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Det är många stora förändringar på gång inom vården.
Vill du vara med och påverka?
2007 beslutade regeringen att patientens ställning och inflytande över
vården skall stärkas genom införande av vårdval inom primärvården.
För att stärka valfriheten skall det finnas möjligt att etablera sig med rätt
till offentlig ersättning inom primärvården.
Stockholm är det landsting som kommit längst med den nya vårdvals
modellen och för att undersöka vilka effekter Vårdval Stockholm haft
sammanställde SLOF en enkät som bearbetats och kommer att ligga som
underlag för fortsatt arbete med vårdvalsmodellen.
Att döma av enkätsvaren fungerar Vårdval Stockholm bättre för privata
vårdenheter än landstingsenheter som fått auktorisation. Anställda vid
privata enheter är till högre grad nöjda med modellen och upplever att
vårdvalet har gett ökad tillgänglighet till logopeder och större effektivitet i
vården. Anställda vid landstingsenheter är däremot mycket kritiska till vård
valet som de beskriver som korvstoppningsmodell utan möjlighet att
bedriva evidensbaserad vård. Kvantitet går före kvalitet och möjligheter till
kompetensutveckling är ytterst begränsad.
Även om vi får ny regering efter valet kommer vårdval som företeelse att
bli kvar, möjligen med nya statliga styrdokument.
SLOF kommer att kontakta samtliga landsting och verka för ett genom
arbetat vårdvalssystem med fri etableringsrätt för logopeder där man stärker
patientens rätt till individanpassad kvalitativ och evidensbaserad vård. Vi
kräver större påverkansmöjlighet i reformens innehåll och större utrymme
för enheterna att själva organisera och lägga upp arbetet. Om ni vill läsa mer
så kommer enkätsvaren snart att finnas på DIK:s hemsida.   
I dagarna kom även en proposition för hur privata vårdgivare ska
kunna etablera sig och verka i landstingens öppna hälso- och sjukvård
utanför primärvården.
Denna proposition har skapats efter kritik från EU-kommissionen som
underkänner Sveriges särbehandling av särskilda yrkesgrupper. Fram till nu
har endast läkare och sjukgymnaster haft denna typ av etableringsmöjlighet.
SLOF:s remissvar är positivt inställt till förslaget att etablering för pri
vata vårdgivare inom den specialiserade öppenvården nu ska innefatta alla
legitimerade vårdgivare. Vi är även positiva till en enhetlig nationell modell
och till att man tänker föra en dialog med yrkesföreträdare/organisationer.  
Tycker du att detta verkar viktigt och intressant? Något du skulle vilja
arbeta vidare med? Då kan jag berätta att det snart kommer utlysas en tjänst
som utredare en dag i veckan på DIK:s kansli för att ansvara för utrednings
uppdrag och ta fram underlag för opinionsbildning och påverkansarbete för
logopeder. Så om DU brinner för logopedins hjärtefrågor, sök jobbet!

Marika Schütz
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Nytt från styrelsen

I förra numret av Logopednytt uttryckte jag mig alltför slarvigt kring projektet
”Logopedi i öppna vårdformer”. Avsikten med att beskriva styrelsens planer för
politikerveckan på Gotland i sommar var, förutom att hålla er medlemmar
informerade om våra planer, att lyfta fram projektet som ett gott exempel på
fungerande och välorganiserat omhändertagande av äldre personer med
kommunikationsstörningar. Av min skrivning framgick ingenting av detta och
den var dessutom förringande för dem som ingår i och arbetar med projektet.
Jag ber om ursäkt för detta.
”Logopedi i öppna vårdformer” är ett omfattande projekt som drivs i
Landstinget i Uppsala läns regi med statliga stimulansmedel. Projektet
involverar landstingets logopeder, kommuner, brukarorganisationer och studieförbund. Det är detta samarbete och organisationen av insatserna till äldre
personer med kommunikationsproblem som vi vill rikta uppmärksamheten
på som en modell att ta efter i andra delar av landet.

•  Planerna för Almedalen den 4–10/7 är
nu spikade. SLOF deltar måndagen den
5/7 som inbjudna gäster i PRO:s semi
narium ”En vård värd samverkan – vårt
upprop till samverkan i äldrevården”.
•  Samma dag kommer ett seminarium
kring klinisk forskning att hållas av
SACOs vårdförbund i gemensam regi.  
Tisdagen den 6/7 håller vi vårt eget
seminarium ”Tack så mycket – behöver
äldre säga mer?” tillsammans med Afasi
förbundet. Seminariet utgår som sagt
från projektet ”Logopedi i öppna vård
former”. Senare i veckan, torsdagen den
7/7, håller representanter från styrelsen
i en akademisk kvart kring dysfagi
under namnet ”Svälja eller svälta? Om
konsekvenserna av sväljsvårigheter”.
•  Den 13/4 deltog en styrelseledamot i ett
planeringsmöte kring en tvärprofessio
nell chefskonferens som ska arrangeras
tillsammans med andra SACO-förbund
under hösten 2010. Mer information
om anmälan och deltagande kommer
att komma i Logopednytt och på
webben vid senare tillfälle.
•  En arbetsmarknadsdag för studenter
arrangerades den 14/4 på lasarettet i
Lund. Studentkåren Medicinska
Föreningen stod för arrangemanget.
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Undertecknad och en studenthand
läggare från DIK deltog för att svara på
frågor och samtala med intresserade
studenter. (Se även sid 18 och 21.)
•  Den 27/4 deltog en person från styrel
sen i ett nytt möte med PRO och vård
professionerna kring samarbetet i
Almedalen och Äldrevårdsplattformen
som man planerar att lansera.
•  Prioriteringscentrum arrangerade den
27/4 seminariet ”Goda exempel på
tillämpning av nationell modell för
prioriteringar i vårdvardagen – hur
skapar vi fler?”. Prioriteringsarbetet
inom Länslogopedin i Norrbottens
läns landsting var ett av flera arbeten
som presenterades. Styrelsen var
representerad.
•  Våra två delegater i CPLOL deltog den
8–9/5 i arbetet när kommissionerna
sammanträdde i Paris.

forskning kan förbättras. Till seminariet
hade bland annat representanter för
utbildningsdepartementet, Vetenskaps
rådet, professionsförbunden och media
inbjudits. Styrelsen var representerad
vid seminariet.
•  Kursen ”Orofacial sensomotorisk och
aktiv evidensbaserad behandling av
dysfagipatienter” med föreläsare Mary
Hägg går av stapeln i Örebro den 28/5.
•  Den 7/6 sammanträder SACOs vård
förbund hos Legitimerade Sjukgym
nasters Riksförbund i Stockholm.
•  Styrelsen sammanträdde senast den
14/4 per telefon. Nästa styrelsemöte
hålls den 29–30/5 i Örebro.
Styrelsen genom
Ulrika Guldstrand

•  Gruppen för klinisk forskning inom
SACO-vård organiserade den 20/5
seminariet ”Klinisk forskning – för
vem? Ett symposium om patientnytta,
patientsäkerhet och en effektivare
vård” som handlade om varför klinisk
forskning är viktig för vården och hur
förutsättningarna för den här typen av
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Vårdkval
Den 9 mars samlades lokalfackliga företrädare på DIK:s kansli i Nacka till en
utbildnings- och diskussionsdag kring vårdvalsmodeller. Medverkade gjorde Kåre H
Jansson, utredningschef på Sveriges Läkarförbund, Elisabeth Lindström, klinikchef på
Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB och representanter ur SLOF:s styrelse.

Lagen om valfrihet (LOV) gäller från och
med 1 januari 2010 i hela Sverige. Lagen
innebär dels ett frivilligt verktyg för de
kommuner och landsting som vill kon
kurrenspröva verksamhet genom att över
låta valet av utförare till brukaren/
invånaren, dels ett obligatoriskt införande
av valfrihetssystem i primärvården i alla
landsting och regioner. Konkurrens på
lika villkor samt fri etablering är absoluta
krav från EU för att gå med på lagen om
valfrihet. Uppdraget kan utformas på
många olika sätt – för mer information
om respektive vårdvalsmodell hänvisas till
Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Kåre H Jansson hade gjort en rund
ringning till Sveriges olika landsting och
regioner gällande logopedi. Det verkar
som om flera har problem med just logo
peditjänsten – man menar att den är så
pass specialiserad och att det handlar
om relativt få individer. Det kan vara
svårt att som vårdenhet finansiera en hel
tidstjänst.
Logopedi och vårdval
Flera regioner och landsting verkar följa i
Hallands fotspår. Halland var något av
pionjär inom vårdval, där primärvården
har ett brett basuppdrag: 80 % av patien
ternas vårdkontakter ska tillhandahållas
av vårdcentralen. Primär barnavårdslogo
pedi ingår i vårdvalets basuppdrag.
Läkarna är överlag positiva till Hallands
modellen, bland annat ger modellen goda
incitament att jobba med prevention. För
logopederna har vårdvalet dock inte
inneburit något lyft: det är svårt att
etablera sig som privatpraktiserande logo
ped och privata vårdcentraler drar in
logopedtjänster eller låter bli att köpa in
logoped.
I Stockholm hörde logopedin till det
första som ingick i vårdvalet tillsammans
med husläkare, MVC och BVC. Lands
Logopednytt 4/10

tingspolitikerna tar upp logopedi som ett
gott exempel och man är stolt över att
logopedin har fått fart. Nyetableringar har
skett framför allt inom diagnosområdena
språkstörningar hos barn och dyslexi. Vissa
patientgrupper/diagnoser ger något högre
intäkter, vilket i sin tur leder till fler eta
bleringar. Ersättningsmodellen riskerar
på sikt att leda till ojämnt fördelad logo
pedi, där vissa patientgrupper lättare får
hjälp än andra. Läkarna har varit mycket
kritiska till Stockholmsmodellen vad
gäller primärvården och menar att man
tvingas bryta mot Hälso- och sjukvårds
lagens portalparagraf om vård efter
behov. Regelverket gör att man inte kan
organisera verksamheten fritt, utan måste
se till vad som är lönsamt.
Inget befolkningsansvar
Trots att merparten av all logopedi ingår i
Vårdval Stockholm, saknas befolknings
ansvar, det vill säga ingen har uppdraget
att bedriva heltäckande logopedisk vård.
Eftersom vi saknar specialistordning, blir
det dessutom svårt att argumentera för
att en del logopedisk vård bör ses som
specialistvård. I Stockholm har fler logo
pedmottagningar, kortare köer och mer
direkt patientkontakt gjort att det blivit
lättare att få kontakt med logoped.
Elisabeth Lindström menade att vård
valet även har inneburit en effektivisering
av arbetet och ett ifrågasättande av gamla
invanda arbetssätt. Eventuellt ger den
ökade konkurrensen högre kvalitet i det
logopediska omhändertagandet, men man
kan fundera över hur ersättningsmodel
len påverkar medicinsk prioritering och
möjligheterna att arbeta evidensbaserat.
Vårdval Stockholm begränsar ibland valet
av arbetsmetoder, till exempel blir det
svårt att ge tid för långa besök, att ge
information och handledning till anhöriga
och personal och att arbeta teambaserat.

Skilda åsikter
Svenska Logopedförbundet distribuerade
under februari en webbenkät om Vårdval
Stockholms konsekvenser för logopedi
till samtliga DIK-anslutna logopeder verk
samma i Stockholms län. Under utbild
ningsdagen presenterades och diskutera
des de preliminära resultaten från enkä
ten. Den tydligaste tendensen är att
landstingsanställda logopeder överlag är
mer negativt inställda till vårdvalet än
privatpraktiserande. För mer detaljerade
resultat hänvisas till DIK:s hemsida.
Vi som logopeder behöver agera nu
medan de flesta landsting ännu står i
startgroparna för vårdvalsarbetet. Vi måste
marknadsföra oss ännu mer, bevaka våra
intressen och sälja in våra tjänster. Det är
viktigare än någonsin!
Text: Signe Tonér

Läs mer om vårdval
www.sweden.gov.se/sb/d/10057/a/99454
Lagen om valfrihet
www.skl.se/web/Landstingens_och_
regionernas_vardval_2010.aspx
Om vårdval och vårdvalsmodeller
i samtliga landsting/regioner
www.uppdragsguiden.sll.se
Läs om vilka regler som gäller för logo
peder i Vårdval Stockholm
www.vantetider.sll.se
Se väntetider till logoped inom olika
diagnosområden
www.slf.se/upload/27308/Vardvals
program_webb.pdf
Läkarförbundets rapport: ”Vårdval
i primärvården – hur bör det utformas”
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T e ma l o g o p e d i värl d e n run t

First Graduating Class of Speech-Language
Therapists in Bangladesh
The Centre for the Rehabilitation of the
Paralysed (CRP) was founded in 1979 by
a small group of Bangladeshis and a British
physiotherapist, Valerie A. Taylor. CRP is
the only institution in Bangladesh where
a Bachelor of Science degree in Speech
and Language Therapy (SLT) is offered.
This course is run by the Bangladesh
Health Professions Institute (BHPI), the
academic institute of CRP. The course
includes four years theory and practice
with a one year compulsory internship.
The course is registered under the Faculty
of Medicine at the University of Dhaka.
The course is now in its fifth year.
I firmly believe that communication
is everybody’s right and is essential in
order to facilitate equal participation as
valued members of a community. Speech
and Language Therapists aim to improve
the quality of life for those who have
speech, language or swallowing difficulty.
Bangladesh is a developing country with an
emerging health field. As yet we have no
qualified Speech and Language Therapists
in Bangladesh. Our internship will finish
mid-2010 and we will be the first group of
B.Sc.-qualified Speech and Language
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Therapists for Bangladesh. Twelve of our
students will be fully qualified.
The first group of bachelor Speech
and Language Therapists in Bangladesh
is currently working as interns at CRP.  
Here we work with adults and children
who have difficulties communicating
with others from a variety of causes.  The
most common patient groups we see are  
children with cerebral palsy, autism,
developmental delay, cleft lip & palate,
hearing impairment, Down’s syndrome,
adults with stroke, head injuries, voice
disorder, dysfluency, laryngectomy and
dysphagia.  
Therapy includes working directly to
promote speech and language skills as
well as educating families, teachers and
employers about the needs of people who
find listening, talking, reading and writ
ing difficult. In many cases, individuals
are taught to use a combination of ways
to communicate (gestures, picture books,
symbol boards as well as speech) to make
communication more effective.
We also help people who have difficul
ties chewing and swallowing their food.  
However, to date, we have had limited

Graduation ceremony:
45th convocation of
the University of Dhaka

training in this area.  We hope to be able to
take a post-graduate course in assessment
and management of dysphagia for child
ren and adults within the next year or two.
Treatment Approaches may include:
• Articulation therapy
– Traditional
– Behavioral
• Semantic therapy (explain)
• Indirect Language Stimulation (ILS)
• Focus Language Stimulation (FLS)
• Augmentative and Alternative
Communication (AAC)
• Receptive language therapy
– Knowledge based
– Strategy based
– Social skill based
• Pragmatic therapy
• Preverbal language stimulation
• Picture Exchange Communication
System (PECS)
• Ancient Behavior Consequence (ABC)
• Dysfluency therapy
– Lidcombe programme
Logopednytt 4/10

The World Health Organization (WHO) has estimated that 10
percent of the world’s population has a communication disability,
which means about 16 million people in Bangladesh. Currently
people with communication difficulties in Bangladesh have very
limited access to Speech & Language Therapy services.
Challenges and Rewards
We have faced many challenges in our
program. The SLT program has been
entirely taught by foreign volunteers,
sometimes we have several experienced
SLT volunteers to instruct or assist with
the SLT program, while at other times
there are none. When this happens, the
student faces problems such as having
one supervisor responsible for many stu
dents at a time, class schedule changes
etc, but the teachers try very hard.  
Instructions are in English so we have
had to work hard to improve our reading
and writing in English. We have very few
current textbooks and instructional
materials, though some volunteers have
kindly donated some helpful materials.
We have few assessment and therapy
resources. For example, we have no recor
ders for taping speech samples for fluen
cy assessments, no high technology AAC
devices, no hearing aids as well as no
audiometer for hearing impaired child
ren, limited dysphagia assessment mate
rials, etc. As part of our program, we
made or adapted assessment or therapy
materials for the Bengali language. For
example, we have made a Bengali arti
culation test book, some low technology
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SLT working with C P client

forts. på nästa sida

▲

International Blisssymbolic panel meeting at
Stockholm, Sweden

AAC devices (communication book,
communication board, Blissymbolic chart,
etc), communication training package,
etc. We are in the process of adapting
aphasia tests for stroke clients, etc.
Along with challenges, there are many
rewards. This is the first graduating class
of SLTs in Bangladesh. There are huge job
opportunities in Bangladesh. As first gra
duating class SLTs, we have had the opp
ortunity to meet with SLTs from many
different countries as teachers and men
tors. A couple of our students also had
the opportunity to travel abroad to attend
different conferences and training. I myself
have visited India, Canada, Singapore
and Sweden, and I am trying to apply the
knowledge to establish our new depart
ment.
We are also having the opportunity
to see clients with many different condi
tions. It is amazing to me to be with a
client when s/he says their first sound!
This field provides practical learning and
it is encouraging me to view people with
disability in a positive way. During our
laryngectomy module, we learned how
patients who have had their larynx or voi
ce box removed learn to talk again with
esophageal voice. This is done by lear
ning to “burp” air out of the esophagus in
a controlled manner! One volunteer from
Canada recently donated 29 used and
refurbished electrolarynx speech aids, for
people who have had their larynx
removed. These devices will be given to
patients on a permanent loan basis so
hopefully they can be returned and
reused by other patients
After many challenges and rewards,
finally we have attended our convocation.
Our parents, teachers from abroad as well
as from here, and friends were very
delighted. We feel proud as graduating
SLTs in Bangladesh.
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▲

forts. från föregående sida

Conclusion
As the first graduating class of Speech
and Language Therapists in Bangladesh
we are very proud of our achievements so
far but we understand that we have many
challenges ahead. We are a specialty in its
infancy.   We are confident however that
we are able to contribute greatly to lives of
people with communication and feeding
difficulties in Bangladesh.
It will be many years before the SLT
program is entirely staffed by Bangladeshi
instructors.  Therefore we need ongoing
support from foreign volunteers, as instruc
tors, supervisors and mentors.   We now
have several volunteers from Sweden too.
If anyone is interested in volonteering
you can find more information on the
CRP website(www.crp-bangladesh.org).
Sharif-AL-Mamaun, 1st graduating class of B.Sc.
in Speech & Language Therapy,
Centre for the Rehabilitation
of the Paralysed, Savar, Dhaka, Bangladesh
E-mail: sharif_slt_crp@yahoo.com
Cell: +8801556302357

Patrik med teammedlemmar i Enfield.

Vad gör en nybakad
svensk logoped
i Storbritannien?
UNITED
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2002–2004 jobbade jag på ett
dagcenter för personer med
fysiska och intellektuella funktionshinder i England. Jag hade
tidigare jobbat som skådespelare
i Sverige och gick en fortbildningskurs i London 2000–2001.
Under det året bestämde jag mig
för att lägga skådespeleriet på,
och jag blev kvar i London efter
det att kursen var slut. Efter att jag
hade jobbat på dagcentret ett tag
bestämde jag mig för att byta
karriär. Det var många sociala
förändringar i mitt liv och jag var
i valet och kvalet om jag skulle
stanna i London eller inte. Jag
behövde bredda mitt gymnasiebetyg så jag beslutade mig för
att flytta hem.

ME-UNI

/ROYAU

KINGDOM

Under året som jag gick på Komvux
bestämde jag mig för att bli logoped. Jag
kom in i Göteborg, min hemstad. När vi
tog examen såg arbetsmarknaden inte ut
som den gjort tidigare så att flytta hade
jag redan bestämt mig för att jag förmod
ligen måste göra. Jag hade väl inte tänkt
söka jobb här i England igen men en före
detta kollega på dagcentret i England som
jobbar som logopedassistent tipsade mig
om att de skulle annonsera ut ett antal
tjänster. Jag tänkte att det är väl lika bra
att söka. Tjänsterna som utannonserades
var inom barn (0–5 år) och vuxenhab. Jag
frågade chefen om det fanns en chans att
få en delad tjänst och jag hade tur, för det
var en annan logoped som skulle dela sin
tjänst så det gick att ordna.
Så nu är jag alltså tillbaka i London i
samma kommun som jag jobbade i tidi
gare, fast nu anställd av NHS (motsvarar
ungefär våra landsting). Kommunen heter
Enfield och ligger längst upp i Londons
nordvästra hörn. Det är en kommun med
stora socioekonomiska, kulturella och
etniska skillnader.
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Mainstream-team
Jag jobbar alltså med förskolebarn i åldern
0–5 år och med vuxenhab. I England har
man inte någon speciell indelning mellan
hab och barn, utan man arbetar med alla
barn, fast vi har speciella team som
utreder social kommunikation och utvecklingsstörningar och också några som
jobbar specifikt med barn som har
autism. Barnen som är 5–17 får hjälp av
”Mainstream”, det är ett team som åker ut
på skolor och jobbar mycket konsultativt
men även en del terapeutiskt.   På vissa
skolor har man också språkenheter där
både specialpedagoger och logopeder
arbetar. Dessa team stödjer främst barn
med autism, intellektuella funktionshin
der och grava språkstörningar.
Inom vuxenhab jobbar jag med kom
munikationsutredningar, en del terapi
och konsultation. Jag kommer senare
också att jobba inom dysfagiteamet, måste
först jobba ett antal timmar kliniskt och
gå en kurs för att tillgodogöra mig den
engelska lagstiftningen.
Datorisering efter riktlinjer
Det var en stor omställning att komma
hit först, mycket är annorlunda och
ibland har man helt andra rutiner. Här är
till exempel inte journalsystemet datori
serat.  Resurserna finns för att det skulle
kunna bli datoriserat men man väntar på
ett beslut om nationella riktlinjer och ett
system som alla inom NHS kommer att
använda. Ibland undrar jag om jag är tokig
som bestämt mig för att jobba här. Inte
nog med att man är nyutexaminerad utan
jag ska jobba på ett annat språk också.  ag
kan ju säga att jag aldrig hade sökt det här
jobbet om jag inte jobbat i England förut.  
Mina kollegor är underbara och jag har
mycket stöd i dem. Jag har inom barn hit
tills jobbat med en rad med varierande
problem såsom språkstörningar, fonolo
giska problem, autism, utvecklingsstör
ning, cp. Stamning har jag inte kommit i
kontakt med ännu men ska gå bredvid en
kollega som utreder och jobbar med
stamning.
Vi jobbar mycket med barngrupper
såsom ”pre-verbal-”, ”attention and liste
ning-”, barn-  och föräldrainteraktions
grupper, olika språkgrupper med fokus
på vilken nivå barnet befinner sig på
till exempel 1–4 ordsgrupper, berättar
grupper samt fonologisk medvetenhets
grupper.
Vårt remissystem ser lite annorlunda
än i Sverige. Remisser skickas naturligtvis
precis som i Sverige emellan olika profes
sioner men vi har också drop-in kliniker
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dit föräldrar kan vända sig om de är oro
liga för sitt barns tal-  och språkutveck
ling, på olika ”Children Centre” runtom i
kommunen. Children Centre är centra i
anslutning till förskolor där man har
olika barngrupper och dit man kan vända
sig om man inte har någon plats inom
barnomsorg. De har en mängd olika
grupper som till exempel ”play and stay
groups”, ”father and child groups”, första
gångsförälder-grupper, etc.  De har också
föräldrakurser.
”Härma” för att få kontakt
För närvarande har vi inget gemensamt
förhållningssätt runt rutinerna hur vi
arbetar under en drop-in session. En del
tar bara anamnes och en del gör en kort
screening på barnet också. Målet är att
kunna slussa ut barnen i grupper eller i
terapi utan att de ska behöva komma till
kliniken igen för ytterliggare testning.
Det som är bra med drop-in är att de inte
behöver vänta lika länge som när man
blivit remitterad med en pappersremiss.
Logopeden remitterar direkt och sätter
upp en tid för utförlig anamnes och test
ning så snart som möjligt. Ett annat mål
är att kunna skicka hem de barn och för
äldrar som inte behöver vår service med
råd till föräldrarna och att de kan komma
tillbaka vid ett senare tillfälle om de fort
farande är oroliga och har problem.
Inom vuxenhab har jag gjort kom
munikationsutredningar som jag tidigare
nämnt. Jag har jobbat med att hjälpa en
klient att framställa ett kommunikations
pass. Den terapi jag hittills arbetat med är
”Intensive Interaction” och ”Individual
Sensory Environment”, vilka jag inte vet
om de är så kända i Sverige. Det är en
terapi man använder för att bryta intro

vert beteende hos personer med grav
utvecklingstörning kombinerat med
autism eller bara grav autism. Det man
gör är att ”härma” klienten fysiskt och
vokalt för att få kontakt. Detta kan skapa
möjligheter till interaktion från klientens
sida. Det resulterar förhoppningsvis ock
så i att klienten initierar kontakt och
kommunikation. Om man använder ett
objekt som är motiverande för klienten
såsom en boll, docka eller filt, kan det
leda till att man tränar turtagning också.
”Individual Sensory Environment” (ISE)
är också ett sätt att jobba med personer
med grava intellektuella funktionshinder.
Här använder man sig av olika föremål
och observerar vad för reaktion man ska
par hos klienten. Föremålet kan vara allt
från bubbelplast, till fjädrar, till hand
kräm. Här bygger man på kommunika
tion utifrån hur klienten reagerar på de
olika föremålen (se faktaruta).
Habteamet jag jobbar i är precis som
i Sverige ett integrerat team bestående av
läkare/psykiatriker, psykologer, social
arbetare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor,
konstterapeuter och ett team som kallas
”Equals” som jobbar med att hitta jobb
och praktikplatser till en del av våra kli
enter. Sjukgymnasterna tillhör ett annat
team av någon för mig okänd anledning.
Ibland undrar jag om det var vist att
be om en delad tjänst. Tanken var att jag
skulle ha jobbat 100 % inom habteamet
men jag ville inte ge upp barn, eftersom
jag fann det mycket givande under utbild
ningen. Jag tror även om det ibland känns
lite splittrat att det är väldigt nyttigt.
Dessutom får jag en oerhört bred grund
att stå på.   
Text: Patrik Ganebratt

Här är några av målen med Individual Sensory Environment:
Att lära ut grunderna för
kommunikation:
• ha kul med en annan person
• utveckla uppmärksamhet gentemot
andra människor
• utöka uppmärksamhet
• turtagning
• dela på ens personliga rumsliga
utrymme
• förståelse och betydelsen av att
använda ögonkontakt et c.

Introducera och användandet av grund
läggande kommunikativa koncept:
• välja mellan olika föremål
• vänta
• fråga efter
• visa att man vill ha mer
• orsak och verkan
• turtagning
• slut och avslut (stop and finish)
• tid och utrymme för att delta
• tid och assistans att undersöka och
använda föremål
• att ha roligt.
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Logopedstudier och -arbete

Jag undervisar i logopedi
vid New York University på
Manhattan. Som en del av
de internationella vindar
som blåst i Logopednytt
den senaste tiden bidrar
jag här med lite fakta och
en del personliga erfaren
heter från USA.
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Det amerikanska utbildningssystemet är
annorlunda uppbyggt än det svenska. För
de flesta högre yrkesutbildningar krävs
fyra års collegeutbildning på undergra
duatenivå följt av minst två års studier på
graduate-, eller masternivå. Vill man bli
logoped kan man studera logopedi (speechlanguage pathology) de första fyra åren,
men det är inte något krav för att bli anta
gen till en graduateutbildning i logopedi.
På graduatenivå läser man två år om man
inkluderar sommarterminer, annars tar det
ytterligare ett halvår. Har man en college
utbildning inom något annat område än
logopedi blir man i allmänhet antagen till
ett graduateprogram, men blir tvungen att
läsa kurser på undergraduatenivå innan
man kan börja sina graduatekurser. Master
utbildningen blir därför längre, mellan
tre och tre och ett halvt år. Vanligtvis
innehåller de första fyra åren ingen kli
nisk utbildning, förutom observationer av
klinisk verksamhet. På masternivån har
man teoretiska kurser i början, och de
flesta utbildningar inkluderar klinisk trä
ning en eller två terminer vid universite
tets klinik och sedan två eller tre termi
ners arbete under handledning på ett
sjukhus eller i en skola.
Strikta regler för legitimation
ASHA (American Speech Language and
Hearing Association) har strikta kriterier
för att en student ska bli legitimerad som
logoped. Först och främst måste själva
utbildningen vara erkänd och godkänd
av ASHA. Utbildningar blir godkända i
perioder om åtta år. Min arbetsplats
genomgick en bedömning under förra
året, vilket ledde till ett besök av tre bedö
mare från ASHA under våren. Bedömar
na kom för tre dagars besök där allt gicks
igenom, från journalhantering till kurs
planer och kursutvärderingar. Både lärare
och studenter intervjuades om villkoren
på institutionen. Slutbedömingen var
glädjande nog mycket positiv och rappor
ten ledde till en rekommendation till uni
versitetsledningen om att utöka antalet
anställda lärare i logopedi.
ASHA har också fastställt hur många
kurser eller poäng inom olika ämnesom
råden som krävs för att få examen. Efter
som dessa krav är så strikt specificerade
finns det inte mycket flexibilitet inom
masterprogrammen. Vid min institution
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i USA
erbjuder vi ett antal poäng som är flexibla,
det vill säga studenterna måste ta ett visst
antal av dessa tillvalskurser, men kan själva
bestämma vilka de vill ta. Några exempel
på sådana kurser är: ”Cranio-facial ano
malies”, ”Voice therapy”, ”Aphasia therapy”,
”Augmentative communication”, ”Autism”
och ”Computerized Analysis of Language
Transcripts”. Efter avslutade studier måste
man genomgå ett nationellt test som
ASHA ger för att få sin legitimation. Innan
man blir legitimerad krävs det dessutom
att man arbetar under nio månader under
handledning av en ASHA-legitimerad
logoped.
Bevis på vidareutbildning
Man skulle väl tro att det vore slut på
utbildningskraven där, men så är det inte.
För att behålla sin legitimation och fort
sätta att vara medlem i ASHA måste man
betala en årlig avgift på ca $200 (1 400
kronor) och visa att man är en god med
lem genom att kontinuerligt vidareutbilda
sig. Vart tredje år kräver ASHA att man är
beredd att producera bevis på 30 klock
timmar av genomgången vidareutbild
ning. Även vidareutbildningen är specifi
cerad i termer av vad som kan räknas och
godkännas av ASHA. Det är till exempel
inte godkänt att skriva en artikel, med all
de litteraturstudier och inlärning trots
alla de litteraturstudier och all den inlär
ning som detta innebär.
Vad får man då för pengarna och
mödan? Först och främst är det inte möj
ligt att arbeta som logoped i USA om
man inte har sin ASHA-legitimation. Det
finns en teoretisk möjlighet att undervisa
vid en utbildning om man inte har sin
legitimation, men är expert inom något
av de områden som ingår i logoped
utbildningen. Vanligtvis föredrar man
dock att anställa någon med en ASHAlegitimation. Som medlem har man
direkt tillgång till ASHAs fyra olika tid
skrifter. Det finns dessutom ett mycket
stort utbud av vidareutbildningskurser,
undervisningsmaterial och konferenser
tillgängliga för medlemmar. ASHA har
också ”Special Interest Divisions” som
man kan anmäla sig till för att få tillgång
till mindre publikationer inom speciella
ämnesområden samt för att nätverka.
Vidare erbjuder ASHA sina medlemmar
viss legal hjälp och handledning vid behov.
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Det finns möjlighet att få ett speciellt
medlemskap med begränsade förmåner
också om man är bosatt i ett annat land.
ASHA och The Royal College of Speech
Therapists, ASHAs motsvarighet i England,
har ett avtal angående legitimation och
man bör kunna arbeta som logoped i USA
med brittisk legitimation och tvärtom.
Hur är det då att studera och arbeta i
USA som svensk? Det är roligt, stimule
rande och utmanande, men man får vänja
sig vid att bli konstant utvärderad. Utbild
ningssystemet är betydligt mer uppbyggt
kring kvantitativa bedömningar av stu
denten. Ett bokstavssystem för betyg med
A, A-, B+ etc. används på alla ställen som
jag känner till. En student som inte håller
ett visst genomsnittligt betyg får inte fort
sätta programmet. Som lärare blir man
också kontinuerligt bedömd. Det blir mer
och mer vanligt att studenternas kurs
utvärderingar läggs ut på nätet. Årliga
bedömningar inom tre områden, under
visning, forskning och service, ligger till
grund för eventuella löneökningar. Efter
som det inte finns motsvarande anställ
ningslagar som det finns i Sverige, utgör
dessutom goda bedömningar grunden
för en fortsatt anställning.
Bäst i test
Att arbeta kliniskt i USA innebär på
många sätt en liknande situation som i
Sverige. Det kan vara svårt att få tiden att
räcka till för både patienter och pappers
arbete. Att dokumentera sitt eget och
patientens arbete väl är viktigt var man
än är verksam. I USA finns det dock en
lång tradition och en utarbetad praxis för
hur man formulerar sig och dokumente
rar patientens framsteg då det alltid finns
en överhängande risk att ett försäkrings
bolag kräver att få ta del av journalen. En
stor skillnad i den kliniska verkligheten
är det utbud av standardiserade testbat
terier och behandlingsmaterial som finns
tillgängliga på engelska. Detta underlät
tar onekligen arbetet med diagnostisering,
behandling samt planering av forsknings
projekt.
Man kan studera som doktorand i
USA om man har en svensk logopedexa
men. Är man intresserad av att arbeta
utomlands rekommenderar jag dock att
man går den långa vägen och ser till att få
legitimation från ett engelskspråkigt land.

Själv bodde jag i Rom innan jag kom till
New York. I Rom finns det en stor engelsk
språkig population och jag arbetade i de
amerikanska och brittiska skolorna,
något som inte varit möjligt utan min
ASHA-legitimation. Det kan vara dyrt att
studera i USA, men vi är flera svenska
logopeder som har blivit finansierade av
de stora stipedieorganisationerna, som till
exempel Fulbrightstiftelsen och SverigeAmerika stiftelsen. Dessa organisationer
finansierar studier både på doktorand- 
och masternivå.
Att byta miljö och lära sig att fungera
i en ny kultur och miljö tvingar en att se
på det invanda med nya ögon. Man tvingas
dessutom att konfronteras med sina egna
mönster och värderingar och utveckla en
ny flexibilitet. Detta är nyttiga erfaren
heter när man arbetar med människor.
Allting är verkligen inte bättre i USA och
jag är inte alls säker på att jag kommer att
stanna för evigt. Men så länge det känns
som jag hela tiden lär mig nya saker och
utvecklas, så länge är det värt att stanna
ett tag till.
Text: Christina Reuterskiöld
New York University, New York

Christina utblidade sig till logoped i Lund
och läste därefter vid Boston University
(M.Sc.) med stöd fran Fulbright programmet och Sverige-Amerika stiftelsen. Hon
doktorerade i logopedi 1999 med fokus
på språkstörningar hos barn. Christina
har undervisat vid logopedutbildingen i
Lund inom momenten språkstörningar
hos barn och hos vuxna (afasi), läs-och
skrivsvårigheter samt med egen röst
traning for studenter. Hon har också haft
gästundervisning vid logopedutbidningen
i Goteborg. Hennes forskning fokuserar
på språkstörningar (talat och skrivet språk)
hos barn och ungdomar. Christina är
dessutom intresserad av röstträning och
bedriver egen verksamhet inom detta
område. Christina är sedan 2003 anställd
vid New York University’s Department of
Communicative Sciences and Disorders
där hon undervisar undergraduate och
graduate studenter i logopedi.
Hennes website är:
http://steinhardt.nyu.edu/csd/faculty_
bios/view/Christina_Reuterskiold
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F ilmpremiä
Chapel Hill, North Carolina

Carl McIntyre var en etablerad skådespelare inom teater,
film, och TV i sydöstra USA. Mitt i livet, när karriär och
familjeliv var som allra mest aktivt, förändrades allt på ett
ögonblick. 15 september 2005 överlevde Carl en vänstersidig stroke med en kvarstående, grav afasi.

Efter sedvanliga rehabiliteringsinsatser
och med hjälp av en enorm viljestyrka och
motivation förbättrades Carls språkför
måga till en icke-flytande afasi vars typ
bäst kunde beskrivas som efferent moto
risk eller Brocas afasi. Carl var en älskad
man och pappa till tre små barn. Ett och
ett halvt år efter sin stroke tog han hand
om det mesta i hemmet, hade goda vän
ner, och var på många sätt självständig i
sitt dagliga liv. Så mycket hade förändrats,
men relationer bestod och livet gick vidare.
Det var vid den här tiden jag lärde
känna Carl. Han kom med sin hustru
Elizabeth till universitetet där jag arbetar
och undrade om vi hade några forsk
ningsprojekt som han kunde vara med i,
om det kanske fanns något ytterligare han
kunde göra för att få mer flyt i talet och
prata lättare. Kommunikation var Carls
yrke och på många sätt hans identitet.
Han var känd som mannen med den ”gyl
lene tungan.” Fanns det inte något mer
han kunde göra?
Samtal om livet
Carl började delta i vårt LIV-projekt
(Life, Interests, and Values).” Till en bör
jan bad vi Carl tala om för oss vilka slags
aktiviteter han ville prioritera i sitt liv, nu
när han hade afasi och så mycket hade
förändrats för honom. När vi samtalar
med människor med afasi om livsaktivite
ter försöker vi begränsa lingvistiska krav så
mycket som möjligt, och baserar istället
våra samtal på ett visuellt material där
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inga ord och inget tal är nödvändiga.
Vi visade Carl 100 olika kort som vi
utvecklat i samarbete med en konstnär,
och utifrån dessa kort samtalade vi om
allt från att gå på bio till att vandra i natu
ren, diskutera politik, klippa gräsmattan,
dansa, resa, och skratta och skämta. Vi
talade också om känslor angående livet i
allmänhet och knutna till särskilda akti
viteter. Mest ville vi veta vad Carl ville
satsa på i sitt eget liv och i sin egen reha
bilitering. Två saker framgick med klar
het. Carl ville arbeta igen och hans styrka
var konstnärliga aktiviteter. Allra helst
ville han arbeta igen som skådespelare.
Arbeta som skådespelare med afasi?
Den målsättningen verkade något orea
listisk, men möjligheterna var samtidigt
spännande att tänka på, eftersom media
uppmärksamhet och förståelse för afasi
fortfarande är så begränsad i samhället.
Vi uppmuntrade Carl att gå på audition
för icke-talande roller, och han fick några
kortvariga jobb i reklamfilmer, men de
motsvarade inte riktigt hans ambitioner.
Han började med oljemålning och hjälpte
en florist som uppskattade hans kreativi
tet, men det jobbet betalade inte några
räkningar. Eftersom Carl var bra på att
köra bil och hade utmärkt lokalsinne och
social intuition, prövade han på att arbeta
som chaufför för ett pensionärshem.
Språkliga svårigheter stod emellan, men
kanske var det ända ett realistiskt yrke för
honom. Det var ju bara det att det var
som skådespelare han vill arbeta och

avsikten med LIV-projektet är att hjälpa
och stödja människor med afasi i deras
egen målsattning angående livsaktiviteter.
Under vårterminerna brukar jag
undervisa en kurs i afasi på vår logoped
utbildning i Chapel Hill. En av de vikti
gaste metoderna för mig är att låta män
niskor med afasi demonstrera hur olika
språksvårigheterna kan se ut och vilka
individuella förhållningssätt och strate
gier de föredrar för att kommunicera så
effektivt som möjligt. Carl var en av mina
gästföreläsare under våren 2009. Så snart
Carl började berätta om sin stroke och
rehabilitering blev det uppenbart att det
skulle bli något utöver en vanlig berättelse.
Med korta fraser och trevande tal växlade
han smidigt roller mellan sig själv, sin fru,
sina barn, diverse vänner, läkare och
logoped; och varje gång ändrade han dia
lekt och kommunicerade med rörelser
och kroppsspråk det dramatiska och
känslosamma händelseförloppet. Det
rådde inget tvivel om att han fortfarande
var en mycket skicklig skådespelare. Elev
erna älskade föreställningen och jag
bestämde mig för att fånga det hela på
video.  
Åter i rampljuset
Två veckor senare bad jag därför Carl
komma som gästföreläsare i en kurs i
normal talakustik och talperception som
jag undervisade under samma tidsperiod.  
Jag ordnade så att föreläsningen tog plats
på en scen i en större samlingssal och att
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Katarina Lycksell Haley kommer ursprungligen från Skellefteå
och tog examen från logopedutbildningen på Karolinska
Institutet 1986. Fyra år senare flyttade hon till USA där hon
tog sin doktorsexamen i Nashville, Tennessee. 1996 flyttade
hon till Chapel Hill och University of North Carolina där hon
främst forskar på och undervisar om verbalapraxi och afasi.
Det övergripande målet för hennes forskning är att utveckla
verktyg för att underlätta differentialdiagnostik, bedömning
och behandling av verbalapraxi. Hon är också ansvarig för
afasigrupperna på universitetets afasicentrum och är engagerad i handledning av master- och doktorandstudenter.

det hela blev inspelat med så hög kvalitet
som möjligt. Jag presenterade Carl för
eleverna, bad honom komma upp på sce
nen och berätta om sig själv, och sedan
lämnade jag honom ifred i nära 40 minu
ter. Återigen blev föreläsningen till en
föreställning och den här gången blev det
ännu bättre. Eleverna ömsom skrattade,
ömsom grät, och de var djupt rörda av
upplevelsen.
Nu är det ju en sak att ge en gratis
och improviserad föreställning och en
helt annan sak att arbeta professionellt
som skådespelare. Går det överhuvud
taget att vara skådespelare om man har
icke-flytande afasi? Det var kanske ett
långsiktigt mål, men det kändes inte längre
orealistiskt. Drömmar måste konkretise
ras om de ska bli av. Vi behövde en dead
line.
Måldatum sätts
Logopedutbildningen på mitt universite
tet fyller 40 år i år. Under hösten 2009 var
planeringen i full gång för en dag av åter
föreningar, fortbildning och festligheter
då vi skulle fira vårt 40-års-jubileum.
Carl och jag bestämde oss för att han
skulle ge en dramatiserad föreställning
som en del av jubileet den 1 maj 2010.
Det visade sig snart att Carls vänner
och kollegor var mer än villiga att hjälpa
till. Flera tog ledigt och planerade att
komma till Chapel Hill och delta i före
ställningen. Så hände något väldigt speci
ellt strax före årsskiftet, något som skulle
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komma att höja våra ambitioner och ha
långsiktiga konsekvenser. Carls gode vän
Jim Gloster skrev ett filmmanus om Carls
stroke och afasi. Huvudrollen var för Carl
och hans kollegor lovade att ansvara för
att filmen kom till och blev klar i tid. Ett
enormt lagarbete tog fart. Plötsligt hade
hundratals människor donerat tid, utrust
ning, pengar, och framförallt kunskap och
kreativitet till produktionen av Carls film.
Bejublad världspremiär
”Aphasia” hade världspremiär den 1 maj
2010 i Chapel Hill som en del av vårt
40-årsjubileeum. Publiken bestod av över
200 föredetta elever från logoped-  och
audiologutbildningarna vid University of
North Carolina at Chapel Hill och av
representanter från neurorehabilitering,
teater och stroke. Men framför allt bestod
den av människor med afasi och deras
vänner och anhöriga. Varenda människa
med afasi som jag talade med efteråt för
klarade att filmen beskrev känskor precis
så som de upplevt dem. De applåderade
filmen och dess budskap och de kände sig
stärkta i sin identitet. ”Aphasia” är en
knappt 40 minuter lång berg-och-dalbana mellan skratt och gråt. Jag tycker fil
men förmedlar ett fullständigt ärligt por
trätt av en människas triumf och den
enorma roll familj och vänner spelar i
sammanhanget. Det är en film man tän
ker på länge, länge efteråt. Jag kan inte
själv göra den bedömningen, men Carls
kollegor säger att hans förmåga att för

medla känslor är bättre än någonsin nu
när han har afasi och inte kan välja sina
ord med samma lätthet som förr. Själv
kan jag inte låta bli att fundera på hur det
kommer sig att hans språk blivit så myck
et mer flytande och syntaktiskt komplice
rat efter bara två månaders intensiva
repetitioner och filminspelning. I en tv- 
intervju två dagar efter premiären beskrev
Carl att han nu känner sig relevant igen.
Helt klart är att Carls målsattning var all
deles precis där den skulle vara och att
den här rollen bara är början på en åter
funnen och lysande karriär som skåde
spelare!
Katarina Lycksell Haley
University of North Carolina at Chapel Hill
khaley@med.unc.edu
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Anki Månsson tog logopedexamen 1984 och Master 1989 vid Lunds Universitet.
Doktorsexamen 2003 vid Göteborgs Universitet.

Rapport från Danmark
Anki Månsson, Assistant Professor i Odense sedan januari 2009
Hur kommer det sig att du arbetar
i Danmark?
Orsaken att jag jobbar i Danmark är där
för det utlystes en tjänst som Assistant
Professor inom logopedi för en dispute
rad logoped, till logopedutbildningen på
Syddansk Universitet i Odense. Det lät
intressant och var en utmaning att försö
ka jobba i ett annat land. Det fanns inte så
många lektorstjänster eller andra möjlig
heter för disputerade logopeder inom
universitetsvärlden i Sverige när jag hade
disputerat, så därför sökte jag mig hit.
Inom universitetet i Danmark behö
ver man först läsa pedagogik i ett år. Även
erfarna lektorer från andra länder måste
gå igenom den utbildningen. Det innebär
i regel att man har en utbildninganställ
ning under 3 år varav ett år går till peda
gogik. Då har man en intern handledare
och en extern handledare från Pedagogi
kum, som kommer och observerar när
man undervisar och ger råd på hur man
skall förbättra undervisningen. Det hade
jag saknat i Sverige och som logoped.
Eftersom vi mestadels arbetar med en
person i taget och ibland små grupper, så
har vi inte erfarenheten av vad som hän
der i ett klassrum. Därför var det här ett
ypperligt tillfälle för mig att börja i Oden
se, och det har visat sig vara en bra inves
tering, med tanke på alla fel man gör i
början som undervisare och hur det går
att förbättra, när man får handledning.
Det första året i Odense, som var förra
året, var det bara att komma igång med
undervisning utan att ha gått utbildning,
och det var tufft. Fast nu börjar jag känna
att jag kan hantera det bättre.
Jag är stationerad i SoPraCon som
betyder Social Practices and Cognition.
Där är det mestadels CA forskare, Con
versation Analysis. Det är något som jag
försöker lära mig något om genom att gå
på olika kurser och datasessions som vi i
regel har varje fredag. Jag är igång att
skriva en artikel med titeln ’Interactive
Evaluation of Cognitive Processes’. Då
görs en mikroanalys av språk och gester
av en man med afasi som har en rejäl
anomi, fast han kan prata i långa och kor
rekta meningar. Det är ett år efter skadan
och han berättar om sina språkliga och
kognitiva problem. Det är intressant att
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analysera vad han upplever som sitt pro
blem. Det är en ny infallsvinkel för mig
som mestadels har utgått från att det skall
vara statistiskt signifikant. Jag håller även
på med en artikel om emotioner och  
gester hos ett barn med språkstörning.
Dessutom skall jag försöka revidera min
avhandling och få den publicerad inter
nationellt.
Med tanke på oss med lite mer luddiga
föreställningar om när och fjärran:
Pendlar du dagligen, har du flyttat
eller veckopendlar du?
Jag pendlar från Helsingborg med färjan
till Helsingör en gång i veckan, sedan bor
jag i ett forskarrum eller lägenhet, som
universitetet ordnar
Vad arbetar du som och vad innebär det?
Såg att du hade en fin titel, men undrar
över sådant som andel forskning/
undervisning/klinisk verksamhet?
Jag har en forskartjänst mestadels, som
kallas för Assistant Professor, som är en
utbildningstjänst, där ingår cirka 52 tim
mars undervisning per termin. Fast det
blir i regel mer med att handleda Bache
lor och kandidat uppsatser. Jag undervi
sar logopedstudenter på fjärde terminen i
barnets språkutveckling, det vill säga den
typiska språkutvecklingen inom de flesta
språkområden. Jag samarbetar med en
forskare från Center for Børnesprog, som
undervisar grammatisk utveckling. Sedan
undervisar jag kandidatstudenter om afasi/
barn, semantik och gester som mestadels
utgår från min forskning och avhandling.
Möjligen kommer jag att undervisa om
afasi senare.
Vilka slags patienter/studenter
träffar du?
Jag träffar inte patienter tyvärr, det saknar
jag faktiskt. Jag träffar logoped-  och
audiologopedstudenter på bachelor och
kandidatnivå.
Hur fungerar det med danska/svenska
– gör du någon anpassning?
Det var ganska svårt att göra sig förstådd
på danska i början, men jag förstod allt de
sade till mig. Däremot blev jag ibland
behandlad som om jag inte förstod, tack

vare min sparsamma språkproduktion,
med bland annat ”Förstår du vad jag
säger”. Det får mig att tänka på alla våra
patienter med olika typer av artikulations- 
eller språkproduktionsproblem, hur de
blir behandlade. Fast de allra flesta tycker
det är bra när jag försöker att prata dans
ka och jag blir positivt bemött av de flesta
när jag försöker prata danska. Ibland när
jag är engagerad så blir det mest svenska
och då får de stoppa mig eller som de
säger: ”Kan du gentage det fra… ?”.
Det går bättre och bättre med dans
kan, ibland anpassar jag det helt men för
det mesta förstår studenterna svenska
ganska bra om man talar långsamt och
använder danska ord ibland. Det har också
förekommit att jag föreläser på engelska,
för att inte blanda för mycket med flera
språk.
Har du danska logopedkollegor?
På min avdelning finns en logoped från
Sverige, Maja Sigurd Pilesjö. Vi var kursare
från logopedutbildningen i Lund, så det
är kul.  Sedan är där några danska logope
der som heter Ulla Lahti, Dorte Hansen
och Jytte Isaksson. De går på doktorand
utbildning där (Dorte har lämnat in sin
avhandling). Vi försöker att träffas till
lunch ibland, när vi har tid. Det är väldigt
kul att ha logopedkolleger också. Fast jag
trivs också med lingvister och alla andra
på mitt jobb. Det är väldigt trevliga arbets
kamrater där jag jobbar, så det går fint.
Vad är det bästa/sämsta med att jobba
i Danmark?
Det bästa är att det är en bra stämning på
arbetet och att lönen är bra, beroende på
den danska valutan. Det är oftast rak
kommunikation, men det förekommer
givetvis också mycket som man inte vet
eller förstår hur något har beslutats. Det
gäller att säga ifrån vad man tycker för
om man är tyst vid olika beslut, så antas
det att man håller med.
Skulle du rekommendera till andra att
jobba utomlands?
Ja, absolut.
LN-red
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På tur till Norge
Susanne Johansson tog ett kliv västerut
När och var arbetade du i Norge?
Jag vikarierade 10 månader på TAKOsenteret (Tannhelse Kompetanse-Senter)
Oslo mars–december 2004.
TAKO-senteret är ett landstäckande
kompetenscenter som utreder och behand
lar patienter med sällsynta medicinska
tillstånd (SMT) och har sin motsvarighet
i Mun-H-Center i Göteborg. De bedriver
också forskning, samlar, systematiserar
och förmedlar kunskap om sådana till
stånd till hälsopersonal och tandvårdsin
rättningar. Det är vanligt att SMT kan
medföra problem i munhålan.
Inledningsvis .jobbad jag två dagar
per vecka de de första två månaderna då
jag veckopendlade mellan Göteborg och
50 % jobb inom Habiliteringen och där
efter 80 % fyra dagar per vecka.
Hur fick du reda på jobbet?
Jobbet var utannonserat i Logopednytt
samt på Platsbanken. Eftersom jag tidigare
jobbat med dysfagi och var med i det
Oralmotoriska teamet som riktade sig till
vuxna patienter tillsammans med tand
läkare Madeleine Wertzen på Mölndals
sjukhus, var jag väldigt intresserad av
detta område.
Vilka slags patienter träffade du?
Jag träffade ca 80 % barn och 20 % vuxna
patienter med oralmotoriska svårigheter
av varierande ursprung och art.
Jag arbetade i team tillsammans med
specialisttandläkare och fysioterapeut (sjuk
gymnast) och vi gjorde en samlad bedöm
ning av barnets förmågor och behov.
Barnens åldrar varierade mellan
några månader till 18 år, men de flesta var
mellan 3–10 år. Barnen kom oftast till
sammans med en eller båda föräldar, per
sonal från förskola samt behandlande
logoped och sjukgymnast från hemorten.
Eventuell tandbehandling utfördes efter
teamets beömning och vi gav råd på olika
oralmotoriska lekar och/eller passiv
stimulering enligt Castillo Morales till de
medföljande vuxna. En skriftlig bedöm
ning inklusive råd sändes alltid till berör
da instanser efter varje besök och därefter
kallades barnen för uppföljning efter
6–12 månader.
Logopednytt 4/10

Många barn hade Downs Syndrom eller
oral apraxi och för dessa tillverkades
ibland gomplattor för att stimulera tung- 
och läpprörlighet eller för att finna ett
specifikt artikulationsställe. Jag utförde
bedömningar av oralmotorik men också
med hänsyn till tal-/språkutveckling. Jag
hade också behandlingar av barn som
bodde i Oslo, samt uppföljning av gom
platte-användning. Det ingick också tele
fonrådgivning samt viss informations
verksamhet i tjänsten.

med valutakursen gjorde att jag tjänade
lika mycket på min 80 % anställning som
på heltid i Sverige. Levnadskostnaderna
är dock dyrare, såväl boende, mat och
nöjesliv.

Hur fungerade det med norska/svenska
– gjorde du någon anpassning?
Min upplevelse är att det fungerade bra
att prata svenska med viss anpassning av
ord. Jag hade förmånen att gå en kurs i
norska för skandinaver vilket gjorde att
jag fick vetskap om vanliga språkliga
misstag. Vid skriftliga rapporter fick jag
också inledningsvis hjälp av teammed
lemmarna att korrigera grammatik och
stavning, men successivt fungerade det
bättre och bättre. Den kollega jag vikarie
rade för är också svenska så på TAKO är
de vana vid svenska kollegor.

LN-red

Har du någon rolig anekdot att berätta
från tiden där?
Att finna minimala par var ibland en
utmaning – det kan bli ganska tokigt
ibland.
Hade du norska logopedkollegor?
Är vi ”lika”?
Jag hade ingen logopedkollega på TAKO
men min uppfattning när jag pratade
med norska logopeder är att vi i Sverige
har mer medicinsk inriktning under
utbildningen och i Norge mer fokus på
pedagogik. En likhet är att det huvudsak
ligen är ambitiösa kvinnor inom kåren,
männen är få.

Skulle du rekommendera det till andra,
att jobba utomlands?
Absolut. Det är en utmärkt möjlighet att
få erfarenhet av andra kulturer och arbets
villkor, lära sig ett språk bättre samt skapa
ett nätverk av kollegor på andra orter.

Susanne Johansson
tog logopedexamen 1998
vid Göteborgs Universitet.

Vad var det bästa/sämsta med att jobba
i Norge?
TAKO var ett väldigt bra ställe att arbeta
på med många hjälpsamma och trevliga
kollegor. Heltid är 37,5 timmar/vecka och
jag hade flexmöjlighet. Det var också en
timme kortare arbetstid under somma
ren. Lönerna är högre vilket tillsammans
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Examensarbetet tog oss till

Madeleine Gustavsson och Lisbeth Karltorp

Idén med att resa någonstans i samband med vårt examensarbete föddes under en
tågluff genom Östeuropa 2008. Ett år senare var det klart att vi skulle översätta och
normera det amerikanska testet Communication Attitude Test for Preschool and
Kindergarten Children Who Stutter (KiddyCAT) för svenska barn. KiddyCAT är ett
självskattningsformulär som används för att bedöma attityd till det egna talet hos barn
som stammar i åldrarna 3–6 år. Efter att vi med hjälp av vår handledare Tove Johannisson
etablerat en kontakt med upphovskvinnan bakom testet, Martine Vanryckeghem,
satte vi igång med att söka stipendier, rekrytera testdeltagare och läsa litteratur.
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När vi så äntligen gav oss iväg hade det
hunnit bli februari, en ovanligt kall och
snöig tid i Sverige det här året. Lyckligtvis
är dr Vanryckeghem verksam vid UCF,
University of Central Florida, USA, så vi
åkte alltså till ett betydligt trevligare kli
mat. Efter att vi rest runt i Florida under
två veckor bar det av till UCF i Orlando
för att träffa Vanryckeghem som vi läst så
mycket om. Vi var spända inför detta möte!
Vanryckeghem visade sig vara en mycket
trevlig kvinna och en glad överraskning
var att hon hade gjort ett fullspäckat
schema åt oss för den kommande veckan.
Fullspäckat schema
Första kvällen fick vi följa med på 
en kvällsföreläsning om stamning som
Vanryckeghem själv höll i. Vi tyckte att
det kändes lite annorlunda att gå på före
läsning till klockan nio på kvällen, men
det är så man brukar göra där eftersom
många av masterstudenterna är tvungna
att arbeta på dagen för att finansiera de dyra
studierna. Nästkommande dag följdes dock
av en morgonföreläsning om språkutveck
ling hos skolbarn med studenter på kan
didatnivå. Studenterna blev minst sagt
imponerade när vi berättade att vår utbild
ning var gratis, ja att vi i Sverige faktiskt
får bidrag för att studera. Att vi dessutom
endast studerar fyra år och inte sex år som
de gör var en annan sak de förundrades
över. På kvällen blev vi hembjudna på
middag hos Martine Vanryckeghem och
hennes man Gene Brutten, även han en
stamningsforskningslegend. Det var roligt
att komma hem till dem, äta gott och dis
kutera kring vår studie om KiddyCAT.
Dagen därpå blev vi upplockade tidigt
på morgonen av doktorand Sheran Zadroga
för att följa med och auskultera på hennes
arbete som logoped på Moss Park Elemen
tary School. Det var otroligt givande att
se hur hon arbetade och den miljön hon
vistades i. Skolan var mycket fin och den
låg i ett område med välbärgade familjer.
Zadroga berättade att föräldrarna till bar
nen på skolan brukade be om att få köpa
saker till henne. Hon kunde få saker som
allt ifrån handsprit till den senaste littera
turen som hon ville ha (!). Vad vi även fick
veta var att det i USA är lagstadgat att
varje skola ska ha en logoped, något som
efterlevs väl på grund av skolornas rädsla
för att bli stämda. Bara i Orange County,
ett område med cirka 900 000 invånare,
fanns över 250 skollogopeder. Under efter
middagen fick vi också se logopedkliniken
där logopeder och studenter arbetar. Vi
fick bland annat vara med och se ett intres
sant fotoprojekt, som startats av Professor
Nancy Helm-Estabrooks, där logoped-,
psykolog-, och fotostudenter arbetade
tillsammans med personer med afasi.
Logopednytt 4/10

Behandla stamning tidigt
Vår sista dag i Orlando och på UCF var
den stora dagen – The 7th Biennial Gene
J. Brutten Symposium on Fluency. Förelä
saren det här året var M. N. Hegde, en
mycket inspirerande föreläsare med en
gedigen meritlista vad gäller forskning
inom logopedi. Vi satt som ljus och lyss
nade hela dagen då han berättade om evi
densbaserad praktik inom både logoped
yrket i stort och framförallt inom stam
ningsbehandling. Som en förespråkare av
single-subject design framför stora ran
domiserade studier inom logopedisk
forskning pratade han om nya sätt att se
på vad som är bra forskning. När det kom
till stamningsbehandling motiverade Hegde
vikten av att tidigt behandla barn med
stamning och presenterade forskning kring
sitt arbete med metoden Response cost.
Response cost är en behavioristisk behand
lingsmetod för barn i förskoleåldern där
man använder sig av både positiv och
negativ förstärkning, i form av att barnet
exempelvis får en spelmarker vid flytande
uttalanden, samt får lämna ifrån sig spel
marken vid icke-flyt. Detta kan låta bur

dust, men Hegde betonar att man alltid
ska sluta med att barnet lyckas och enligt
honom tycker barnen att behandlingen är
rolig. Dagens symposium avslutades med
att vi tillsammans med två NSSLA-repre
sentanter (motsvarande SLOSS i Sverige),
ett antal professorer samt Giri Hegde och
hans fru blev hembjudna på efterfest hos
Vanryckeghem och Brutten. Att få ming
la, prata stamning och dricka vin med
säkert en fjärdedel av personerna bakom
referenserna till vårt examensarbete kän
des som en avslutning svår att toppa.
Med fina minnen från vår resa till
Florida återvände vi till Göteborg för att
avluta arbetet med vårt examensarbete.
Vi är oerhört glada för att det här studie
besöket gick att genomföra för det har
gett oss otroligt mycket erfarenheter och
inspiration. Internationellt samarbete är
viktigt och vi hoppas att fler än vi kom
mer att få möjlighet att göra en resa lik
nande den som vi gjort.
Madeleine Gustavsson och Lisbeth Karltorp
Logopedprogrammet, Kurs XIX
Göteborgs universitet

Mrs. Hegde, Madeleine Gustavsson, Lisbeth Karltorp, Giri Hegde, Martine Vanryckeghem,
Gene Brutten och Nancy Riddler.

Normering av Communication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children
Who Stutter (KiddyCAT) för svenska barn 3–6 år.
Syftet med vårt examensarbete var, som titeln säger, att normera KiddyCAT för svenska barn
som inte stammar, i åldrarna 3–6 år. Vi undersökte även huruvida resultatet på KiddyCAT varierar
beroende på ålder respektive kön inom normeringsgruppen samt undersökte testets reliabilitet.
Vår tanke var från början att även jämföra resultaten på KiddyCAT för normeringsgruppen
med en grupp barn som stammar. Vi tog därför kontakt med stamningslogopeder runt om i
landet för att be om hjälp med insamlande av data. I och med detta uppstod en debatt bland
logopeder om huruvida KiddyCAT är ett bra test och om det är nödvändigt eller ens lämpligt att
använda självskattningsformulär på så små barn. Tyvärr fick vi inte ihop tillräckligt många barn
som stammar för att göra en jämförelse, men istället startades en viktig och intressant diskussion.
Normeringen är nu gjord på 119 barn i förskoleåldern som inte stammar, från olika förskolor
i Göteborg. Uppsatsen kommer snart att publiceras och ni kan då få ta del av resultaten!
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rande hjälpmedel för personer med läs- 
och skrivsvårigheter och ger stöd till för
äldrar. En annan stor del av verksam
heten består av föreläsningar och kurser
inom dessa områden.

Ingrid Thulin, ordförande för Svenska Logopedförbundets studentsektion, SLOSS,
berättade om logopedstudentdagarna.

Arbetsmarknadsdag i Lund
Under utbildningens gång på vår väg mot logopedlegitimationen har man som
student nära anknytning till arbetslivet. Det ligger i ämnets natur att hela tiden
koppla teorin till praktik. Vi har även, om än i varierande omfattning utbildningsorterna emellan, praktik inom en del av arbetsområdena. Många gånger
är också våra föreläsare plockade direkt från den kliniska verksamheten. Men,
bland de yrkesverksamma logopeder vi får bekanta oss med under utbildningen
är nästan uteslutande alla anställda av landstinget. Åtminstone är situationen
sådan för oss som utbildar oss i Lund.
När Medicinska Föreningen Lund – Malmö
skulle anordna sin första arbetsmarknads
dag kändes det därför självklart att bjuda
in de logopeder som vi inte träffar på i
den kliniska undervisningen – egenföre
tagarna! Vi fick tag på två ypperliga före
läsare i Jessika Forsberg och Helén Säm
fors vilka delade med sig av sina erfaren
heter av att driva ett eget företag.
Arbetsmarknadsdagen gick av stapeln
den 14 april på ”Blocket” på Skånes
Universitetssjukhus i Lund och riktade
sig till logoped-, audiologi-, biomedicin- 
och läkarstudenterna i Lund och Malmö.
Dagen bestod av både gemensamma och
programspecifika föreläsningar samt ett
utställningsområde som i pauserna var
fyllt av minglande studenter samt företag
och organisationer som tog emot studen
terna vid sina montrar.
Utbildning som nisch
Jessika Forsberg var först ut av logoped
studenternas två egna föreläsningar. Jes
sika har i sitt arbete inom barn- och ung
domshabilitering kommit att intressera
sig för Tecken som Alternativ och Kom
pletterande Kommunikation, TAKK. Men
hon har i detta arbete även sett att beho
vet av utbildning inom detta område är
större än vad som tillhandahålls av habi
literingen. För att möta detta behov och
samtidigt få förkovra sig ytterligare i sitt
intresse startade Jessika sin enskilda
firma Kulla Kommunikation 2005. Under
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namnet Teckenpärlor ger Jessika, i sam
arbete med en specialpedagog, kurser i
TAKK som innefattar både teori kring
metodik och övning av tecknande. Sedan
starten har de utbildat över 400 personer
med behov av TAKK-kunskaper i egen
skap av personal eller anhöriga.
Jessika har kvar sin anställning på
barn-  och ungdomshabiliteringen och
driver sin firma som en bisyssla. Hon
redde ut för åhörarna att det betyder att
hennes arbetsgivare måste godkänna
hennes verksamhet och denne får inte
heller anses vara konkurrerande. Efter
som hon inte är beroende av företagets
intäkter så har hon också möjligheten att
bara ta de uppdrag som känns roliga. De
som ”sätter extra guldkant på vardagen”.
Vidare förklarade hon vad F-skattsedel
innebär, att man inte kan få föräldrapen
ning eller liknande ersättning samtidigt
som man jobbar för sin firma och en
mängd andra praktiska saker som man
måste känna till som egenföretagare.
Efter Jessikas föreläsning var det dags
för Helén Sämfors att ta plats i talarstolen.
Helén har en bakgrund som datorutbil
dare och har sedan logopedexamen bland
annat arbetat inom skola och barn-  och
ungdomshabilitering. Hon kallar sig dator
nörd och har ett stort intresse för dyslexi.
Sedan 2005 förenar hon dessa intressen i
sitt företag Kompa som hon driver på
heltid. Kompa gör bland annat läs-  och
skrivutredningar, provar ut kompense

En egenföretagares vardag
I sin föreläsning delade Helén med sig av
sin vardag som egenföretagare vilket ofta
innebär en väldigt ojämn arbetsfördel
ning under året, avsaknad av kollegor
men också en oerhörd frihet och glädjen
över att alltid ha kul på jobbet och få göra
precis det man vill. Hon berättade även
att hon, på grund av rådande regler kring
vårdavtal i Skåne, inte får några patienter
på remisser och inte har förskrivningsrätt
på hjälpmedel. Detta innebär att de per
soner som söker sig till henne får stå för
hela kostnaden för utredning och behand
ling själva. Vidare måste de gå till lands
tings- eller kommunlogoped för att få de
hjälpmedel hon rekommenderar utskrivna
och bekostade med allmänna medel.
Frågorna till de båda föreläsarna var
många och tydde på att det finns ett spi
rande intresse hos mången logopedstu
dent att driva egen verksamhet så små
ningom. Heléns råd till aspirerande egen
företagare vara klara: se till att känna din
marknad, ta del av den hjälp som finns att
tillgå i form av exempelvis starta egetkurser och framför allt – skaffa en mentor!
Gratis kontor
För att få mer kött på benen hade vi även
Almi Företagspartner på plats för att före
läsa om vad de kan bistå med i form av
rådgivning, idéutveckling, finansiering,
kontaktförmedling med mera till före
tagare. Ytterligare information kunde
studenterna få i Venture Labs monter.
Venture Lab är Lunds Universitet verk
samhet för att stötta studenter som vill
starta eget innan eller efter examen.
Bland sina tjänster har de rådgivning och
utbildningar, men de tillhandahåller även
gratis kontor för nystartade företag i upp
till ett år i sin företagsinkubator i Ideon
Science Park i Lund.
Bland utställarna kunde man även
hitta SLOFs Ulrika Guldstrand, Ingrid
Thulin från Svenska Logopedförbundets
studentsektion och DIKs studenthandläg
gare Amanda Sjöquist vilka kunde berätta
om vad som händer på den fackliga fron
ten och svara på studenternas frågor.
Min förhoppning är att alla deltagare
tyckte det var lika kul att komma på
arbetsmarknadsdagen som jag tyckte det
var att anordna den och att många stu
denter tar steget och följer i Jessika och
Heléns fotspår någon gång i framtiden.  
Text och bild: Ida Rosqvist
Logopedstudent termin 4,
Lunds Universitet
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söker

Skollogoped
Utförlig annons och ansökningsformulär:
www.offentligajobb.se
Information om kommunen: www.vadstena.se
Annons kan fås av: Kommunens växel: 0143-150 00

S p e c i a l p e d a g o g i s k a s k o l m y n d i g h e t e n ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar
för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning,
främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna
med funktionsnedsättning för vissa korta studier.
Se även vår webbplats www.spsm.se

Vi söker

Logoped

Till Hällsboskolan i Sigtuna och Umeå
Hällsboskolan är en statlig specialskola för elever med grav
språkstörning. Skolan tar emot elever från hela landet.
Undervisningen utgår från specialskolans förordning och
grundskolans eller särskolans kursplan beroende på elevens
individuella behov.

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

Hällsboskolan i Sigtuna har verksamhet vid de kommunala
skolorna S:ta Gertruds skola för årskurs 1-6 och S:t Olofs
skola för årskurs 7-10. Hällsboskolan i Umeå har verksamhet
vid den kommunala skolan Västangårds skola för årskurs 1-6
samt årskurs 7-10.
Läs mer om befattningen och hur du söker den på
www.spsm.se
Sista ansökningsdag är 2010-05-31

Boka tid – karriar@dik.se

www.spsm.se

LOGOPED
Personlig
vägledning
per telefon

språkförskolan Penseln, Österåker
Vikariat 9 augusti 2010 till 30 juni 2011.
Ansökning senast 4 juni 2010.
Information om tjänsten finns på:
Lediga jobb, Ref.nr. A120062
Förskolechef: helen.danielsson@osteraker.se

www.osteraker.se
Logopednytt 4/10
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Division Närsjukvård söker

Leg. Logoped

till Rehabenheten, Närsjukhuset Köping
Division Närsjukvård är Landstinget Västmanlands största
division med ca 2 500 anställda.
Vi har en stor bredd av arbetsplatser och specialiteter genom våra åtta resultatområden: Familjeläkarverksamheten,
Närsjukhuset Västerås, Närsjukhuset Köping, Närsjukhuset Sala, Handikappcentrum, Vuxenpsykiatri Västmanland,
Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland samt Rättspsykiatri Västmanland.
Köpings Närsjukhus består av tre vårdavdelningar samt
medicinmottagning, akutmottagning, hjärtintensivavdelning, dialys samt Rehabenheten.
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster samt rehabassistenter inklusive logopedassistent.
Vi arbetar inom våra vårdavdelningar av vilken en är en rehabiliteringsavdelning med strokeenhet. Vi säljer även tjänster till familjeläkarmottagningarna i området.
Arbetsuppgifter

Vi söker Dig som är legitimerad logoped och vill arbeta med
utredning och behandling av våra patientgrupper. Arbetsuppgifterna består av att utreda, diagnostisera och behandla
personer med neurologiskt betingade kommunikations- och
sväljsvårigheter. Arbetet sker i team på avdelning och öppenvård. Hjälpmedelsutprovning av kommunikationshjälpmedel förekommer.
Kompetensutveckling och utvecklingsarbete sker i samarbete med övriga logopeder vid Närsjukhuset i Västerås.
Kvalifikationer

Välkommen till Stockholm
och SFFL:s kongress

ELEVEN I FOKUS

Kartläggning och åtgärder vid språkstörning
Våra föreläsare belyser ämnet ur olika perspektiv utifrån sina olika erfarenheter som
forskare, pedagoger, logopeder, föräldrar
och författare.
Föreläsare: Birgitta Sahlén
Barbara Zetterqvist
Louise Bjar
Fredrik Hjelm
Björn Ranelid
Mats Granlund
Elevhälsoteam från
Kungsbacka kommun
HILTON HOTELL SLUSSEN
8 och 9 oktober 2010
För ytterligare information hänvisas till hemsidan
www.sffl.sewww.sffl.se

Legitimerad Logoped. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Tillträde 2010-08-01 eller enligt
överenskommelse. Heltidsanställning, deltidstjänstgöring
kan diskuteras.
Upplysningar

Avdelningschef Gunilla Corp, tfn 0221-262 12
Facklig företrädare

DIK, Mona Barkensjö, tfn 021-17 65 17
Välkommen med din ansökan

till Division Närsjukvård, Centrallasarettet ingång 43, 721
89 Västerås, senast 2010-06-10.
E-post: narsjukvard@ltv.se. Ange ref.nr. NÄR 057/2010.
Insända betygshandlingar återsändes ej.
Läs mer under ”Lediga jobb”
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Har du
bytt jobb?
berätta det!

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

www.ltv.se
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Foto: Eva Dickson

Studentuellt

Ingen kastar räkmackor längre ...

I en tid av ekonomisk kris och nedskärning blir även den förr så hoppfulla
arbetsmarknaden för logopeder påverkad. Som logopedstudent börjar man
fundera om de många möjligheterna till jobb som utlovades då man sökte
utbildningen verkligen överensstämmer med verkligheten.
Självklart påverkas man av det man läser
och hör omkring sig, det är dåliga ekono
miska tider och tjänster i den offentliga
sektorn försvinner på löpande band. Det
är nog lätt att man dras med i uppståndel
sen kring allt detta men frågan är om det
är den verkligheten som stämmer bäst
överens med verkligheten för logoped
yrket. Egentligen har vi kanske varit näst
intill bortskämda med arbetsmöjligheter.
Tidigare har det varit arbetsgivare som
kastat räkmackor efter en för att man ska
vilja jobba just där, till att idag vara flera
sökande till samma tjänst. Visst är det en
skillnad mot för några år sedan och visst
märker men det som student, villkoren
har förändrats men logopederna tillhör
inte de värst drabbade yrkeskårerna.
Samtidigt så är det nästintill oundvikligt
att alla larm om nedskärningar inom vår
den väcker en viss oro hos studenterna
och funderingar över hur man ska ta sig
vidare efter examen.
I och med att man har praktikperio
Logopednytt 4/10

der under utbildningen får man en för
smak om vad som komma skall rent
yrkespraktiskt. Det skulle också vara bra
och garanterat uppskattat med en ytter
ligare arbetslivsanknytning på utbild
ningen. Kanske genom föreläsningar och
workshops med inte bara utbildningens
logopeder utan även de som valt en
annan väg för att utöva yrket, till exempel
de som startat eget eller jobbar via kom
munerna. Detta för att inspirera och ge
oss studenter extra motivation så att även
vi vågar söka nya vägar in till arbetsmark
naden.
Självklart förekommer detta redan
idag, i Lund har man till exempel nyligen
haft en arbetsmarknadsdag där logoped
studenterna deltog. Dessutom kan vi som
är studenter och DIK-medlemmer få
både CV-rådgivning och arbetsmark
nadsföreläsning via DIK. Allt detta är bra
men utbildningarna skulle kunna ytterli
gare lyfta fokus på vad som händer rent
konkret efter att man är färdigutbildad.

Genom att göra detta kommer fler pussel
bitar inför framtiden som logoped finnas
tillgängliga för oss studenter. Givetvis
måste vi som studenter själva vara aktiva
och inte helt förlita oss på utbildningen.
Däremot skulle det vara riktigt positivt
om man kunde mötas för att ge ytterligare
kompetens till oss studenter. I och för sig
är detta till största delen en facklig fråga,
så det kan nog vara bättre att ta det den
vägen än att gå via utbildning även om ett
utökat samarbete och utbyte på denna
punkt skulle vara önskvärt.
Dessutom kan man genom att välja
andra vägar få logopedyrket att märkas
mer och göra oss mer synliga och då är
det viktigt att få med studenterna redan
från första början. Genom att synas mer
så kan även nya arbetsmöjligheter dyka
upp.
Text: Julia Andersson,
SLOSS och logopedutbildningen
i Umeå.
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Kurskalendariet

Fristående kurser hösten 2010
på Logopedprogrammet, Uppsala Universitet
• Klinisk handledning II, Stamning, 3 hp.
Halvfart, v 43–48.

• Dyskalkyli, 7,5 hp.
Halvfart, v 35–44.

• Neuropediatrik med inriktning på ät- och sväljs
svårigheter. Bedömning och behandling, 7,5 hp.
Halvfart, v 38–48.

ID-dagarna 2010
13 –14 oktober • Factory Nacka Strand, Sthlm
Mässa med ny teknik, hjälpmedel, metoder och
tjänster för personer med funktionsnedsättningar.
Information om utställningen och föreläsningarna
finns på ID-dagarnas webbplats från den 18 maj.
Läs mer på

www.hi.se/iddagarna

I direkt anslutning till Neuropediatrikkursen kommer ett 2-dagars symposium på samma tema att
hållas. Mera information kommer i nästa nummer.

• Language and Literacy, a Multicultural Perspective
(Språk och läsning, ur ett mångkulturellt perspektiv)
Tillfälle!
Föreläsare Daleen Klop, University of Stellenbosch,
Sydafrika. Kursen ges på engelska.
Heltid, v 36–40.

Anmälan och information:
anki.gustafsson@neuro.uu.se,
telefon 018-471 4740.

Röstergonomi-introduktionsdag
Umeå 7 oktober 2010, anmälan senast 7 juni.

Professiosnäll?
Ett annat sätt att se
I socialt arbete
Och i livet ...
Denna lilla bok av psykolog Christian Åkerlund
utgår från ett föredrag. Föredraget hölls av Maivor
Gustavsson, numera pensionerad, men tidigare
verksam inom socialtjänsten i Stockholm, med ”ett
annat sätt att se” på de personer hon träffat i arbetet.
Grundbudskapet är: var snäll och förmedla hopp –
och i sin enkelhet är det budskapet väl så giltigt för
oss logopeder såväl som andra som arbetar med
människor. Boken tar bara en kort stund att läsa
och går att hitta i sin helhet på nätet.
LN-red

Kontaktperson Suvi Karjalainen, tel 090-785 14 55
(sekr), suvi.karjalainen@vll.se
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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

Dalarna

Åsa Rundström

asa.rundstrom@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Gotland

Kerstin Andersson

kerstin.andersson@gotland.se	Gotlands kommun

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

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

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

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

Uppsala	Eva Sonered

eva.sonered@akademiska.se

Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Uppsala

Maria Törnhage

maria.tornhage@akademiska.se

Folke Bernadotte regionhabilitering

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

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
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Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

I nästa nummer

➽
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beslutsfattare i Almedalen! Manusstopp är redan den 28/5,
så skriv idag!

Språkstörning hos barn
kan bero på epileptisk hjärnaktivitet
Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa
språkutvecklingen hos barn. EEGundersökningar bör därför göras oftare
på barn med svår språkstörning för att
lättare kunna upptäcka de barn som
behöver stöd. Det visar avhandlingen
Speech and language dysfunction in
childhood epilepsy and epileptiform
EEG activity från Sahlgrenska akademin.
I avhandlingen undersöktes 60 barn i
varierande åldrar, varav en grupp med
barn som har språkstörning, exempelvis
barn med långsam språkutveckling, som
har svårt att utrycka sig eller har ett bris
tande ordförråd. I den andra gruppen
ingick barn som har epilepsi och den
tredje gruppen bestod av barn som har
språkstörning med epileptisk aktivitet i
hjärnan, ibland utan epileptiska anfall.
Studien genomfördes i samarbete mellan
logoped, barnneurolog och neuropsyko
log på Drottning Silvias barn-  och ung
domssjukhus i Göteborg.
– Vi granskade tidigare undersök
ningar som var gjorda på barn med kvar
stående tal-  och språksvårigheter vid
skolstart och där kunde vi se att barnen
även hade andra bakomliggande svårig
heter, säger Gunilla Rejnö-Habte Selassie,
logoped och forskare på sektionen för
klinisk neurovetenskap.

I studien framkom att epilepsi och någon
form av epileptisk hjärnaktivitet var van
ligare hos dessa barn i jämförelse med
barn i allmänhet. Forskarna ville då
undersöka om den epileptiska hjärnakti
viteten var orsaken till barnens språkstör
ning eller om de andra faktorerna påver
kade deras språkutveckling.
– Därför studerade vi också tal- och
språkförmåga hos förskolebarn med oli
ka former av epilepsi.
Vi fann att dessa barn hade vissa
språkproblem. De hade svårt att uttrycka
sig men hade en god språkförståelse, säger
Gunilla Rejnö-Habte Selassie.
De största svårigheterna fanns hos
barnen med epileptisk hjärnaktivitet i de
områden i vänster hjärnhalva som styr
vår språkförmåga.
Nästa steg var att undersöka barn
som både hade tal- och språksvårigheter
och epileptisk hjärnaktivitet i sömnen.
– Vi fann att över hälften av barnen i
skolåldern och i ung vuxen ålder fortfa
rande hade språkliga svårigheter av olika
grad, men några hade normalt språk.
Ingen skillnad fanns mellan barnen med
långsam språkutveckling och de som tap
pat språket helt, säger Gunilla RejnöHabte Selassie.
Hon drar slutsatsen att fler barn med
språkstörning bör undersökas med EEG

för att få en förklaring till de bakomlig
gande mekanismerna, och så att rätt vård
och behandling kan ges. Gunilla RejnöHabte Selassie konstaterar att i vissa fall
kan även medicinsk behandling övervä
gas för att bryta den epileptiska aktivite
ten i hjärnan och på så sätt mildra effek
terna på barnens språkutveckling.
– Förhoppningsvis kan våra forsk
ningsresultat leda till ett nytt sätt att se på
olika diagnoser med språkstörning och
epileptisk hjärnaktivitet. Framför allt
behövs en helt ny diagnos för barn med
långsam språkutveckling och epileptisk
hjärnaktivitet.
Avhandlingens titel: Speech and
language dysfunction in childhood epi
lepsy and epileptiform EEG activity.
Text: Lena Mattsson

EPILEPSI
Epilepsi yttrar sig i anfall med eller utan påverkan av medvetandet och med eller utan sam
tidiga kramper. Anfallen beror på övergående
störningar i hjärnans elektriska nervimpulser
som kan registreras med ett elektroencefalogram, EEG. Omkring en halv procent av alla
barn uppskattas ha en tendens att få upprepade
epileptiska anfall. Orsaker till epilepsi kan vara
tillfälliga eller permanenta skador i hjärnan,
men orsaken kan inte alltid fastställas. Det
finns läkemedel som lindrar symtomen.

