Medlemstidning för

Nummer 2 | mars 2010

Logopedi i andra länder
CPLOL:s svenska ordförande tackar för sig

Innehåll 2-10

3
4
5

LEDARE
NYTT FRÅN STYRELSEN

	DRAKEN OCH DEN ELDSPRUTANDE SANKT GÖRAN

6

Verktyg vid vårdval

	TEMA: LOGOPEDI VÄRLDEN RUNT
Läsa tillsammans i Sydafrika

7

	TEMA

Mångkulturellt i Bryssel

8

	TEMA

Musen som fick en kaka i USA

9

	TEMA

10
13
14
16
18
20
22
23
2

Logopeder och logopedi i Island

Ordinarie
styrelseledamöter
Ulrika Guldstrand
Ordförande
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se
Maria Karlsson
Vice ordförande
Tel: 070-73 73 572
maria.karlsson@dik.se
Sanna Wennerfeldt
Kassör
019-602 14 63
susanna.wennerfeldt@dik.se
Susanne Westerbring
Kursansvarig
Tel: 0620-192 56
susanne.westerbring@dik.se

BIRGITTA TACKAR FÖR SIG

Inger Gillholm
Sekreterare
Tel: 013-22 40 45
inger.gilllholm@dik.se

VAD HAR HÄNT?

Marika Schütz
Tidnings- och webansvarig
marika.schutz@dik.se

CPLOL-ordföranden tillbaka i skolbänk och klinisk vardag

Röstforum Väst berättar om höstens äventyr

HUR ÄR DET HOS LOGOPEDERNA ... I ANGERED?
Ulrike berättar

MIN BERÄTTELSE: UTRESA

Tanken kan förflytta berg – och ändra ett liv

STUDENTUELLT

Elisabeth Mohammar
Projektansvarig
loglidingo@tele2.se
Signe Tonér
Kontaktperson för lokalfackliga ombud
signe.toner@dik.se
Caroline Kindstrand
Studentrepresentant
carki468@student.liu.se

Utbytesstudier i Sydafrika

BOKRECENSION

Idébok om att berätta med barn

KURSKALENDARIET
LOKALFACKLIGT FÖRTROENDEVALDA

Logopednytt 2/10

Ledaren
SLOF
Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se
www.logopedforbundet.se

ANSVARIG UTGIVARE
Ulrika Guldstrand
Tel. 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

TRYCK
Trydells Tryckeri
ARTIKLAR SÄNDES
TILL REDAKTÖRERNA:
logopednytt@dik.se
Simon Ottosson
Tel. arb. 031-332 67 91
Malin Sixt Börjesson
Tel. arb. 031-342 89 14
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Enheten för Neurologopedi
Sahlgrenska sjukhuset
Blå stråket 7, 413 15 Göteborg
Redaktionen förbehåller sig rätten att
språkligt ändra och förkorta bidrag.

ANNONSER SÄNDES TILL:
Caroline Kejnemar
DIK
Box 760, 131 24 Nacka
Tel: 08-466 24 11
Fax: 08-466 24 13
caroline.kejnemar@dik.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nr
3
4
5
6
7
8

Manus/annonsstopp
25/3
27/4
3/6
25/8
7/10
17/11

Läsaren
tillhanda
15/4
21/5
24/6
15/9
28/10
8/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons
storlek
1/1-sida
2/3-sida
1/2-sida
1/3-sida
1/4-sida
1/8-sida

Plats-/kurs- och
produktannons
10 100:8 700:6 900:6 100:4 700:3 900:-

Omslagsbild: Vinodlingar utanför
Stellenbosch, Sydafrika. Foto: Jocelijn 
van Dingen.
Prenumerationspris: 530:-/år
Temanummer:
50:-

Logopednytt 2/10

Så var det premiärdags att skriva ledare i Logopednytt. Som ansvarig
för lokalfackliga företrädare i SLOF:s styrelse kommer jag i kontakt
med kollegor från hela landet och försöker slussa frågor och funde
ringar vidare till ombudsmän på DIK:s kansli eller till SLOF:s styrelse.
Jag ser också fram emot att få träffa många av er på den utbildningsdag
för lokalfackliga företrädare som anordnas i Nacka 9 mars. Detta blir ett
ypperligt tillfälle att samla logopedrepresentanter från hela landet,
diskutera aktuella frågor, lära av varandra och ta del av erfarenheter från
Vårdval Stockholm.
SLOF:s styrelse är i full färd med att sammanställa svaren från den
enkät om effekterna av Vårdval Stockholm som distribuerades under
februari månad. Förhoppningen är att logopedverksamheter i hela landet
ska kunna dra nytta av erfarenheterna från Stockholms län där en mycket
stor del av logopedin har omfattats av vårdvalet. Vi behöver blicka framåt
och se både hur vi kan verka för förbättrade avtal och regelverk i
Stockholms län och undvika eventuella fallgropar när vårdvalsmodeller
utformas i övriga landet. Om vi logopeder kan vara med och påverka
utformningen av vårdvalsmodellerna i landets regioner och landsting,
gynnar det givetvis logopedin och vår egen arbetssituation, men framför
allt våra patientgrupper, som kanske inte alltid kan göra sin röst hörd i
den vårdpolitiska debatten.
Efter långa och bitvis hetsiga diskussioner klubbades en stadgeför
ändring igenom på DIK:s kongress i höstas, vilket innebär att DIK:s för
bundsstyrelse får ett breddat uppdrag och ett tydligare formulerat ansvar.
För samtliga yrkesgrupper förutom logopeder försvinner delförenings
uppdelningen inom DIK. Vår nytillträdda förbundsordförande Karin
Linder inbjöd representanter från DIK:s olika yrkesgrupper till en
arbetskonferens i början av februari där förbundets nya organisation och
arbetssätt diskuterades och där viktiga frågor att jobba vidare med
formulerades. Vi hoppas att detta kommer att innebära ännu tydligare
utkristallisering av Svenska Logopedförbundets särart inom DIK men
även öppna för ökade möjligheter till bred samverkan vad gäller yrkes
övergripande frågor, allt för att vi logopeder ska få ut så mycket som
möjligt av vårt medlemskap i DIK!

Signe Tonér
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Nytt från styrelsen

• S tyrelsen sammanträdde den 28/1 i
Akademikerhuset i Nacka.
• D
 en 29/1 deltog en styrelserepresen
tant i SACOs första planeringsmöte
inför Almedalsveckan på Gotland i
sommar.
• D
 en 4–5/2 deltog flera styrelseleda
möter i en arbetskonferens på Djurö
arrangerad av DIK angående organisa
tionen av det interna arbetet inom
förbundet enligt den nya modell som
röstades fram vid DIK-kongressen i
november 2009.
• S ACO-vård sammanträdde den 8/2
i Svenska Veterinärförbundets lokaler
på Kungsholmen i Stockholm.
• Diskussionerna med PRO och företrä

dare för vårdförbund kring effektivare
vård för äldre fortsatte den 11/2. Mötet
hölls I PROs lokaler i Stockholm. Ett
av de största diskussionsämnena vid
mötet var anordnandet av ett semina
rium vid Almedalsveckan på Gotland.
• S tyrelsens verkställande utskott
sammanträdde i Linköping den 14/2.
• U
 nder slutet av januari skickades en
enkät ut av styrelsen till medlemmar 
i Stockholmsområdet med frågor om
vårdval Stockholm. Syftet med enkäten
är att samla in kunskap om medlem
marnas erfarenheter av modellen och
att ta reda på på vilket sätt SLOF och
DIK kan vara medlemmarna till nytta.
• D
 en 9/3 anordnas en dag för Lokal
fackligt förtroendevalda logopeder i

Akademikerhuset i Nacka. Ämnet för
dagen är vårdval. För mer information
och anmälan titta på hemsidan.
• Styrelsen sammanträder nästa gång
den 10/3 i Nacka.
• G
 löm inte att fira Europeiska logo
pedidagen den 6/3.
Styrelsen genom Ulrika Guldstrand

Pris till bästa magisteruppsats inom röstområdet
Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och
sångrösten. Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden beslutat inrätta
ett pris till den/de logopedstuderande som gjort årets bästa magisterarbete inom röstområdet.
Priset innebär:
• ett stipendium på
•	tillfälle att rapportera om magisterarbetet vid Röstfrämjandets nästkommande årsmöte
16–17 april 2010 på KTH, Stockholm
• registreringsavgift och resekostnadsbidrag för detta årsmöte

5.000 kronor

Förslag till mottagare av priset insänds av utbildningsansvariga vid landets logopedutbildningar.
Student kan även nominera egen uppsats.
Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt 2009 – ht 2009.
Uppsatsen insändes senast 10-03-25 till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH,
100 44 Stockholm, eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se
Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.
Stockholm i januari 2010. För Nämnden för Röstfonden, Johan Sundberg, ordförande och Britta Hammarberg, sekreterare
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”Om avtalsförhandlingarna inte inne
håller ett utrymme för centrala löne
förhandlingar så kommer vi att vidta
åtgärder som kan leda till strejk …”
Detta hot uttalades i nyhetsrapporte
ringen för några veckor sedan av en
talesman för LO med avseende på den
ökade arbetslösheten inom byggnads
sektorn.
I samma rapportering fick vi veta att en
byggnadsarbetare har en månadsinkomst
på i genomsnitt 29 000 kr. Att jämföra
med av SLOF rekommenderad ingångs
lön för logopeder på 28 000 och DIK:s
senaste lönestatistik där logopedersätt
ningen i genomsnitt uppgår till knappt
28 500 … Landsting och kommuner har
en starkt dominerande ställning och är de
sämsta betalarna bland våra arbets- och
uppdragsgivare.
Strejk känns som ett ineffektivt
påtryckningsmedel från en förgången tid
passande för stora homogena grupper i
en bipolär verklighet med viss möjlighet
att påverka utvecklingen genom grup
pens storlek. Det medförde viss makt. Då.
Vårdval Stockholm innebär något helt
annat. Med stor respekt för att skatte
finansierade verksamheter måste drivas
kostnadsmedvetet upplever vi som arbe
tar under de nya villkoren vare sig homo
genitet i gruppen – på grund av att våra
verksamheter helt enkelt har olika förut
sättningar – mandat att påverka utveck
lingen eller makt och inflytande i proces
sen. Vilka verktyg har då vi?
Många av oss logopeder i Stockholm
är rörande överens om att vi de senaste
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två åren har fått anpassa oss in i ett sys
tem av ”tumskruvsmodell”; ökade insat
ser med bibehållet hög, eller ökad, kvali
tet till 10–30 % lägre ersättning. Till detta
kommer höjda krav på administration.
Summerat betyder det flera högkvalita
tiva tjänster på kortare tid till lägre eko
nomisk ersättning. Vilken byggnadsarbe
tare skulle ha accepterat det?!
Lön är ett sätt att från arbetsgivaren
visa uppskattning för väl utfört arbete. Ju
bättre utfört enligt givna förväntningar,
desto större möjlighet till högre ersätt
ning. Detta gäller bara marginellt för vår
del eftersom det inte finns någon egentlig
arbetsgivarkonkurrens och förväntning
arna inte är klart avgränsade. Vi har där
med inga effektiva verktyg att påverka.
Eller har vi det?
Vi är utbildade till experter i kom
munikation och hälsa. Vi vet att lyssnande
och välvillig feed back höjer kvaliteten i

samtalet – när samtalspartnern inte är en
beräknande motpart. Inför Vårdvalets
spridning i landet: Gör tvärtom! Låt oss
definiera oss med våra utbildade röster.
Se till att ta plats. Förekom i stället för att
förekommas. Lyssna kritiskt och var
beredda på dolda avsikter. Stå väl förbe
redda med hållbara argument. Utmana
smart och taktiskt utan rädsla – med risk
att få en smäll av drakens stjärt. Och se till
att ha alternativa lösningar innanför sköl
den för att orka le åt även små framsteg.
För vi vet ju också att ett gott skratt
förlänger livet.
TEXT: Elisabet Mohammar
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I Logopednytt rapporteras det ofta om vad logopeder jobbar med runt om i landet
(du har väl inte missat vår nya följetong Hur är det hos ...?). Men vad jobbar
logopeder i andra länder med? Vad finns det för likheter och skillnader jämfört med
vår situation i Sverige? Redaktionen kontaktade några kollegor utomlands och fick
följande rapporter från Sydafrika, Belgien, USA och Island.

Shared reading intervention in South Africa
Dialogic reading: Shared picture
book reading for preschool children
South African children from disadvantaged
communities often start their formal edu
cation without the language and literate
skills needed to succeed academically.
They often come from environments that
don’t provide them with experiences with
books, reading and literacy practices.
Speech-language therapists and educators
working in disadvantaged communities
often use shared storybook reading in
intervention programs to introduce pre
school children to books and to foster
more complex language skills. Repeated
exposure to reading and storybooks from
an early age can be an effective way to
facilitate the development of literate
language skills and the complex language
structures that occur in written language,
but not in oral language. Exposure to story
books provides children with emergent
literacy skills such as print awareness,
Enjoying a picture book.

phonological awareness and alphabetic
skills in the context in which they will later
be required to apply these skills. Book
sharing that explicitly encourages pre
school children to engage in making
inferences could foster skills that they will
later use in text comprehension during
independent reading.
Dialogic reading is an example of a
shared reading intervention aimed at the
facilitation of an interactive dialogue
between the adult and child during story
book reading. During dialogic reading the
child becomes an active participant in the
shared reading process and becomes the
storyteller. The role of the adult is to
expand the child’s utterances through
open-ended questions and prompts.
Teachers, parents and caregivers can be
trained to do dialogic reading in class
rooms and at home. Studies have showed
that even relatively brief interventions
using dialogic reading enhance expres
sive and emergent literacy skills in young
children from lower socio-economic
groups.
Dialogic reading:
During repeated reading of a storybook
the adult encourages the child to become
the teller of the story over time through
prompts and questions. The acronyms
CROWD and PEER refer to the tech
niques used by adults during dialogic
reading to guide and facilitate the inter
action.
CROWD refers to:
Completion prompts (e.g. the cat caught
a …),
Recall prompts (e.g. can you remember
what the girl said to the boy?),
Open-ended prompts (e.g. what can you
tell me about this page?),
WH-prompts (e.g. what, where, who,
why questions),
Distancing prompts (questions and
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Shared reading by Daleen Klop and preschool children.

prompts that require children to relate
the content of the book to their own
experiences, e.g. tell me about a time
when you were also scared)
PEER refers to:
Prompt the child to name objects in the
book (e.g. what do you see in this picture?)
Evaluate the child’s response (e.g. yes,
that’s right, it is a cat)
Expand the child’s response (e.g. the cat
was Peter’s pet)
Repeat and reinforce the expansion
(e.g. Peter loved his pet cat)
Daleen Klop, Department of Speech-Language
and Hearing Therapy, Stellenbosch University
South Africa, dk@sun.ac.za

References
Lonigan, C. J. & Whitehurst G.J. 1998. Relative
efficacy of parent and teacher involvement in
a shared-reading intervention for preschool
children from low-income backgrounds. Early
Childhood Research Quarterly 13, 263-290.
Whitehurst, G. E., Arnold, D. S., Epstein, J. N.,
Angell, A. L., Smith, M. & Fischel, J. 1994. A
picture book reading intervention in daycare
and home for children from low-income families. Developmental Psychology 30: 679-689.
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Speech-language therapist Deborah Maund with children from ISB.

My journey as a speech-language patho
logist in Belgium began in Canada. In
August 2008, I was working as an SLP for
the Stan Cassidy Centre for Rehabilita
tion in New Brunswick, a provincial terti
ary level clinic for adults and children
experiencing neurological impairments. I
decided that I needed a change and thought
what better place to start my search than
with Google?! The first hit back on my
search list was a posting for a speech lan
guage therapy position at the Interna
tional School of Brussels (ISB). I sent my
resume off and less than two months later;
I was living and working in Belgium.
International School of Brussels
ISB has a population of approximately
1 500 students ranging in age from 3 to 19
years. It is an inclusive school whose
Learning Support Department provides
services to children experiencing a wide
range of difficulties. The role of speechlanguage therapist on campus is relatively
new and this year is only in its third year
as a paid faculty position. We have a
current SLT complement of 1.8 full time
equivalent. We see children of all ages in
both the main stream and segregated
special education programs.
Logopednytt 2/10

Speech Therapy in Brussels

There is no “typical” day here and, quite
frankly, I like it like that. The expectation
at ISB is for direct clinical service provi
sion but beyond this mandate, I have a lot
of flexibility and like that aspect too! As
with many other jobs, I have far too many
meetings – faculty meetings, Individual
ized Learning Plans, and meetings about
meetings! As one might expect, I see stu
dents in my office following a “traditional”
pull-out model and in many situations,
this works well. I’m not always very “tra
ditional” in my approach to my job so
love to take full advantage of the flexibil
ity that this position affords. For example,
I co-teach a twice-weekly social skills
class with the Middle and High School
Special Education teachers. This is one of
the highlights of my week! I also co-teach
with several of the learning support
teachers at the Elementary School level
working together to bring communica
tion skills learning “into the real world”.
Strip before snack!
We had department-wide PECS training
before Christmas for the Special Educa
tion program and our mission now is to
get the students out there and communi
cating with everyone. It’s working really

well with the students but the teachers
were less than pleased on Monday at our
faculty meeting to find out that they had
to construct their strip before they could
receive their snack! They were good
sports about it and, in the end, it proved
to be an effective educational tool.
Celebrate who you are
I’ve learned a lot in my time here. Of
course Canada is a bilingual country and
working as an SLP in that kind of
environment always brings interesting
challenges and discussions. Working at
ISB has only magnified those issues as the
students here speak approximately 43
different first languages! With the
challenges of course come the perks and
here, they are numerous – field trips to
Florence to study the Renaissance, to
Germany to study ancient Roman civili
zations and International Community
Days where everyone is encouraged to
celebrate who they are. I know that I am a
richer person for having had the oppor
tunity to live this experience. Where the
rest of my journey will lead now is still to
be determined! A bientôt!
Deborah Maund, Brussels, Belgium
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Speech Therapy in the US
Have you heard what happens “if you give
a mouse a cookie”? In America’s children’s
story by the same title, a boy offers his
mouse a cookie and sets the course for his
creature-friend to begin asking for count
less other favors. The mouse wants milk
for the cookies, a straw for the milk, a
mirror to see his newly formed milk
moustache, then a napkin to wipe his
face. And all this happens in the first four
pages.
Our kids love the book so much that
the author has gone on to make big money
with If You Give a Moose a Muffin and If
You Give a Pig a Pancake. My colleague
asked her 8-year-old students to come up
with their own versions and an honest
soul crafted If You Give a Deer a Beer. I
don’t think they’ve found a publisher yet.
Fernando brings me back
If you give an American woman the task
of writing Swedes about her life as a
speech therapist, the path of distraction
might be similar. She’d remember the
new IKEA catalog that just came out,
then she’d pull out her ABBA CD, twirl in
front of the mirror to “Dancing Queen”,
then be brought back to reality when
“Fernando” started playing. Why Fernando?
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Because this American therapist spends
most of her time helping children from
Mexico, Venezuela, Honduras and the
Dominican Republic.
This is a sign of our times. In my
home state of North Carolina, the number
of immigrant children rose 153 % between
1990 and 2000. These same children are
the ones who face discouraging odds
when it comes to high school graduation
rates (only 52 % of limited English-
proficient students complete 12th grade,
according to a 2009 study). My task in a
bilingual preschool is to help the children
in their native language when they are
between ages three and five so they’ll
have a fighting chance when they enter
grade school and fully transition into an
English-only setting.
How are other American SLP (speechlanguage pathologist)’s spending their
time? Nearly 60 % of therapists are in the
education field, while 36 % are in a health
care setting. Most therapists are on the
younger side with more than 50 % of our
professionals under age 44. We are pre
dominantly female with only four per
cent of our professionals being men. This
makes waiting in line for the restroom
quite fun at national conventions.

Much like the mouse and his trail of
favors, I’m thankful to be in a profession
where there’s so much variety. When I’m
not at the preschool, I work part-time in a
medical setting. Whether I’m at the local
adult rehabilitation hospital or on the
rehab floor of our children’s hospital, I’m
able to keep my skills current with vic
tims of strokes, traumatic brain injuries
and other impairments of cognition and
communication. I’ve even gotten the
chance to use my degree teaching ESL
(English as a Second Language) to adults
through the local community college.
Cookie-mouse an inspiration
While the mouse could be teased for
wandering and begging, I see it differently.
Because the boy offered him something
good, he went on to explore and ask for
more. I hope that’s what my students and
patients will do. Even if I only work with
them for a few months, perhaps I’ll start
the process by which they begin to inter
act more with the world around them and
express their needs in life-changing ways.
Maybe they’ll even ask for a plane ticket
to Sweden.
Joy Starnes Mast, Charlotte, North Carolina, USA
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Speech therapy in Iceland
In Iceland we have 59 qualified SLPs. 46
of them are employed as SLPs, 13 either
hold different kinds of jobs or are retired.
The Icelandic SLPs have all received their
education abroad in different countries
such as US, UK, Canada, Denmark, Swe
den, Norway and Germany. Of the 46
active SLPs 16 work within the school
system, 16 run private practices, nine work
within the health system (The University
Hospital, The State Diagnostic and Coun
selling Center, The Speech and Hearing
Center, and Reykjalundur Rehabilitation
Center), four are university teachers and
one is on maternity leave.
January 1st 2009 the population of
Iceland was 319 368. That means that we
have one SLP per 7 000 inhabitants. How
do we cover the whole country? Well, for
tunately, we have some SLPs living and
working in different parts of the country
who either go to different places in neigh
boring areas or offer clients to come to
their offices for evaluation and consulta
tion.

except for the good support from our
colleagues within CPLOL. Being a CPLOL
member has been extremely fruitful and
helpful to us while preparing our pro
gram.
Aphasia and agrammatism
I received my education, both my mas
ter’s degree and my doctoral degree from
Boston University in Boston. From the
time I started working I have focused on
adults with neurogenic disorders. This
includes people who have suffered stroke,

who have Motor Neuron Disease or MSA
(Multisystem Atrophy). I work with
speech and language difficulties, aphasia,
apraxia of speech and dysathria, as well as
dysphagia. My research interests are
mainly on aphasia and agrammatism in
Icelandic stroke patients.
My interests outside work are mainly
to spend time with my family, go hiking
or travel around the world.
Sigríður Magnúsdóttir,
Reykjavík, Iceland

Sigríður Magnúsdóttir and her Icelandic sheepdog Orri ready for a hike.

SLP at the University of Iceland
In the fall of 2010 we will be starting our
two year Master’s level program in Speech
and Language Pathology at the University
of Iceland. Students need a Bachelor’s
degree with certain prerequisites to enter.
The program will be housed in the Faculty
of Medicine within School of Health
Sciences. We have been working on the
preparation of this program for many
years. We follow the Bologna process and
we will be starting with 15–16 students in
September this year and then admit new
groups every other year. There are many
students interested in the program so
there will be “numerus clausus”. The
restricted admission is first of all because
of difficulties finding placements for the
students to finish their clinical practice
hours.
So far, we are not cooperating with
other universities with our program
Logopednytt 2/10
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Efter elva år i CPLOL:s styrelse, varav de sista fyra som ordförande, lämnar Birgitta Rosén Gustafsson
över ordförandeklubban i CPLOL. Här följer en intervju med Birgitta om CPLOL, ordförandeskapet
och framtiden. Inger Gillholm ställde frågorna.

Hanneke Kalf ochBirgitta Rosén Gustafsson.

Birgitta tackar för sig!
Sverige blev fullvärdig medlem i CPLOL 1995, då vi gick med i EU. Birgitta besökte sitt
första CPLOL-möte 1997, som en konsekvens av att hon nyligen hade blivit ordförande i
SLOF. I den rollen ingick bland annat att representera svenska logopeder i Europa. Birgitta
började arbeta i CPLOL:s styrelse redan året därefter, nästan av en slump. Den som var
vice ordförande och ansvarig för preventionsfrågor hoppade nämligen plötsligt av och en
ny ledare behövdes till gruppen. Birgitta blev tillfrågad och tackade ja och på den vägen
blev det … Fram till 2005 var hon ansvarig för ”Prevention commission” och ingick
därför också i styrelsen. 2005 var det dags att ta över ordförandeklubban.
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Vad ser du som CPLOL:s
viktigaste uppgift?

Viktigast är att föra logopeders talan inom
EU, hos olika beslutsfattare och myndig
heter, att verka för utbyte mellan de olika
länderna/logopederna, att stärka och
harmonisera kvaliteten både inom logo
pedyrket och inom utbildningarna. Jag
tycker också det är viktigt att lära av var
andra. De mer erfarna logopedförbunden
kan vara till stor hjälp för de länder som
fortfarande håller på att etablera logope
din. Ytterst handlar det om att förbättra
villkoren för de patienter som Europas
cirka 60 000 logopeder servar.
Finns det några enskilda insatser som
du skulle vilja lyfta fram?

Alla kollegor som faktiskt på sin fritid
samlas åtminstone två gånger/år för att
åstadkomma förändring för sin yrkeskår
– visst är det fantastiskt? Många lägger
ner ett stort arbete på att driva projekten
framåt. Särskilt de som arbetar aktivt i
styrelsen förstås men även andra, till
exempel de som accepterar att anordna
en vetenskaplig kongress. Sloveniens insats
med att ordna CPLOL:s kongress förra
året var fantastiskt! I detta lilla land – som
endast varit med i CPLOL i ett fåtal år –
med cirka 2 miljoner invånare och cirka
200 logopeder lyckades man få till en
internationell vetenskaplig kongress med
ett stort utbud av föreläsningar. Den nya
ordföranden Hanneke Kalf var ansvarig
för kongressen tillsammans med Sloveniens
logopedförbund och de gjorde ett storartat
jobb. Synd bara att så få svenskar deltog.
Alla medarbetare i den senaste
styrelsen har lagt ner ett fantastiskt arbete
under flera år, särskilt generalsekrete
raren Aileen Patterson, kassören Joe
Reynolds och webmastern Bent Kjaer.
På vilket sätt påverkas logopeder
i Sverige av CPLOL:s arbete?

Vill man värna logopedyrket och utveckla
det har man nytta av allt det som CPLOL
åstadkommer! CPLOL arbetar för logo
pedkåren med frågor som berör alla logo
peder på ett eller annat sätt. Det gäller
både innehållet i själva yrket och profes

sionsfrågor som till exempel arbetsmark
nad. Sverige är ett litet land som behöver
vidga vyerna både utåt Europa och mot
övriga världen. På CPLOL:s hemsida
finns en hel del nyttig information som
man som svensk logoped kan ha nytta av
i sitt vardagliga arbete, till exempel statis
tik, jämförelser mellan olika länder, infor
mationsmaterial. www.cplol.eu
Vad är du mest nöjd
över att ha åstadkommit?

När jag ser tillbaka är det nog allra mest
förändringen inom organisationen som
de senaste styrelserna har åstadkommit.
Mitt första CPLOL-möte 1997 var en
fullständig kulturkrock, jämfört med idag.
Möten pågick i det oändliga, kändes det
som, inga tider hölls, franskan domine
rade, dagordningarna var det si och så
med och en del personer verkade komma
till mötena för att få en chans att resa. Nu
finns en tydlig struktur, mera ordning
och reda med tydliga arbetsplaner, vilket
gör att arbetet är mycket mer effektivt.
Numera har det blivit vanligt att arbeta i
mindre grupper, vilket gör att många oli
ka projekt är aktuella samtidigt. Tidigare
kunde istället 20 personer sitta och reso
nera och argumentera länge på olika
språk innan något beslut kunde fattas. Nu
blir det betydligt mera resultat och alla
som är där kommer för att arbeta. Att det
sedan är roligt är bara en bonus!
CPLOL har två officiella språk men
engelskan tar mer och mer överhanden,
vilket också bidrar till ett effektivare arbete
eftersom all tolkning tar väldigt mycket tid.
Ett aktuellt projekt som jag hoppas
CPLOL kommer att kunna genomföra är
det så kallat NetQues-projektet (se fakta
ruta nästa sida). Jag är glad och nöjd över
det inledda samarbetet med Hilde
Chantrain, som har varit till enorm hjälp
vid ansökan av medel från EU till ett
större projekt, vars syfte är att harmoni
sera utbildningsnivåerna för logopeder
inom EU. Minst ett universitet per land
och alla logopedförbunden i Europa är
med i ansökan. Vi sökte pengar redan
förra året men fick tyvärr avslag. Dock
fick vi en mycket bra utvärdering av vår

ansökan, vilket brukar betyda att projektet
kan komma att godkännas vid en förnyad
ansökan. Den nya CPLOL-styrelsen arbe
tar för fullt med detta just nu och kom
mer att söka igen. Jag håller tummarna!
En tredje sak som jag är nöjd med är
alla nya medlemsländer som har tillkom
mit under den tid jag varit engagerad i
CPLOL. När jag började var det bara 15
medlemsländer. Idag är det 31 förbund
från 28 länder som är medlemmar. För de
nya medlemmarna, huvudsakligen ifrån
Östeuropa, betyder medlemskapet och
gemenskapen i CPLOL väldigt mycket
och bidrar till att utveckla logopedin i de
länderna. Och de behöver verkligen vårt
stöd för situationen ser så annorlunda ut
i vissa länder.
Jag tror också att vi de senaste man
datperioderna lyckats sätta CPLOL, och
europeiska logopeder på kartan, det vill
säga visa att vi finns. Numera finns ett
etablerat samarbete med världens största
logopedförbund, ASHA (American Speech-
Hearing Association) i USA, liksom med
IALP (International Association of
Logopedics and Phoniatrics). Tillsam
mans försöker vi sträva åt samma håll för
att utveckla logopedin.
Vad kommer du att sakna mest?

Det har onekligen blivit en vana att resa
väldigt mycket. Men resandet har alltid
inneburit mycket arbete, även om det har
varit oerhört stimulerande och roligt. Lite
slitigt blir det dock i längden. Jag är förvå
nad över att jag inte saknar det.
Mest av allt saknar jag istället alla
personliga kontakter och vänner i alla
möjliga länder som jag fått under alla år.
Alla otroligt intressanta möten och allt
jag fått uppleva. Och alla fantastiskt roliga
stunder och skratt! För att arbeta effektivt
tror jag att det krävs en del skratt emel
lanåt. Min erfarenhet säger att många
logopeder har liknande humor, oavsett
språk och kultur. Vi har haft väldigt
roligt! Det har också varit en spännande
utmaning att kunna skapa konsensus i
grupper med människor från så olika
kulturer och med olika språk. Jag är
numera övertygad om att det går!

▲
CPLOL:s nya styrelse Raffaella Citro (Italien),
Gro Hartveit (Norge), Anja Lowit (Storbritanien),
Hanneke Kalf ordförande (Nederländerna),
Philippe Bétrancourt (Frankrike), Michèle
Kaufmann (Schweiz) och Aileen Patterson
(Storbritannien).
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▲

Tack vare e-post och Skype går det bra att
hålla kontakten med alla vänner även
efter en aktiv CPLOL-period.
Vad hoppas du att CPLOL
ska åstadkomma i framtiden?

Mest av allt hoppas jag att CPLOL blir
beviljat pengar från EU till NetQues-pro
jektet. Sedan hoppas jag att de två länder
som fortfarande inte är med i CPLOL,
Ungern och Rumänien, kommer med. Jag
hoppas också på en kontinuerlig utveck
ling av arbetet mot en alltmer likvärdig
logopedi inom Europa. Än finns det
mycket att jobba för även om vi nått en bit
på väg.

Vad är NetQues?
Förkortningen betyder: Network for Tuning Standards & Quality of Educational
programs for Speech-language therapy in Europe. Projektmedlen söks inom
ramen för ”Lifelong Learning Programmes/Erasmus”, under LLP Erasmus
programme (http://ec.europa.eu/education/programmes). Erasmus Academic
Networks är avsedda att stödja europeiskt samarbete och förnyelse inom en
specifik disciplin.
För enkelhetens skull kommer beskrivningen av projektet nedan:
Activities for which funding will be used
• setting up of a network

Vad ska du göra nu?

Jag har börjat förkovra mig inom yrket
och läser en 15 hp-kurs på Karolinska
Institutet. Det är en fördjupningskurs för
logopeder om läs- och skrivsvårigheter,
som är det område jag ägnar större delen
av mitt dagliga arbete åt. Kursen är
mycket intressant och inspirerande och
ger verkligen mersmak. Den stora skill
naden till vardags sedan jag slutade med
CPLOL är minskningen i e-mailkorres
pondens, som oftast ägde rum på kvälls
tid under min CPLOL-tid. Det saknar jag
inte.
Tack så mycket Birgitta för din tid och ditt
engagemang!
Inger Gillholm

•	implementation of the tuning methodology to establish and agree how
standards will be developed and implemented across Europe
•	organisation of symposia for sharing best practice, research and educational ideas, including specific interest and student networks across the EU
• academic/student exchanges
• practitioner /professional body exchanges;
The main aims of the project would allow development of work begun by
CPLOL with up to date information and ongoing development/quality
enhancement. Specifically, the network aims
•	To describe all areas of SLT practice, education and training throughout
Europe
•	To develop the role of the SLT in health care through embedding life long
learning competencies into all Education programmes
•	To promote high quality education courses for SLTs that produce reflective
practitioners fit for purpose.
•	To develop quality indicators for practice education
•	To improve communications between educators and practitioners
•	To facilitate research concerning practice education competencies &
research capacity

Birgittas efterträdare är Hanneke Kalf,
som är verksam som logoped och forskare
i Nederländerna.
Hon har varit styrelsemedlem i den
nederländska logopedförbundet i många
år och delegat i CPLOL sedan 2003.
Hanneke Kalf arbetar främst med
dysfagi och dysartri vid neurologiska sjuk
domar hos vuxna med PD. Hennes forsk
ning är inriktad på patologi och behand
ling av dysfagi och dregling vid PD.
Hanneke Kalf har varit drivande i
framställningen av riktlinjer vid Parkin
sons sjukdom, vilka nu håller på att över
sättas till engelska och vi har en god för
hoppning om att dessa kommer kunna
vara användbara även för oss i Sverige.
Vi kunde höra henne tala på logo
pedstämman i Göteborg 2005.
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Why should Universities and Professional Associations be involved?
If successful this will
•	Facilitate learning from other countries re service delivery models and
education of the profession
• Help drive up standards of clinical work and education of the profession
• Improve the value for every country of shared experience
•	Be a means of engaging with and influencing educational debates
reimplementation of ECTS and Bologna which countries have already
signed up to
•	Provide an opportunity to ensure your voice on standards and quality
of the profession is heard and documented publicly in Europe
•	Provide opportunities for exchanges with European colleagues and sharing
of good practice in clinical work and in education both pre and post
qualification.
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Detta har hänt …
Röstforum Väst (RFV) har växt under året och det är såklart inte konstigt eftersom
föreningen är alldeles ny. I mars föddes vi och vid årsskiftet var vi 52 medlemmar.
Den 12 september hade vi en heldag i röstens tecken med två inbjudna föreläsare
som delade med sig av sina erfarenheter inom sina respektive yrkesområden.
Det var Hans Dotevall, foniater och docent och Camilla Romedahl, logoped.
Hans är medlem i RFV och han började
hela sin föreläsning med att säga att det är
meningslöst att prata om anatomi och fysio
logi ifall man inte kopplar ihop det med
funktion och att han hoppas att RFV ska
bli ett forum där man går från fakta till
praktisk kunskap. Vi hoppas att vi ska kunna
förvalta och genomföra denna önskan.
Hans föreläsning utgick sedan från
de frågor som vi deltagare hade även om
han till slut också kom fram till anatomioch fysiologibiten i en mer föreläsande form.
Hans var noga med att poängtera att
det inte går att styra enskilda muskelpar i
larynx för att åstadkomma ett visst röst
resultat. Ingen muskel arbetar isolerat.
Aktiverar man en muskel så händer det
något hos andra och eftersom stämban
den är muskelveck så stämmer det även
in på dem såklart. Aerodynamiken är
viktigare än vokalisrörelsen när man talar
om sångröst. Balansen mellan tryck och
flöde ändras hela tiden och det gäller att
hitta en balans som man blir nöjd med.
Han menade också att stämbanden
betyder väldigt lite för hur sångrösten
fungerar, utan att den funktionen sitter
någon annanstans. Detta illustrerade Hans
genom att visa en overhead-bild med en
förteckning över alla de muskler som är
inblandade vid sång. Jag slutade räkna
vid 50.

Röst = höjdhopp

Det är viktigt att tänka på att rösten är
känslostyrd. Det är intet för inte som vi i
svenskan har uttryck som ”hjärtat i hals
gropen”, ”klump i halsen” och vad vi gör
när vi kopplar på vår ”fight or flight”reaktion. Ska du slåss så tar du i ordent
ligt och då kniper du antagligen ihop
stämbanden. Ska du fly så öppnar du luft
vägarna så mycket du kan. Alltså, du
arbetar hela tiden med området där ”rös
tens motor sitter”. Inte konstigt att den
ibland inte gör som vi vill. Inte konstigt
att den blir trött. Muskler är mycket lär
aktiga på upprepning, muskelminnet är
starkt och det är komplexa mekanismer
vi har att göra med.
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Om man därför ska ha någon faktakun
skap att lära ut så måste man antagligen
veta väldigt mycket och sedan förstå att
använda den på ett förnuftigt sätt. Hans
jämförde också att ta en hög ton med att
hoppa höjdhopp. Ansatsen är otroligt
viktig för att komma upp. Om du gör det
minsta lilla snedsteg eller spänner dig så
går det inte. Röst är rörelse. Röst är balans
mellan krafter. Att lära in ett nytt rörelse
mönster tar tid och går i många steg. Allt
måste fungera perfekt annars får du inte
det resultat som du vill komma åt. Tänk
höjdhopp.

Rörfonation

Eftermiddagen den 12:e fick vi bubbla i
glasrör, så kallad rörfonation. Camilla
Romedahl använder sig av detta när hon
arbetar med röstpatienter, både de som
har fått en diagnos och de som ”bara”
behöver avlastning i sitt röstkrävande yrke.
Hon berättade grundligt om bakgrund och
genomförande och visade med sig själv
som försöksperson hur det hela går till.
I korthet: ett stelt glasrör, som ska vara
ungefär lika långt som det egna ansats
röret, sticks ned i en burk (storlek som en
Big Pack glassburk) fylld med vatten.
Forma munnen till ett o eller u, välj en
bekväm ton i ditt taltonläge, fonera i röret
så att vattnet bubblar och känn efter hur
det känns i mun, svalg och struphuvud.
Ungefär så. Känslan blev som att få mas
sage inifrån. 21 personer bubblade samti
digt så det blev både ljudligt och blött.
Camilla berättade om övningar för
olika patientgrupper; håll röret precis vid
ytan och gör små bubblor om du är en
”högtrycksperson” eller lägg röret djupare
om du är en ”lågtrycksperson”. Arbeta med
glissando för att behålla trycket över stör
re del av sitt register, öva på mjuka ansat
ser, spontan återhämtning, hållningen.
Camilla fick många frågor om både
övningar, användningsområden, vem det
passar för, om man kan sjunga i röret, om
det spelar någon roll hur långt röret är
och var man får tag i dem.
Jag tror att alla deltagare fick med sig

olika upplevelser av sitt röstorgan efter
denna bubblande upplevelse.
I november bjöd vi in till en mer
informell träff mellan logopeder och sång
pedagoger. Åtta stycken träffades och det
blev långa och intressanta diskussioner. Två
timmars intensivt utbyte över professions
gränserna. Vi avhandlade bland annat
andningsövningar, när man ska skicka sin
sångelev till logoped, vid vilka diagnoser
det behövs stämbandsoperation, är det
egentligen farligt med belting, hur man
får till volym i talröst, tonårsröster, skarv
problematik och prat om specifika fall.
Dessutom var Eva Björkner, sång
erska, sångpedagog och fil. dr i musik
akustik, hos oss och berättade om ett pro
jekt som hon är med i. Det handlar om
vårdarsång för dementa och utgår från
Eva Götells avhandling. Detta är något
som vi alla kommer att få höra mer om
under 2010. I korthet handlar det om att
utbilda anhöriga och vårdpersonal i sång
och sånger för att sedan ha det som en del
av behandling för dementa. Att hitta
andra vägar in till vår komplexa hjärna
för att väcka den är inte lätt men genom
sången så har man upptäckt att det går.

2010

Det finns många förslag och idéer inför
2010 och det är inte helt lätt att sålla och
välja.
Styrelsen har bland annat pratat om:
grundläggande akustik, sångmetodik i
grupp, sång i förskolan, genrer, scenisk
talröst, vårdarsång, lärarrösten, basal
kroppskännedom samt fler träffar av det
informella slaget.
Söndagen den 14 mars är det årsmöte
för Röstforum Väst. Besök gärna vår hem
sida www.rostforumvast.se för mer infor
mation om denna spännande röstdag.
Och kom ihåg – det är medlemmarna
bestämmer över Röstforum Väst, så om
du har en tanke eller idé, skicka ett med
delande till info@rostforumvast.se
Lina Buhre, ordförande och logoped
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Det är måndag och en ny vecka börjar på neurologopedmottagningen
i Angered i nordöstra Göteborg. För första gången på länge möts jag
av ljust solsken när jag öppnar dörren till mitt kontor på Triörgatan 2.
Vilken underbar dag!

Klockan är 08:05 på morgonen och jag
har precis hämtat mina arbetskläder och
kontrollerat postfacket, som dock gapar
tomt denna måndag morgon. På vägen
upp till personalrummet möts jag av
receptionisten, sjuksköterskor, smärt
läkare och sjukhusets vaktmästare. Jag
passar på att ta vägen förbi köket, ställer
dagens lunchlåda i kylen, tömmer två
diskmaskiner och fyller en stor mugg
med starkt, osockrat café au lait som är
min egen lite personliga ”kom-igång-drog”
på morgonen.

14

En blick i kalendern ger en snabb över
blick över vilka patienter som är inboka
de för dagen. Än så länge verkar det som
om alla patienter kommer att dyka upp
idag. Halkan och kylan har ställt till det
rejält i år och orsakat en del återbud och
många luckor i kalendern. Men dessa
luckor ger välbehövlig tid för eftertanke
och reflektion, men även för kreativt
framåtblickande. När jag nu sitter fram
för datorn och försöker fylla den vita ytan
i mitt word-dokument, som sedan ska bli
en hel artikel i Logopednytt, så slår det

mig att jag faktiskt är inne på mitt andra
arbetsår på Angereds Närsjukhus. Bara
för två år sedan hade jag inte alls trott att
jag skulle komma så långt på så kort tid.
Men jag ska ta det här från början.
Klinisk lingvist blir logoped
Jag kom till Sverige hösten 2001 som
utbytesstudent. Tanken var då att jag
skulle samla lite erfarenheter utomlands,
ha kul och sedan åka tillbaka till Tyskland,
avsluta mina studier i klinisk lingvistik
och söka jobb som vilken medel-Schmidt
som helst. Men så blev det inte – jag triv
des bra i Göteborg och i Sverige, vid vatt
net och vid klipporna. Jag stannade ett år
till, började så småningom lära mig
svenska, blev kär och flyttade aldrig till
baka igen. När jag väl hade fattat beslutet
att immigrera kände jag mig otroligt stolt,
men också tveksam och osäker. Vad skulle
jag göra nu? Skulle jag satsa på att hitta ett
jobb som klinisk lingvist eller skulle jag
gå åt ett helt annat håll? Skulle någon vilja
anställa mig överhuvudtaget? En utländsk
språkterapeut som jobbar i ett språkrela
terat yrke!? Frågorna och inte minst de
tveksamma rösterna var många, men
övertygelsen och viljan om att jag kunde
lyckas vägde större. Sedan började en lång
och byråkratisk berg- och dalbana som
till slut resulterade i en svensk logopedle
gitimation och en vikarieanställning som
neurologoped på Angereds Närsjukhus,
som då precis var på väg att byggas upp.
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Ulrike Schünemann vid den gemensamma
torsdagsfrukosten.

Nu, drygt ett och ett halvt år senare, är jag
fastanställd och trivs kanon. Jag har eta
blerat mig i min egen yrkesroll och har
börjat se det som jag trodde skulle vara en
nackdel – att inte ha svenska som moders
mål – som en fördel och en tillgång. Jag
har lärt mig så otroligt mycket under den
här tiden och jag gör det fortfarande.
Lärandet tar nog aldrig slut. Till saken hör
också att jag har väldigt hjälpsamma och
förstående logopedkollegor som stödjer
och peppar. Det har funnits många skratt
om felstavade ord och ”journalgrodor”.
Multikulturellt
Och så är jag inte ensam. Angereds När
sjukhus ligger i en multikulturell stadsdel,
där majoriteten av invånarna har utländsk
bakgrund. Sjukhuset strävar efter att åter
spegla denna mångfald och har rekryterat

mycket personal med icke-svensk bak
grund. Här kommer sjuksköterskan från
Irland, läkaren från Polen, vaktmästaren
från Iran, sekreteraren från Kroatien och
så vidare. Jag är ”bara” en i gänget.
För mig innebär arbetet med mina
strokepatienter inte längre enbart fokus
på det språkliga, även om detta är den
centrala delen, utan för mig handlar det
väldigt mycket om bemötande. Med en
positiv, öppen och tillmötesgående atti
tyd kan man vinna mycket. Och så har
mina patienter och jag alltid en gemen
sam nämnare – ingen av oss kan språket
perfekt. Det bygger broar.
TEXT: Ulrike Schünemann
Leg logoped och klinisk lingvist, M.A
Angereds Närsjukhus
FOTO: Rolf Adlercreutz

Hur har DU det på jobbet? Skriv till Logopednytt och berätta!
Logopednytt 2/10
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M in b e rä t t e ls e

Det var kallt. Klarblå himmel. Röken från skorstenarna bildade
spikraka utropstecken. Nysnö. På perrongen bredvid honom stod
en alldeles nyinköpt väska. Den första han ägt.

Röd/svartrutig i kraftigt tyg. Inte så stor men fullpackad.
Mest mörkblå slitstarka arbetskläder. Slidkniv och
hänglås fanns där också. Han hade varit noga med att få
med allt som stod på listan över sånt som var lämpligt
att ta med. Om allt fanns där skulle han dessutom slippa
förklara. En Hermodskurs i el-teori råkade också finnas
där. Kollade ännu en gång att biljetterna fanns där liksom
passet. Biljetterna hade kommit med posten. Passet
hade varit lite krångligare. Det hade krävt besök på både
pastorsexpeditionen, polisstationen, och länsstyrelsen.
Det var väl vanligast att man ringde och ordnade sådana
ärenden men han hade valt att besöka alla ställena.
Jobbet hade varit enklare att skaffa. Allt hade gått att
ordnat brevvägen.
Det hade samlats lite folk på perrongen, stinsen dök
upp med sin flagga och tåget kröp in. Det fanns gott om
plats och han satte sig vid fönstret vänd i rätt riktning.
Kollade att väskan stod stadigt där på hyllan. En äldre
kvinna tog platsen mitt emot. Hon var säkert närmare
femtio men såg vänligt på honom. Liksom väntade på
att han skulle säga något. Man gjorde kanske det när
man satt på tåg mitt emot varandra.
På väg tänkte han. Bort, eller var det hem? Han visste
inte riktigt. Funderade en stund på halvåret som gått
sedan han slutade åttan. Alla kompisarna hade skaffat
jobb nästan genast. Mest lärlingsjobb. Själv ville han bli
elektriker men då måste man gå en teorikurs på kvällarna
inne i stan. Det var inte aktuellt. Dessutom fanns det
alltid en diffus längtan bort.
Kvinnan mitt emot öppnade för samtal men tröttnade
snart eftersom hans svar var korta och haltande, nästan
avvisande. Det var mycket han ville sagt men det fanns
alltid något av de svåra orden som måste till och då fick
det hellre vara. Det fanns ju ofta något lättare ord att ta
till men ibland orkade han inte. Så måste man dessutom
anstränga sig för att slappna av. Ta det riktigt mjukt.
Men det blev inte mycket till samtal så han brukade
spara ansträngningen tills den var helt nödvändig. Det
var den inte nu.
När han hämtade passet hade det varit svårt. E:et i
början på namnet hade han gärna sluppit. Ord på E var
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svåra. Nästan lika svåra som ord på A. Var E:et helt nöd
vändigt, som när han skulle presentera sig, så gick det
att smyga in ett nästan ljudlöst h framför. Det lät likväl
lite löjligt men bättre än att stå där och hacka bara E:n.
Byte i Hässleholm. Göteborgståget var bekvämare och
fortfarande fanns det gott om plats. Skogarna var snö
täckta. Lite barmark närmast havet upp längs Västkusten.
Framme på Centralen på eftermiddagen. Taxi till Fri
hamnen. Där låg hon. MS Santos. Ofantligt stor, blå
skorsten med gul stjärna. Han kände sig inte helt lugn
när han satte foten på fallrepet som gick nästan rakt upp.
Det blev namnbyte omgående. ”Trikareleven har
mönstrat”, upplyste Gnisten, ”visa honom hytten”.
Någon tog honom längst akterut till en av hytterna på
babordssidan. De blå kläderna kom på och han hittade
elverkstan eller el-schappet som det kallades här. Lagad
mat tre gånger om dagen. Egen plats vid det runda
maskinbordet. Alltid stoj och glam. Alltid någon som
pratade. Ville någon vara tyst var det ingen som brydde
sig. Inga namn. Här var och hette man arbetsuppgiften.
Trikareleven passade honom. Lätt att säga.
Lastning och lossning några veckor i Östersjöhamnar.
Julafton i Stockolm och sen några större hamnstäder på
kontinenten. Utresa från Tilbury i England. Efter knappt
en vecka såg han Azorerna sakta glida norr ut på styr
bordssidan. Havet blev blåare och badbassängen fylldes.
Tjugofem grader i vattnet. Något mer i luften.
Det var där någonstans, mellan Azorerna och bunk
ringen på Curacao i Västindien som tanken slog
honom. Han skulle alltid minnas det. Minnas det hela
livet. Tanken att han skulle börja tänka så som man
egentligen tänkte och talade. Inte hoppa över de svåra
orden, inte byta ut några ord, inte stoppa in små h
framför de svåra bokstäverna i början på de svåra
orden. Det var en lördag. Han låg och solade på poppen.
Hade redan blivit ganska brun. Det var någon timma
före middagen, stekta revben mindes han. Kanske en öl
på någon pollare framåt kvällningen. Det var då tanken
kom första gången. Egentligen var den ett misstag. Han
glömde sig bara. Tänkte utan att tänka sig för. Tänkte
en hel mening så som andra pratade. Glömde tänka på
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alla de svåra orden. Några delfiner hade börjat hoppa
i svallvågorna som de brukade göra här på värmen.
Kanske var det de som fick honom att glömma sig.
Eller kanske var det den stilla rullningen, solen, vär
men, lördagseftermiddagen. Efteråt stannade någon
lätt känsla av harmoni kavar i kroppen. En känsla som
bara fanns där och gjorde gott.
Det var när de passerat Panamakanalen, någonstans
utanför Mexico på väg norrut till San Pedro som han
kom på att han allt oftare tänkte på det nya sättet. D
 et
kände helt enkelt bättre att tänka så. Att prata obehind
rat inombords.
Efter San Pedro följde en rad hamnar på USA:s väst
kust. I San Francisco tog han en lång promenad. Såg
Cable cars, åt hamburgare. Det var en helt nya upp
levelse. Hemma fanns bara pannbiff med lök. Fartyget
låg där flera dagar. Mellan hamnarna var det sen bara
något dygn i sjön. Hela lastrum skulle tömmas låda för
låda med tysk öl, svenskt papper, polska jordgubbbar
eller engelska motorcyklar. Det tog sin tid men å andra
sidan fanns det mycket tid. Varje vecka följdes av en
helt ny. Ut till Hawaii var det fyra dygn. Ett avbrott mitt
i kustresan.
Stilla Havet var verkligen stilla. Klarblått. Rent. Varmt.
De närmade sig Honolulu i kvällningen. Han stod vid
relingen och såg ön med alla sina ljus sakta glida ut mot
fartyget. Tropisk värme. Fukt. Så fort de lagt till började
lossningen av de sista folkvagnarna och man började
lasta ananas för Europa. Någon frågade om han skulle
följa med till något som hette Waikiki Beach. Det var
visst någon strand som inte låg så långt bort. De hade
det skönt där i solen och vattnet var mjukt som sammet.
Rent spontant råkade han säga något som bara dök upp
i huvudet. Inte förrän efteråt kom han att tänka på att
han sagt det så som han börjat tänka på senare tid.
Orden bara rann ur honom i en jämn fin ström. En
stilla varm glädje spred sig i hela kroppen när han kom
vad han gjort. Det hade varit helt oplanerat. Han hade
inte tänkt sig för.
Hermodskursen var nästan färdigläst. Under dagarna
hade han trängt in i fartygets elsystem. Rengjort de stora
generatorerna från koldamm under drift. Hela armen
rakt in bland roterande spänningsförande delar. Bytt
lager och sökt jordfel. Fått förtroendet att vara kranvakt
någon natt i någon hamn. Havet var lite oroligare när
han såg Azorerna glida söder ut på babordssidan. Höst
stormen före England slet på honom trots att någon sa
att vågorna nog inte var mycket mer än tio meter. När
han äntligen lyckades ta sig upp till mässen efter något
dygn var det någon som genast frågade vad han tyckte
om kokt fett fläsk. När Älvsborgsbron gled över skorste
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nen några veckor senare hade han bestämt sig. Det kunde
nog bli någon skola någon gång i framtiden. På tåget ner
från Göteborg hade han ett långt samtal med mannen
mitt emot. Han beskrev det som om han hittat en nyckel
till dörren som ledde ut till de andras värld. Men det
var svårt att förklara trots att han hade tillgång till alla
orden. Han önskade ofta att han kunnat visa andra hur
nyckeln fungerade. Det var ju på ett sätt ganska enkelt.
Fast var det tanken eller attityden som var viktigast?
Han visste inte riktigt. Att det skulle fungera rent allmänt
var han övertygad om. Det gällde att på något sätt för
medla känslan, den där känslan av lugn och naturlig
tillförsikt. Det är svårt att cykla om man försöker hålla
balansen genom att medvetet styra men ganska enkelt
om man bara cyklar.
TEXT: Mats E.
brasilia@telia.com

Berättelsen bygger helt på det jag själv har upplevt. Den är
medvetet skriven på ett komprimerat och naivt sätt för att förmedla sextonåringens upplevelser under sin första sjöresa. I
verkligheten var jag 25 år när jag hittade ett nytt sätt att tänka
och blev helt kvitt min stamning.
Nu är jag lite över sextio och pensionär. Efter studier blev
det många år som företagare på internationell nivå. Något som
jag aldrig klarat av om jag inte ”tänkt bort” stamningen.
Det är kanske naivt men jag tror att alla kan bli kvitt sin
stamning genom att lägga om sitt tankemönster. Stamning är
ingen fysisk åkomma och bör därmed kunna ”botas” kognitivt.
Det jag ser som det absolut säkraste sättet att behålla sin
stamning är att försöka gå runt den.
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Studentuellt

Utbytesstudier i Sydafrika
Att åka på en utbytestermin hade alltid
varit en av Jennys stora drömmar och
efter del försök till att hitta möjligheter
att ta sig ut i världen som logoped
student sökte hon i januari 2009 det
som skulle bli det första formella studentutbytet mellan logopedprogrammet
vid Uppsala Universitet och Spraak,
Tal and Gehorterpie, University of
Stellenbosch, Sydafrika.
I april 2009 kom Gabriella med in i bilden.
Hon hade precis flyttat från Linköping till
Uppsala och tajmingen kunde inte vara
bättre eftersom Jenny behövde en reseoch uppsatspartner. Det var en hel del
förberedelser som behövde göras. PM
skulle skrivas och presenteras, det var
sydafrikanska etikansökningar, vaccina
tioner och visumansökningar som krävde
både lungröntgen och friskhetsintyg. Bil
jetter skulle bokas och stipendier sökas.
Till slut, tidigt på morgonen den 3 augusti
bar resan av mot Kapstaden i Sydafrika
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och det stora, en gång i tiden så väl
renommerade, Tygerberg hospital. Det var
två pirriga och förväntansfulla studenter
som klev ut från flygplanet 15 timmar
senare och möttes av en helt ny världsdel
och ett helt nytt liv som skulle vara vårt i
fyra månader.

oral stimulering av funktionshindrade
barn, till skenande tal och Kangaroo
Mother Care. Vi var med när studenterna
var ute i skolor och gjorde tidigt språksti
mulering och läs- och skrivträning med
barn, och vi var med när de gjorde stam
nings- och röstbehandling på sjukhuset.

Lektioner och nya vänner
Väl på plats på the International student
lodge på universitetets medicinska campus
kunde livet som sydafrikanska studenter
börja. Alla de andra studenterna på stu
dentboendet tog emot oss med öppna
armar och vi kom snabbt in i gänget, som
bestod av tyskar, holländare, engelsmän
och en och annan fransman och ameri
kan. Vi blev snabbt som en stor familj.
Arbetet på skolan började efter cirka en
vecka och bestod i kliniskt arbete på
vårdavdelningarna för barn med olika
former av funktionshinder, dysfagi och
CP. Vi deltog i lektioner där olika fall och
patienter diskuterades och vi satt med på
föreläsningar som handlade om allt från

Kulturella kontraster
En dag följde vi med till en mottagning
som låg i en av kåkstäderna. Mottagningen
var mestadels driven av arbetsterapeut-,
logoped- och sjukgymnaststudenter som
höll till i gamla, slitna lokaler och vi satt
med tjocka jackor och frös. På eftermid
dagen följde vi med ett par sjukgymnas
ter på ett hembesök. Det var en annor
lunda känsla att köra genom gatorna i
den nergångna kåkstaden där barn lekte
på gatorna, någon stod och försökte hugga
loss ved från en stor trädstam som låg på
vägen, hundar sprang lösa och var man
än såg var det bara svarta människor. I
den här delen av Kapstaden vistades inga
vita, om man inte som vi hade ett särskilt
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syfte. Vi kom hem till flickan som vi skulle
besöka. Hon var 20 år och hade lupus.
Det var spännande att se sjukgymnasterna
arbeta så avslappnat och naturligt i denna
miljö och vi kände oss väldigt välkomna
och inte alls som att vi trängde oss på i det
lilla skjulet där flickan och hennes familj
bodde. På kvällen när vi var ute och åt
middag kändes kontrasterna i detta land
väldigt stora och påtagliga.
Studien tar fart
Arbetet gick vidare och vi väntade ivrigt
på att vår etikansökan skulle gå igenom så
att vi kunde sätta igång med den egentliga
anledningen till vistelsen i Sydafrika, vår
magisteruppsats. När den slutligen damp
ner i vårt postfack var det bara att börja
ringa runt till närliggande skolor. Med
hjälp av vår handledare fick vi ett möte
med liten engelsktalande medelklasskola
och de gick med på att låta oss göra vår
studie hos dem. Studien var en pilotstu
die, där vi utvärderade om 10 barn i 5–6
års ålder kunde lära sig att använda The
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PhonicStick. The PhonicStick är ett kom
munikationshjälpmedel i form av en
joystick som är utvecklat vid University
of Dundee i Skottland, som också poten
tiellt skulle kunna fungera som en metod
i tidig läs- och skrivinlärning. Vi träffade
varje barn under tre träningssessioner. Vi
utförde även två testsessioner för att
screena deras fonologiska medvetenhet.
Arbetet flöt på mycket bra och det var
roligt att jobba med barnen som verkade
tycka om att träna med The PhonicStick.
Efter datainsamlingen började skrivandet
av själva uppsatsen.
Tid för fritid
Mellan varven passade vi på att se oss
omkring i Kapstaden. Vi åkte till national
parker, klättrade i berg, testade att surfa,
spanade på valar, hajar och pingviner och
umgicks med vänner och upptäckte det
afrikanska livet. Gabriella hann med att
se giraffer och lejon medan Jenny upp
täckte området Transkei i sydöstra delen
av Sydafrika och under vårlovet gjorde vi

en längre resa till det magiskt vackra
Mozambique.
Många varma minnen
Tiden flöt på och innan vi visste ordet av
hade fyra månader gått. Det var med
mycket vemod och tårar vi kramade våra
nya vänner hejdå och satte oss på planet
tillbaka mot Sverige. Tiden i Sydafrika är
ovärderlig. Minnena, erfarenheten och
alla dessa människor vi mött och kommit
nära. Trots mycket problem i form av
fattigdom, segregering och kriminalitet
är Sydafrika ett fantastiskt land. Det finns
underbara, öppna människor, en fantas
tisk vacker och varierad natur, mängder
av kulturer och elva officiella språk! Min
nena är fortfarande starka och varje gång
någon nämner Sydafrika eller Kapstaden
blir vi varma inombords. Vi har växt som
människor och växt i vår yrkesroll som
blivande logopeder.
Jenny Kimhag och Gabriella Lindmark
Uppsala universitet
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Recension

Berätta tillsammans – en idébok!
Astrid Frylmark har översatt en bok med ursprungstiteln ”The Story Maker”,
skriven av Frances Dickens och Kristin Lewis. Den svenska utgåvan heter
”Berätta tillsammans”.
Boken är precis det den utger sig för att
vara – en idébok. För mig, som relativt ny
logoped, har det känts svårt att ge föräld
rar och skolpersonal konkreta råd om hur
man tränar berättande. När jag för första
gången öppnade denna bok kände jag att
den kunde ge en struktur som jag hittills
har saknat. Dess innehåll vägleder både i
hur man bygger upp en berättelse och vad
den kan tänkas innehålla. Det här med
innehåll är extra intressant då boken är
uppdelad i olika avsnitt som alla är vik
tiga vid berättande, till exempel är ”käns
lor” och ”tid” två av de tolv avsnitten.
Man får råd om hur man kan använda
olika känslo- eller tidsrelaterade ord när
man berättar och man får i uppdrag att
fundera vidare kring detta själv. Genom
att medvetandegöra varje avsnitt och ge
exempel på ord som man kan använda
tror jag att man ökar barnets kreativitet
och ökar chansen till att barnet skapar en
innehållsrik och målande berättelse.
Det är precis vad många barn som
jag har träffat skulle behöva, ni vet – de
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som berättar väldigt enkelt och torftigt.
För visst är det många barn som jag har
träffat som visserligen klarar att ge en
berättelse med en bra inledning, en
huvudhandling och ett avslut. En berät
telse där både syntax och morfologi är
utan större anmärkning, men en berättelse
som inte är särskilt målande. Jag tror att
man, genom att arbeta på det sätt som
boken föreslår, ger barnen en annan upp
levelse av att skapa en berättelse. En upp
levelse som utvecklar deras fantasi.
Berätta tillsammans är vackert illust
rerad och i slutet av boken finns en litte
raturlista där man får tips om böcker som
skildrar något speciellt (till exempel även
tyr) eller böcker för en viss ålder. Boken
är ursprungligen utformad för barn i åld
rarna 4–11 år och tänkt att kunna använ
das i självständigt arbete av de äldre bar
nen. Det finns ett förord riktat till barn.
Jag vet inte om jag tror att barnen ska
kunna arbeta med detta helt självständigt
och använda boken på egen hand, särskilt
om det är barn som har en språkstörning

och ska utveckla sin berättarförmåga. Jag
tror att bästa sättet att använda boken på
är om en vuxen beskriver hur barnen ska
jobba men använder boken så att barnen
får se alla fina illustrationer. Om jag arbe
tade i språkförskola eller språkklass skulle
jag arbeta mycket på det sätt som boken
föreslår. Jag sitter på en logopedmottag
ning där jag sällan tränar berättande på
ett direkt sätt, oftast ger man indirekt
behandling genom råd till föräldrar och
skola. Från och med nu kommer jag att
visa denna bok för att ge konkreta råd om
hur man ska arbeta. Jag tror att många
föräldrar kommer att uppskatta det. Och
framför allt, jag tror att många barn kom
mer att uppskatta det.
Jasminka Pinjagic
Logoped i Katrineholm
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Lediga platser & kurser

Har du
bytt jobb?

Bättre hälso- och sjukvård!
Integrerat masterprogram i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/medicinsk pedagogik/logopedi/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik

berätta det!

Gå in på www.dik.se/nyttjobb
Bifoga gärna bild.

Hälsouniversitetet i Linköping ger en masterutbildning
som syftar till att ge teoretisk och metodologisk kompetens
att utveckla en kunskapsstyrd och resultatinriktad hälsooch sjukvård.
Programmet vänder sig till dig
som vill fördjupa din professionella och interprofessionella kompetens för att kunna
utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade
förbättringsprocesser. Kraven
på förkunskaper är kandidateller yrkesexamen om minst
180 hp/120 p med relevans
för respektive huvudområde

t.ex arbetsterapeut, logoped,
audionom, sjukgymnast,
sjuksköterska, folkhälsovetare,
läkare, beteendevetare, dietist,
psykolog, socionom, tandläkare.
Programmet ges på helfart. Flertalet av de ingående kurserna
ges som fristående kurser på
halvfart.
Sista ansökningsdag 15 april 2010.

Mer information hittar du på www.hu.liu.se/master
eller telefon 013-22 14 23 (utbildningsadministratör)
/013-22 17 91 (programstudierektor)

NYA BÖCKER FRÅN ASTRID FRYLMARK:
JAG SKA BADA och JAG SKA SOVA

10-0123

Kontaktskapande böcker för de allra yngsta där man läser
och skriver tillsammans. Gång på gång! För logopedmottagningen, förskolan och hemmet.

BERÄTTA TILLSAMMANS

En verkligt inspirerande bok med
kopieringsunderlag som har
många användningsområden på
logopedmottagningen! Stärker
narrativ förmåga och lexikon.

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

Personlig
vägledning
per telefon
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Läs mer på min hemsida där du
även hittar mina övriga material
och kurser! Du kanske inte har
sett Lyssna och berätta?
Eller Observation Av Språk,

O.A.S.?

www.frylmark.net
OrdAF AB
Astrid Frylmark
0611-555095
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Kurskalendariet
Kursen ”Transsexualism i ett logopediskt perspektiv
– bedömning och intervention” (7.5 hp)

Tidiga insatser för barn, ett mångkulturellt
perspektiv, Uppsala Universitet

Arrangeras av Karolinska Institutet ht 2010.

Tillfälle! v 17–21, föreläsare C. Strydom, Sydafrika.

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.

Ges både som seminarieserie och fristående kurs.
Anmälan och information: anki.gustafsson@neuro.uu.se,
018-471 4740.

Information på www.ki.se
(Utbildningskatalogen – Fristående kurser).
Kursansvarig är Maria Södersten (maria.sodersten@ki.se).

Introduktionsdag i Röstergonomi, hösten 2010

Orofacial sensorisk behandling
för personer med dysfagi
Kursen omfattar orofacial undersökningsmetodik och
behandling. Utifrån aktuella evidensbaserade forskningsrön
belyser vi teorin och arbetar med praktisk tillämpning.
Föreläsare: Tandläkare Mary Hägg
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-, halskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro.
För mer information och anmälan se www.dik.se
Sista anmälningsdag fredag 30 april.

Planering pågår.
För mer information kontakta Christina Lindhe 0702-33 49 80,
christina.lindhe@rostkonsult.se

Disputation:
Gunilla Rejnö Habte Selassies försvarar sin avhandling
”Speech and language dysfunction in childhood epilepsy
and epileptiform EEG activity” fredagen 26/3 kl 13.00
i Arvid Carlsson-salen på Academicum, Sahlgrenska
Akademin i Göteborg.
Opponenten, professor Philippe Paquier, verksam vid universitetet i Antwerpen, kommer att hålla ett seminarium samma
dag kl 10–11.30: ”The role of cerebellum in speech and
language”, lokal meddelas senare.
Anmälan till seminariet: anna-karin.norrman@neuro.gu.se

Talsyntes i iPhone?
I förra numrets artikel om lågteknologisk AKK vid progredierande neurologiska sjukdomar
lämnades frågan om det finns någon svensk talsyntes för iPhone öppen. Ann Johansson
i Varberg vet att berätta:

”

Har en patient som använder just iPhone som kommunikationshjälpmedel.
Häromveckan lyckades han ladda ner iSpeak från Acapela via Apple. iSpeak är
egentligen ett översättningsprogram som har svensk talsyntes. När jag kollade
kostade det 15 kr, helt överkomligt. Finns endast kvinnlig röst men den är riktigt bra.
iSpeak saknar tyvärr ordprediktion men man kan lägga in fraslistor. Tangentbordet
är också litet i jämförelse med t. ex. sms-programmets eller Grid Mobiles.

”

Så nu vet vi! För en person som är i början av sin sjukdom och behöver lite hjälp bara ibland,
eller en som inte vill sticka ut med något som uppenbart är ett hjälpmedel kan detta vara en
modell!

Malin Sixt Börjesson
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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

Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Uppsala

Maria Törnhage

maria.tornhage@akademiska.se

Folke Bernadotte regionhabilitering

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

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

Sollefteå sjukhus

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.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

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus

Stockholm

Åsa Hallgren

asa.hallgren@ds.se

Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Anneli Åkerberg

Stockholm
Stephan Munkert
stephan.munkert@sll.se
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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

➽ Logopedidagen landet runt – kom ihåg att skicka in till LN!
➽

Linköpingsstudenterna går i bräschen för logopedi i media.

Europeiska Logopedidagen den 6/3
Logopedbakelser, öppet hus, Låna en logoped, ballongutdelning på mottagningar, föreläsningar
och kontakt med lokaltidningen. Detta är bara några exempel på kreativa, roliga och nyttiga
sätt som den Europeiska logopedidagen har firats på i Sverige sedan den infördes av CPLOL,
Comite Permanent de Liaison de Orthophonistes/Logopedes de l’Union Europeenne, år 2004.
Valet av dag är ingen slump. Den sjätte mars 1988 uppstod
CPLOL då de nio första medlemsförbunden skrev under förbundets stadga. Idag består CPLOL av 31 medlemsorganisationer från 28 Europeiska länder. Tillsammans företräder
medlemsorganisationerna mer än 60 000 logopeder.
Syftet med Logopedidagen är att upplysa, informera och
öka medvetenheten om kommunikativa svårigheter, logoped
yrket och den skillnad logopeden kan göra för de patientgrupper som har behov av vår hjälp. Genom att fira den
Europeiska Logopedidagen hjälper vi till att rikta fokus mot
dessa frågor.
Varje år väljer CPLOL:s styrelse ett tema för firandet av
vår gemensamma dag. I år är det valda temat RÖST. Sedan
ett par år tillbaka har vi i SLOF valt ett bredare tema, näm
ligen LOGOPEDI. Det viktigaste är inte det specifika temat,
utan att dagen uppmärksammas så mycket som möjligt.

Aktiviteterna för dagen kan riktas åt många olika håll.
Målgruppen kan vara patienter och anhöriga, andra vård
professioner, journalister, landstingspolitiker, tjänstemän
och allmänheten. Kanske till och med kollegorna på den
egna mottagningen …
Naturligtvis har ni redan planerat hur dagen ska firas i
just din stad, ditt sjukhus eller din studieort. Skulle inspira
tionen tryta finns det idéer att hämta från Logopedförbundets
hemsida. Där har vi en förteckning över inrapporterade
aktiviteter från tidigare år och lite material att ladda ner.
I år infaller den 6/3 en lördag vilket ändrar förutsätt
ningarna för firandet något. Det ska bli spännande att ta
emot era rapporter om hur ni firade vår speciella dag i år.
Skriv till våra redaktörer och berätta. Bidragen skickas till
logopednytt@dik.se
Styrelsen

