
kom som ett yrväder en aprilafton och
vad det än hade med sig i övrigt var frustration och tunga suckar det första vi lade
märke till. Plötsligt var vårt arbete mer
fyllt av DRG än LKG, fler samtal till supporten än faktiska åtgärdssamtal. Och
vad är egentligen skillnaden på ett schema och en tidbok? Kanske borde logopedutbildningen innehålla ett administrativt moment i framtiden: ”Patientbokning, schemakrångel och felsökning – 30
högskolepoäng”? Nåja, jag tror vi fick
ordning på det mesta ganska snabbt.
Trots allt hann vi ändå med några patienter också under det gångna året.
Så långt 2009. Sen då? Vad kan vi ana
av 2010 genom isbarken och snötäcket?
Ja knappast någon vändning på det ekonomiska området. Nu bereder vi oss på att
göra det vi redan gör fast bättre och effektivare. Det ges kurser i stresshantering,
effektivitetsfilosofier basuneras ut och vikten av konstant förbättring trummas in.
Stämningen på Akademiska Sjukhuset inför
2010 är en härlig blandning av kämpaglöd och framtidsanda hos vissa och
bister ”Det där provade vi för längesen”–

attityd hos andra. Men på logopedmottagningen tas det mesta av alla sådana
nyheter med en axelryckning. Vi går ner
till våra kulvertlokaler, kryper på golvet
med våra barngrupper, spelar in våra
röstpatienter, FUS-ar våra felsväljare,
plockar i våra material, spritar våra
händer och fikar vårt fredagsfika som om
världen runtom oss inte existerade. Snart
är allt igång igen, ur midvinterkylan tinar
det nya året fram, väntrummet fylls åter
igen av rösttrötta lärare och överaktiva
småsyskon. Vi sträcker ut våra armar och
välkomnar dem alla till vår lilla del av det
stora sjukhuset. 2009 var bara uppvärmning, nu är vi beredda!

Andreas Lind, Logoped
Foto: Markus Holmström

Hur har DU det på jobbet? Skriv till Logopednytt och berätta!
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Till minne
Logoped Stina Linell, Göteborg, avled i november
2009 efter en tids sjukdom. Hon blev 79 år.
Hon sörjs av sina fyra barn med familjer samt
sin bror med familj.

Stina var en av
den svenska afasiterapins
”grand old ladies”.
Stina Linell föddes 1930 i Stockholm. Hon utbildade
sig till arbetsterapeut i Göteborg och blev klar 1953.
Därefter arbetade hon bland annat vid Södersjukhuset
i Stockholm och fortbildade sig genom kurser och
studieresor i Sverige och utomlands. År 1965 genomgick hon en av neurologiprofessorn Tore Broman
anordnad grundläggande kurs i afasiterapi vid Göteborgs universitet. Hon fick då titeln afasipedagog.
År 1967 började hon arbeta på afasilaboratoriet vid
Sahlgrenska sjukhuset och kom 1971 till Medicinska
Rehabiliteringskliniken vid samma sjukhus och verkade där fram till pensioneringen 1995. På Rehabmedicin var hon en mycket aktiv medlem i teamet
och deltog också i undervisningen av olika personalkategorier. Hon hade ett nära samarbete först
med professor Olle Höök och sedan med professor
Gunnar Grimby.
Det var på Stina Linells initiativ patientföreningen Göteborgs afasiförening bildades 1976 och
hon deltog i arbetet i dess styrelse liksom i Afasiförbundets under många år. Hon medverkade vid afasilägerveckor på olika håll i Sverige under 70- och
80-talen, för att hjälpa afasifamiljerna vidare i deras
nyorientering i livet. Hennes älskade Stråltorpet låg
i närheten av Oskarshamn i Småland. Hon tog kontakt med rektorn för folkhögskolan där och organiserade 1984 den första afasikursen för yngre afatiker.
Afasilinjer etablerades även på andra folkhögskolor
i landet. Stina var noggrann med att de olika projekten dokumenterades och presenterades. Hon deltog
i organiserandet av flera internationella kongresser i
Göteborg. Hon åkte själv på studiebesök och kongresser, varvid hon insöp nya rön om afasi och tog
med sig de senaste språkterapierna tillbaka. De forskare och kollegor hon mötte, blev vänner för livet.
När logopedutbildningen startade i Göteborg
1980, var hon en självskriven handledare i afasimomentet. Vid 50 års ålder började hon själv på utbildningen samtidigt som hon fortsatte att arbeta. Hon
blev legitimerad logoped 1988.
Stina var en inspiratör för kollegor och studenter, en outtröttlig terapeut och ett stort stöd för ett
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otal afasidrabbade och deras anhöriga. Hon betonade
starkt att man som terapeut skulle se HELA människan. Alla i den afasidrabbades omgivning hade ett
ansvar och inte minst afatikern själv. Logopeden
skulle leda den riktade språkliga träningen men
också se till att kommunikationsförmågan befrämjades i alla möjliga situationer.
Som ett Ödets ironi drabbades Stinas make
1987 av stroke med svår afasi och flera andra bestående neurologiska symptom som följd.
Även efter pensioneringen fortsatte Stina att
vara en idéspruta och föreläsare. Hon hade förmågan att entusiasmera sin omgivning vad hon än företog sig. Hon var en given talare, tillika rimsmed, vid
fester. Tillsammans med henne var livet aldrig tråkigt, hon levde det fullt ut. Trots en stor familj och
många åtaganden engagerade hon sig i sina vänner
och deras familjer.
Tomrummet efter Stina Linell är mycket stort,
men ekar av många minnen. Hon var en oförglömlig
människa.
För att hedra Stinas minne har en afasiterapiforskningsfond inrättats i hennes namn. Bidrag till
denna fond är välkomna på bankkontonumret 4033173 488-1 på Nordea. Vänligen skriv ”Stina Linells
minnesfond” i ämnesraden.
För vännerna och kollegorna
Eva Hedberg-Borenstein
Leg. logoped
Peter Borenstein
Överläkare i neurologi
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Maria Törnhage och Ingalill Ek
– redo att ta sig an ätovilliga.

Utbildning om ätovilja
Under höstdagarna 19 och 20 oktober 2009 var vi tjugotalet logopeder i Uppsala,
tillresta från olika delar av Sverige, som fick oss nyttig information kring barn som av
olika anledningar inte kommer igång att äta via munnen. Eldsjälen och logopeden
Ingalill Ek hade tillsammans med sin logopedkollega Maria Törnhage planerat för
dessa utbildningsdagar på Folke Bernadotte regionhabilitering.
Ingalill och Maria bjöd på föreläsningar
om ätförmåga hos barn med ätovilja, om
olika infallsvinklar på oral överkänslighet
och om logopedens roll beträffande be
handling och vägledning i matsituationen.
Medicinska huvuddiagnoser och undersökningar redovisades också.
Man hade dessutom bjudit in logoped
Maria Jonsson från Umeå som bland
annat återgav resultatet i sin magisteruppsats om ätproblem hos för tidigt födda
barn. Maria berättade också om sitt arbete
på neonatalavdelningen på Sunderby
sjukhus.
Matlaget på Folke Bernadotte region
Logopednytt 1/10

habilitering presenterade sig och berättade
om sina olika funktioner i arbetslaget. Vi
fick information från specialpedagog,
sjukgymnast, psykolog och dietist och
återigen fick vi bekräftat hur viktigt det är
att se ätproblematik ur ett tvärprofessionellt perspektiv.
Den sista dagen gavs tid för diskussioner kring enskilda patientärenden, vilket
var mycket uppskattat och framförallt
angeläget för dem som inte har logopedkollegor att dryfta frågor eller problem
med. Dessutom påbörjades ett viktigt
arbete att utveckla ett gemensamt PM för
logopeder som arbetar med barns ätpro-

blem. Ingalill och Maria har åtagit sig att
sammanställa och fortsätta detta arbete.
Många tack till er!
Vi tackar också Ingalill och Maria för
deras engagemang och initiativ till att
anordna denna vidareutbildning i Uppsala
och vi är många som hoppas på fler
utbildningsdagar inom detta viktiga
arbetsområde!
Heléne Terner-Nilsson
(Enheten för barnlogopedi DSBUS)
Åsa Mogren (Mun-H-Center) och
Agneta Rubensson (Regionhabiliteringen,
DSBUS) Göteborg
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Inspirerande kurs
i inspirerande miljö
Helgen 6–8 november samlades ett knappt hundratal logopeder
utanför bergsbyn Agros på centrala Cypern. Anledningen?
Ett symposium om flerspråkighet och språkstörningar!
Det var IALP:s tredje internationella
symposium om just flerspråkighet och
språkstörningar som gick av stapeln i
samarbete med det cypriotiska logopedförbundet. Många hade sett fram emot
evenemanget under lång tid eftersom
hela nio år hade gått sedan det senaste
symposiet. Vi som var samlade kom från
så pass olika och spridda länder som
USA, Kuwait, Sydafrika, Malaysia, England och Australien. Jag fick dock som
ensam deltagare inte bara representera
Sverige, utan hela Norden!
Hela fredagen och lördagen samt
halva söndagen fylldes till bredden av
föreläsningar och seminarier. Carol
Westby från University of New Mexico
var den första av huvudtalarna och hon
talade på ett engagerat sätt om att kommunicera över kulturgränserna, och
delade också med sig av minnen och upplevelser av sin tama och flyglösa anka!
Överföring i lika språk
Helgens andra huvudtalare var Kathryn
Kohnert från University of Minnesota
som gav exempel både från egen och
andras forskning i hennes framförande
om generalisering över språkgränserna
vid språklig behandling av både patienter
med afasi och barn med språkstörning.
En reviewartikel av Kohnert om
generalisering vid afasi publicerades så
sent som förra året i Seminars in Speech
and Language, och det sammanställda
resultatet visar på att patienter med kronisk afasi (minst sex månader efter skadan) kan få en överföring av behandlingsresultat från ett språk till ett annat.
Detta gäller framförallt språk som liknar
varandra i struktur, till exempel engelska
och tyska, medan det inte är lika tydligt
på språk med mer olik struktur, som till
exempel franska och swahili. Något som
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Kohnert tryckte på i sin föreläsning var
att trots att man kanske väljer att behandla bara på patientens ena språk så finns
det inga belägg i forskningen för att det
andra språket ”tar stryk” av att inte
behandlas. Man kan alltså med forskningen i ryggen välja att behandla en flerspråkig patient på endast ett av språken.
Under 2009 skrev Kohnert också en
reviewartikel tillsammans med Amelia
Medina om barn med språkstörning,
även den publicerad i Seminars in Speech
and Language. I denna studie kom de
fram till att det inte finns fördelar för träning endast på L2 jämfört med flerspråkig behandling, men att träning först på
L1 ökar möjligheterna för en lyckad efterföljande behandling av L2. Även för barn
med språkstörning spelar likheterna mellan språken stor roll.
Brett utbud
Utöver dessa båda utmärkta talare stod
hela 26 namn på listan över olika seminarie- och föreläsningshållare. Det handlade om allt ifrån lexikal utveckling hos turkisk-holländska barn via konversationsanalys av en flerspråkig kodväxlande man
med afasi till ett flerkulturellt perspektiv i
arbetet med barn med misstänkt diagnos
inom autismspektrat. Det bjöds också in
till en workshop om flerspråkighet och
dyslexi och två stycken ”rundabords”diskussioner om nya rön inom afasiforskningen samt om generaliserbarheten av
flerspråkighetsforskningen i stort. Inte
undra på att man efter helgens slut kände
sig aningen ”korvstoppad”!
Även på kvällarna och den lilla fritid
som fanns bjöds det på ett digert program. Det ordnades utflykter in till byn
Agros som är känt över hela Cypern för
olika rosprodukter (parfym, stearinljus,
likör, krämer, godis etc, etc) och som inte

minst låg fantastiskt vackert i ena änden
av de vackra Troodosbergen. Mången
logoped kom hem från Cypern med en
flaska rosenvatten och en påse rostade
nötter i väskan. Det ordnades också olika
middagar. Första kvällen hälsades vi välkomna av byns borgmästare och bjöds på
lokala delikatesser, andra kvällen bjöds vi
på en dignande buffé av det lokala logopedförbundet och vid den sista gemensamma middagen fick vi både se och själva prova på cypriotiska folkdanser.
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Röstergonomi uppmärksammas
av Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket (AV) har för 2010 beställt en kunskapsöversikt från Karolinska Institutet om ämnet yrkesrelaterade röströstningar och röstergonomi. Syftet är att ta del av den kunskap som finns idag, få vetskap om vad som eventuell ytterligare behöver göras och utifrån det titta på implikationer för
AV:s arbete.
Huvudförfattare är Maria Södersten och medförfattare
Christina Lindhe. Utöver det har AV beställt faktainformation
om röstergonomi som skall publiceras på verkets hemsida
under 2010. Informationen skrivs av Christina Lindhe och
samgranskas med Maria Södersten. Det är glädjande att AV
uppmärksammar området.
Det finns ett stort intresse för att kursdagen ”Röstergonomi aktuell forskning och klinisk tillämpning” skall ges på
nytt. Kursdagen är en introduktion till ämnet och har arrangerats vid två tillfällen tidigare (Stockholm och Lund). Ytter
ligare kursdagar planeras nu för 2010, mer information publiceras i nästa nummer av LN.
Dessutom kommer kursen "Yrkesrelaterade röststörningar
och röstergonomi – bedömning och intervention" (7.5 hp) att
arrangeras igen av Karolinska Institutet vt 2011 med Maria
Södersten som kursansvarig. Den gavs förra gången 2007.
Maria Södersten leg logoped,docent
Karolinska Universitetssjukhuset. maria.sodersten@ki.se
Christina Lindhe leg logoped, med mag Röstkonsult
Christina Lindhe AB. christina.lindhe@rostkonsult.se

Vill Du som logoped bredda
din kompetens ytterligare?
Läs LOGONOM-programmet
120 hp på SMI!
En tvåårig högskoleutbildning

Som logoped kommer du att
kunna tillgodoräkna dig delar
av dina tidigare studier.
Du får en utbildning där du som
pedagog kan arbeta med olika
former av muntlig kommunikation och med rösten och talet i
konstnärliga sammanhang.

Efter en mycket späckad helg med både
utökad kunskap och utökat kontaktförråd var det så dags att åka hem igen. Efter
att ha lämnat en solig medelhavsö med
15–20 graders värme kändes det inte
lockande att åka tillbaka till ett novembermörkt och snöslaskigt Sverige. Men
jag kände mig mer taggad än någonsin att
bita tag i nästa flerspråkiga patient!

Artiklar och
presentationer från
symposiet kommer
att publiceras på
IALP:s hemsida,
www.ialp.info,
så håll utkik där!

Sista datum för ansökan 1 mars
Läs mer på hemsidan www.smpi.se

Stockholms Musikpedagogiska Institut
www.smpi.se info@smpi.se 08-611 05 02

Text och bild: Simon Ottosson
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Studentuellt

Kenya
På tal om

Praktiken ingår i en kurs som heter
COBES: Community Based Education
and Services och ges av Moi University,
Eldorat Hospital i samarbete med HU*
International. Kursen är en introduktion
till den kenyanska sjukvården och målet
med kursen är att få en större förståelse
för kenyanska sjukdomar/hälsoproblem
och den kenyanska kulturen. I kursen
ingår en veckas introduktion, sedan följer
fem veckors praktik. Sista veckan avslutas
med rapportskrivning. Eftersom det inte
finns några logopeder i Kenya, kommer
vi gå med en barnläkare större delen av
tiden. Vi kommer själva få välja ett område som vi vill studera närmre, just nu är
vi intresserade av att sväljsvårigheter hos
både barn och vuxna.

Det bara pirrar i magen av att tänka på att
vi ska få åka till Kenya och få möjligheten
att ta del av den kenyanska kulturen, se hur
invånarna lever och se hur deras vardag
ser ut. Vi är beredda på att möta en värld
som skiljer sig från den vi lever i här i
Sverige. Vi föreställer oss att sjukvården
inte är lika tillgänglig för alla, på samma
sätt som den är i Sverige och att man inte
har samma prioriteringar inom vården.
Dessutom kommer vi få chansen att gå en
kurs i swahili, vilket känns spännande. Vi
tror att det kommer bli en lärorik upplevelse utöver det vanliga. Såklart så ska vi slå
ett slag för att logopeder behövs i landet!
Text och bild: Linda Nordenberger och
Jenny Carlsson

Under sommaren 2010
kommer vi två logoped
studenter, Jenny Carlsson
och Linda Nordenberger,
från Linköpings universitet
att besöka Kenya, för att
under sex veckor göra
praktik på ett av landets
största sjukhus.
* HU: Hälsouniversitetet, red:s anm
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Lediga platser & kurser
Division Närsjukvård söker

Ställföreträdande Avdelningschef / Leg. Logoped
till Logopedmottagningen Närsjukhuset Västerås
Logopedmottagningen, Helsingborgs lasarett
söker

Cheflogoped
(ref nr 02/2010)

Division Närsjukvård är Landstinget Västmanlands största
division med ca 2 500 anställda. Vi har en stor bredd av
arbetsplatser och specialiteter genom våra familjeläkarmottagningar, fyra närsjukhus, sjukvårdsrådgivningen 1177,
Handikappcentrum, Enhet för psykosomatisk medicin, ungdomsmottagningar, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt Rättspsykiatri.
Närsjukhuset Västerås

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus.
Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla
timmar. Lasarettet är den största hälso- och sjukvårdsproducerande enheten i Nordvästskåne och
erbjuder invånarna vård inom de flesta
specialiteter.

Upplysningar om tjänsten:
Cheflogoped
Marianne Rosenquist,
tel. 042-406 18 24
Läs mer och ansök senast
2010-02-20 online på:
www.skane.se/platsnytt

Västerås Närsjukhus består av tre verksamhetsområden,
Rehabiliteringsmedicinska Kliniken, Geriatriska Kliniken
samt verksamhetsområdet som innefattar Rehabenheten och
Logopedmottagningen.
Logopedmottagningen erbjuder många kollegor, handledning, möjligheter till vidareutbildning, ett stort förråd av
test- och behandlingsmaterial, sekreterarservice samt trevliga
och ändamålsenliga lokaler. Vi ansvarar för hela Västmanlands län, vilket innebär att arbetet sker i hela länet, men de
flesta logopeder har sin huvudsakliga arbetsplats i Västerås.
Vi arbetar med barn och vuxna med tal- och språksvårigheter, stamning, organiska och funktionella röststörningar.
Arbetsuppgifter

Vi söker Dig som är legitimerad logoped och vill arbeta
med utredning och behandling av våra patientgrupper. Som
ställföreträdande avdelningschef arbetar du nära avdelningschefen angående verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor, personalfrågor och logopediska spörsmål.
Du bör ha lätt för att samarbeta, kunna se möjligheter och
lösningar och vara kreativ.
Kvalifikationer

Legitimerad Logoped. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2011-04-30 med tillträde
2010-05-01. Heltidsanställning, deltidstjänstgöring kan
diskuteras.
• Öron-, näs och halsmottagningen,
Oskarshamns sjukhus söker

Logoped
Vikariat 100 % 6 månader med eventuell förlängning.
Upplysningar
Cheflogoped Malin Cullberg, 0490-862 74,
malinh@ltkalmar.se

Upplysningar

Avdelningschef Birgitta Törnblom tfn 021-17 38 60
Facklig företrädare

DIK, Mona Barkensjö, tfn 021-17 56 17
Välkommen med din ansökan

till Division Närsjukvård, Centrallasarettet ingång 43, 721
89 Västerås, senast 2010-02-20.
E-post: narsjukvard@ltv.se. Ange ref.nr. NÄR 122/2009.
Insända betygshandlingar återsändes ej.

Sista ansökningsdag 10 februari.
Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb
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Läs mer under ”Lediga jobb”

www.ltv.se
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Kurskalendariet
Gå kurs på DART

Västra Sveriges kommunikations -och dataresurscenter.
Med fokus på AKK, Alternativ – och – Kompletterande
Kommunikation.
www.dart-gbg.org

Nätverksträff för stamningslogopeder
6–7 maj
Plats: Umeå
Mer information hittar du på Västerbotten läns landstings
hemsida: www.vll.se/stamningsmote

Kursen ”Transsexualism i ett logopediskt perspektiv
– bedömning och intervention” (7.5 hp)
arrangeras av Karolinska Institutet ht 2010.
Prel datum: 21-24/9, 19-22/10, 30/11-3/12
(börjar kl 13.00 tisdagar och slutar kl 13.00 på fredagar).
Senaste ansökningdatum 15/4.
Information på www.ki.se
(Utbildningskatalogen – Fristående kurser).
Kursansvarig är Maria Södersten (maria.sodersten@ki.se).

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

SÖK:s kurser för logopeder och andra:
www.sokcentrum.se

På gång i Danmark i regi av
Audiologopædisk Forening:
Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus
12–14. april 2010 på Hotel Nyborg Strand på Fyn.
I år har vi tre spændende søjler på kurset, nemlig;
• Forudsætninger for læsning
• Dyspraksi og dysfonolog
• Test og testning
Vi kan bl. a. præsentere to foredrag af læseforskeren Paula
Tallal fra USA og dyspraxieksperten Madeleine Portwood fra
UK. Kursusprogram og abstracts kan ses på www.alf.dk
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Personlig
vägledning
per telefon

Logopednytt 1/10

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län / Region

Namn

E-postadress

Huvudarbetsgivare namn

Blekinge	Petra Hagstrand - Westrin

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

Uppsala	Eva Sonered

eva.sonered@akademiska.se

Uppsala

maria.tornhage@akademiska.se	Folke Bernadotte regionhabilitering

Maria Törnhage

Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Dalarna	Åsa Rundström

asa.rundstrom@ltdalarna.se

Gävleborg

madeleine.holmqvist@lg.se	Gävleborgs Läns Landsting

Madeleine Holmqvist

Landstinget Dalarna

Halland	Johanna Kristensson

johanna.kristensson@utb.halmstad.se	Halmstad kommun

Halland

Kerstin.E.Andersson@lthalland.se	Hallands Läns Landsting

Kerstin Andersson

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

Gotland

Kerstin Andersson

kerstin.andersson@gotland.se	Gotlands kommun

Norrbotten

Kicki Norberg

christina.e.norberg@nll.se

Landstinget i Kalmar län

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

Landstinget Västernorrland

Västernorrland

Mia Kristoffersson

mia.kristoffersson@lvn.se

Landstinget Västernorrland

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	Helena Wilkås

helena.wilkas@orebroll.se	Universitetssjukhuset, Örebro Läns Landsting

Östergötland	Janna Ferreira

janna.ferreira@liu.se	Östergötlands län

Stockholm	Annika Hildén

annika.hilden@sll.se

Stockholms läns landsting, Habilitering

Stockholm

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus

asa.hallgren@ds.se

Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Lisbeth Grimlund

Stockholm	Åsa Hallgren

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

B

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

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

I nästa nummer

➽ Hur är det hos logopeder ... i andra länder?
➽

SLOF förbereder för europeiska logopeddagen 6/3.

Orofacial sensorisk behandling
tandläkare med. dr Mary Hägg
Föreläsare är tandläkare Mary Hägg. Startade upp och är ansvarig för Tal & Svälj Center vid ÖNH
på Hudiksvalls sjukhus. Hon har arbetat med oralmotorik i 20 år och disputerade inom området 2007.
Bedriver fortsatt forskning i samarbete med Umeå, Göteborg, Uppsala och Linköpings universitet.

Optimera dina förutsättningar att hjälpa personer med dysfagi.
Orofacial sensomotorisk behandling – ett utmärkt exempel på hur hjärnans plasticicitet kan triggas.
Kursen omfattar orofacial undersökningsmetodik och behandling. Uttifrån aktuella, evidensbaserade
forskningsrön belyser vi teorin och arbetar med praktisk tillämpning.
När och var: 28 maj i Örebro. Kostnad: 3 000 kr inklusive lunch.
Kursen anordnas av Svenska Logopedförbundet i samarbete med Logopedi och foniatri,
öron-, näsa- och halskliniken Universitetssjukhuset Örebro.
För mer information och anmälan se www.dik.se
Sista anmälningsdag fredag 30 april.

