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UTGIVNINGSPLAN:
Nr  Manus/annons-  Läsaren
 stopp  tillhanda
4  27/4 21/5
5  3/6 24/6
6  25/8 15/9
7  7/10 28/10
8  17/11 8/12

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons  plats-/kurs- och   
storlek produktannons
1/1-sida  10 100:- 
2/3-sida  8 700:- 
1/2-sida  6 900:-
1/3-sida  6 100:-
1/4-sida  4 700:-
1/8-sida  3 900:-

Prenumerationspris:  530:-/år
Temanummer: 50:-

omslagsbild: torunn Liljegren

Vad gör en logoped? 
Den frågan har väl alla vi som är verksamma logopeder fått besvara fler gånger 
än vi kan räkna till. I framtiden hoppas jag att den frågan inte ska behöva 
ställas lika ofta men också att det inte finns ett lika givet svar som det finns idag. 
	 Jag	hoppas	att	vi	ska	vara	mer	kända	som	yrkesgrupp. Jag	hoppas	också	att	de	
som	känner	till	oss	vet	att	vi	kan	arbeta	med	mer	än	det	som	traditionellt	räknas	
som	logopediskt	arbete.	Precis	som	många	andra	yrkesgrupper	(sjuksköterskor,	
socionomer,	ingenjörer	med	flera)	idag	efterfrågas	eller	arbetar	inom	andra	
områden	än	vad	de	ursprungligen	utbildades	för	tror	jag	att	vi	logopeder	har	en	
spännande	arbetsmarknad	med	stora	möjligheter	framför	oss	att	utforska.	
	 Många	av	oss	valde	utbildningen	för	att	arbeta	inom	det	traditionella	yrkes-
området,	med	patienter,	klienter,	elever	eller	brukare.	Även	detta	område	har	de	
senaste	åren	breddats	till	att	omfatta	fler	patientgrupper	och	även	till	viss	del	
andra	uppgifter.	Vi	vet	ju	alla	att	det	finns	behov	av	och	utrymme	för	betydligt	
fler	logopeder	inom	både	kommun	och	landsting	än	det	idag	finns	tjänster	för.	
Utöver	detta	tror	jag	att	vi	har	både	kompetens	och	de	egenskaper	som	krävs	för	
en	ännu	bredare	arbetsmarknad.	
	 Ser	man	till	bredden	av	kurser	som	ingår	i	logopedutbildningen	inom	
	psykologi,	medicin,	lingvistik	och	specifikt	logopediskt	passar	vår	kompetens	på	
betydligt	fler	platser	än	de	annonser	som	ryms	inom	kategorin	”logopeder”	på	
arbetsförmedlingens	platsbank.	Själv	tycker	jag	det	är	riktigt	roligt	att	titta	runt	
och	fundera	på	vilka	annonser	som	jag	faktiskt	tycker	att	en	logoped	är	kvalifice-
rad	för	även	om	det	kanske	inte	är	främst	en	logoped	som	efterfrågas.	Det	kan	
till	exempel	vara	som	projektledare	inom	vård	och	omsorg,	föreståndare	för	
gruppboende,	daglig	verksamhet	...	
	 Ytterligare	en	möjlighet	vi	har	att	bredda	vår	arbetsmarknad	är	genom	de	
egenskaper	en	arbetsgivare	kan	förvänta	sig	av	en	logoped.	Ingenjörer	får	vid	
många	tillfällen	jobb,	inte	för	att	deras	specifika	ingenjörskunskap	behövs	utan	
för	att	arbetsgivaren	”vet”	vad	han/hon	kan	förvänta	sig	av	en	ingenjör:	en	sådan	
person	har	klarat	av	en	tuff	utbildning	och	har	därigenom	förmodligen	lätt	att	
lära	sig	nya	saker	till	exempel.	När	jag	funderar	på	de	egenskaper	vi	logopeder	
har	kan	jag	slås	av	att	betydligt	fler	än	dagens	arbetsgivare	skulle	behöva	veta	att	
det	ofta	är	hög	konkurrens	om	platserna	på	logopedutbildningen	vilket	betyder	
att	det	till	att	börja	med	krävs	höga	betyg	för	att	komma	in.	Att	utbildningen	är	
tvärvetenskaplig	gör	att	vi	lär	oss	kombinera	naturvetenskap	och	humaniora,	
något	som	alltmer	efterfrågas.	Dessutom	har	vi	när	vi	slutfört	utbildningen	regel-
bundet	haft	både	kortare	och	längre	patientkontakter	vilket	ger	att	vi	har	utvecklat	
vår	förmåga	att	leda	andra	människor	genom	olika	typer	av	processer.	
	 I	styrelsen	pågår	ett	långsiktigt	arbete	med	opinionsbildning	för	en	breddad	
arbetsmarknad	och	personligen	tycker	jag	att	det	är	en	fråga	som	är	såväl	viktig	
som	rolig	och	intressant.	Inte	enbart	för	att	ökad	efterfrågan	ger	större	konkurrens-
fördelar	vad	gäller	lön	och	villkor	för	den	enskilde	anställda.	Utan	också	för	att	
jag	tror	att	en	breddad	arbetsmarknad	även	kan	ge	en	breddad	rekrytering	till	
utbildningarna	och	en	fortsatt	utveckling	av	yrket.	För	att	vi	ska	lyckas	tror	jag	att	vi	
måste	arbeta	på	flera	plan,	det	styrelsen	kan	göra	är	bara	en	pusselbit.	Vilka	tjänster	
logopeder	i	framtiden	kan	få	kommer	ju	till	mångt	och	mycket	att	hänga	på	att	
logopeder	vill	och	vågar	söka	nya	typer	av	tjänster.	DIK	har	en	stor	satsning	som	
de	kallar	”karriärrebell”	där	de	vill	stötta	personer	att	tänka	nytt	vad	gäller	vilka	
tjänster	som	är	möjliga	att	söka	och	få.	Även	om	satsningen	kanske	inte	direkt	är	
tänkt	till	logopeder	tror	jag	att	vi	behöver	fler	karriärrebeller	även	i	vårt	yrke!	
 	
Anna Wetterberg (f	d	Junesand)
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Nytt från styrelsen

•			Mot	slutet	av	februari	avslutades	den	
enkätundersökning	som	styrelsen	
med	hjälp	av	kansliet	genomfört	bland	
medlemmarna	kring	vårdval	Stockholm.	
Syftet	med	enkäten	är	att	samla	in	
kunskap	om	medlemmarnas	erfaren-
heter	av	modellen	och	att	ta	reda	på	
vilket	sätt	SLOF	och	DIK	kan	vara	
medlemmarna	till	nytta.	Resultatet	från	
kommer	att	sammanställas	och	redovisas	
för	er	medlemmar	på	webben	inom	kort.	

•			SACOvårds grupp för klinisk forsk
ning	sammanträdde	den	16/2	för	att	
planera	för	det	seminarium	kring	klinisk	
forskning	som	kommer	att	hållas	i	
Stockholm	den	20/5.	Britta	Hammarberg	
deltog	i	mötet	för	SLOF:s	räkning.

•			Europeiska Logopedidagen	inföll	
som	vanligt	den	6/3.	Detta	datum	
inföll	i	år	en	lördag,	vilket	begränsade	
möjligheterna	för	uppvaktning	och	
aktiviteter	något.	Styrelsen	valde	att	
uppmärksamma	dagen	genom	att	skicka	
korta	informationsbrev	om	afasi	och	
dyslexi	till	våra	40	största	kommuner,	
tjänstemän	inom	Sveriges	kommuner	

och	landsting,	samt	till	Social-	och	
Utbildningsdepartementen	och	de	
berörda	ministrar	som	ansvarar	för	
dessa	departement.	Mer	information	
finns	längre	in	i	tidningen.	

•			Den	9/3	organiserades	en	utbildnings-
dag	för	våra	lokalfackligtförtroende-
valda	på	kansliet	i	Nacka.	Ämnet	för	
dagen	var	vårdval.	Kåre	Jansson,	chef	för	
utredningsavdelningen	inom	Sveriges	
Läkarförbund,	och	Elisabet	Lindström,	
verksamhetschef	för	talkliniken	på	
Danderyd,	föreläste	om	olika	aspekter	
i	ämnet.	Diskussionen	var	livlig	och	
ledde	till	några	mycket	konkreta	
arbetsuppgifter	för	styrelsen.	

•			Planerna	för	Stämman 2011	börjar	nu	
ta	form	och	ett	program	håller	långsamt	
på	att	växa	fram.	Stämman	kommer	att	
organiseras	i	linköping	den	28–29	mars	
tillsammans	med	utbildningen	vid	
Linköpings	universitet.		
	 För	att	framföra	idéer	eller	önskemål	
för	stämman		kontakta	vår	kursansvariga	
Susanne	Westerbring	på		
susanne.westerbring@dik.se

•			Planerna	för	deltagandet	i	Politiker
veckan i Almedalen	framskrider.	Det	
är	nu	klart	att	SLOF	kommer	att	delta	
som	inbjudna	gäster	i	ett	seminarium	
organiserat	av	PRO.	Vi	kommer	själva	
att	anordna	ett	seminarium	kring	afasi	
med	utgångspunkt	i	Eva	Sandins	projekt	
”Logopedi	i	öppna	vårdformer”	och	en	
akademisk	kvart	kring	dysfagi.	

•			Den	10/3	sammanträdde	styrelsen	
i	Nacka.	Nästa	styrelsemöte	är	ett		
telefonmöte	inplanerat	den	14/4.

	
Styrelsen genom Ulrika Guldstrand

Orofacial sensomotorisk och aktiv evidensbaserad behandling av dysfagipatienter

Föreläsare är tandläkare, med. dr Mary Hägg    
 
optimera dina förutsättningar att hjälpa personer med dysfagi utifrån ett evidensbaserat material.
orofacial sensomotorisk behandling – ett utmärkt exempel på hur hjärnans plasticicitet kan triggas.

Kursen omfattar orofacial undersökningsmetodik och behandling.
Utifrån aktuella, evidensbaserade forskningsrön belyser vi teorin och arbetar med praktisk tillämpning.

När och var: 28 maj i Örebro
Kostnad: SLoF medlemmar 3.000 kr inklusive lunch. Icke SLoF medlemmar 4.000 kr inklusive lunch.

I priset ingår en evidensbaserad manual för bedömning, undersökningsprotokoll  
samt träningsprogram och förteckning över olika träningshjälpmedel. 

Sista anmälningsdag 30 april!
Kursen anordnas av Svenska Logopedförbundet i samarbete med Logopedi och foniatri, öron-, näsa- och halskliniken 
Universitetssjukhuset Örebro.
För mer utförlig information och anmälan se www.dik.se
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Vi	har	arbetat	med	uppdraget	att	utarbeta	
en	strategisk	plan	för	bra	sätt	att	upplysa	
om	vårt	yrke	och	om	vår	kompetens	för	
en	breddad	arbetsmarknad.	
	 Första	halvåret	ägnades	åt	att	 samla	
information	och	lära	oss	mer	om	hur	den	
här	typen	av	arbete	kan	gå	till	och	vad	vi	
bör	 satsa	 på.	 Det	 senaste	 halvåret	 har	
handlat	(mer)	om	att	praktiskt	sätta	våra	
planer	i	verket.	Arbetet	sker	enligt	några	
principer:	 Prioritering,	 tydlighet	 och	 att	
konsekvent	följa	en	vald	linje.
	 Inom	vårt	valda	område	för	kommu-
nikation	 –	 äldrevård	 –	 pågår	 det	 redan	
debatt.	 På	 det	 här	 sättet	 kan	 vi	 få	 drag-
hjälp	 av	 andra	 med	 samma	 mål	 som	 vi,	
till	 exempel	 patient-	 och	 intresseorgani-
sationer.	 Budskapet	 ska	 vara	 tydligt	 och	
fokuserat	 på	 patienterna	 –	 vad	 innebär	
det	för	patienterna	när/att	vi	inte	finns	till	
hands?	
	 Vi	har	funderat	mycket	på	vart	vi	riktar	
vårt	budskap.	Politiker	och	högre	tjänste-
män	som	styr	verksamheter	där	 logope-
der	 redan	 finns	 och	 verksamheter	 där	
logopeder	behövs,	är	en	av	våra	målgrup-
per.	 Vi	 har	 aktivt	 sökt	 både	 samarbets-
partners	och	arenor	för	att	föra	fram	vårt	
budskap.	

Budskapets riktning
En	mycket	bra	 samarbetspartner	 som	vi	
knutit	kontakt	med	under	mandatperio-
den	är	PRO	(Pensionärernas	RiksOrgani-
sation).	PRO	har	mycket	intressanta	pla-
ner	 för	 opinions-	 och	 lobbyarbete	 kring	
kvalitet	 i	äldrevården.	Tillsammans	med	
representanter	för	olika	vårdprofessioner	
kommer	 man	 att	 lansera	 en	 kunskaps-
plattform	 för	 god,	 kvalitativ	 äldrevård.	
Arbetet	har	precis	börjat	och	vi	är	en	del	
av	det.	PRO	kommer	att	presentera	platt-
formsarbetet	 vid	 ett	 seminarium	 under	

politikerveckan	i	Almedalen,	Visby.	SLOF,	
bland	andra,	kommer	att	delta	i	semina-
riet	som	inbjudna	gäster.	Det	här	samar-
betet	kommer	helt	säkert	att	ge	oss	många	
tillfällen	 att	 tala	 för	 våra	 patienter	 och	
den	outnyttjade	kunskap	och	kompetens	
som	logopeder	besitter.
	
Almedalen
Almedalsveckan	 är	 en	 arena	 som	 vi	 är	
övertygande	om	är	ett	bra	 forum	för	att	
föra	 fram	 vårt	 budskap,	 hitta	 framtida	
samarbetspartners	och	för	att	 ta	kontakt	
med	 personer	 i	 vår	 målgrupp.	 SLOF	
kommer	 att	 organisera	 ett	 seminarium	
och	en	akademisk	kvart	under	veckan	på	
Gotland.	 Seminariet	 kommer	 att	 ske	 i	
samarbete	 med	 Afasiföreningen.	 Mer	
information	om	detta	kommer	att	finnas	
i	Logopednytt	framöver.	
	 Under	mandatperiodens	gång	har	en	
annan	 fråga	 seglat	 upp	 på	 agendan	 som	
inte	fanns	med	i	planerna	när	propositio-
nen	om	styrelsens	arbete	antogs	vid	för-
bundsmötet.	 Det	 är	 vårdval.	 Sedan	 års-
skiftet	är	det	lag	på	att	alla	landsting	och	
regioner	i	landet	ska	införa	ett	patientval-
frihetssystem,	vårdval,	för	organisationen	
av	 primärvården.	 Att	 bevaka	 detta	 för	
logopeders	 räkning	 kommer	 att	 bli	 en	
viktig	uppgift	för	SLOF	och	DIK.	
	
Vårdvalssystem och dess effekter
En	 del	 arbete	 är	 redan	 gjort.	 En	 utbild-
ningsdag	 för	 lokalfackligt	 aktiva	 har	
organiserats	 i	 ämnet	 på	 kansliet	 och	 vi	
har	 inhämtat	 kunskap	 om	 ett	 redan	
befintligt	vårdvalssystem	och	dess	effek-
ter	 på	 logopeder	 genom	 en	 enkät	 till	
medlemmar	 som	 arbetar	 i	 Stockholms-
regionen.	Resultatet	av	enkäten	kommer	
inom	kort	att	redovisas	på	webben.
	 Vi	har	dock	en	stor	och	viktig	upp-

gift	framför	oss.	Vi	måste	försöka	få	med	
logopeder	 i	 basuppdraget	 i	 de	 cirka	 20	
landsting	 som	 inte	 redan	 har	 sjösatt	 sitt	
vårdval.	Detta	är	också	en	fråga	om	opi-
nionsbildning	 och	 upplysning,	 som	 helt	
följer	 förbundsmötets	önskan	om	vad	vi	
ska	arbete	med!

Tvärprofesssionellt i DIK
Sedan	 DIK:s	 kongress	 i	 november	 2009	
har	 arbete	 också	 lagts	 på	 DIK:s	 interna	
organisation.	Ett	nytt	arbetssätt	ska	lanse-
ras.	Förhoppningen	är	att	denna	föränd-
ring	ska	samla	och	förstärka	arbetet	med	
professionsfrågor	inom	förbundet.	Arbe-
tet	 ska	 organiseras	 i	 arbetsgrupper	 som	
kan	vara	tvärprofessionella	eller	bestå	av	
representanter	från	en	av	DIK:s	medlems-
kategorier.	 Här	 kommer	 det	 att	 finnas	
många	 spännande	 arbetsuppgifter	 för	
logopeder,	 både	 för	 oss	 som	 redan	 är	
fackligt	 engagerade	 och	 för	 medlemmar	
som	 inte	 tidigare	 deltagit	 i	 det	 fackliga	
arbetet.	
	 Utöver	 detta	 har	 styrelsen	 i	 vanlig	
ordning	under	mandatperioden	besvarat	
remisser,	deltagit	i	internationellt	arbete,	
sammankommit	med	övriga	vårdförbund	
inom	SACO,	deltagit	i	pågående	termino-
logiarbete	med	mera.
	 Tillsammans	 med	 logopedutbild-
ningen	i	Linköping	pågår	planeringen	för	
Logopedstämman	2011	för	fullt.	Boka	in	
28–29	mars	2011	 i	Linköping	 redan	nu!	
Bland	andra	kommer	man	 få	 tillfälle	 att	
lyssna	 till	 Edyth	 Strand	 och	 Friedeman	
Pulvermüller.

För styrelsen
Ulrika Guldstrand

Ordförande

Nu har halva mandatperioden gått. om ungefär ett år är det dags för 
förbundsmöte igen. då kommer styrelsen att avrapportera sitt arbete 
under två år. Men vad har då styrelsen sysslat med fram till nu? 

HALVtId
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Vädret	överträffade	alla	förväntningar	med	
blå	himmel	och	sol	hela	dagen.	Kanske	på	-
verkade	 detta	 också	 humöret	 hos	 lunda-
borna	för	aldrig	hade	vi	väl	kunnat	hoppas	
på	att	så	många	nyfikna	och	trevliga	per-
soner	ville	prata	med	oss.	Enligt	uppskatt-
ningar	bör	det	röra	sig	runt	flera	hundra	
personer	som	ville	fika	på	en	kopp	kaffe	
och	ett	bokstavskex	och	prata	logopedi.
	 Många	blev	lockade	av	frågelekar	om	
afasi,	 dysfagi	 och	 våra	 övriga	 arbetsom-
råden	 där	 vinsten	 som	 hägrade	 var	 bio-
biljetter.	 Tanken	 var	 att	 väcka	 lite	 nyfi-
kenhet	med	hjälp	av	frågorna,	och	vi	tror	
att	vi	lyckades.	Hundra	frågeleksformulär	
tog	slut	på	fyra	timmar!
	 Det	 värmde	 i	 kylan	 med	 alla	 upp-
skattande	ord	från	bland	annat	lärare	som	
tyckte	vi	behövdes	i	större	utsträckning	i	
skolorna	och	personer	som	själva	gått	till	

LoGopedISKA FRÅGeLeKAR I VÅRSoLeN

Så uppmärksammades Logopedidagen i Lund

logopeder.	 Vi	 försökte	 också	 väcka	 ett	
intresse	 för	 utbildningen	 hos	 gymnasie-
elever	som	ännu	inte	kände	till	yrket.
	 Framåt	två	på	eftermiddagen	var	det	
ett	fruset	men	mycket	belåtet	gäng	studen-
ter	 som	 packade	 ihop	 bordet	 och	 begav	
sig	 hemåt.	 Nu	 återstår	 bara	 arbetet	 med	
det	 planerade	 vykortsutskicket	 till	 kom-
muner	och	organisationer	med	hälsningar	
från	oss	 logopedstudenter	 i	Lund.	Nästa	
år	blir	det	kanske	Malmös	tur	att	få	besök	
av	oss.
	 Soliga	hälsningar	från	Lund	till	resten	
av	landets	logopder	och	studenter!

teXt & Foto: Ingrid Thulin
Student på logopedutbildningen i Lund 

Artikeln kan även läsas på www.dik.se (sök på 
”Logopedidagen”), där det också finns fler  
bilder från Logopedidagen runt om i Sverige.

Stortorget i Lund, lördag 6 mars 
klockan 10. ett gäng logopded-
studenter riggar upp banderoller, 
kaffetermosar och godisskålar. 
deras mål är lika glasklart som 
vårsolens sken: Alla lundabor  
ska få veta vad logopeder arbetar 
med! 
 Årets logopedidag inföll på  
en lördag, men det var inget som 
hindrade logopedstudenterna i 
Lund från att ta tillfället i akt att 
marknadsföra logopedyrket.  
Så här beskriver lundastudenten 
Ingrid thulin dagen:

”Alla	lundabor	ska	få	veta		
vad	logopeder	arbetar	med!” Stortorget i Lund.



7LoGopedNytt 3/10

PRAGMA	är	ett	3-årigt	projekt	som	drivs	av	
DART	och	RBU	med	stöd	från	Allmänna	
arvsfonden.	 Målsättningen	 är	 att	 barn	
med	 kommunikationssvårigheter	 och	
personer	i	deras	omgivning	ska	få	bättre	
förutsättningar	 att	 kommunicera	 med	
hjälp	 av	 bildbaserade	 kommunikations-
kartor.	 Syftet	 med	 pragmatiskt	 ordnade	
kommunikationskartor	är	att	de	ska	utgå	
från	barnets	och	samtalspartnerns	kom-
munikativa	behov	och	funktioner,	det	vill	
säga	 utifrån	 hur	 språk	 används.	
Ursprungligen	 kommer	 idén	 om	 prag-
matiskt	organiserade	kartor	från	en	logo-
ped	i	Australien,	Gayle	Porter,	som	arbe-
tat	med	kartorna	sedan	90-talet.	De	goda	
resultaten	 i	 bland	 annat	 Australien	 har	
lett	till	projektet	på	DART.	
	 Vi	 vet	 att	 den	 språkliga	 miljön	 ser	
annorlunda	ut	för	barn	med	omfattande	
kommunikationssvårigheter.	 De	 hör	 tal	
men	förväntas	uttrycka	sig	med	bilder.	Vi	
vet	 också	 att	 dessa	 barn	 ofta	 får	 en	 mer	
mottagande	 roll	 i	 samspel	 och	 att	 man	
mest	 talar	om	det	 som	sker	här	och	nu,	
vilket	 inte	 driver	 utvecklingen	 framåt.	
Barn	utvecklar	språk,	begrepp	och	social	
identitet	genom	att	interagera	med	andra	
människor	och	dialogen	mellan	föräldrar	
och	 barn	 är	 särskilt	 viktig.	 Föräldrar	 till	
barn	 med	 kommunikationssvårigheter	
behöver	hjälp	och	stöd	i	hur	man	gör	när	
barnet	 kommunicerar	 med	 bilder.	 När	
barnet	börjar	skolan	ställs	nya	och	högre	
krav	 på	 kommunikationen	 vilket	 dess-
värre	ofta	leder	till	att	barnet	med	kom-
munikationssvårigheter	blir	mindre	aktivt	
i	många	sociala	situationer.	På	så	vis	miss-
gynnas	lärandet	och	utvecklingen.	

Socialt samspel i hem och skola
För	 att	 undvika	 att	 barnet	 ställs	 utanför	
det	 socia	la	 samspelet	 i	 skolan	 behöver	
även	skolpersonalen	stöd	i	hur	man	kan	
förbättra	 kommunikation	 med	 hjälp	 av	
bilder.	Det	ställs	delvis	samma,	delvis	olika	
krav	 på	 kommunikation	 i	 skolan	 och	
hemmet	 och	 föräldrar	 och	 skolpersonal	
bör	 samarbeta	 kring	 barnets	 kommuni-
kation.	Det	är	också	viktigt	att	personer	i	
barnets	närhet	kommunicerar	på	samma	
sätt	som	barnet	och	visar	hur	barnet	för-
väntas	kommunicera	med	bilder.	Allt	detta	
har	man	tagit	tillvara	på	i	utformandet	av	
PRAGMA	där	viktiga	ingredienser	är	att	
skolpersonal	 och	 föräldrar	 tillsammans	
konstruerar	 kartor	 och	 är	 språkliga	
modeller	i	användandet	av	kartorna.	
	 I	PRAGMA	deltar	 föräldrar	 till	elva	
barn	med	omfattande	kommunikations-
svårigheter	 i	 åldrarna	 2–11,	 en	 till	 två	
personal	från	respektive	barns	skola	eller	
förskola,	samt	två	logopeder	och	en	AKK-
pedagog	 från	 DART.	 Projektet	 inleddes	
med	två	introduktionsdagar	om	kommu-
nikationssvårigheter	och	AKK	för	föräld-
rar	 och	 skolpersonal	 samt	 en	 informa-
tionsträff	 där	 föräldrarna	 fick	 bjuda	 in	
vilka	 de	 ville.	 Därefter	 delades	 föräldrar	
och	skolpersonal	in	i	tre	mindre	grupper	
om	 tre-fyra	 ”par”	 av	 samarbetande	 för-
äldrar	 och	 skolpersonal	 samt	 logoped	
eller	pedagog	från	DART.	Det	är	 i	dessa	
tre	grupper	man	jobbar	och	stöttar	varan-
dra.	 De	 tre	 arbetsgrupperna	 träffas	 på	
DART	 ungefär	 en	 gång	 i	 månaden	 och	
har	 i	 dagsläget	 setts	 vid	 tre	 tillfällen	 av	
totalt	åtta.	Varje	träff	pågår	i	ungefär	två	
timmar	med	en	välbehövlig	fikapaus.	Vid	

en	 sådan	 träff	 arbetar	 varje	 par	 tillsam-
mans.	De	planerar	och	utformar	kommu-
nikationskartor	 till	 barnet	 för	 hem-	 och	
skolmiljö.	Föräldrar	och	skolpersonal	kon-
centrerar	 sig	 på	 innehåll	 och	 funktion,	
det	vill	säga	hur	och	till	vad	kartorna	ska	
användas	i	vardagen.	De	ritar	och	beskri-
ver	hur	kartan/kartorna	bör	se	ut.	Kartorna	
färdigställs	 sedan	 på	 DART,	 så	 snabbt	
som	 möjligt	 för	 att	 användningen	 ska	
komma	 igång	utan	dröjsmål.	DARTarna	
ser	svettiga	men	helt	klart	nöjda	ut!

Bilder överallt och hela dagen – 

PRAGMA-projektet på DART

Att kommunicera med ett barn med funktionsnedsättning ter sig inte alltid enkelt och 
det kan behövas lite extra kreativitet, motivation och stöd. Under min habiliterings
praktik på DART – kommunikations och dataresurscenter för personer med funktions
nedsättning har jag fått en djupare insikt i ett projekt som ger just ett sådant stöd:  
PRAGMA  – pragmatiskt organiserade kommunikationskartor för barn med omfattande 
kommunikationssvårigheter. 

fortsätter på nästa sida ...

Intresserade deltagare studerar bildkartorna.
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En	 viktig	 del	 i	 arbetet	 och	 att	 komma	
vidare	i	materialskapandet	är	att	vid	varje	
träff	berätta	hur	det	gått	att	använda	kar-
torna.	Det	gäller	att	hela	tiden	utvärdera	
dem	och	se	vad	man	kan	förbättra	när	det	
gäller	 till	 exempel	 typ	 och	 antal	 bilder	
och	 begrepp.	 Logopedens	 och	 pedago-
gens	roll	blir	att	guida	och	stödja	på	alla	
tänkbara	 sätt	 utan	 att	 för	 den	 skull	 pre-
sentera	 en	 mängd	 olika	 sorters	 kartor.	
Hittills	 har	 föräldrar	 och	 skolpersonal	 i	
stället	själva	kommit	underfund	med	vad	
som	 kan	 passa	 just	 deras	 barn	 utifrån	
intressen,	 behov,	 motoriska	 förutsätt-
ningar	samt	kognitiv	nivå.	Föräldrar	och	
skolpersonal	till	olika	barn	har	stimulerat	
varandra	i	de	små	arbetsgrupperna.	Man	
har	prövat	sig	fram,	vilket	är	en	viktig	del	
i	processen.	
	
Inspireras av varandra
Som	student	på	DART	har	 jag	del	tagit	 i	
en	 träff	 med	 arbetsgrupperna	 och	 där-
med	 fått	 möjlighet	 att	 se	 denna	 del	 av	
logopedyrket.	 Under	 detta	 tillfälle	 spen-
derades	 första	 timmen	 åt	 att	 se	 på	 alla	
elva	 barns	 kartor.	 Eftersom	 deltagarna	
bara	sett	kartorna	som	gjorts	i	den	egna	
lilla	gruppen	var	tanken	att	om	varje	par	
fick	 se	 flera	 olika	 typer	 av	 kartor	 skulle	

detta	bli	en	inspirationskälla.	Och	inspi-
rerades	 gjorde	 de,	 som	 aldrig	 förr!	 Där-
efter	fortsatte	diskussionerna	och	material-
skapandet	i	de	mindre	grupperna	och	jag	
deltog	i	en	av	dessa.	Jag	upplevde	det	som	

otroligt	lärorikt	att	lyssna	på	erfarenheter	
om	hur	kartorna	användes	i	den	vardag-
liga	kommunikationen,	vilka	problem	man	
kan	stöta	på	och	hur	föräldrar	och	skol-
personal	 resonerade	 för	 att	 lösa	 dessa.	
Det	finns	mycket	att	ta	hänsyn	till	och	det	
är	inte	helt	lätt	för	föräldrar	och	personal	
men	det	visar	också	på	hur	viktigt	 sam-
arbetet	dem	sinsemellan	faktiskt	är.	

Fråga och berätta
Pragmatiska	 kommunikationskartor	 var	
ett	nytt	begrepp	för	mig.	Men	i	och	med	
PRAGMA	har	jag	definitivt	fått	en	klarare	
bild	av	hur	man	kan	bygga	upp	en	karta	
som	 inspirerar	 till	 kommunikation	 och	
samspel.	 Kartor	 för	 olika	 aktiviteter	 har	
tillverkats	 till	 exempel	 sångböcker	 med	
flera	 kartor	 där	 barnet	 kan	 välja	 mellan	
att	 sjunga	 ”Lilla	 snigel”,	 ”Ekorren	 satt	 i	
granen”,	 ”Blinka	 lilla	 stjärna”	 och	 ”Imse	
vimse	 spindel”.	 Man	 kan	 givetvis	 teckna	
till	sången.	Det	finns	också	bilder	för	att	
småprata	 om	 och	 kommentera	 sången.	
Man	 har	 också	 tillverkat	 lekböcker	 där	
barnet	 och	 den	 vuxne	 kan	 välja	 	mellan	
två,	 fyra	eller	 fler	 lekar	som	till	exempel	
att	”blåsa	såpbubblor”,	”leka	med	dockan”,	
”leka	 med	 lera”	 och	 ”leka	 med	 bollen”	
samt	fråga,	kommentera	och	berätta	om	
leken.	 Med	 hjälp	 av	 en	 flik	 tar	 man	 sig	
vidare	till	vald	lek	och	där	hittar	man	vad	

▲

forts. från föregående sida



9LoGopedNytt 3/10

man	 kan	 göra	 med	 bollen	 exempelvis	
kasta	den,	gömma	den,	fånga	den.	Kartor	
och	 böcker	 med	 ”Lilla	 Gumman”	 och	
”Rödluvan”	 som	 tema	 har	 också	 tillver-
kats.	Kännetecknande	för	dessa	är	att	bar-
net	 och	 den	 vuxne	 tillsammans	 kan	
bestämma	hur	sagan	ska	utveckla	sig	och	
den	kan	på	så	vis	bli	hur	tokig	som	helst.	
En	annan	typ	av	kartor	är	aktivitetskartor	
där	man	använder	en	och	samma	basord-
förråd	och	med	hjälp	av	kardborre	sätter	
på	 en	 karta	 med	 mer	 aktivitetsspecifik	
vokabulär	 att	 använda	 i	 ”mataffären”,	
”skogen”,	 ”lekrummet”	 osv.	 Några	 barns	
kartor	har	redan	utvecklats	till	stora	kom-
munikationsböcker.	Det	 finns	 inget	som	
säger	 att	 barnet	 inte	 kan	 ha	 flera	 olika	
sorters	kartor!	
	
Komplement och begränsning
Undervisning	i	AKK	ingår	fortlöpande	i	
logopedutbildningen	men	att	träffa	män-
niskor	 som	 lever	 med	 funktionsnedsätt-
ning	 och	 kommunikationssvårigheter	 i	
verkliga	livet	är	en	ny	erfarenhet	för	mig.	
Det	har	varit	mycket	inspirerande	för	en	
snart	 nybakad	 logoped.	 Det	 allra	 vikti-
gaste	som	jag	tyckte	mig	se	under	det	till-
fälle	 jag	 deltog	 i	 PRAGMA	 var	 hur	 för-
baskat	 kul	 de	 alla	 hade!	 Det	 praktiskt	
taget	strålade	i	ögonen	på	deltagarna	när	
de	 berättade	 om	 framsteg	 som	 barnet	
gjort.	Min	upplev	else	är	att	föräldrar	och	
skolpersonal	 i	PRAGMA	blivit	bättre	på	
att	uppmärksamma	barnets	kommunika-
tion	nu	när	de	fått	 lära	sig	hur	man	gör.	
En	 förälder	 uttryckte	 att	 även	 om	 vi	 får	
mycket	stöd	och	hjälp	så	är	det	först	i	och	
med	PRAGMA	som	vi	diskuterar	hur	man	
gör.	Detta	säger	en	hel	del	om	hur	svårt	
det	 kan	 vara	 att	 samspela	 med	 ett	 barn	
med	 kommunikationssvårigheter	 och	 att	
man	kan	vara	rädd	för	att	misslyckas.	Det	
är	 viktigt	 att	 prata	 om	 att	 det	 inte	 gör	
något	om	det	blir	fel	då	och	då.	Både	för-
äldrar	och	skol	personal	behöver	stöttning	
i	detta	och	i	att	de	faktiskt	kan.	
	 En	sak	som	kom	upp	 	i	gruppen	var	
att	 kommunikation	 med	 bilder	 blir	 så	
definitiv	och	konkret	vilket	upplevdes	som	
ett	 problem	 och	 begränsande	 vad	 gäller	
spontanitet.	Men	visst	kan	man	busa	och	
skoja	 med	 bilder	 precis	 som	 med	 ord!?	
Det	gäller	bara	att	våga	försöka.	Föräldrar	
och	personal	deltar	i	PRAGMA	med	olika	
perspektiv	 och	 tankar.	 Det	 var	 påtagligt	
att	de	inspirerades	av	varandra,	oberoende	

av	barnets	ålder	och	funktionsnedsättning.	
Personalen	 från	 olika	 förskolor	 utbytte	
erfarenheter	 kring	 hur	 man	 kan	 organi-
sera	förskolan	på	bästa	sätt	och	tänka	mer	
kring	 kommunikation.	 Exempelvis	 har	
barnen	på	en	förskola	tagit	initiativ	till	att	
tillverka	egna	kommunikationskartor	och	
använder	dem	på	eget	vis.	Detta	efter	att	
personalen	 använt	 PRAGMA-kartorna	 i	
hela	gruppen.	Föräldrarna	har	andra	pro-
blem	och	kan	ta	hjälp	av	varandra	när	det	
gäller	mer	vardagliga	bekymmer	som	att	
få	alla	dygnets	timmar	att	räcka	till.	Min	
upplevelse	 är	 att	 det	 i	 gruppen	 fanns	
	värme	och	vilja	att	hjälpa	varandra	med	
det	som	kan	vara	svårt	när	det	gäller	barn	
med	omfattande	kommunikationssvårig-
heter.
	
Knäcker koden
Enligt	 ansvariga	 på	 DART	 uttrycker	 de	
vuxna	 i	 PRAGMA	 bland	 annat	 att	 de	
stannar	 kvar	 längre	 i	 kommunikationen	
när	de	har	något	att	förhålla	sig	till,	d.v.s.	
kartorna.	 Några	 har	 uttryckt	 att	 barnen	
blivit	mer	fokuserade	i	kommunikations-
situationen	när	man	använt	kartorna	samt	
att	barnen	blivit	lugnare.	Någon	förälder	
upplever	 att	 barnet	 både	 tecknar	 och	
	pratar	 mera.	 En	 del	 barn	 har	 verkligen	

knäckt	kommunikationskoden	och	suger	
åt	 sig	 nya	 kartor	 i	 sådan	 takt	 att	 det	 är	
svårt	 att	hinna	 tillverka	nya	 snabbt	nog.	
Andra	barn	tar	fler	egna	initiativ	till	kom-
munikation	 och	 går	 själva	 och	 hämtar	
kartorna	när	de	vill	säga	något.
	 En	 förhoppning	 är	 att	 projektet	 i	
slutändan	ska	leda	till	en	modell	för	hur	
föräldrar	 och	 pedagoger	 kan	 samarbeta	
för	ökade	kommunikativa	möjligheter	för	
barn,	oberoende	av	funktionsnedsättning.	
Projektet	har	resulterat	i	flera	olika	typer	
av	kartor	och	i	samband	med	att	projektet	
avslutas	kommer	man	att	sprida	kunskap	
om	kartornas	form,	innehåll	och	funktion.
	 DART	 bedriver	 även	 andra	 projekt	
till	 exempel	 AKKtiv	 AKK	 –	 Tidig	 Inter-
Vention	 till	 föräldrar	 som	 har	 barn	 med	
omfattande	 kommunikationssvårigheter,	
Komm-A	 –	 kommunikation	 med	 stöd	 av	
kommunikationsbok	för	personer	med	afasi	
och	Messa	–möjligheter	 för	personer	med	
kommunikativa	och	kognitiva	 svårigheter	
att	använda	SMS.	Läs	mer	om	PRAGMA	
och	 andra	 projekt	 på	 DARTs	 hemsida	
www.dart-gbg.org.	

teXt: Evelina Erixon, Logopedprogrammet, 
Termin 6, Göteborgs Universitet  

Foto: Anna Carlstrand
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Idén	kommer	från	logopedstudent	Sanna	
Björk	som	under	våren	2009	kom	med	för-
slaget	att	 logopedstudenter	skulle	kunna	
leda	röstgrupper	 för	 lärarstudenter.	Till-
sammans	med	kursarna	Emma	Forsgren	
och	Malin	Antonsson	har	hon	under	hösten	
utformat	projektet	i	samarbete	med	SLUG	
(Utbildningsvetenskapliga	student	kåren	vid	
Göteborgs	 universitet).	 SLUG	 tyckte	 att	
projektet	 lät	spännande	och	har	varit	en	
viktig	samarbetspartner	under	resan.	SLUG	
har	 utöver	 sitt	 bidrag	 med	 att	 efterlysa	
deltagare	till	projektet	även	ordnat	 loka-
ler	medan	logopedstudenternas	kår	MFG	
(Medicinska	 föreningen	 i	Göteborg)	har	
stått	för	den	ekonomiska	stöttningen.
	 Under	utbildningen	har	vi	fått	ta	del	
av	en	mängd	forskning	som	beskriver	röst-
problem	hos	lärare.	En	tanke	med	projektet	
är	att	blivande	lärare	redan	under	utbild-
ningen	skulle	dra	nytta	av	att	få	kunskap	
om	 hur	 rösten	 fungerar	 och	 hur	 man	
använder	den	på	bästa	 sätt.	Dock	är	det	
idag	 många	 moment	 som	 vill	 in	 i	 lärar-
programmet	 i	 Göteborg	 och	 i	 dagsläget	
saknas	röstträning.	
	
En ”win-win situation”
Projektet	har	dels	varit	ett	sätt	att	erbjuda	
lärarstudenter	 basal	 röstträning	 för	 att	
förebygga	 framtida	 röstbesvär	 och	 dels	
ett	sätt	att	erbjuda	logopedstudenter	trä-
ning	 i	 att	 planera	 och	 leda	 röstgrupper.	
Detta	studentsamarbete	slår	alltså	två	flu-
gor	i	en	smäll!	
	 Under	 våren	 2010	 träffas	 logoped-
stu	denter	 och	 lärarstudenter	 5	 gånger	
under	en	10-veckorsperiod	i	grupper	om	
cirka	 4	 logopedstudenter	 och	 6	 lärar-
studenter.	För	att	lärarstudenterna	ska	få	

liknande	övningar	och	erfarenheter	 från	
träffarna	samt	för	att	göra	förberedandet	
inför	träffarna	lite	lättare	har	Sanna,	Malin	
och	Emma	satt	ihop	ett	handledningshäfte	
som	logopedstudenterna	använder.	Häftet	
innehåller	en	beskrivning	av	vad	man	ska	
göra	vid	varje	träff	samt	information	och	
övningar.	 Syftet	 med	 upplägget	 är	 att	
lärarstudenterna	ska	få	likvärdig	informa-
tion	om	rösthygien,	röstfysiologi,	andning	
och	 röstteknik.	 Vidare	 ska	 lärarstuden-
terna	få	prova	på	att	träna	sina	röster	med	
olika	övningar	som	omfattar	avslappning,	
andning,	hållning	och	tillämpning	bland	
annat.	 Lärarna	 får	 också	 ett	 häfte	 som	
innehåller	 information	 och	 övningar	 så	
att	de	kan	öva	hemma,	repetera	och	läsa	
på	om	man	missat	något	tillfälle.
	
Inte logopedstudenter ...
För	mig	som	logopedstudent	har	det	varit	
spännande	att	följa	projektet	och	se	det	ta	
form	och	till	slut	själv	få	delta!	Måndagen	
den	15	februari	var	det	dags	för	det	första	
tillfället	för	min	grupp	E	och	visst	var	det	
lite	nervöst	trots	att	man	som	termin	sex	
student	 börjar	 bli	 van	 vid	 att	 leda	 röst-
grupp.	 Men	 nu	 var	 det	 ju	 inte	 logoped-
studenter	som	är	vana	vid	att	”magandas”	
och	”hoja”,	tänk	om	lärarstudenterna	skulle	
tycka	att	det	är	alldeles	för	flummigt	och	
konstigt?	Träffen	startade	med	att	vi	satt	
på	stolar	i	en	ring	och	alla	fick	i	tur	och	
ordning	 presentera	 sig	 med	 namn	 och	
utbildning.	Gruppansvarig	Emma	Forsgren	
gick	 igenom	upplägget	 för	de	 fem	kom-
mande	 tillfällena	 samt	 dagens	 upplägg.	
Därefter	var	det	dags	att	börja	jobba,	upp-
värmning	av	käke,	andningsövningar,	håll-
ning,	stavelser	och	svalg	vidgande	övningar.	

Lärarstudenterna	var	nyfikna	och	tog	sig	
an	övningarna	med	stor	iver!	Men	de	ver-
kade	 lite	 fundersamma	 över	 hur	 detta	
möjligen	 skulle	 kunna	 hjälpa	 dem	 med	
deras	 röster	 och	 röst	användning	 i	 sitt	
yrke.	Några	frågetecken	rätades	ut	i	slutet	
av	första	träffen	och	vi	kunde	konstatera	
att	röstträning	och	röstteknik	är	ett	hant-
verk,	 något	 man	 måste	 jobba	 med	 varje	
dag	 för	 att	 nå	 resultat.	 I	 träning	 och	
övning	måste	man	också	få	överdriva	och	
pröva	sig	fram.	Man	kan	inte	springa	fem	
kilometer	 idag	och	genomföra	ett	mara-
ton	imorgon
	
Fortsättning – och spridning?
Både	 projektgruppens	 och	 deltagarnas	
förhoppning	är	att	det	blir	en	fortsättning	
på	”framgångssagan”	under	hösten	2010.	
Kanske	 är	 det	 också	 dags	 för	 studenter	 i	
Linköping,	Lund,	Stockholm,	Umeå	och	
Uppsala	att	börja	planera	för	röstprojekt	
hösten	2010?!
	 Förhoppningen	 är	 naturligtvis	 att	
röstutbildning	inom	en	snar	framtid	blir	
en	del	i	lärarprogrammet	och	något	som	
alla	lärare	kan	ta	med	sig	ut	i	yrkeslivet.	

teXt: Pernilla Eckerholm Wallfur,
Malin Antonsson

Logopedstudenter termin 6 
Göteborgs universitet

Foto: Torunn Liljegren
logopedstudent

Röstträning för studenter på lärarprogrammet 
– en möjlighet för blivande logopeder och lärare

projektet som numera kallas för ”framgångssagan” av de tre logopedstudenterna  
Sanna Björk, Malin Antonsson och emma Forsgren som står bakom det har minst  
sagt blivit en succé. Nästan en tredjedel av studenterna på logopedprogrammet  
deltar i projektet och lärarstudenterna står i kö för att få delta.
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”Men	nu	var	det	ju	inte	
logopedstudenter		

som	är	vana	vid	att	
”magandas”	och	’hoja’,		

tänk	om	lärarstudenterna	
skulle	tycka	att	det	är	
alldeles	för	flummigt	

och	konstigt?”

Lärarstudenterna Sarah Bergström och emma Karlsson var två av deltagarna.
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Vikten av 
nya medier 
uppmärk

sammades. Maja Bjugren, 
Emmy Hadvall och Linda 
Nordenberger har skapat 
en Facebookgrupp som 
heter Kommunicera Mera!, 
med målet att sprida 
information om logopeders 
olika arbetsområden till 
allmänheten.

Emma Munktell och 
Cecilia Nordenlöw  
Svantesson spelade in 
en rapsång som i sann 
gangsta-rap-anda föll 
för censuren …  

Sophia Björnestrand, Caroline Kindstrand, Susanna Müller och Charlotta Pettersson formulerade quizfrågor kring logopedi.

11.

5.

9.

10.

6.
3.

8.
7.

2.

12.
4.

1.

1. En logoped arbetar med bland annat
    sväljningssvårigheter, facktermen för det är …
2. Efter en stroke kan man få problem med
    språket, detta kallas ...
3. En mans stämband är … mm långa.
4. En kvinnas stämband är … mm långa.
5. BigMac finns inte bara på McDonalds, utan
   även inom logopedin och där är det ett …
6. Det är inte bra för stämbanden att hosta, men
    det är ännu värre att …TSS
7. Detta kan man få på stämbanden av ettKNOTTROR     ogynnsamt röstbeteende.AFASI
8. Barn som är mycket sena i sin språkutvecklingEKOLALI
    kan vara hjälpta av Tecken Som Stöd, vilketCOCHLEAIMPLANTAT     förkortas …TJUGO
9. Personer med grav hörselnedsättning kan få ettHARKLA
    hjälpmedel som förkortas CI, vad står det för?DYSFAGI 10. Adamsäpplet är den synliga delen av …MINNE
11. Att upprepa exakt vad den man pratar medSTRUPHUVUDET     sagt kallas … Detta kan förekomma hosFEMTON
    personer som har svårigheter att kommunicera.KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL 12. Denna funktion krävs t ex för att lära sig språk.

I Norrländska Socialdemokraten fick Hanna Persson och 
Elin Adolfsson in en debattartikel om logopedbrist och 

vårdköer som ni kan läsa på nätet på: 

http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=5223869

Hanna Sundberg  

och Caroline Falk 

planerar en informa-

tionsdag kring  

språkutveckling på 

en öppen förskola.

 verklighet, som i vår käcka

 kommunslogan.

 Många, kloka, viktiga och roliga var

 idéerna, som i flera fall också blev 

I Linköping firades Europeiska logopedidagen med ett press-seminarium

 där man lärde sig skriva pressmeddelanden. Dagen innehöll en föreläsning

 av forskningsjournalisten Åke Hjelm, tårta för att hålla humör och 

 kreativitet uppe, samt en eftermiddag med idékläckning och idéslipning.

Arlene Eriksson och Anna-Karin Oscarsson skriver 

sin kandidatuppsats om livskvalitet och beteende 

hos barn på språkförskola. De slog ett slag för 

logopeden och språkskolorna i en debattartikel 

som de hoppas få publicerad, exempelvis i en lokal-

tidning i en kommun som slagits länge för en 

språkskola? Hör av er!
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Jenny Carlsson och Martina Gerdin skriver sin kandidatuppsats om 

dysfagi på äldreboenden. Detta gjorde dem uppmärksammade på den 

stora logopedbrist som finns i vården av våra äldre. Då detta är ett  

prioriterat område för SLOF:s styrelse har deras debattartikel under-

tecknats även av ordförande Ulrika Guldstrand. Intensiv sökning efter 

intresserad tidning pågår!

Det var våra bidrag för att göra logopedens röst hörd denna månad. Bollen är er.

Vid pennan, Janna Ferreira, lektor i logopedi vid Linköpings universitet, janna.ferreira@liu.se med kreativa 

bidrag från de studerande på termin 6, Logopedprogrammet i Linköping.

PS. Intresserad av de kandidatuppsatser som skrivits? Uppsatserna kommer att kunna återfinnas på Linköping 

University Electronic Press: http://www.ep.liu.se/ under våren. Sök på enskilda namn ovan eller på logopedi. DS

Media är givetvis inte vår enda möjlighet 
att skapa förändring. Elena Dernroth  
formulerar information till lärare i svenska 
som andraspråk på studieförbund för att 
ge lärarna bredare kunskaper om logo-
pedens arbete.

Annie Hejdström och Rebecka 
Lindahl skickade vykort till lokala 
politiker med anledning av deras 
kommande kandidatuppsats om 
omhändertagandet av barn med 
ätsvårigheter. 

Foto: Rebecka Lindahl och Annie Hejdström

Maria Larsson och Sara Wiman försökte nå den lokala radiopubliken med en lyssnartävling kring artikulation och auditiv perception där uppgiften var att identifiera vad  artisten sjunger i en låt.Lena Falk och Anna Åhsberg 
tog närkontakten med  
allmänheten och stod under 
lördagen i en av de lokala 
 galleriorna och delade  
ut allmän information om 
logopeder samt bjöd på 
läppgodis och röstråd i 
skön  harmoni.
Foto: Jenny Carlsson

Amela Gruhonjic och Lovisa Stengård har 

skrivit artikeln ”Mat och prat – samma 

apparat” med förhoppning om publicering 

i något  magasin för småbarnsföräldrar för 

att nå målgruppen lattemammor och 

espressopappor. 

Pressmeddelande skickat till tidningar 
med anledning av Louise Bengtssons 
och Pia Sjölunds kommande kandidat-
uppsats om läs- och skrivförmåga och 
tvåspråkighet. 
Illustratör: Lotta Blom

 Pressmeddelande med anledning av

 europeiska logopeddagen 6 mars

NYA språkljud kAN 
FÖrsVårA läs- och 
skriVuTVEckliNGEN
När barnet föds möts det av moderns röst. dessa ljud blir välbekanta för barnet som 

börjar härma dem. ljuden används när barnet ska börja lära sig läsa och skriva. Att byta 

ut sina välbekanta språkljud mot nya kan skapa osäkerhet i läs – och skrivutvecklingen. 

Exempelvis har vissa språk inte vokalen y. detta kan medföra att barnet då byter ut y 

mot i när det ska tala och skriva. i familjer där flera språk talas behöver barnen lära sig 

många ljud för att läs- och skrivutvecklingen ska gå bra. om läs- och skrivutvecklingen 

blir bristfällig kan även annan kunskap vara svår och jobbig att tillägna sig. logopeder 

arbetar med läs- och skrivutredningar. idag finns dock inte så mycket anpassat material 

för flerspråkiga barn. här tror vi att logopeder kan göra ytterligare insatser i framtiden. 

Louise Bengtsson     Pia Sjölund

Logopedstudenter Linköpings universitet

kontaktuppgifter:

louise Bengtsson  pia sjölund

e-post: loube902@student.liu.se e-post: piasj594@student.liu.se

telefon: 070-2604508  telefon: 073-3544299
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Normering av test av intraoral stereo
gnosi och tvåpunktsdiskrimination 
Hos barn i åldrarna 5;6–7;0 år
	
Maria Andersson och Ulrika Buhr 
	
Handledare
Inger	Lundeborg	och	Anita	McAllister	

Sammanfattning
Oral	 sensorisk	 förmåga	 hos	 barn	 kan	
bland	annat	utredas	genom	test	av	intraoral	
stereognosi	och	tvåpunktsdiskrimination.	
Dessa	två	test	är	i	nuläget	inte	särskilt	kli-
niskt	 utbredda,	 och	 normvärden	 saknas	
ofta.	 Föreliggande	 studie	 syftade	 till	 att	
fastställa	 normvärden	 för	 dessa	 två	 test	
hos	 barn	 mellan	 5;6	 och	 7;0	 år.	 Vidare	
jämfördes	 även	 testresultaten	 med	
av	seende	 på	 åldersgrupp	 och	 kön.	 103	
barn	deltog	i	studien,	varav	49	var	pojkar	
och	54	var	flickor.

Deltagarna delades in i tre åldersgrupper. 
Resultatet	 visade	 signifikanta	 könsskill-
nader	på	test	av	intraoral	stereognosi,	där	
pojkarnas	 resultat	 var	 något	 sämre	 än	
flickornas.	Även	skillnader	mellan	två	av	
åldersgrupperna	 konstaterades	 gällande	
intraoral	stereognosi.	Resultatet	visar	att	
en	förbättring	på	testet	kan	förväntas	då	
barnen	har	fyllt	sex	år.	Angående	test	av	
tvåpunktsdiskrimination	klarade	73	av	de	
103	barnen	testet	felfritt,		och	överlag	pre-
sterade	barnen	mycket	bra	på	testet.	Inga	
skillnader	mellan	kön	eller	åldersgrupper	
noterades	beträffande	 test	 av	 tvåpunkts-
diskrimination.	Testresultaten	av	intraoral	
stereognosi	och	tvåpunktsdiskrimination	
korrelerade	 inte.	Därför	är	det	sannolikt	
nödvändigt	 att	 i	 utredning	 utföra	 båda	
testen,	eftersom	det	kan	röra	sig	om	två	
olika	aspekter	av	intraoral	sensorik.

Nyckelord:	 Sensorik	 i	 munhålan,	 barn,	
intraoral	stereognosi,	tvåpunktsdiskrimi-
nation,	normvärden,	kön	och	ålder.

Utveckling av kognitiva färdigheter 
och läsförmåga hos barn med mild 
och måttlig hörselnedsättning i ett 
ettårsperspektiv

Madeleine Andersson och Ann Carlsson 

Handledare	
Björn	Lyxell

Sammanfattning	
Förmåga	att	bearbeta	och	minnas	 infor-
mation	ligger	till	grund	för	språkförmåga	
och	 är	 en	 förutsättning	 för	 kommande	
läsutveckling.	Läsförmåga	är	starkt	sam-
mankopplad	 med	 fonologisk	 medveten-
het,	receptivt	ordförråd	och	arbetsminnes-
kapacitet.	På	vilket	sätt	hörselnedsättning	
hos	barn	påverkar	utveckling	av	kogniti-
va	färdigheter	och	sedermera	läsförmåga	
är	dock	ett	område	som	inte	tilldragit	sig	
något	större	forskningsintresse.	
	 Syftet	med	studien	var	att	undersöka	
förändring	 av	 kognitiva	 färdigheter	 och	
läsförmåga	hos	barn	med	mild	och	mått-
lig	 hörselnedsättning	 under	 ett	 års	 tid,	
samt	eventuella	 samband	mellan	 förmå-
gorna.	 Årets	 prestation	 jämfördes	 mot	
tidigare	 insamlat	 resultat	 från	 ålders-
matchade	 normalhörande	 barn.	 Därut-
över	testades	prosodisk	förmåga	på	ord-
nivå.	I	studien	deltog	elva	svenska	barn	i	
åldrarna	 7:6–10:10	 år.	 För	 att	 belysa	
utveckling	 av	 nämnda	 förmågor	 använ-
des	 dels	 det	 datorbaserade	 testbatteriet	
SIPS	samt	manuella	tester.	
	 Resultaten	visar	en	utvecklingstrend	
för	gruppen	barn	med	hörselnedsättning	
inom	samtliga	deltester	som	mätte	arbets-
minne	 och	 läsförståelse.	 Lägst	 grad	 av	
utveckling,	där	prestation	låg	i	nivå	med	
förra	årets	mätning,	var	inom	fonologiska	
färdigheter.	Vid	 jämförelse	mellan	grup-
perna	presterade	barnen	med	hörselned-
sättning	 i	 allmänhet	 i	 nivå	 med	 ålders-
matchade	normalhörande	barn	 inom	de	
testade	 delområdena.	 Inom	 delområdet	
arbetsminne	 hade	 barnen	 med	 hörsel-
nedsättning	 signifikant	 sämre	 resultat	 i	

hälften	av	deltesterna	än	de	åldersmatchade	
normalhörande	barnen.	Barnen	med	hör-
selnedsättning	 hade	 år	 2009	 fler	 starka	
samband	mellan	deltester	som	mätte	kogni-
tiva	färdigheter	och	läsförmåga,	i	 jämfö-
relse	mot	förra	året.	Samband	fanns	också	
mellan	ålder	för	insättande	av	hörapparat	
och	ett	deltest	som	mätte	avkodningsför-
måga.	Takeffekter	fanns	på	tester	av	pro-
sodisk	 förmåga	 på	 ordnivå	 för	 barnen	
med	hörselnedsättning.

Nyckelord:	hörsel,	barn	med	hörselnedsätt-
ning,	arbetsminne,	fonologi,	processande-
kapacitet,	läsförmåga,	prosodi

examensarbeten i logopedi 2009
Nedan följer titel och svensk sammanfattning av magisteruppsatser presenterade vid Linköpings  
Universitet våren 2009. Uppsatserna finns tillgängliga i sin helhet via Logopedprogrammets hemsida  
http://www.hu.liu.se/logoped/presentation. till höger på sidan finns en knapp ”Studentuppsatser 
på nätet electronic press”. Väl inne på electronic press klicka i studentuppsats samt skriv Logopedi  
i sökfältet. Vid problem maila vår administratör elisabet Wiklund på elisabet.wiklund@liu.se
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Kännedom om och handhavande  
av Vocal Cord Dysfunction – bland 
logopeder och läkare i Sverige 

Tove Björkheden, Elin Gudmundsson 
och Charlotta Nordlund 

Handledare
Susanna	Simberg

Sammanfattning	
Vocal	Cord	Dysfunction	(VCD)	karakte-
riseras	 av	 paradoxala	 stämbandsrörelser	
vid	 in-	 eller	 utandning	 och	 drabbar	
	vanligtvis	 ungdomar	 och	 huvudsakligen	
kvinnor.	I	tidigare	studier	framkom	ingen	
konsensus	kring	 terminologi,	definition,	
etiologi,	utredning,	differentialdiagnostik,	
komorbiditet	 eller	 behandling.	 Syftet	
med	föreliggande	studie	var	att	kartlägga	
kännedom	om	och	handhavande	av	VCD	
i	Sverige.	Studien	genomfördes	i	form	av	
en	 enkätundersökning	 bland	 logopeder	
och	läkare	och	svarsfrekvensen	var	79	%.	
Ur	resultatet	framkom	att	flera	professio-
ner	hade	träffat	dessa	patienter	men	ingen	
tydlig	 remitteringsgång	 observerades.	
Majoriteten	av	respondenterna	ansåg	att	
intensiv	fysisk	ansträngning	och	psykolo-
gisk	 stress	 var	 utlösande	 faktorer	 till	
VCD.	Däremot	förekom	sällan	remittering	
till	 psykolog	 eller	 psykiater.	 Astma	 var	
den	 mest	 frekventa	 diagnosen	 gällande	
komorbiditet	och	feldiagnostisering.	And-
ningsövningar,	 avspänning/avslappning	
samt	information	kring	diagnosen	inklu-
derades	i	behandlingen	i	hög	grad.	Läkarna	
skattade	sin	kunskapsnivå	om	VCD	högre	
än	logopederna.	Flera	av	respondenterna	
angav	att	ökad	kunskap	och	medvetenhet	
bland	 vårdpersonal	 hade	 bidragit	 till	 en	
ökning	 av	 diagnostisering	 av	 patienter	
med	 misstänkt	 eller	 konstaterad	 VCD.	
Föreliggande	 studie	 visade	 att	 det	 inte	
fanns	någon	enighet	gällande	utredning,	
komorbiditet,	 feldiagnostisering	 och	
behandling	av	VCD	bland	logopeder	och	
läkare	i	Sverige.
	
Nyckelord:	remittering,	logopedisk	behand-
ling,	psykologiska	faktorer,	komorbiditet,	
feldiagnostik

Kognitiv och språklig utveckling  
hos barn med cochleaimplantat  
i ett longitudinellt perspektiv 

Jenni Carlsson och Sofia Åström 

Handledare
Björn	Lyxell

Sammanfattning	
Cochleaimplantat	 (CI)	 är	 ett	 tekniskt	
hjälpmedel	 som	 ges	 till	 personer	 med	
dövhet	 eller	 grav	 hörselnedsättning.	 Ett	
CI	kan	hos	barn	ge	en	möjlighet	till	ökad	
utveckling	av	kognitiva	och	språkliga	för-
mågor.	Syftet	med	föreliggande	studie	var	
att	 undersöka	 utvecklingen	 av	 kognitiva	
och	språkliga	förmågor	hos	barn	med	CI.	
Studien	är	en	del	av	en	longitudinell	studie	
som	tidigare	genomförts	2007	och	2008.	
Deltagarna	 var	 sju	 barn	 med	 CI	 mellan	
8;8	och	14;5	år.	Jämförelser	gjordes	mellan	
prestationerna	hos	barnen	med	CI	2007,	
2008	och	2009	samt	mellan	prestationerna	
hos	barn	med	CI	och	normalhörande	barn.	
	 Resultatet	visade	att	barnen	med	CI	
hade	 en	 positiv	 utveckling	 av	 prestatio-
nerna	i	test	av	visuospatialt	och	komplext	
arbetsminne	 samt	 läsningens	 avkod-
ningsdel.	Samma	tydliga	positiva	utveck-
ling	 sågs	 inte	av	 fonologiska	 representa-
tioner,	fonologiskt	arbetsminne,	receptivt	
ordförråd	 samt	 läsförståelse.	 Den	 utpla-
nande	utvecklingen	av	fonologiska	repre-
sentationer	 kan	 vara	 en	 anledning	 till	
avsaknaden	av	positiv	utveckling	av	fono-
logiskt	arbetsminne	och	receptivt	ordför-
råd.	Trots	brister	i	fonologisk	bearbetning	
kan	barn	med	CI	ha	en	positiv	utveckling	
av	läsning	när	det	gäller	avkodning.	Sam-
ma	 tydliga	 positiva	 utveckling	 sågs	 inte	
av	 läsförståelse	vilket	kan	bero	på	högre	
krav	 på	 arbetsminne	 och	 receptivt	 ord-
förråd.	 En	 grundlig	 utredning	 av	 varje	
barn	bör	göras	för	att	upptäcka	individu-
ella	styrkor	och	svagheter.	

Nyckelord:	Cochleaimplantat,	barn,	utveck-
ling,	fonologi,	arbetsminne,	receptivt	ord-
förråd,	avkodning,	läsförståelse

Ordfrekvens och ordformer: Analys 
av samtal mellan barn i åldersgrup
perna 5–8 år respektive 9–12 år

Cornelia Case, Gunilla Forsberg  
och Annemo Uppman

Handledare
Mathias	Hällgren	och	Stefan	Stenfelt

Sammanfattning
Språket	 är	 i	 ständig	 förändring	 vilket	
innebär	att	 språkligt	material	med	 tiden	
föråldras	och	blir	inaktuellt.	Vid	talaudio-
metrisk	testning	av	barn	är	det	viktigt	att	
testmaterialet	 innefattar	ord	 som	är	väl-
kända	 för	 barn	 eftersom	 förståelsen	 för	
materialet	kan	inverka	på	mätresultatet.
	 Det	 talaudiometriska	 test	 som	 idag	
används	 för	 barn	 bygger	 på	 ordmaterial	
som	 ursprungligen	 insamlats	 under	
1930-talet.	Föreliggande	studie	är	en	del	
av	 ett	 större	 projekt	 och	 inleder	 arbetet	
med	att	utarbeta	ett	nytt	talaudiometriskt	
material	för	barn.
	 Syftet	med	föreliggande	studie	var	att	
beräkna	och	jämföra	ordfrekvens	och	antal	
ordformer	utifrån	inspelade	samtal	mellan	
de	 deltagande	 barnen	 i	 åldersgrupperna	
5–8	 år	 (Grupp	 1)	 respektive	 9–12	 år	
(Grupp	2).	Totalt	79	barn	mellan	5	och	12	
år	deltog	i	studien.	Inspelningar	av	barns	
samtal	med	varandra	gjordes	på	förskolor	
och	 fritidshem	 i	 Linköpings	 tätort	 och	
cirka	300	minuter	 inspelat	material	ana-
lyserades.	Barnens	yttranden	transkribe-
rades	ortografiskt	och	de	ord	som	använ-
des	i	samtalen	grupperades	för	att	därefter	
delas	 in	 i	 sex	olika	kategorier.	Frekvens-
beräkning	av	ord	per	åldersgrupp	utför-
des	och	de	båda	åldersgruppernas	totala	
volym	av	ordformer	räknades	ut.
	 Resultaten	 visade	 att	 ordfrekvensen	
var	högre	i	Grupp	2	än	i	Grupp	1.	I	Grupp	
2	 förekom	 också	 ett	 större	 antal	 ordfor-
mer	än	i	Grupp	1.	Hos	båda	åldersgrup-
perna	 var	 Substantiv	 den	 mest	 använda	
kategorin	avseende	antal	ordformer,	dock	
var	det	stor	skillnad	mellan	Grupp	1	och	
Grupp	 2	 gällande	 vilka	 ordformer	 som	
användes.
	 Resultaten	 diskuteras	 utifrån	 de	
åldersrelaterade	skillnaderna	mellan	grup-
perna,	olika	sätt	att	beräkna	ordfrekvens	
samt	i	relation	till	förändringar	i	svenska	
språket	över	tid.

Nyckelord:	talaudiometri,	beräkning	av	ord-
frekvens,	ordformer,	ordförråd,	språkbruk,	
talspråk/skriftspråk.
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Prosodisk förmåga och fonologiskt 
arbetsminne hos svenska förskolebarn 
med cochleaimplantat 

Lovisa Elm och Linda Heedman 

Handledare	
Christina	Samuelsson	och	Björn	Lyxell

Sammanfattning	
Cochleaimplantat	(CI)	är	ett	hörselhjälp-
medel	som	kan	ge	barn	med	grav	hörsel-
nedsättning	 eller	 dövhet	 möjlighet	 att	
höra	 och	 utveckla	 talat	 språk.	 Svenska	
grundskolebarn	 med	 CI	 har	 tidigare	
visats	ha	en	något	nedsatt	prosodisk	för-
måga	 och	 fonologiskt	 arbetsminne	 även	
om	 stora	 individuella	 variationer	 före-
kommer.	
	 Syftet	med	föreliggande	studie	var	att	
undersöka	prosodisk	 förmåga	och	fono-
logiskt	arbetsminne	hos	svenska	förskole-
barn	 med	 CI.	 Vidare	 undersöktes	 sam-
band	 mellan	 prosodisk	 förmåga	 och	
fonologiskt	arbetsminne.	I	studien	deltog	
sex	 förskolebarn	 med	 CI	 och	 totalt	 18	
normalhörande	kontroller,	varav	sex	var	
ålders-,	 köns-	 och	 dialektmatchade	 med	
barnen	med	CI.	
	 Barnen	med	CI	i	föreliggande	studie	
uppvisade	 som	 grupp	 signifikant	 lägre	
resultat	än	de	normalhörande	barnen	på	
test	 avseende	 prosodisk	 produktion	 på	
ord-,	 fras-	 och	 diskursnivå	 samt	 på	 test	
som	undersöker	fonologiskt	arbetsminne.	
Gällande	 receptiv	 prosodisk	 förmåga	
förekom	inga	signifikanta	skillnader.	Vid	
jämförelse	 med	 svenska	 grundskolebarn	
med	CI	framkom	att	både	yngre	och	äldre	
barn	med	CI	har	svårigheter	med	prosodi	
på	 samtliga	 nivåer.	 Vidare	 jämförelser	
indikerar	 att	 en	 utveckling	 av	 receptiv	
prosodisk	 förmåga	 sker	 under	 förskole-	
och	skolåren.	Korrelationsberäkningarna	
tyder	 på	 att	 det	 föreligger	 ett	 samband	
mellan	 prosodisk	 förmåga	 och	 fonolo-
giskt	arbetsminne.	
	 Barnen	med	CI	i	föreliggande	studie	
är	 en	 heterogen	 grupp	 och	 några	 barn	
uppvisade	 på	 vissa	 deltest	 likvärdiga	
resultat	 som	 sina	 matchade	 kontroller,	
vilket	visar	att	CI	ger	goda	förutsättning-
ar	att	utveckla	prosodiska	 förmågor	och	
talad	kommunikation.	

Nyckelord:	Cochleaimplantat,	prosodi,	fono-
logiskt	 arbetsminne,	 hörsel,	 utveckling,	
fonologisk	förmåga,	hörselnedsättning

Konstruktion och utprövning av 
datorbaserat test för intonation och 
rytm Ickespråklig Testning Av  
Prosodi – ITAP

Lisa Frisell och Cecilia Olsson

Handledare
Christina	Samuelsson	och		
Mathias	Hällgren

Sammanfattning
Prosodi	 kan	 generellt	 definieras	 som	
språkets	 rytm,	 dynamik	 och	 melodi.	
Vidare	beskrivs	prosodi	ofta	som	supra-
segmentell	 då	 dess	 egenskaper	 är	 över-
lagrade	vokaler	och	konsonanter,	det	vill
säga	 språkets	 segmentella	 egenskaper.	
Sedan	 årtionden	 tillbaka	 har	 forskning	
noterat	 samband	 mellan	 prosodi	 och	
musik.	I	dagsläget	finns	flera	studier	som	
kan	 påvisa	 ett	 samband	 mellan	 musika-
liska	och	prosodiska	förmågor.
	 Syftet	med	föreliggande	studie	var	att	
konstruera	 ett	 prosodiskt	 icke-språkligt	
test	för	perception	och	produktion	avse-
ende	intonation	och	rytm.	Vidare	pröva-
des	testet	på	16	barn	med	typisk	språkut-
veckling	 i	 åldersgruppen	 4;6	 till	 7;6	 år.	
Varje	deltagare	fick	innan	påbörjad	test-
ning	uppge	eventuell	musikalisk	erfaren-
het.	 För	 formell	 försäkran	 om	 att	 typisk	
språkutveckling	 förelåg	 hos	 deltagarna	
genomfördes	 en	 förtestning	 i	 samband	
med	utprövning	av	ITAP.
	 Resultatet	i	föreliggande	studie	på	visar	
att	 utformningen	 av	 svårighetsgraden	 i	
ITAP	 förefaller	 vara	 på	 en	 representativ	
nivå.	Detta	då	en	jämn	spridning	föreligger	
i	 deltesten,	 med	 undantag	 för	 ett	deltest.	
Vidare	 är	 ITAP	 praktiskt	 genomförbart	
och	designen	är	fördelaktig	med	avseende	
på	 barns	 vilja	 till	 medverkan.	 Utifrån	
resultatet	ses	även	en	antydan	till	att	såväl	
fonologiskt	arbetsminne	som	grammatisk	
förmåga	har	ett	samband	med	de	intona-
tionsaspekter	som	testas	i	ITAP.
	 Studien	bidrar	till	ökad	kunskap	om	
ett	eventuellt	samband	mellan	prosodisk	
och	musikalisk	förmåga	samt	ger	riktlin-
jer	för	vad	barn	med	typisk	språkutveck-
ling	 förväntas	 få	 för	 resultat	 på	 Icke-
språklig	Testning	Av	Prosodi,	ITAP.

Nyckelord:	barn	med	typisk	språkutveck-
ling,	 prosodi,	 musikalisk	 förmåga,	 icke-
språkligt	test

Logopeder och barn i interaktion  
– Samtalsanalys vid behandling av 
språkstörning 

Karin Hammarström och Stina Lindkvist 

Handledare	
Christina	Samuelsson

Sammanfattning	
Logopedisk	 intervention	 för	 barn	 med	
språkstörning	har	för	avsikt	att	både	stärka	
de	 specifika	 språkförmågor	 som	 brister	
och	att	göra	barnet	mer	redo	för	kommu-
nikativa	sammanhang.	Språkstörning	hos	
barn	innebär	ofta	svårigheter	i	interaktio-
nen	 med	 andra,	 därför	 är	 samtalspart-
nerns	agerande	av	stor	betydelse.	Således	
är	kraven	på	logopeden	stora	för	att	skapa	
mening	och	sammanhållning	i	interven-
tionen.	Syftet	med	föreliggande	studie	var	
att	undersöka	hur	logopeder	och	barn	med	
språkstörning	 interagerar	vid	behandling	
av	språkstörning.	Ett	arbetssätt	influerat	av	
Conversation	 Analysis	 användes	 för	 att	
belysa	 olika	 fenomen	 som	 förekom	 i	
interaktionen	 och	 vilken	 inverkan	 dessa	
hade	på	interaktionens	struktur.	
	 I	 studien	 deltog	 fyra	 logopeder,	 två	
män	 och	 två	 kvinnor	 med	 två	 behand-
lingsbesök	 av	 barn	 med	 språkstörning	
vardera,	 således	 åtta	 samtal.	 Intressanta	
fenomen	som	förekom	var	olika	typer	av	
återkopplingar,	reparationer	och	ansikts-
hotande	 situationer.	 Det	 förelåg	 både	
skillnader	och	likheter	mellan	deltagarna	
i	det	analyserade	materialet.	Logopeder-
nas	 olika	 interaktionsmönster	 förefaller	
påverka	interventionen	på	olika	sätt.	

Nyckelord:	barn	med	språkstörning,	sam-
talsanalys,	 återkoppling,	 reparationer,	
ansiktshot
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Screening av dysfagi på äldreboenden 
i Linköpings kommun 

Josefin Helldén och Ellinor Sjölund 

Handledare	
Anita	McAllister

Sammanfattning	
Förändringar	av	sväljförmågan	är	vanligt	
hos	 äldre	 och	 kroniskt	 sjuka	 individer.	
Det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	dessa	
förändringar	 och	 hur	 vanligt	 förekom-
mande	det	är	med	nedsatt	 sväljförmåga.	
Syftet	 med	 föreliggande	 studie	 var	 att	
undersöka	förekomsten	av	dysfagi	på	äldre-
boenden	i	Linköpings	kommun	samt	att	
korrelera	 dysfagi	 med	 parametrar	 som	
kan	 vara	 orsak	 till	 eller	 konsekvens	 av	
dysfagi.	Dessa	parametrar	var	kön,	ålder,	
MMT-resultat,	 tandstatus,	 viktnedgång,	
sjukdomsdiagnos	 och	 antal	 läkemedel.	
Ett	 delsyfte	 i	 studien	 var	 att	 undersöka	
om	 man	 med	 hjälp	 av	 pulsoximetri	 kan	
upptäcka	fler	fall	av	dysfagi.	Sextio	vård-
tagare	på	äldreboenden,	i	åldern	74–101	
år,	 valdes	 ut	 att	 delta	 i	 studien.	 Urvalet	
baserades	 på	 resultat	 på	 Mini-Mental	
Test	 samt	 personalens	 och	 testledarnas	
subjektiva	 bedömning	 om	 vårdtagarens	
möjlighet	att	delta.	Materialet	som	använ-
des	 för	 att	 bedöma	 oral	 motorik	 och	
	sensorik	 var	 Nordiskt	 Orofacialt	 Test	 –	
Screening.	 Vid	 den	 kliniska	 sväljnings-
bedömningen	 användes	 Standardised	
Swallowing	Assessment	(SSA)	och	pulsoxi-
metri.	Utöver	detta	inhämtades	uppgifter	
för	samtliga	deltagare	om	sjukdomsdiag-
nos,	antal	stående	läkemedel	samt	even-
tuell	viktnedgång.	
	 Resultatet	visade	att	 förekomsten	av	
dysfagi	 och	 misstänkt	 dysfagi	 var	 40	%.	
Oral	 dysfagi	 förekom	 hos	 20	 deltagare	
och	 faryngeal	 dysfagi	 hos	 sju	 deltagare.	
Pulsoximetern	identifierade	en	deltagare	
med	dysfagi	och	två	med	misstänkt	dys-
fagi	utöver	dem	som	identifierats	med	hjälp	
av	 SSA.	 Korrelations-	 och	 signifikans-
beräkningar	 av	 de	 undersökta	 paramet-
rarna	visade	inga	signifikanta	resultat.	

Nyckelord:	dysfagi,	äldreboende,	screening,	
prevalens,	pulsoximetri,	påverkande	para-
metrar.

Reparationsstrategier i uppgifts
orienterad interaktion mellan  
personer med hörselnedsättning  
och deras anhöriga

Siri Lindskog

Handledare
Charlotta	Plejert

Sammanfattning
Föreliggande	 studie	 behandlar	 uppgifts-
orienterad	 interaktion	 mellan	 en	 person	
med	hörselnedsättning	och	dennes	anhö-
rig	eller	vän.	Syftet	var	att	undersöka	hur	
deltagarna	i	den	uppgiftsorienterade	kon-
texten	samkonstruerar	förståelse,	och	att	
fokusera	 på	 olika	 reparationssekvenser	
som	 deltagarna	 eventuellt	 använder	 för	
att	göra	hörselnedsättningen	relevant	för	
samtalet.	Arbetsmetoden	omfattade	sam-
talsanalys	 i	 bemärkelsen	 Conversation	
Analysis	 (CA).	Materialet	bestod	av	åtta	
videoinspelningar	av	uppgiftsorienterade	
samtal	mellan	person	med	hörselnedsätt-
ning	och	anhörig.	 I	 studien	deltog	 sam-
manlagt	 åtta	 personer,	 varav	 fyra	 hade	
hörselnedsättning	 och	 fyra	 var	 normal-
hörande.	I	uppsatsen	presenteras	även	en	
sammanfattning	 av	 tidigare	 forskning	
kring	kommunikation	hos	personer	med	
hörselnedsättning.	Fokus	lades	på	studier	
om	 förekomsten	 och	 användandet	 av	
reparationsstrategier	 eftersom	 dessa	 var	
av	särskilt	intresse	för	studien.	Det	visade	
sig	 att	 mer	 kvantitativa	 mätmetoder	 av	
dessa	fenomen	tidigare	varit	det	vanligaste	
tillvägagångssättet.
	 Genom	analys	av	samtalen	framkom	
att	deltagarna	under	aktuella	reparations-
sekvenser	använde	sig	av	flera	olika	typer	
av	reparationsinitiativ.	Kategoriseringen	i	
analysen	utgick	från	dessa	reparationsini-
tiativ.	Initiativen	indelades	främst	utifrån	
vilket	sätt	de	preciserade	vad	som	behövde	
repareras.	I	studien	framkom	att	de	bak-
omliggande	fenomenen	som	adresserades	
i	dessa	 reparationer	var	av	komplex	och	
varierande	 natur.	 Det	 föreslogs	 att	 detta	
demonstrerar	 ett	 behov	 av	 att	 kunna	
komplettera	 de	 metoder	 som	 tidigare	
använts	 inom	 detta	 forskningsområde	
med	en	ett	mer	kvalitativt	synsätt.

Nyckelord:	 hörselnedsättning,	 samtals-
analys,	 uppgiftsorienterad	 interaktion,	
reparation,	kommunikativa	strategier.

Normativa värden för läppkraft hos 
barn mellan fem och tio år – Relaterat 
till bilabial stavelseproduktion 
	
Mariana Pettersson och Cecilia Thorén 
	
Handledare	
Mary	Hägg	och	Anita	McAllister

Sammanfattning
Läppkraft	kan	påverka	förmågan	till	till-
fredsställande	talproduktion	samt	sväljning.	
Normativa	värden	för	läppkraft	hos	vuxna	
har	uppmätts	till	15	Newton	(N).	Motsva-
rande	värde	för	barn	saknas	vid	mätning	
med	läppkraftmätaren	Lip	Force	Meter	100	
(LF100).	I	föreliggande	studie	mättes	läpp-
kraft	hos	barn	i	åldrarna	fem	till	tio	år.	
	 Syftet	var	att	erhålla	normativa	värden	
för	 barn	 med	 typisk	 utveckling	 i	 olika	
åldersgrupper.	 Vidare	 beräknades	 pro-
duktion	av	stavelser	per	sekund	med	initial	
bilabial	klusil.	Detta	för	att	undersöka	om	
korrelation	mellan	läppkraft	och	stavelse-
produktion	förelåg.	I	studien	undersöktes	
även	 om	 det	 förelåg	 en	 inlärningseffekt	
vid	 upprepade	 mätningar	 av	 läppkraft.	
Åldersgruppen	5:0–5:11	inkluderades	inte	
i	 de	 statistiska	 beräkningarna	 då	 antalet	
deltagare	enbart	var	fyra	stycken.
	 För	 samtliga	 barn	 var	 medelvärdet	
för	 läppkraft	 14,98	 N.	 Medelvärdet	 för	
respektive	 åldersgrupp	 var	 12,75	 N	 för	
5:0–5:11-åringar,	 14,69	 N	 för	 6:0–6:11,	
16,93	N	för	7:0–7:11,	14,97	N	för	8:0–8:11	
samt	14,14	N	för	åldersgruppen	9:0–9:11	
år.	 I	 föreliggande	 studie	 framkom	 inga	
signifikanta	skillnader	i	läppkraft	mellan	
åldersgrupperna.	Medelvärdet	för	stavelse-
produktion	uppmättes	till	5,50	stavelser/
sekund.	 En	 signifikant	 skillnad	 erhölls	
mellan	åldersgrupperna	sexåringar	och	sju-
åringar	 samt	 sexåringar	 och	 nioåringar,	
där	 de	 äldre	 åldersgrupperna	 uppvisade	
högre	värden.	Vid	beräkning	av	korrela-
tion	 mellan	 läppkraft	 och	 stavelsepro-
duktion	erhölls	ingen	signifikans.	
	 Analys	av	inlärningseffekt	mellan	tre	
mättillfällen	för	läppkraft	uppvisade	ten-
denser	 till	 en	 ökad	 läppkraft	 vid	 sista	
mätningen,	men	skillnaden	var	inte	signi-
fikant.	 I	 den	 aktuella	 studien	 utfördes	
inga	statistiska	beräkningar	av	könsskill-
nader	för	de	enskilda	åldersgrupperna	på	
grund	 av	 ett	 litet	 antal	 deltagare.	 Vid	
beräkning	för	åldersgruppen	6:0–9:11	upp-
visades	 tendenser	 till	 högre	 värden	 för	
flickor,	 vid	 både	 läppkraft	 och	 stavelse-
produktion.	Dessa	könsskillnader	var	dock	
inte	signifikanta.

Nyckelord:	 Läppkraft,	 normativa	 värden,	
munskärm,	 bilabial	 stavelseproduktion,	
barn.
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Studentuellt

” När tungan talar till örat,  
så talar gesten till ögat”  
Sir Francis Bacon
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Själv	har	jag	sett	fram	emot	kursen	sedan	
jag	fick	höra	att	vi	skulle	läsa	den.	Det	är	
något	 som	 drar	 en	 till	 tecken.	 Det	 är	 så	
”kommunikativt”	om	jag	får	uttrycka	mig	
så	 enkelt.	 Det	 finns	 en	 vilja	 att	 bli	 för-
stådd	och	att	det	som	jag	säger	ska	vara	
tillgängligt	för	andra.	När	det	gäller	barn	
med	språkstörningar	är	det	 inte	bara	att	
de	ska	bli	förstådda	av	andra	utan	också	
att	 de	 själva	 ska	 kunna	 förstå	 och	 att	
språkutvecklingen	 kan	 stimuleras.	 När	
man	använder	sig	av	tecken	kan	man	göra	
det	abstrakta	(språk/tal)	till	något	konkret	
(gester).	Som	Sir	Francis	Bacon	uttryckte	
det	år	1891;	”När	tungan	talar	till	örat,	så	
talar	gesten	till	ögat”.

Under blocket ”Barn med språkstörningar” på Karolinska Institutet  
har vi haft en kurs om tecken som Alternativ och Kompletterande  
Kommunikation (tAKK). För några är det inte nytt att använda sig av 
teckenspråk eller tecken som stöd. Många av studenterna har jobbat  
som personliga assistenter och är vana med tanken bakom tAKK,  
men för andra är det helt nytt. 

Gester stödjer språkinlärning 
Jag	kollade	upp	våra	B-uppsatser	från	ling-
vistiska	institutet,	Stockholm	Universitet.	
Några	tjejer	i	klassen	skrev	en	uppsats	om	
Tidiga	gesters	betydelse	för	lexikal	utveck-
ling	(Jenny	Barden,	Karin	Cloud,	Jeanette	
Holmgren-Nilsson,	 Lotta	 Ahlin	 Lydell,	
Malin	Thorsdotter).	I	sin	uppsats	hittade	
de	 en	 positiv	 korrelation	 mellan	 tidigt	
gestikulerande	barn	och	deras	aktiva	ord-
förråds	storlek.	De	tar	upp	arbetsminnepro-
cessen	 och	 hur	 gester	 kan	 stödja	 språk-
inlärning	samt	ordframplockning.	Det	är	
samma	 princip	 som	 med	 TAKK;	 att	 det	
både	 ska	 stödja	 och	 underlätta	 språk-
inlärning	och	produktion.	Så	det	är	 inte	

bara	att	lära	barnen	att	teckna	själva	utan	
man	måste	också	påverka	barnets	miljö.
	 Anna	Vedin	som	ledde	kursen	är	van	
att	 arbeta	 med	 logopeder,	 föräldrar	 och	
personal	 på	 förskolor.	 Hon	 har	 upplevt	
att	 folk	 tar	 till	 sig	TAKK	på	ett	bra	 sätt.	
Folk	tar	det	på	allvar	och	vill	det	bästa	för	
barnet,	så	de	brukar	vara	väldigt	motive-
rade.	Det	är	roligt	att	lära	sig	och	man	kan	
lätt	se	vitsen	med	det.	Hon	har	märkt	att	
folk	 tycker	 att	 det	 är	 en	 kreativ	 process	
som	 gör	 att	 man	 upptäcker	 inte	 bara	
TAKK	 utan	 också	 sitt	 eget	 kroppsspråk.	
Vi	 har	 alla	 våra	 egna	 sätt	 att	 använda	
kroppen	 under	 kommunikation	 och	 för	
vissa	 är	 det	 väldigt	 naturligt	 att	 börja	

Anna Vedin 
kursledare

▲

 Sova tecken: Frida Hannler                K28 lär sig att teckna
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använda	TAKK	medan	det	för	andra	kan	
vara	svårare.	Det	är	inte	alltid	lätt	att	imi-
tera	tecken	och	i	vissa	fall	kan	man	tycka	
att	 det	 känns	 fånigt.	 Det	 är	 sådant	 som	
man	bara	måste	komma	förbi,	men	det	är	
också	 en	 del	 av	 upptäckten	 och	 utveck-
lingen	av	sitt	eget	kroppsspråk.
	
Sända på flera kanaler
Vi	hade	en	redovisning	i	slutet	av	kursen	
där	vi	fick	leda	klassen	genom	några	tecken	
som	 vi	 skulle	 använda	 till	 antingen	 en	
sång,	 ramsa,	 berättelse	 eller	 något	 annat	
vi	ville	…	en	snapsvisa	till	exempel.	Ulrika	
Morris	 inledde	 sin	 grupps	 presentation	

med	några	av	sina	egna	tankar	om	TAKK.	
Hon	förklarade	att	det	för	de	flesta	av	oss	
är	naturligt	att	använda	gester	för	att	för-
tydliga	 och	 understyrka	 det	 vi	 säger.	
Tecken	 som	 stöd	 har	 samma	 syfte	 även	
om	tecknen	är	mer	innehållsrika	än	van-
liga	 gester.	 Dessa	 tecken	 ersätter	 alltså	
inte	 talat	 språk.	 Istället	 är	 de	 ett	 sätt	 att	
sända	 på	 flera	 kanaler	 samtidigt,	 så	 att	
mottagaren	 ges	 maximal	 möjlighet	 att	
uppfatta	 budskapet.	 Så	 är	 det	 också	 när	
barnen	själva	använder	sig	av	tecken,	de	
kan	 använda	 sig	 av	 flera	 kanaler	 för	 att	
uttrycka	det	som	de	vill	säga.	Under	prak-
tik	har	jag	ofta	sett	att	barn	som	har	grava	

expressiva	svårigheter	kompenserar	med	
kroppsspråk,	gester	och	ljudeffekter.		 	
	 TAKK	kan	ge	barn	ett	mer	systema-
tiskt	sätt	att	använda	gester	som	underlättar	
kommunikation,	delaktighet	under	samtal	
med	andra	och	minskar	frustration.	
	 Vi	 tycker	 att	 kursen	 har	 varit	 inne-
hållsrik	och	vi	har	fått	användning	för	den	
under	 praktiken.	 Jag	 kan	 varmt	 rekom-
mendera	mera	TAKK	på	era	kliniker/för-
skolor	och	att	ni	läser	B-uppsatsen	Tidiga	
gesters	betydelse	för	lexikal	utveckling.

teXt & Foto: Elizabeth Hultby
Logopedstudent 

Karolinska Institutet

Hus tecken: Åsa Schrewelius Fjäril tecken: Ulrike Ahlström Kaffe tecken: emma Bergström, yvonne Rinkeholt, 
Frida Hannler

Att åka tecken: Stefan eriksson, Camilla Johannesson, Jenny Karlsson Att göra tecken: Ulrika Morris
▲
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Lediga platser & kurser

Personlig  
vägledning 
per telefon  

karriärservice
DIK:s karriärservice för dig som 
vill maximera dina möjligheter 
i arbetslivet! 

Boka tid – karriar@dik.se  

• Logopedmottagningen, Öron-, näs-, halskliniken, 
  Länssjukhuset i Kalmar söker

Logoped      

Upplysningar 
Cheflogoped Eva Göransson, 0480-815 87,

eva.goransson@ltkalmar.se

Sista ansökningsdag 30 april.

Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb

10
-0

20
8

Utbildningen och forskningen i logopedi vid Hälso-
universitetet har i hög grad en tvärvetenskaplig profil, 
med nära samarbete med områden inom psykologi, 
neurologi och språkvetenskap. Specifikt för utbild-
ningen är också den tematiska organisationen kring 
olika patientgrupper.

Anställningen som universitetslektor i logopedi är 
placerad vid Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin (IKE) i Linköping. 

Sista ansökningsdag är 12 maj 2010

Mer information finns på www.liu.se/jobba

Universitetslektor  
i logopedi

Møller kompetansesenter ligger på Heimdal i Trondheim og er en virksomhet 
i Statped. Senterets fagområder er hørselsvansker og språk- tale- og kom-
munikasjonsvansker. Senteret yter tjenester til brukere og samarbeidspart-
nere i flere fylker.

Avdeling for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker

1 årsverk 

logoped/rådgiver
Det skal tilsettes en logoped/rådgiver  
i 100 % fast stilling med tiltredelse15.08.10.

Arbeidet vil bestå i utredning, diagnostisering, veiledning  
og rådgiving i forhold til barn med spesifikke språkvansker 
og barn, unge og voksne med taleflytvansker i et individ- og 
systemrettet perspektiv.

•   Det oppfordres til å søke elektronisk. Link til søkn.skjema 
på statped.no

•   Se fullstendig utlysningstekst på statped.no

•   Opplysninger: Avd. leder Trine Lise Dahl,  
tlf. +47 72 59 65 00, teksttlf. + 47 72 59 65 02

•  Søknadsfrist: 10.05.10
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Kurskalendariet

Kurs om Ätovilja  
– fokus på behandling

6–7 december 2010
Folke Bernadotte regionhabilitering, Uppsala

Kursansvariga: logoped Ingalill ek och  
logoped Maria törnhage
För mer information: www.akademiska.se/fbh

”Röstergonomi – introduktionsdag
Umeå 7 oktober 2010

Kursledare Maria Södersten och Christina Lindhe.
Anmälning senast 7 juni.
För mer info och anmälan kontakta Suvi Karjalainen,  
tel 090-785 14 55 (sekr)
suvi.karjalainen@vll.se

Kurser på avancerad nivå 
vid Lunds universitet hösten 2010

Masterprogram i audiologi/logopedi och kurs i Hand-
ledning i audiologi och logopedi (7,5 hp) sökes senast  
den 15 april på www.studera.nu. 
Information, utbildnings- och kursplaner samt  
kontakt uppgifter finns på 
http://www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi

 

 

 

 

 

”ordet”   TAL  •  SPRÅK  •  LÄS  •  SKRIV

BESTÄLLNING:  ”ordet” Dahlgren-Melander AB    Box 302 36, 104 25 Stockholm
Fax: 0140-640 56      Tel: 0705-676 676, 0705-67 67 12

www.framtid.net/ordet

Fonologi/röst-artikulation/alfabetet
Dubbelsidiga spelplaner
• Fonemtest-spelet
• Klusilerings-spelet
• Kgtd-spelet
• S-sj-tj-spelet
• R-spelet
• S-spelet
• Röst/artikulations-spelet
• Alfabets-spelet

Övrigt
• Magiskt torn
• Rimkort, även till Magiskt torn
• Blanka kort   –––– ” ––––
• Ljudfamiljen, kgtd-kort  –––– ” ––––
• Blanka kort, till Vilja-spelet, för individualisering
• Alfabetsaffisch
• Alfabetskort/tabell
• Alfabetspussel, krokodil/drake
• Fonemhäften: Kgtd, s-sj-tj, r, s, röst

För mer information om produkterna, välkommen till vår hemsida  www.framtid.net/ordet

Språkkommunikation/grammatik/SVA
Dubbelsidiga spelplaner
• Meningsbygget-spelet
• Vilja-spelet
• Hinder-spelet
• Prepositions-spelet..

Bok/häfte
• Språklig medvetenhet i teori och praktik
• Handbok för fonemträning
• Ljudparken
• Ge den mjuka stamningen en chans
• Annas upptäcktsresa i den språkliga 
   medvetenheten..

CD-skiva
• ordet-samlingen
• SuperNova
• Nova

LÄNKTIPS – Nytt & NyttIGt

Bra och bättre – träningsmaterial. pia.apt@skane.se  

Astrid Frylmark – www.frylmark.net 
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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 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

Stockholm Anna Björling anna.bjorling@sll.se Stockholms läns landsting,  
   logopedmottagningen Stadshagen

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

Stockholm Gisela Liljeqvist gisela.fikri-liljeqvist@sll.se Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund

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



➽  omvänt utlandstema: Svensk logoped utomlands!

➽  Rapport från de Lokalfackligt Förtroendevaldas dag.

poSttIdNING

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

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

B

För att på bred front göra nyckelpersoner i olika delar 
av samhället medvetna om att behovet av logopedisk 
kompetens har vuxit markant under det senaste  
decenniet, skickade Logopedförbundets styrelse brev 
till direkt ansvariga tjänstemän inom Sveriges kommuner, 
dels inom skola och dels inom äldreomsorg. Båda  
breven skickades dessutom till ansvariga tjänstemän  
på SKL (Sveriges kommuner och Landsting), äldrevårds-
minister Maria Larsson och hennes närmaste medarbe-
tare, samt utbildningsminister Jan Björklund och hans 
närmaste tjänstemän.  Skrivelserna innehöll kortfattad 
information om afasi och konsekvenserna därav, samt 
dyslexi. Avsikten är att sprida kunskap kring två av våra 
patientgrupper som ofta inte får tillräcklig hjälp med 
sina svårigheter. 

Logopedförbundet 
uppmärksammar 
europeiska 
Logopedidagen!


