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Varje vårdinrättning i Sverige borde ha en logoped!
Tänk dig att du inte kan tala. Tänk dig att du har svårt att förstå vad någon säger 
till dig. Tänk dig sedan att du blir sjuk och mår sämre och sämre utan att någon 
förklarar varför och utan att du kan ställa frågan. Hur skulle det vara att ligga 
timme efter timme i en säng och må illa eller ha ont utan att kunna be om lindring? 
Att bli omhändertagen av personal som vill dig väl, men som glömmer tala om 
för dig vad de tänker göra? Tänk att befinna dig i en situation där du inte kan tala 
om att du inte tycker om maten som serveras, att du inte tycker om sättet du blir 
matad, duschad, kammad eller hanterad på. Tänk att inte kunna be om vatten när 
du är törstig, eller tala om för dina närmaste att du tycker om dem, har saknat 
dem eller att du är arg på dem. Tänk att inte kunna läsa böcker, eller lyssna på 
dem, för att du inte förstår innehållet. Tänk att vara en intellektuellt fullständigt 
normal individ utan medel att kunna visa det. Så här kan vardagen mycket väl se 
ut för människor som idag finns inom den svenska vården.
 Via talet, språket och vår kommunikativa förmåga kan vi människor in i 
minsta detalj förmedla till andra vad vi tycker, känner och tänker om olika 
 företeelser i vår omvärld och om våra medmänniskor. Den mänskliga kommu
nikationen är en fantastisk förmåga, men den kan dock också bli vår svaghet. När 
en människa drabbas av en kommunikativ störning – till exempel tappar för
mågan att använda sitt tal eller sitt språk sammanhängande och korrekt – rubbar 
det balansen mellan den drabbade individen och omgivningen. Kommunikativa 
störningar skär ofta effektivt och obönhörligt av den drabbade från delaktighet   
i samhället och från sociala sammanhang. Det verkar inte heller som om vi 
 människor spontant tar till kreativa lösningar för att komma runt problemet. 
Handikappet för den drabbade gör sig ständigt gällande och överskuggar allt. 
 Vad har då vården för beredskap att ta emot personer med kommunikations
svårigheter? Vem tar reda på vad svårigheterna består i? Vem tar ansvar för att 
information kommer den drabbade individen till del? Vem ser till att den som 
drabbas själv får göra sin talan hörd? Vänder man sig helt till anhöriga och när
stående och talar över huvudet på den person som saken gäller? 
 Svaret på detta är alltför ofta INGEN! Inom den svenska vården idag finns 
många människor som lider av svåra kommunikativa handikapp, men som inte 
får någon hjälp. Ibland finns det om man har tur hjälp att få under en kort period 
under sjukhusvistelse, men sen tar den slut. Och när individen ska försöka 
anpassa sig till vardagen och samvaron med sina nära och kära – fast nu helt 
oförberett med en kommunikationsstörning – finns det ännu mindre resurser! 
 Finns det någon lösning på det här problemet? Ja! Lösningen heter logopeder. 
 Kommunikativa störningar är sällan övergående och går högst troligt inte att 
bota helt, men genom rätt omhändertagande kan de ofta lindras avsevärt och den 
drabbade individen kan få en chans att använda så mycket av sin kommunikativa 
förmåga som möjligt. Det är precis det här som logopeder arbetar med/kan hjälpa 
till med. Det borde inte finnas en enda vårdinrättning i Sverige utan en fast 
 kontakt med logoped. Det skulle göra väldigt stor skillnad för många individer  
i en redan mycket utsatt grupp människor.

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

•   Kursen ”Orofacial sensomotorisk och aktiv evidens
baserad behandling av dysfagipatienter” med föreläsare 
Mary Hägg gick av stapeln i Örebro den 28/5.

•   Under helgen den 28–29/5 träffades styrelsen för ett 
internat i Örebro. 

•   Styrelsens verkställande utskott träffade den 2/6 förbundets 
auktoriserade revisor för en genomgång av revisionen för 
2009. 

•   Den 7/6 sammanträdde SACOs vårdförbund hos 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund i Stockholm. 

•   Nästa styrelsemöte, som är ett telefonmöte, hålls den 22/6. 

•   Under Almedalsveckan 4–10/7 deltar Svenska Logoped
förbundet i flera arrangemang. Delar av styrelsen kommer 
att vara på plats under veckan. 

    På måndagen den 5/7 klockan 13.30–15.00 deltar SLOF 
och en rad andra vårdförbund som medarrangörer i ett 
seminarium i PRO:s regi. Seminariet heter ”En vård 
värd samverkan – vårt upprop till samverkan i äldre
vården” och handlar om behovet av samverkan inom 
vården och omsorgen av äldre. Vid seminariet kommer 
ett gemensamt policydokument som PRO och de med
verkande förbunden tagit fram kring hur en samverkan 
utifrån individens behov kan utformas att presenteras. 

    Tisdagen den 6/7, 09.45–10.30 arrangerar SLOF till
sammans med Afasiförbundet seminariet ”Tack så 
mycket – behöver äldre säga mer?”. Seminariet handlar 
om insatser till äldre personer med afasi och utgår från 
det framgångsrika projektet ”Logopedi i öppna vård
former” som drivs inom landstinget i Uppsala län. 

    På onsdagen den 7/7, 13.00–15.00 har vi trottoaraktivi
teten ”Låna en logoped” på trottoaren utanför Rindi. 
Det går då att ställa frågor kring logopeder, logopedi 
och olika svårigheter relaterade till det vi arbetar med. 
Vi som deltar från styrelsen kommer naturligtvis att 
vara skrudade i våra logopedtröjor.

    Samma eftermiddag klockan 16.30–16.45 håller vi en 
akademisk kvart, ”Svälj eller svält? Logopeder om 
 konsekvenserna av att ha sväljsvårigheter” som i kort
format beskriver dysfagi och konsekvenserna av att inte 
få hjälp med sina sväljsvårigheter.

    Under resten av Almedalsveckan kommer vi att delta 
i så många evenemang vi kan och sprida budskapet om 
vad vi logopeder kan och varför vi behövs i alla delar av 
både den landstingsdriva och den kommunala vården.

Mer information om arrangemangen i Almedalen finns att läsa 
på www.saco.se/almedalen och www.almedalsveckan.info

•   Efter Almedalsveckan tar 
styrelsen sommarledigt.  
Styrelsen sammanträder 
igen den 24/8 per telefon.

Med önskan om  
en trevlig sommar

Ulrika Guldstrand

Upprop!
Habiliteringspatienter i Vg-region behöver  
en logopedisk vårdkedja

Habiliteringarnas logopeder arbetar med patienter med  kommunika-
tionssvårigheter och svårigheter att äta och dricka. I Västra götalands-
regionen har vi idag inte möjlighet att erbjuda insatser i en utsträck- 
ning som motsvarar de behov vi ser i arbetet med personer med 
olika funktionsnedsättningar. Vi kan inte i tillräcklig utsträckning 
handleda och vägleda patient, personal och anhöriga i insatser kring 
kommunikation och ätande; för att undervisa och informera och 
följa upp arbetet och för att vidare utveckla och anpassa strategier, 
redskap och metodval allteftersom personen och miljön förändras 
och utvecklas.
 de insatser som idag ges via Habiliteringen är många gånger 
av god kvalitet men ändå inte tillräckliga för att ge hållbara resultat 
och kontinuitet för de patienter vi arbetar med. När våra patienter 
ber om insatser måste vi många gånger säga nej, ”späda ut” insat-
serna eller i lägga orimligt mycket ansvar på anhöriga och personal 
i personens närhet. på barnsidan inom Habiliteringen i Vg-regionen 
förekommer underbehandling. på vuxensidan inom Habiliteringen 
i Vg-regionen är underbehandlingen ännu större. 

Nödvändiga kollegor
Våra patienter är ingen stark patientgrupp. de har ofta bok st avligt 
talat inte möjlighet att klaga eller utöva påtryckning för att få del av 
insatser som bättre passar deras behov. det krävs förhållandevis stora 
och omfattande insatser att  ge handledning och utbildning till 
patient, personal och anhöriga samt möjlighet att få långsiktigt stöd 
vid  förändringar av kommunikationsmönster och kommunikations-
sätt. Jag ser flera vägar att gå för att komma tillrätta med missför-
hållandena, interna förändringar och externa, där det främsta är att 
logopeder också finns inom kommunernas verksamheter samt 
inom primärvården. Logopeder vid Habiliteringarna i Vg-regionen 
behöver med nödvändighet kollegor i kommunerna. Vinsterna är 
uppenbara:
 Resurser och insatser kommer närmare patienten. det blir fler 
händer och huvuden med kunskap om kommunikation. de som 
arbetar med insatserna kring kommunikationen kan göra det i en 
genomtänkt ”vårdkedja” med en rollfördelning där de som insatserna 
berör blir starka subjekt; först och främst patient/användare och 
anhöriga men även assistenter i de fall de förekommer. Vårdkedjan 
blir komplett, från expert till patient-anhörig-assistent-daglig- 
verksamhet/skola-korttidsboende-kontaktpersoner. 

Alternativa vårdgivare
Våra patienter har i de allra flesta fall inte behandling genom någon 
annans försorg. och de har idag inte någon valfrihet att välja en 
annan habilitering eller ett privat alternativ, för i Vg-regionen har 
försäkringskassan inga avtal med privatpraktiserande logopeder. 
det borde vara självklart att logopeder i Vg-regionen skulle ha 
möjlighet att anslutas till försäkringskassans ersättningssystem i  
privata vårdalternativ, likaväl som det här finns privatpraktiserande 
läkare och sjukgymnaster. 
 Att patienterna ska få tillgång och åtkomst till vård och åtgärder  
i en acceptabel omfattning är en fråga som behöver lyftas fram och 
diskuteras på olika nivåer i Vg-regionen. det är ett område som 
kräver en lösning som omfattar habiliteringslogopedin men inte 
ensamt kan lösas inom Habiliteringens uppdrag eller ansvar. 

Sofia Ganslandt
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Huntingtons sjukdom (Huntingtons chorea) 
är en relativt sett ovanlig progredierande 
neuropsykiatrisk sjukdom, som drabbar 
7–12 individer på 100.000. Man räknar 
med att det finns mellan 800 och 1.000 
personer med sjukdomen i Sverige idag. 
Huntingtons sjukdom är autosomalt domi
nant ärftlig, vilket betyder att varje barn 
till någon med sjukdomen löper 50 % risk 
att insjukna. Följaktligen är detta en sjuk
dom som inte bara drabbar individer, utan 
som påverkar hela familjer och släkter. 
Sjukdomen präglas av neurologiska, 
 psykiatriska och kognitiva symtom, som 
alla påverkar kommunikationsförmågan 
på olika sätt.
 I Västra Götalandsregionen har ett 
Huntingtonteam sedan länge varit aktivt, 
framför allt drivet av professor emeritus i 
klinisk genetik, Jan Wahlström, och  
psykolog och genetisk vägledare Ulrika 
HöstereyUgander. Man insåg relativt 
tidigt behovet av att knyta logoped, men 
även andra yrkesgrupper som specialist
tandläkare, tandhygienist och dietist, till 
teamet. 2007 startade projektet ”Nätverk 
för Huntingtons sjukdom i Västra Göta
landsregionen” i samarbete med NHR 
och finansierat av Allmänna arvsfonden.  
I samband med detta planerades flera 
studier när det gäller språk och kommu
nikation vid Huntingtons sjukdom, som 
har genomförts i stor utsträckning som 
examensarbeten i logopedi vid enheten 
för logopedi vid institutionen för neuro
vetenskap och fysiologi vid Göteborgs 
universitet. Examensarbetena har sedan 
omarbetats och publicerats som artiklar, 
se litteraturlista på sidan 22.
 Personer med Huntingtons sjukdom 
får oftast en typiskt hyperkinetisk dys
artri, som givetvis präglas av de allmänna 

motoriska problemen. Talet störs och av
bryts av ofrivilliga rörelser. Symtomen 
kommer tidigt i sjukdomsprocessen. För
utom problemen med talets motorik inne
bär personernas kognitiva begränsningar 
en påverkan både på språkförmågan och 
på förmågan att kompensera för de moto
riska svårigheter som leder till tal och 
sväljningsproblem.
 Vi inledde vårt arbete med en inter
vjustudie, som inkluderade personer med 
sjukdomen, men också närstående och 
personal (Hartelius m. fl., 2010). Perso
nerna med Huntington uttryckte sina 
problem på ett sätt som gjorde stort 
intryck och gav upphov till många nya 
idéer. Några exempel:

”Jag märker det, jag märker, är ju att jag 
behöver väldigt lång tid på mej för att lik-
som svara, en del människor tror ju att jag 
är liksom ja, att jag är arrogant, men det 
tar väldigt lång tid för mej att formulera 
ett svar”

”Jag tycker ja, det har blivit tråkigt, /…/ om 
jag ska berätta nånting, så kommer jag inte 
på kanske, jag kan inte få ihop historien 
alltså, så den blir sammanhängande”

”Om man skulle säga nånting i affären 
t. ex. då blev det fel, /…/ ett kilo räkor eller 
nåt som man skulle ha, så kan man säga 
nåt helt annat å så fattar man inte att man 
sagt fel, så stirrar dom på en å så tänker 
man, fasen va det som var fel nu då, å då 
har man sagt nåt helt annat, fastän man 
liksom tränat på att man ska säga det då, 
då blir det fel”

”Det ska egentligen mycket till innan jag 
/…/ pratar, för det är ingen idé och prata 

om man inte kan, om man inte förstår, som 
jag, jag bara svarar och pratar på och det, 
det blir fel hela tiden, hela tiden, då är det 
ingen idé å hålla på nästa gång heller, då 
är det ingen idé”

”sen är man ju så himla långsam /…/ så 
ibland då så kan det va svårt då med folk 
som är snabba, å då backar man kanske 
för då känner man att man inte orkar, va 
heter det? slåss om att få ordet”

Sammanfattningsvis en tydlig bild av för
lust och att kommunikation uppfattas som 
arbetsam och koncentrationskrävande. 
Det upplevdes som svårt att ta initiativ 
och också svårt att förstå vad andra  
människor säger. Många närstående upp
levde personlighetsförändringen som det 
som påverkade kommunikationen mest.
Därefter har vi tittat på komplex språk
förståelse (Saldert m. fl., 2010a), samtals
interaktion (Saldert m. fl., 2010b och 2010c) 
samt användningen av samtalsmatta som 
stöd för kommunikationen (Ferm m. fl., 
2009). Vi är också alla tre på olika sätt 
aktiva i europeiska nätverk där just kom
munikationen vid progredierande sjuk
domar är i fokus. Nedanstående källor kan 
rekommenderas om man vill veta mer. 
Vårt arbete fortsätter och vi vill gärna ha 
kontakt med kollegor! 

Ulrika Ferm, leg logoped, FD 
ulrika.ferm@vgregion.se

Lena Hartelius, leg logoped, professor i logopedi 
lena.hartelius@neuro.gu.se

Charlotta Saldert, leg logoped, FD 
charlotta.saldert@neuro.gu.se 

Kommunikationsproblem och omhändertagande  
av personer med Huntingtons sjukdom

Som logoped händer det att man träffar på personer med Huntingtons sjukdom. eftersom 
sjukdomen är ovanlig och eftersom deras behov av hälso- och sjukvård, däribland logoped-
insatser, inte alltid tillgodoses på ett bra sätt, så kanske det inte händer så ofta. Vårt arbete 
under de senaste åren när det gäller personer med Huntingtons sjukdom har visat att de har 
stora behov av stöd både när det gäller kommunikation och sväljning och logopedens roll  
kan vara ovärderlig. Nedan sammanfattas vår aktivitet och våra publikationer kort tillsammans 
med relevant bakgrundslitteratur och hänvisning till en ny hemsida www.huntington.se där 
man kan få mer information.

Litteraturlista på sidan 22
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Bitte Rydeman såg ut att trivas uppe på 
podiet där hon tillsammans med oppo
nenten professor Susan Balandin, för när
varande verksam vid Högskolan i Molde, 
diskuterade avhandlingen som handlar 
om utveckling och utvärdering av voka
bulär för talande samtalshjälpmedel. I sin 
presentation av avhandlingen lyfte oppo
nenten fram att tidigare forskning kring 
vokabulär för samtalshjälpmedel har haft 
ett annat fokus än i den aktuella avhand
lingen. Man har exempelvis tittat på vilka 
ord personer som använder samtalshjälp
medel producerar eller frekvensen av ord 
och ämnen. Dessutom har den aktuella 
avhandlingen en bred teoretisk bakgrund 
som tar ett avstamp i teorier med anknyt
ning till AKK, pragmatik, korpusling
vistik, aktivitetsbaserad kommunikation, 
människadator interaktion samt kultur
historisk aktivitetsteori. 

Vällagrat är bäst
Bitte Rydeman har i sitt avhandlingsarbete 
undersökt vad som sker i samtalsinterak
tion där ett talande kommunikationshjälp
medel finns med. Vokabulären har tagits 
fram med utgångspunkt i Göteborgs tal
språkskorpus och Bitte Rydeman har sedan 
tittat närmare på vilka fördelar som finns 

Finare flyt med färdiga fraser?
Sverige har fått ytterligare en disputerad logoped! Fredagen den 4 juni  
bjöd på ett strålande sommarväder i göteborg då logoped bitte Rydeman 
vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, göteborgs 
universitet, med den äran försvarade sin avhandling:  
The growth of phrases. User-centred design for activity-based voice  
output communication aids.

med att användaren kan välja mellan fär
diga fraser i sitt kommunikationshjälp
medel i stället för att skapa dem på nytt 
varje gång man behöver dem. Resultaten 
visar att det i alla fall under vissa omstän
digheter kan vara mer effektivt att kunna 
använda färdiga fraser, under förutsätt
ning att de kan lagras på ett sätt som gör 
dem lätta att snabbt hitta för användaren. 
Att lagra uttrycken utifrån de olika aktivite
ter där de kan tänkas komma till använd
ning tycks vara en lovande struktur.
 Betygsnämnden bestod av Professor 
Jennifer Herriman, Göteborg, Docent 
Alexandra Weilenmann, Göteborg samt 
Fil. dr Åsa Wengelin, Halmstad vilka till
sammans med opponenten lyfte fram 
viktiga synpunkter inom ämnet. Bland 
annat diskuterades huruvida färdig vokabu
lär skulle kunna innebära att användaren 
blir alltför styrd och snarare hindrad från 
att uttrycka det han eller hon egentligen 
vill säga men här framhölls att fraserna 
måste tas fram i samförstånd med använ
daren. Den breda teoretiska bakgrunden 
diskuterades också där Bitte Rydeman 
framhöll att det inte bara handlar om att 
ha ett väl utvalt och anpassat ordförråd 
för att få en fungerande användning. Hon 
ansåg sig ha haft god nytta av att betrakta 

de praktiska situationer som studerades 
bland annat ur ett kulturhistoriskt aktivi
tetspersperpektiv. 

Rätt att välja framtoning
En annan viktig fråga som lyftes av oppo
nenten var problemet med att använda 
kommunikation mellan talare utan funk
tionshinder som norm när det gäller akti
viteter hos funktionshindrade. Bitte 
Rydeman ville här betona betydelsen av 
att en person ges möjlighet att presentera 
sig själv på ett sätt som ger en rättvis bild 
av den man är, oavsett om man har ett 
funktionshinder eller inte. 
 I framtida forskning ser Bitte Rydeman 
ett behov av att utveckla samtalshjälpme
del som har bättre talsyntes där det också 
är möjligt att uttrycka känslor. Dessutom 
uttryckte deltagarna i Bitte Rydemans 
studie att de skulle vilja använda samtals
hjälpmedel vid telefonsamtal och för att 
kunna interagera i samtal genom att 
 lämna mer socialt inriktade bidrag. Nya 
utmaningar väntar alltså för vår färskaste 
doktor!

teXt: Anneli Schwarz och 
Charlotta Saldert

 bILd: Johan Rydeman

bitte med opponent 
och betygsnämnd, 
från vänster till höger 
docent Alexandra 
Weilenmann, bitte 
själv, professor Susan 
balandin, professor 
Jennifer Herriman och 
fil. dr Åsa Wengelin.

N y A  L o g o p e d d o K t o R e R
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Logoped Lotta Sjögreen disputerade den 21:e maj 2010 med sin avhandling 
”Orofacial dysfunctions in children and adolescents with myotonic 
dystrophy type 1 –  evaluation and intervention”. Lotta jobbar på 
Mun-H-Center i  göteborg och har bedrivit sina forskarstudier vid sidan 
om sitt kliniska arbete sedan 2004. Huvudhandledare har varit logoped 
och professor Anette Lohmander. Även barnneurolog och professor Mar 
tullinius och ortodontist och professor Stavros Kiliaridis har varit hand-
ledare. disputationen i Arvid Carlsson salen på Sahlgrenska Akademin var 
välbesökt och Lotta fick beröm av betygsnämden för att avhandlingen 
var så väl kliniskt förankrad och sprungen ur ett genuint intresse och en 
stor erfarenhet av att arbeta med den aktuella patientgruppen. 
 opponent var Kari Storhaug, odontologie doktor och avdelningschef 
på tAKo senteret i oslo. Hyllningarna till den nyblivna doktorn fortsatte 
hela natten med tal och uppträdande av kollegor, vänner och släktingar.   
 Avhandlingen går att ladda ner och läsa på  
http://hdl.handle.net/2077/21937.  

Logoped Åsa Mogren, Mun-H-Center 

Här följer den svenska sammanfattningen ur Lotta Sjögreens avhandling  
”Orofacial dysfunctions in children and adolescennts with myotonic dystrophy  
type 1 – evaluation and intervention”.

Dystrofia myotonika typ 1 (DM1) är en 
fortskridande neuromuskulär sjukdom. Det 
övergripande syftet med denna av handling 
var att som första steg kartlägga förekomst 
och utveckling av orofaciala funktioner hos 
en grupp barn och ung domar med DM1 
och som andra steg att utvärdera effekten 
av styrketräning av läppmuskulaturen.
 Hela undersökningsgruppen bestod av 
66 personer med DM1, fem med Möbius 
syndrom, sex med facioscapulohumeral 
muskeldystrofi och 106 friska kontroller. 
Femtiosex personer (30 pojkar, 26 flickor; 
medianålder 13 år [2–21 år]) och 56 friska 
kontroller matchade till ålder och kön del
tog i Studie I. Deltagarna representerade 
fyra undergrupper av DM1: svår med
född (n=18), mild medfödd (n=18), barn
domsdebuterande (n=18), och klassisk 
(n=2). Trettiofem av patienterna i under
sökningsgruppen och 31 kontroller under
söktes vid två tillfällen med cirka 3–4 års 
mellanrum. Mimik, talförståelighet, oral
motorisk förmåga och läppkraft bedöm
des av logoped och familjerna besvarade 
frågor om ät och drickförmåga samt saliv
kontroll. Åtta barn och ungdomar (7–17 
år) ur denna patientgrupp deltog senare i 
en behandlingsstudie (Studie IV). Efter 
genomförda baslinjemätningar påbörjade 

fyra deltagare 16 veckors träning medan 
övriga fungerade som kontrollgrupp. 
Därefter påbörjades träning med de fyra 
som startat som kontroller medan de som 
fått träning nu hade en period utan trä
ning. Styrketräning av läpparna genom
fördes 16 min/dag, fem dagar i veckan 
med uppföljning var fjärde vecka. Vid 
utvärderingen användes kvalitativa och 
kvantitativa undersökningsmetoder som 
först utvärderats i en metodstudie. Läpp
rörlighet mättes med datorbaserad 3D 
videoanalys och läppstyrka med läpp
kraftmätare. I metodstudien (Studie III) 
ingick 50 friska vuxna och 23 vuxna med 
diagnoser som medför påverkan på 
mimisk muskulatur. 
 Samtliga med DM1 hade påverkan 
på mimiken. Talförståeligheten var påtag
ligt reducerad hos 30 patienter (60 %), 
efter exkludering av sex patienter som 
saknade tal. Majoriteten hade måttlig till 
svår nedsättning av läppfunktion (76 %), 
tungrörlighet (52 %) och läppkraft (69 %). 
Avvikande produktion av bilabiala och 
dentala konsonanter var vanligt. Famil
jerna rapporterade problem med ät och 
drickförmåga (52 %) och dregling (37 %). 
Oralmotorisk dysfunktion var mest ut 
talad hos personer med medfödd DM1 

och pojkar var mer drabbade än flickor. 
Förståelighet, ät och drickförmåga samt 
salivkontroll förbättrades under barn domen 
för några patienter. Det skedde en signifi
kant försämring av mimiken, särskilt hos 
patienter med den barndoms debuterande 
formen av DM1, men försvagningen mani
festerades också som nedsatt förståelighet 
och ökad dregling. De undersöknings
instrument som ut värderades bedömdes 
vara tillförlitliga och kliniskt relevanta 
och kunde därför användas för utvärde
ring av behandling som ett komplement 
till kvalitativa metoder. Sju av åtta som 
ingick i behandlingsstudien fick starkare 
läppar men inte  förbättrad läppfunktion.
 Orofaciala funktionsnedsättningar i 
form av avvikande mimik, talsvårigheter, 
ätsvårigheter och dregling är vanligt före
kommande hos barn och ungdomar med 
DM1. Både förbättring och försämring av 
dessa funktioner kan ses under uppväx
ten. Försämring av mimiken är ett tydligt 
tecken på fortskridande muskelsvaghet. 
Barn och ungdomar med DM1 kan få 
starkare läppar genom träning. Starkare 
läppar leder dock inte automatiskt till för
bättrad läppfunktion.

teXt: Lotta Sjögren

Starkare läppar vid dystrofia myotonika
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Afasifyren och Teamområde 12 ingår i 
Stöd och Serviceenheten. Denna enhet 
ligger under Omsorgsnämnden. Stöd och 
serviceenheten består av 13 olika team
områden. Dessa är indelade i teamom
råden för Boenden, Daglig Verksamhet, 
Personlig assistans samt teamområde 12. 
Teamområde 12 består i sin tur av Hälso 
och sjukvårdsteamet samt Afasifyren. I 
teamområde 12 arbetar två (!) logopeder. 
Även inom Barn och utbildningsförvalt
ningen i Kristianstad har man sedan 2004 
anställt en logoped på 100 %. 25 % av 
tjänsten är förlagd på en språkförskola 
och resterande del av tjänsten innebär 
handledning till personal i förskolor och 
skolor. 
 Stöd och Serviceenheten servar per
soner inom alla personkretsar. Person
krets 2 och 3 finns framförallt inom per
sonlig assistans, men även inom boende 
och daglig verksamhet (psykiatri). Vi har 
dock inte många deltagare från person
krets 2. Inom Daglig Verksamhet finns 
cirka 400 brukare och inom boenden 
med särskild service cirka 220 personer. 
Antalet anställda är cirka 850. 

Afasifyren
Afasifyren är en dagverksamhet för per
soner med afasi. Verksamheten består av 
en logoped, Cecilia Thorén, en arbetste
rapeut samt frivillig kraft från den lokala 
Afasiföreningen. Afasifyren är nästintill 

Logopedverksamheten  
inom Kristianstad kommun

unik i sitt slag i Sverige idag. Verksam
heten ses som en naturlig fortsättning på 
rehabiliteringskedjan vid förvärvad hjärn
skada.
 Logopediska insatser efter förvärvad 
hjärnskada erbjuds i Sverige idag i regel 
endast inom landstinget. Den traditio
nella logopediska terapi som bedrivs på 
sjukhusen runt om i landet är i de flesta 
fall riktad mot det aktuella funktions
hindret. I detta fall språket. På Afasifyren 
erbjuder vi ett vardagsnära komplement 
till den traditionella logopediska terapin. 
Vi sysslar alltså främst med kommunika
tiv träning på aktivitets samt delaktig
hetsnivå. 
 Den kommunala rehabilitering som 
erbjuds efter utskrivning från sjukhus 
består enbart av arbetsterapeut och sjuk
gymnast. Detta innebär att den logope
diska träningen i många fall uteblir då 
patienten blivit utskriven från sjukhuset. 
Av just denna anledning är Afasifyren ett 
så viktigt led i rehabiliteringskedjan.  
 Afasifyren i Kristianstad startades 
upp1996. Verksamheten drevs då i sam
verkan av kommun och landsting. Sedan 
begreppet ”Hälsoval Skåne” infördes av– 
 slutade landstinget sitt engagemang med 
motiveringen; ”en del av Skåne får/kan 
inte premieras ekonomiskt”. Idag är alltså 
Kristianstad kommun ensam huvudman 
för Afasifyren. Verksamhetens existens är 
dock i högsta grad beroende av den  lokala 

Afasiföreningen. Denna bidrar med fri
villig arbetskraft som bland annat står för 
städning av lokaler samt daglig drift. Afasi
föreningen driver även sin verksamhet i 
samma lokaler som Afasifyren, vilket 
underlättar ett nära samarbete oss två 
emellan. Samarbetet med Afasiföreningen 
är av största vikt då Afasifyren har 
begränsade ekonomiska resurser. Varje år 
fattas nya politiska beslut om huruvida 
verksamheten ska finnas kvar i kommu
nen. Afasifyren kan dock anses vara en 
ekonomisk besparing för kommunen då 
majoriteten av deltagarna ej behöver hem
tjänst eller personlig assistent under deras 
vistelse på Afasifyren, vilket de hade behövt 
om de hade vistats i sina hem. De del
tagare som kommit långt i sin egen re 
habilitering fungerar även som så kallade 
”peer helpers”. Detta innebär att de funge
rar som modeller för de andra deltagarna. 
Detta kan gälla allt ifrån kommunikation 
till hur vår verksamhet fungerar. Vid behov 
hjälper deltagarna även varandra med 
stöttning vid exempelvis måltider och 
toalettbesök
 Verksamheten på Afasifyren är upp
byggd utifrån studiecirklar där alla for
mer av kommunikation främjas och upp
muntras. Träning sker bland annat i form 
av bok och tidningsläsning, kommunika
tionsgrupper samt individuell dator
träning. Mycket av träningsmaterialet är 
sådant som deltagarna själva tar med sig 
till Afasifyren. Detta kan exempelvis 
handla om brev från Försäkringskassan, 
Rehabansökningar som ska fyllas i eller 
telefonsamtal som deltagaren behöver 
stöd vid. Afasifyrens verksamhet är i 
största grad influerad av Aura Kagans syn 
på individer med afasi. Det är även här 
begreppet ”peer helpers” myntats. Är ni 
intresserade av att veta mer om Aura 
Kagan och hennes arbete följer här en 
länk: http://www.aphasia.ca.

Vem får komma till Afasifyren?
Afasifyrens verksamhet är gratis för den 
egna kommunens invånare. Närliggande 
kommuner kan i sin tur köpa platser. För 
att kunna delta i Afasifyrens aktiviteter 

Kristianstad kommun ligger i nordöstra Skåne. Kommunen har ungefär 
78.000 invånare. I kommunen finns bland annat ett Riksgymnasium för 
personer med rörelsehinder, Afasifyren och teamområde 12.  

Omsorgsnämden

teamområden 
för boenden med 
särskild service

teamområde för 
daglig Versamhet teamområde 12

personlig assistans
Stöd- och service-

enheten
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måste vissa kriterier uppfyllas. Deltaga
ren ska vara självständig i ADL eller ha 
möjlighet att få hjälp med detta av exem
pelvis personlig assistent, hemtjänst eller 
ovan nämnda ”peer helpers”. Hjärnska
dan får heller inte orsaka större trötthet 
än att deltagaren kan medverka i aktivite
terna på Afasifyren. Deltagaren bör slut
ligen ha en viss social kompetens, i den 
mån att denne kan medverka relativt väl i 
våra gruppaktiviteter. 
 Hur mycket tid man får lov att vistas 
på Afasifyren är otroligt individuellt. Innan 
en deltagare börjar på Afasifyren hålls ett 
studiebesök, för att deltagaren ska kunna 
få en inblick i verksamheten och därefter 
besluta sig för om denne vill deltaga i 
verksamheten. Ett individuellt schema 
sätts sedan upp av deltagaren och oss på 
Afasifyren. I största möjliga mån försöker 
vi uppfylla intresse och behov, men på 
grund av stort tryck på verksamheten kan 
tyvärr ej alla önskemål uppfyllas till fullo. 

Logopedens roll
Den logopediska rollen består i att 
antingen erhålla överrapportering av ut 
redning från sjukhuset eller utföra egen 
utredning av individens svårigheter. Där
efter ska lämpliga gruppaktiviteter väljas 
ut samt datorträning anpassas till den 
aktuella individens behov. Anpassningar 
sker fortlöpande under deltagandets gång 
och anpassas efter deltagarens utveckling. 
Jag som logoped är även ansvarig för 
ordination, anpassningar och viss service 
av kommunikationshjälpmedel. I specifika 
fall kan individuell träning av tal och 
språk genomföras, men i de flesta fall 
”bakas” sådan träning in i de olika grupp
aktiviteterna. 
 Deltagarna får dessutom väldigt 
mycket ”gratis” träning i samband med 
fika och lunch och i pauserna mellan 
aktiviteterna då de har möjlighet att små
prata med varandra. Detta småprat är 
viktigt för oss och något som vi försöker 
att få till stånd mellan deltagarna, men 
kanske inte deltaga aktivt i själva. 
 Ibland kan den logopediska rollen 
kännas lite ”luddig”. Det är viktigt att sätta 
träningen i ett större perspektiv och att se 
de språkliga delarna i sitt sammanhang. 
Någon deltagare behöver exempelvis stöd 
i hanteringen av datormusen för att kunna 
använda sin epost och de pedagogiska 
datorprogrammen vi erbjuder. Det är då 
naturligt för mig som logoped att även 
vara ett stöd i denna träning för att få en 
röd tråd i aktiviteten.
 Utöver den verksamhet som bedrivs 
i direkt kontakt med deltagarna erbjuder 
Afasifyren även utbildning och föreläs
ningar till skolor, personal och anhöriga. 
Vill ni veta mer om Afasifyren besök gärna 
vår hemsida: http://asp.kristianstad.se/
kommunen/omsorg/afasifyren/index.asp.

och hur en kommunikativ miljö bör 
vara.Under hösten kommer jag, sjuk
gymnasten och en sjuksköterska delta i 
en utbildningsinsats tillsammans med 
en dietist. Utbildningen kommer att 
handla om kost och motion. 

3.  Handledning: Handledningen utgår oftast 
från ett specifikt ärende/en specifik per
son. Jag träffar hela personalgruppen 
regelbundet och ofta har personalen upp
gifter de ska utföra mellan gångerna. 
Ärendena kan skifta från att man inte 
vet hur man ska förhålla sig gentemot 
en brukare till att vi håller på att intro
ducera ett AKK. 

4.  Behandling: Jag har inte speciellt mycket 
individuell behandling, men försöker ha 
grupper när det går. Tillsammans med 
logopeden på Vuxenhabiliteringen har 
jag en kommunikationsgrupp. Gemen
samt för deltagarna i den gruppen är att 
de använder dator som ett redskap i 
kommunikationen. Alla har dock olika 
styrsätt och olika ”bilder”, från PCS
bilder via BLISS till text. En person 
använder dessutom tecken och en annan 
lite tal. 

Hälso- och sjukvårdsteamet
Hälso och sjukvårdsteamet består av 4 
sjuksköterskor fördelade på 3,0 tjänster,  
3 arbetsterapeuter, 1 sjukgymnast och 1 
logoped. 
 Det har funnits 20 % logoped på den 
här tjänsten under flera år. Jag, Monika 
Lindblad, har arbetat på tjänsten sedan 
sommaren 2007, men det var först som
maren 2009 som tjänsten utökades till 
100 %. Jag samarbetar mycket med Arbets
terapeuterna i teamet och även med logo
peden på Vuxenhabiliteringen.
 Eftersom jag servar Daglig Verksam
het och Boenden med särskild service 
varierar mitt arbete väldigt mycket. Per
sonerna jag träffar har mycket varierande 
diagnoser; utvecklingsstörning, autism, 
Asperger, rörelsenedsättningar och så 
vidare. Insatserna varierar såklart bero
ende på deltagarna men också beroende 
på utbildning och kompetens hos perso
nalen. En stor del av mitt arbete går ut på 
att utbilda och handleda personal. 

1.   Utredning: Tal, språk och kommunika
tionsutredningar. Bedömning av oral
motorik samt ät och sväljförmåga med 
mera.         

2.  Utbildning: Personalen ute i verksam
heten behöver utbildning för att kunna 
stötta brukarna på ett bra sätt. De 
utbildningar vi har just nu är en ½ dags 
utbildning kring grundläggande kom
munikation och Alternativ och Kom
pletterande Kommunikation (AKK) 
samt utbildning i Tecken som Alterna
tiv och Kompletterande Kommunika
tion (TAKK). I TAKK – utbildning dis
kuteras ofta vad kommunikation är 

Utredning

Logoped i Hälso- 
och Sjukvårdsteamet

Utbildning
Handledning

behandling
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Monika Lindblad och Cecilia thorén
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Rätten att kommunicera  
– gäller den även för personer med afasi?

oM KoMMUNIKAtIoNSbÖCKeR

AKK-insatser kan förbättra möjligheterna för personer med afasi att kommunicera och fungera  
i vardagen, om de ges på rätt sätt, det vill säga involverar nära kommunikationspartners och utformas  
efter personens önskemål och vardagliga kommunikationsbehov. en modell för detta har utarbetats  
i projektet Komm-A, Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi.

När personer med afasi i olika utsträck
ning berövas möjligheten till mellan
mänsklig kommunikation, när småprat, 
utbytande av artighetsfraser, samtal och 
diskussioner inte längre är en självklarhet 
i livet, behöver omgivningen ta ett större 
ansvar. Personer med afasi är skandalöst 
förbisedda och mycket utsatta. Då de 
drabbade är en tyst grupp med nedsatt 
autonomi som har stora svårigheter att 
föra sin egen talan behöver vi alla arbeta 
för att även personer med afasi ska ha rätt 
att kommunicera. 
 Det amerikanska logopedförbundet 
(ASHA) har tillsammans med brukar
organisationer formulerat kommunikativa 
rättigheter med utgångspunkt från FN:s 
konventioner:

1.  Rätten att fråga
2.  Rätten att välja
3.  Rätten att säga nej
4.  Rätten att ropa på och inleda samspel
5.  Rätten att få svar
6.  Rätten till hjälp och stöd
7.  Rätten att bli bekräftad
8.   Rätten till AKK (alternativ och 

 kompletterande kommunikation)
9.  Rätt till en kommunikativ miljö
10. Rätten att veta vad som händer
11. Rätten att tilltalas på ett värdigt sätt
12. Rätten att föra vettiga samtal

Alla människor har självfallet rätt att 
kommunicera och dessa rättigheter blir 
till omgivningens skyldigheter. Kommuni
kation kräver samarbete och ett samtal 
med en person som har kommunikations
svårigheter ställer följaktligen högre krav 
på samtalspartnern utan kommunikations
svårigheter. 
 
Don efter person
För att detta samarbete ska kunna fungera 
behövs det ibland att man har hjälpmedel 

att ta till. Till skillnad från de flesta andra 
funktionsnedsättningar finns inte så 
många hjälpmedel som utvecklats för afasi. 
Kommunikationsböcker är dock ett hjälp
medel som prövats men liksom vid all 
annan utprovning av hjälpmedel är det av 
yttersta vikt att hjälpmedlet indi vid
anpassas. Ingen skulle lämna ut ett gång
hjälpmedel på måfå till en person utan att 
kontrollera att det fungerar. Likaväl  
måste självklart kommunikationshjälp
medel svara upp till den enskilda indivi
dens behov och förutsättningar. En vanlig 
orsak till att AKK inte använts av perso
ner med afasi är att personen med afasi, 
utan att ha getts chans att vara delaktig, 
bara tilldelats ett kommunikationshjälp
medel, som inte varit individuellt anpas
sat och som inte introducerats som en 
hjälp för att förbättra personens vardag
liga kommunikation (SandtKoenderman, 
2004). Detta och andra missuppfattningar 
och förutfattade meningar har lett till 
obekräftade negativa uppfattningar om 
att AKK inte fungerar vid afasi. Studier 
(till exempel Jacobs, Drew, Ogletree & 
Pierce, 2004) har dock visat på motsatsen.
 
Från mall till personligt hjälpmedel
I ett magisterarbete i logopedi (Ellborg & 
Zechel, 2005) utfördes en AKKinterven
tion under fyra månader. En kommunika
tionsbok introducerades, utformades och 
följdes upp. Fem par mellan 51 och 77 år 
deltog i studien. En av personerna i respek
tive par led av kronisk afasi medan den 
andra utgjordes av partnern. Vid utform
ningen av kommunikationsboken utgick 
alla deltagare från samma mall, utformad 
av undersökarna, men under interventio
nens gång gjordes innehållet alltmer per
sonligt. Interventionen utvärderades sedan 
med The Communicative Effectiveness 
Index, Goal Attainment Scaling, observa
tionsschema och genom djupintervju. 
Resultaten visade att kommunikations

boken kunde förbättra den funktionella 
kommunikationen för samtliga deltagare 
och på flera olika sätt. Några av deltagarna 
hade tidigare fått prova en allmän kom
munikationsbok som inte fungerat och 
uttryckte att det var mycket viktigt att 
kommunikationsboken fick ett person
ligt innehåll. Deltagarna upplevde det 
också som viktigt och positivt att både 
personen med afasi och partnern hade 
varit delaktiga i interventionen och att en 
del av insatsen hade skett vid hembesök. 
 
Projektet Komm-A
2007 sökte och beviljades DART (Kom
munikations och dataresurscenter i 
Göteborg) och Afasiföreningen i  Göteborg 
projektmedel från Allmänna Arvsfonden 
för att i projektet ”KommA, Kommuni
kation med stöd av kommunikationsbok 
för personer med afasi” vidareutveckla 
datormallarna från examensarbetet och 
utvärdera arbetet med kommunikations
böcker, dels i logopedisk klinikverksamhet 
och dels i gruppverksamhet i före ningar. 
Detta projekt resulterade bland annat i 
ytterligare ett examensarbete (”Utvärde
ring av KommA, en modell för att arbeta 
med kommunikationsbok i logopedisk 
praktik” av Nyborg & Hens 2008). 
 Resultaten av detta examensarbete 
visar en tendens till positiv förändring av 
den afasidrabbades kommunikation. 
Deltagarparens inbördes kommunika
tion förändrades i vissa fall då de hade 
boken att tillgå. I några fall förändrades 
samtalspartnerns förståelse för den 
afasidrabbades svårigheter.
 
Kurs i att använda boken
KommA har som mål att öka möjligheter 
för personer med afasi att kunna kommu
nicera och vara delaktiga i samhället med 
hjälp av AKK i form av en kommunika
tionsbok.
 Ett problem inom svensk sjukvård 

�  �  
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ellborg, H., & Zechel, S. (2005). ”Vi skulle haft 
en sån från början” – utvärdering av hur personer 
med afasi kan förbättra sin kommunikation med 
AKK i form av en kommunikationsbok. Magister-
uppsats i logopedi, göteborgs Universitet. 

Jacobs, b., drew, R., ogletree, b. t., & pierce, 
K. (2004). Augmentative and Alternative  
Communication (AAC) for adults with severe 
aphasia: where we stand and how we can  
go further. Disability and Rehabilitation, 
26:21/22, 1231-1240. 

Lasker, J. p., & bedrosian, J. L. (2000).  
Acceptance of AAC by adults with acquired 
dis orders. d. R. beukelman, K. M. yorkston, &  
J. Reichle (red:er), Augmentative and alternative 
communication for adults with acquired  
neurologic disorders (ss. 107136). 
baltimore: paul brookes publishing Company.

Sandt-Koenderman, M. W. (2004). High-tech 
AAC and aphasia: Widening horizons?  
Aphasiology, 18:3, 245-263.

Simmons-Mackie, N., & damico, J. (1997). 
Reformulating the definition of compensatory 
strategies in aphasia. Aphasiology, 8, 761-781.

Simmons-Mackie, N. N. (2000). Social 
approaches to the management of aphasia.  
I C. M. Frattali, & L. e. Worrall (red:er),  
Neurogenic Communication Disorders:  
A Func tional Approach (ss. 162-188). 
New york: thieme New york.

Nyborg & Hens (examensarbete i logopedi 
2008) Utvärdering av Komm-A, en modell  
för att arbeta med kommunikationsbok i  
logopedisk praktik.

Under året som jag arbetat heltid på denna 
tjänst har mina uppdrag ökat i antal och i 
innehåll. Det finns ett stort uppdämt behov 
av logopedstöd ute i verksamheterna. 
 Många i personalen har till exempel 
gått kurser i tecken, men har inte kunnat 
applicera det i vardagen. Här tycker jag 
att logopeden har en stor uppgift att fylla 
genom att stötta personalen under en 
längre tid. I mina tecken/kommunika
tionsutbildningar träffar jag personal
grupperna ungefär en gång per månad, 
ofta tillsammans med arbetsterapeut. Vi 
tränar tecken, diskuterar kommunikation 
och pratar mycket om hur personalen 
kan få in tecken i vardagen. Min upp
levelse är att om personalgruppen inte 
använt tecken tidigare tar det nästan ett 
år innan det ”lossnar” och de använder 
tecken ledigt och spontant. Det är också 
då man börjar få gensvar från brukarna.

Blandade arbetsuppgifter
Förutom ovanstående så blir jag lätt invol
verad i diverse projekt … 

1.  Enkätundersökning i 5 grupp
bostäder. Jag är med i en projekt
grupp som ansvarar för att plocka 
fram frågeställningar, förbereda  
deltagarna och personalen. 

2.  Slussen. Är med i en projektgrupp 
som ska arbeta fram rutiner för att 
få ett mer samlat grepp om de  
del tagare som söker Daglig Verk
samhet. 

3.  Resurs för inköp av material,  
exempelvis spel och datorprogram.

Avslutning
Omsorgsförvaltningen i Kristianstad kom
mun har insett vikten av att ha logopeder 
i verksamheten. Det finns behov av fler 
logopeder och vi får ibland förfrågningar 
även från andra delar av Omsorgsförvalt
ningen. Ibland kan vi hjälpa till och 
ibland måste vi säga nej. Vi har trots allt 
begränsade resurser. Men sammanfatt
ningsvis tycker vi att Kristianstad  
kommun gör mycket för personer med 
kommunikativa funktionsnedsättningar. 
Insatser som man kanske inte får i så 
många andra kommuner. 

Vill ni veta mer?  
Tveka då inte att kontakta oss!

Monika Lindblad, 04413 63 06
Monika.lindblad@kristianstad

Cecilia Thorén, 04412 93 99
cecilia.thoren@kristianstad.se

▲

forts. från sida 9

idag är att det trots att det finns ett ökande 
intresse bland logopeder för att arbeta med 
AKKinsatser till personer med afasi, 
finns mindre möjligheter att erbjuda 
dessa då vårdtider och resurser minskas. 
Det är därför viktigt att utveckla lättill
gänglig kunskap och redskap/mallar för 
att underlätta att goda AKKinsatser ändå 
kan ges. Afasiföreningar och studieför
bund har med nedskärningar inom vård 
och rehabilitering fått en allt större bety
delse när det gäller träning och rehabili
tering i ett mer långsiktigt perspektiv.  
Det är därför också angeläget att det finns 
lättillgänglig kunskap om AKK för perso
ner med afasi som är riktad till denna verk
samhet, så att AKKinsatser kan erbjudas 
och stödjas i t ex cirkel/gruppverksamhet. 
Fördelar med intervention i studiecirkel
form är bland annat kostnadseffektivitet 
med många deltagare, tillfälle till att 
utveckla boken i ett naturligt kommuni
kativt sammanhang där man arbetar till

sammans med flera andra och därigenom 
får idéer från andra samt att överföringen 
kan understödjas så vardaglig använd
ning kan underlättas.
 Cirkelmodellen har prövats på lite 
olika sätt i Göteborg, Borås och Jönköping 
med övervägande positiva erfarenheter. 
Synpunkter som framkommit är att det 
varit positivt att arbeta i grupp, att anpass
ning till lokala förutsättningar kan vara 
viktiga och att det skulle vara värdefullt 
med en grundkurs ”att göra en kommuni
kationsbok” och en fortsättning ”att använ
da kommunikationsbok”. Kurs ledarna har 
varit mycket positiva till att få en färdig 
modell att utgå ifrån de har uttryckt att 
kursen känts konkret, ange lägen och 
meningsfull.
 Mer information om KommA, liksom 
de färdiga mallar som utarbetats, finns på 
DARTs hemsida www.dart-gbg.org.

teXt: Joana Kristensson

ReFeReNSeR

Källa: Texter av Gunilla Thunberg (Göteborg), Ann Ander (Göteborg), Anneli Schwarz (Borås), Amanda Nyberg (Göteborg)
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Projektet Logopedi i Öppna Vårdformer 
(LÖVprojektet) i Landstinget i Uppsala 
län i samarbete med länets kommuner, 
har som målsättning att ta fram en 
modell/modeller för insatser till personer 
över 65 års ålder med behov av insatser 
gällande förmåga att kommunicera eller 
förmåga att tugga och svälja, så länge 
insatserna behövs. Ett mål ur hälsopers
pektiv kan vara att kunna äta utan risk för 
felsväljning eller att kunna delta i samtal 
och samhällsliv. För att nå dit krävs insat
ser på olika organisatoriska nivåer såsom 
adekvata insatser till enskild individ, 
familjen och personens övriga nätverk, 
men även samverkan med den ideella 
sektorn samt insatser från kommun och 
landsting. 
 Att kunna vara delaktig kräver att vi 
som finns runt målgruppen skapar nöd
vändiga förutsättningar för delaktighet. 
För exempelvis personer som har nedsatt 
förmåga att läsa efter stroke kan det vara 
att anpassa skriven information och däri
genom skapa kommunikativa ramper, 
motsvarande avfasningen av trottoarkan
ter vid övergångsställen för personer i 
rullstol eller ljudsignalerna för dem med 
nedsatt syn. 
 En viktig insats som projektet lyft 
fram är stödet till närstående. Stödet är 
viktigt, dels för att tydliggöra samtals
partners viktiga roll för att underlätta del
aktighet i samtal för den som har problem 
med att samtala, dels för att, via insatserna 
till närstående, bidra till att stötta hans 
eller hennes eget hälsofrämjande.

Återta delaktighet
”Det offentliga rummet” är ett uttryck för 
mellanmänskliga mötesplatser och gäl
lande kommunikation skulle det kunna 

avse ett spektrum från en kort hälsnings
fras på gatan till medverkan i en politisk 
debatt. Att återta delaktigheten i det 
offentliga rummet för personer med 
kommunikationsproblem kan vara att 
skapa mötesplatser som anpassas så att 
konsekvenserna av kommunikativa pro
blem minimeras. I det arbetet har projek
tet samverkat med ideella sektorn såsom 
brukarorganisationer för olika handi
kappgrupper men även folkbildningen 
via samverkan med studieförbund. 
 Projektet är i full gång med insatser 
till enskilda, rådgivning till personal, 
utbildningsinsatser och ett initierat lång
siktigt samverkansarbete att stötta bil
dandet av kommunikativa mötesplatser, 
för tillfället i Enköping och Knivsta.
 När projektrapporten skrivs är det 
spirande försommar och 2010. Rappor
ten är under sammanställning under 
pågående projekttid för att kunna infor
mera om de goda resultaten och för att 
besvara frågorna kring vad projektet gör 
för en bredare publik än projektgruppen 
och projektets olika stödgrupper. Rap
porten beräknas vara klar i sommar.

Rätt till kommunikation
Att skapa en modell för logopediskt arbete 
utifrån personers unika behov utkristal
liserar olika delmodeller. De enskilda 
individernas behov känner inte av några 
förvaltnings eller boendegränser. Kom
munikationssvårigheter känner inte av 
skillnaden mellan ordinärt boende eller 
vård och omsorgsboende. Projektets insat
ser visar ökad kommunikativ möjlighet 
som resultat oavsett boendeform. Låt 
därför projektets erfarenheter och den 
kommande rapporten tjäna som en mur
bräcka för den enskildes rätt att via sin 

Lasse har afasi, men handlar själv på ICA
personalen i affären vet hur de ska stötta Lasses  
kommunikation så han får det han vill ha

Axplock ur rapportens resultatdel
Kommunikatörsnivå1 före och efter 
insats i gruppen personer med 
påverkad kommunikation visade  
signifikant högre nivå efter logo- 
pedinsats enligt Wilcoxons test  
(z = 4,95, p < 0,001).

graden av sväljsvårigheter kunde 
skattas före och efter insats av  
logoped hos personer med enbart  
ät- och sväljproblem. Medianvärdet 
före insats motsvarade tydligt 
på verkad sväljförmåga och risk för 
hälsan. Medianvärdet efter insats 
motsvarade påverkad sväljförmåga 
men troligtvis utan risk för hälsan. 
Skillnaden före och efter insats var 
statistiskt signifikant enligt Wilcoxons 
test  (z = 5,01, p < 0,001).

1garrett, K., & Lasker, J. 2005. Adults with 
severe aphasia. I beukelman & Miranda 
(eds). Augmentative and Alternative 
Communication: Supporting Children 
and Adults with Complex Communication 
Needs, 3rd edition. baltimore. brookes 
publishing Co.

kommunikation återta sin plats i det 
offentliga rummet; och att via insatser vid 
ätproblem möjliggöra för personer oav
sett boendeform få i sig mat på ett säkrare 
sätt. 

För LÖVprojektet

Eva Sandin, Länslogopedin,  
Akademiska sjukhuset, Uppsala

eva.m.sandin@akademiska.se 

Insatser i sjukvård baseras på risk- och sjukdomsfaktorer (patogenes). 
Att återfå hälsa eller få tillgång till de verktyg som främjar hälsa  
(salutogenes) är några mål för insatser eller behandling för personer 
med sjukdom eller sviter av olika skador. 



13LogopedNytt 5/10

Bakgrunden till projektet
Kommunikationssvårigheter efter stroke eller vid neurologisk 
sjukdom kan vara livslånga problem. Ätsvårigheter av samma 
sjukdomsskäl kan ge sjukdom såsom lunginflammation eller 
risk för malnutrition. Innan projektstarten 2007 ebbade logoped-
insatserna ut efter akutskedet för personer med stroke. Sex 
månader efter stroke gavs inga insatser på grund av resursbrist. 
personer över 65 år var speciellt drabbade. Insatser i ordinärt 
boende kunde bara ges i begränsad omfattning och då inom 
Uppsala kommun. Insatser i vård- och omsorgsboenden gavs ej.
 Via projektmedel från Socialstyrelsen skapades förutsätt-
ningar för ett projekt med uppdrag att ”Utveckla en ny modell 
med ”logopeder i öppna vårdformer” med förstärkning av 2,0 
logopeder i samverkan mellan Akademiska sjukhuset, primär-
vården och länets kommuner i syfte att länka ihop vårdkedjan 
så att rehabiliteringen fortsätter tills patienterna är färdigbehand-
lade. Målgrupp är äldre strokepatienter och äldre patienter 
med progredierande neurologisk sjukdom (t. ex. parkinson, MS, 

ALS eller Huntingtons sjukdom) med kommunikationsstörning 
och/eller sväljningssvårigheter.” (från beslutet 2006). ”... logope-
derna kommer också att arbeta med att förbättra patienternas 
kost och nutrition i ett teamsamarbete.” Ansökan utarbetades i 
samverkan mellan länets kommuner och verksamhetsföreträ-
dare inom Akademiska sjukhuset, Lasarettet i enköping och 
primärvården.
 projektet startade med medel motsvarande cirka 2 tjänster. 
Strax efter projektstarten tillsköts ytterligare medel. Under 
 projektets gång har därför mellan 3 och 6 personer vid samma 
tidpunkt varit helt eller delvis anställda i projektet. Samman-
taget har 13 logopeder varit delaktiga i projektet.

Under Almedalsveckan kommer delar av projektet att 
presenteras. 

den 7 maj 2009 ordnade  
Institutionen för neurovetenskap  
i Uppsala för andra året i rad ett 
dysfagisymposium med inriktning 
på neurologiskt betingade  
sväljningsproblem hos vuxna. 
Initiativtagare var även denna gång 
logopedprogrammets universitets-
lektor i Uppsala Margareta 
Jennische och logoped Margareta 
gonzalez-Lindh, Logopedmottag-
ningen, gävle sjukhus. 

Inbjudna föreläsare för dagen var de engel
ska logopederna Paula Leslie och Hannah 
Crawford, båda dysfagilogopeder verk
samma inom klinik, undervisning och 
forskning – Paula Leslie i Pittsburg, USA 
och Hannah Crawford i Durham, England.

Kliniska och instrumentella sväljnings
bedömningar stod i fokus för dagen och 
diskuterades utifrån ett brett perspektiv, 
allt ifrån logopedens roll i undersöknings
förfarandet till patientriktade åtgärder 
och etiskt förhållningssätt. Vi fick ta del 
av många intressanta patientfall, både 
från föreläsarnas gedigna erfarenhets
bank men också från några av deltagarna 
som anammat inbjudan att ta med egna 
patientfall och dokumentation från instru
mentella undersökningar (VFSS). 
 Dagen avrundades med diskussion 
rörande vår egen hemmafront – om beho
vet att skapa nationella riktlinjer i Sverige 
för patienter med sväljningssvårigheter. 
Att behovet finns och är angeläget för ett 
likvärdigt omhändertagande oavsett hemort 
och sjukhustillhörighet var vi alla ense 
om, hur det sedan skall göras på bästa 
och effektivaste sätt återstår att fundera 
över. Att utarbeta gemensamma riktlinjer 

dysfagisymposium  
                – ny tradition i Uppsala!

via utbildningsorterna var ett förslag som 
kom upp och det kan ju vara en fruktbar 
väg att gå.
 Att Uppsala skall bli ett säte för åter
kommande dysfagisymposier återspeg
lades i Margareta Jennisches välkomsttal 
till oss som inleddes med öppningsorden  
Once is an occasion, twice is a tradition. 
Jag riktar ett varmt och stort tack till 
 Margareta Jennische och Margareta 
 GonzalezLindh för ett välplanerat och 
givande symposium som jag hoppas skall 
återkomma i liknande form många, 
många gånger framöver – i sann traditio
nell anda. 

Gunilla Zaar, Leg logoped
Danderydsgeriatriken

Danderyds sjukhus, Stockholm
gunilla.zaar@sll.se
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Utsikt över centrala Chicago från 94:e våningen i Hancock building

Röstinspiration   i
Kursrapport om Lessac-Madsen 
Resonant Voice Therapy, LMRVT

��ica�o

Kursledaren Kittie Verdolini masserar Helena olsson Kittie Verdolini tillsammans med artikelförfattarna
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Vi har med glädje införlivat det nya men 
har också känt att vi har ett behov av att 
återkomma till själva ”rösthantverket” och 
få ny inspiration. År 2006 gavs en kurs 
om röstbehandlingsmetoder i Pittsburgh 
där två av oss deltog. Bland annat togs 
LMRVT upp och den metoden blev en 
stor inspirationskälla i patientarbetet. I 
mars 2010 anordnades en LMRVTkurs i 
Chicago med möjlighet att bli certifierad 
och vi bestämde oss för att åka dit.
 LMRVT, LessacMadsen Resonant 
Voice Therapy, är en röstbehandlings
metod som utarbetats av Kittie (Katherine)
Verdolini Abbot. Dr Verdolini är profes
sor i Communication Sciences and 
 Disorders på universitet i Pittsburgh och 
har varit en intensivt verksam röstforskare 
och logoped sedan 80talet.

What
Kursen anordnades av Multi Voice 
Dimensions och varade i tre dagar. ”What” 
(fysiologin), ”How” (inlärningen), ”If ” 
(”compliance”) var innehållet under de två 
första dagarna och ”Energy” den tredje.
 ”What” handlar om målet för be
handlingen som är att patienten använ
der ”Resonant Voice” – ”easy and clear” 
och hållbar. Den stämbandsslutning som 
är eftersträvansvärd här är enligt Dr 
Verdolini’s studier en där stämbanden 
nätt och jämnt vidrör varandra vid pro
cessus vocalis. Detta menar Dr Verdolini 
kan uppnås om man under fonation kän
ner vibrationer i ansikts och skallbenen.
”Vocal hygiene” är en annan viktig 
 komponent och här behandlas ”hydra
tion, inflammation and screaming”. Dr 
Verdolini nämnde en pågående ”skrik
studie” där man utvärderar bästa sätt att 
återhämta sig efter att man har över
ansträngt rösten genom att använda för 
stark intensitet. Man jämför röstvila, 
 prata eller öva enligt LMRVT. Resultaten 
tyder på att röstvila är bra men att 
LMRVT är ännu bättre.
 Innehållet i själva behandlingen är 
uttalad användning initialt av nasala kon
sonanter – i uthållna toner, glissandi, 
med vokaler i stavelsesekvenser, med 

monoton sångton och vidare till talinto
nation. De frågor som ska kunna besva
ras jakande av patienten när de använder 
rösten i övningarna är: ”Is it easy?” samt 
”Do you feel vibrations in the front of 
your face?” Påfallande för en svensk logo
ped är att arbete med andningen inte 
ingår i själv metoden, däremot inleds 
behandlingen med stretchövningar för 
nacke, hals och käke.

How and If
”How” och ”If ” är nog ändå det vi funde
rat mest kring efter kursen och som berör 
även andra logopediska områden. Hur 
går egentligen motorisk inlärning till? 
Här berördes sådant som typen av 
instruktioner till patienten, uppmärk
samhetens fokus, typen av feedback, och 
skillnaden mellan ”performance” och 
inlärning. 
 Och vilken ”compliance” visar patien
ten, det vill säga i vilken grad tar patienten 
till sig och följer råd och instruktioner? 
Ordet är svåröversatt och vi har sins
emellan börjat använda det engelska. 
Kanske ”följsam” eller ”samarbetsvillig” 
är vad vi närmast har på svenska?
 Olika faktorer som kan påverka 
compliance togs upp och här dök ett 
annat svåröversatt men viktigt begrepp 
upp: ”selfefficacy” (kanske ”självtillit” i 
förhållande till en specifik uppgift) som 
ska vara av stor betydelse för compliance. 
Dr Verdolini nämnde en pågående studie 
där lärare med röstproblem genomgått en 
kort röstskola och där deras selfefficacy 
påverkades negativt om ”abuse/misuse
language” det vill säga negativt laddade 
ord runt röstanvändningen användes 
under röstutbildningen. Återkommande 
tema i studier om compliance är enligt Dr 
Verdolini att compliance ökar om det är 
en aktivt delaktig patient. 
 Själva metoden LMRVT är tämligen 
strikt: man följer en manual, antalet 
behandlingar är fixt (8), vissa moment 
måste ingå, patienten fyller i övnings
protokoll. Dock betonade Dr Verdolini 
att röstarbetet har karaktären av pro
blemlösning (”troubleshooting”) och att 

logopeden, manualen till trots, måste 
kunna följa ”ingivelser” och plocka in de 
moment som man märker, ser eller hör 
att patienten behöver.

Energy, Chi och Chakra
”Energy”dagen berörde dessa andra 
moment och var enligt Dr Verdolini själv 
ett ”funky” tillfälle, mindre vetenskapligt 
förankrat. Här dök betydelsen av Lessac 
(Arthur) och Madsen (Mark) upp. De är 
röstlärare från teater respektive sång
världen och Dr Verdolini har arbetat med 
dem båda. Dagen behandlade Chi (kine
sisk medicin), chakran (indisk filosofi), 
massage, arbete med rörelser och med 
fonems ”energi” i texter. Vi fick här arbeta 
praktiskt med övningarna.
 Under dessa tre mycket komprime
rade och intensiva dagar fick vi med oss 
spännande infallsvinklar, litteraturhän
visningar och frågor att fundera vidare 
på. Kursen utlovade även en manual för 
barn men den var tyvärr inte klar ännu. 
Den kommer troligen att ”släppas” i 
december 2010 på en konferens i Florida 
så intresserade kan hålla ögonen öppna!
 Vi tycker oss ha märkt att röstlogo
pedi inte prioriteras så högt i Sverige. Det 
kan därför vara slitsamt att vara röstlogo
ped. Som ett exempel är röstlogopedi 
inom ramen för Vårdval Stockholm det 
lägst betalda området samtidigt som kraven 
på vår kompetens är ständigt växande. 
För att få verksamheten att ”gå runt” ten
derar därmed arbetsbelastningen att bli 
hög. Desto viktigare är det att inte tappa 
modet och arbetslusten utan finna nya 
inspirationskällor – och vi fick i och med 
den här resan en rejäl ”kick”!

teXt: Leg logopeder
Ulrika Nygren, Logopedkliniken,  

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Helena Olsson och Anna Stenlund Tyrén, 

Söderlogopederna

Röstlogopedi är ett roligt och angeläget arbetsområde som vi verkligen 
brinner för och där det händer mycket nytt! Sedan några år tillbaka är till 
exempel röstergonomi ett spännande arbetsfält, nya röstanalysmetoder 
börjar bli allmänt använda och röstackumulatorer (dosimetrar) tas i bruk. 
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Under året har 16 logopeder från 
Växjö i söder till Lycksele i norr 
gått en 15 hp-kurs på Karolinska 
Institutet, Läs- och skrivprocessen 
– fördjupningskurs för logopeder. 
Vi hade alla olika lång erfarenhet 
både som logopeder och inom 
dyslexiområdet. Kanske var det 
därför utbytet blev så givande. 

Brett upplägg
I kursen ingick för varje deltagare att 
redovisa en vetenskaplig artikel, vilket var 
särskilt givande. Det gjorde att man som 
kursdeltagare på kort tid kunde uppdatera 
sig i de senaste rönen inom dyslexi. Inte 
minst morfologins betydelse lärde vi oss 
mera om. Också de studier som den fin
ska forskargruppen på Jyväskylä univer
sitet, med Heikki Lyytinen i spetsen, har 
publicerat var mycket intressanta. De har 
bland annat mätt hjärnaktivitet med så 
kallat ERP (Event Related Potentials), på 
nyfödda barn med hereditet för dyslexi 
och funnit att de barn som uppvisar en 
atypisk högerhemisfärsrespons som ny 
födda, presterar klart sämre vid test av 
fonologisk medvetenhet i 6årsåldern. 
Barn med hereditet som inte hade denna 
atypiska aktivitet, utan typisk vänster
hemisfärsaktivitet, uppvisade inga språk
liga svårigheter vid samma ålder.
 Psykolog Ove Almqvists föreläsningar 
måste nämnas särskilt. Denne man sitter 
inne med enorma mängder kunskap om 
testförfarande, teorier bakom olika tester 
mm och presenterar det som om det vore 
världens enklaste. Glädjande nog åter
kom han vid flera tillfällen under kursens 
gång och de sista tillfällena tog han inte 
ens fram sitt manus/PPpresentation utan 
byggde föreläsningen utifrån våra frågor. 
Fantastiskt och oerhört lärorikt!
 Sammanfattningsvis var föreläsning
arna mestadels av god kvalitet även om 
ett fåtal var lite för basala innehållsmäs
sigt. Allra mest tid i anspråk tog den upp
sats som varje deltagare slutligen skulle 
skriva.

Stora skillnader i landet
Slående var att skillnaderna mellan olika 

delar av landet är mycket stora vad gäller 
både utredning av dyslexi och förskriv
ning av kompensatoriska hjälpmedel. 
Vissa landsting har åtagit sig både och, 
medan man på andra ställen måste förlita 
sig till den enskilde elevens skola för att få 
utredning och eventuellt hjälpmedel. En 
del kommuner har inga riktlinjer alls och 
tyvärr saknas logopedkompetens alldeles 
för ofta.  Här finns mycket att göra!
 Alla våra diskussioner i gruppen till
sammans med kursledarna bidrog till ett 
stort kunskapsutbyte i en fantastisk atmos
fär, där ingen fråga eller kommentar var 
för enkel eller onödig. Det är spännande 
vad gruppdynamik kan göra för inlär
ning. Vi knöt många nya kontakter med 
varandra och ett informellt mininätverk för 
dyslexilogopeder från kursen har redan 
bildats. En återträff planeras i höst.
 De uppsatser som var och en har skri
vit kommer att publiceras på www.spsm.se, 
Specialpedagogiska Skolmyndighetens 
hemsida. 

Skollogopeder behövs
Detta var en intressant och givande kurs 
med bra diskussioner och faktiskt många 
glada skratt mellan varven, vilket bidrog 
till den goda stämningen. Kontentan av 
kursen: vi logopeder behövs definitivt i 
skolans värld, där vi kan tillföra en unik 
kompetens, som ingen annan yrkesgrupp 
har. I samarbete med lärare, speciallärare, 
specialpedagoger är jag övertygad om att 
vi skulle kunna göra livet lättare för alla 
elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
 Tack till Ulla och Ylva för ert engage
mang!

teXt oCH bILd: Birgitta Rosén Gustafsson, 
Linköping

Läs- och skrivprocessen 
– fördjupningskurs för logopeder, Karolinska Institutet, 15 hp

Kursledarna ylva Segnestam och ...

Kursdeltagarna Anna-Karin thorsell och  
Moa Hyltefors Nyström

... Ulla Föhrer

Kursledare var logopederna Ulla Föhrer 
och Ylva Segnestam. De har båda stor 
kunskap inom området och dessutom 
lång erfarenhet och en entusiasm inför 
ämnet. Därför lyckades de bra med att få 
ihop ett varierat program.  Fyra intensiva 
veckor, spridda i tiden från oktober till 
mars, tillbringade vi på Huddinge sjuk
hus. Upplägget som sådant var föredöm
ligt eftersom vi fick möjlighet att koncen
trera oss en vecka i taget på ämnet. Däre
mellan tillkom förstås egna studier. 
 Innehållet i kursen var brett med allt 
ifrån teoretiska föreläsningar av forskare 
inom läs och skrivområdet till represen
tanter från föräldraföreningar, vilka kunde 
spegla hur den enskilde individen med 
dyslexi upplever funktionsnedsättningen, 
nog så intressant. Kompensatoriska hjälp
medel fick vi också höra om. En del special

pedagoger som arbetar ”på golvet” var 
verkligt intressanta att lyssna till, kanske 
särskilt för de logopeder som inte själva 
arbetar i skolan, då flera exempel från 
verkligheten togs upp. Barnboksförfatta
rinnan Helena Bross, som själv har dys
lexi, var vår hemliga gäst den sista dagen.
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It Takes Two to Talk vänder sig till föräldrar, 
och andra närstående, som har barn med 
stora expressiva och/eller impressiva språk
svårigheter. Kursen ger föräldrarna mer 
kunskap om hur de kan hjälpa sina barn 
vidare till nästa kommunikationsnivå. 
Det är bra med en tidig insats som inrik
tar sig på att språkstimulering bäst sker i 
helt vardagliga situationer. 

Fånga ögonblicket
Små barn kommunicerar oftast om saker 
som händer här och nu och därför får 
man fånga tillfället i flykten. Därför passar 
det så bra att språkstimulera till exempel 
när man hämtar tidningen, kokar gröt, 
går till förskolan, badar, läser bok. De 
personer som finns närmast barnen och 
känner dem bäst är de som har flest möj
ligheter att se barnens kommunikativa 
signaler. Det är viktigt att inte bara foku
sera på talade ord. En blick, ett skratt, en 
rörelse eller ett tecken är också sätt att 
kommunicera på.
 Hanenföräldrautbildning innehåller 

både grupptillfällen och filmning av för
äldrar och barn. De åtta grupptillfällena 
innehåller en blandning av praktiska 
övningar, filmexempel och filmanalyser, 
gruppdiskussioner och föreläsningar. 
Mellan varje tillfälle får deltagarna hem
uppgifter för att kunna praktisera de språk
stimulerande strategier som behandlats 
på kursen. Det finns en enkel och tydlig 
handbok för deltagarna att läsa i. Grupp
dynamiken är en tillgång. Föräldrarna får 
tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer 
med varandra. 

Roligt samspel
De första grupptillfällena handlar om sam
spel. Föräldrarna får i uppgift att sätta 
kommunikationsmål för barnet. För att 
målen skall vara realistiska måste man 
veta vilken språklig nivå barnet befinner 
sig på. Att förstå hur och varför barn 
kommunicerar är viktiga delar i den ana
lysen. En annan viktig del är att förståelse 
och uttryck är olika saker och att de inte 
alltid är på samma nivå hos barnet. Man 

får lära sig att till exempel observera och 
lyssna på barnet för att kunna följa bar
nets intresse. Det gör att man kan få ett 
roligt samspel som med tiden kan bli 
längre och längre. 
 De grupptillfällena som följer hand
lar om att lägga till språk till samspelet för 
att öka både förståelse och uttrycksför
måga. Föräldrarna får tillfälle att på olika 
sätt utforska hur man kan använda lek, 
böcker, musik och vardagsrutiner för att 
öka barnens språkliga förmåga.
 Under kursens gång träffar vi också 
föräldrarna och deras barn enskilt vid tre 
tillfällen. De gångerna filmar vi korta lek
stunder då föräldrarna praktiserar de stra
tegier som passar för just dem och deras 
barn. Sedan tittar vi tillsammans på fil
men och diskuterar hur förälderns kom
munikationsstil påverkar barnets kom
munikation och samspel. 

Väntan och lek
Det är spännande och intressant att se 
hur föräldrarna blir mer medvetna om 
sin roll som samtalspartner och hur det 
påverkar barnen. Några föräldrar har upp
täckt att deras barn tar många fler initia
tiv och stannar kvar längre i samspelet då 
föräldrarna är tysta och väntar. Att vänta 
är ett kraftfullt verktyg! Andra föräldrar 
har märkt stor skillnad då de kommit 
ansikte mot ansikte med sitt barn och del
tagit i lek. Att leka som ett barn med egen 
leksak och med lekljud kan för en del 
kännas lite ovant i början. 
 Även om man inte får tillfälle att leda 
en föräldrautbildning så är det en fantas
tisk fortbildning att delta i en workshop 
som anordnas av The Hanen Center. Vi 
är otroligt glada att vi har möjlighet att 
erbjuda föräldrar till språksena barn en så 
genomarbetad och riktad insats som It 
Takes Two to Talk. 

teXt: Anna Johansson och
Karin Kahn, leg logopeder

bILd: Anders Hellblom och Hanna Persson

Språkstimulans 
för föräldrar och barn
Vi är två logopeder som jobbar i enheten för barn- och ungdoms-
logopedi på talkliniken, danderyds Sjukhus Ab. För andra gången 
håller vi Hanen-föräldrautbildning It Takes Two to Talk®. det är en 
rolig utmaning!

It Takes Two to Talk®

Logopederna Karin Kahn och Anna Johansson
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Jag har en gammal mamma som behöver 
mycket hjälp för att få sin vardag att 
fungera. Det är skönt för mig att veta att 
jag finns i närheten och snabbt kan vara 
hos henne om något händer. Eller bara 
finnas till för henne för gemenskap och 
trygghet.

Minskade resurser i kommunerna
I vårt samhälle är det idag inte självklart 
att vi bor så nära varandra att vi kan hjälpas 
åt över generationsgränserna. Vi lever i 
en global värld där både utbildning och 
arbetsmarknad kräver att vi är rörliga och 
beredda att flytta på oss. När vi blir gamla 
ska vi bo så länge som möjligt hemma.   
Sedan när vi blir riktigt sjuka och hjälp
behövande så får vi komma in på särskilt 
boende. Det kan vara ett äldreboende 
eller sjukhem och de drivs i kommunal 
regi. Jag tror att man kan utgå ifrån att 
personalen är angelägen om att de boende 
ska ha det bra och trivas. Utbildningsnivån 
hos personalen höjs också sakta men 
säkert och idag är många vårdbiträden 
utbildade undersköterskor. Men kommu
nerna har många ansvarsområden och det 
sker hårda prioriteringar när det gäller 
var skattemedlen ska läggas. Därför har 
många kommuner minskat resurserna 
inom äldreomsorgen. De olika boende
enheterna får ta emot fler boenden med,   
i bästa fall, samma personalstyrka. Det 
händer att man även minskar antalet 
anställda trots överbeläggning av boende. 
Daglig verksamhet är inte vanligt före
kommande. Även om diskussioner förts i 
kommunerna om behovet av att kunna 
erbjuda någon form av daglig verksamhet 
så har det på många håll skrinlagts i tider 
av ekonomisk kris.
 De flesta människor som får afasi är 
äldre. Den vanligaste orsaken är att man 

får afasi efter en stroke och det drabbar 
oftast i högre ålder. Det blir en stor 
omställning för både den som får afasi 
och för de anhöriga. Kanske kan man bo 
kvar hemma om man har en maka/make 
som är så frisk så att man klarar situatio
nen. Men många personer som har afasi 
bor i särskilda boenden. 

Stora behov av kunskap  
hos personalgrupper om afasi
Har personalen någon kunskap om afasi 
så att de kan ge ett gott bemötande till 
personer med svårigheter att kunna kom
municera? Det är förstås olika. Naturligt
vis finns det personal som känner till afasi 
och som har erfarenhet och kompetens 
av denna funktionsnedsättning. Men 
många saknar erfarenhet. Det finns där
för ett stort behov av att vi från Afasiför
bundet och framför allt afasiföreningarna 
runt om i landet går ut och möter olika 
personalgrupper inom vård och omsorg 
och förmedlar vår erfarenhet till dem. 
Till vår hjälp har vi de två DVDfilmer  
som förbundet har tagit fram ”Diagnos 
Afasi” och  ”Bemötande Afasi” och som 
också har ett medföljande diskussions
häfte. Dessa filmer, som är på 17 minuter  
per film, är framtagna som en kunskaps
förmedling till olika personalgrupper. 
Syftet är att afasiföreningarna ska ta kon
takt med biståndshandläggare, ansvariga 
för särskilda boenden och kommunala 
hemtjänsten och be att få komma en till 
en och en halv timme för att berätta om 
afasi. Informationen ska inte behöva ta så 
mycket tid i anspråk för den redan tids
pressade personalen. Men den ger kun
skap om afasi. Eftersom det är en ganska 
stor genomströmning i personalgrupperna 
så kommer det alltid finnas ett behov av 
kunskapsförmedling.

På förbundet får vi ofta förfrågningar från 
personal som behöver kunskap om hur 
man kan ge stöd till personer med afasi i 
deras kommunikation. Vi blir glada när vi 
får dessa samtal. Att det finns personer 
som ger sig tid att söka kunskap och som 
bryr sig. Afasiförbundet är engagerat i ett 
projekt för att ta fram kommunikations
böcker för personer med afasi och deras 
närstående, som DART (Dataresursteamet 
i Göteborg) driver (se sidan 8). Det hop
pas vi även ska komma till nytta för 
 personer med afasi  som bor på särskilda 
boenden.

Regeringen vill införa lokala  
”värdighetsgarantier”
Regeringen har aviserat att de vill införa 
lokala ”värdighetsgarantier”. Dessa garan
tier ska visa vad äldre och deras anhöriga 
kan förvänta sig av den kommunala äldre
omsorgen. Regeringen har tänkt sig ett 
prestationsbaserat stimulansbidrag till de 
kommuner som frivilligt inför garantier. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för kommunerna. Vad som 
kommer ut av detta får vi se i framtiden. 
För att det inte bara ska handla om en 
förvaring av de äldre som är i behov av 
många insatser så är det viktigt att man 
får en livskvalitet även i livets slutskede. 
Att man blir sedd, att man blir bemött 
utifrån den erfarenhet och kompetens 
man har med sig genom livet och som 
finns kvar även om minnet ibland kan 
svikta och kommunikationen behöver stöd.

teXt: Marianne Åkerlund
Förbundssekreterare  

Afasiförbundet i Sverige 

Att någon förstår 
skapar trygghet
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Tid och plats
18–19 november 2010
Konferensen startar med inregistrering kl 09.00 den 18 november  
på Jönköpings Hotell & Konferens

Program torsdagen den 18 november
09.00–09.30 Registrering & kaffe
09.30–10.15  ”Bridging the Gaps” – hur kunskap kan omsättas till 

bästa möjliga för varje patient varje dag  
– Boel Andersson-Gäre, adjungerad professor och chef 
för Futurum, Landstinget i Jönköpings län.

10.30–12.25 Korta parallella föredrag (4x3 föredrag =12)
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.30  Implementering som politisk process – varför är det 

så svårt att förändra? – Marie Jansson Ph. D och  
lektor, Linköpings universitet.

14.40–15.05 Korta parallella föredrag (1x3 föredrag = 3)
15.10–15.30 Kaffe
15.30–16.55 Korta parallella föredrag (3x3 föredrag = 9)
17.00 After work med mingel 

Program fredagen den 19 november
08.30–10.00  Evidensvärdering vid Logopedkliniken, Karolinska  

Universitetssjukhuset – presentation av en mall och 
en metod. – Ing-Mari Tallberg, Med Dr och leg. Logo-
ped, Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska  
Institutet, Stockholm.

10.00–10.20 Kaffe
10.20–11.45 Korta parallella föredrag (3x3 föredrag = 9)
11.50–12.45 Lunch
12.45–13.40 Korta parallella föredrag (2x3 föredrag = 6)
13.45–14.00 Avslutning

Ekonomi
Konferensavgift inkl konferensmaterial, mat och kaffe för två dagar,
1.200:-/deltagare exkl moms.

Anmälan senast 1 oktober 2010
Du anmäler dig på www.lj.se/logopedi – klicka på ”Anmälan”

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om konferensen lämnas av Birgitta Henning, 
logopedmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,  
tfn 036-32 17 39, e-post: birgitta.henning@lj.se
Upplysningar om praktiska arrangemang: Anna-Karin Jeppsson, 
 Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, tfn 036-32 12 15,
e-post: anna-karin.jeppsson@lj.se samt på www.lj.se/logopedi

QULTURUM – i samverkan med logopederna, Landstinget Jönköpings län och Karolinska institutet, Stockholm inbjuder till  

Nationell konferens i logopedi 18–19 november 2010 i Jönköping
Aktuell logopedisk forskning och utvecklingsarbete i Sverige

Styrelse 2011–2013
Vill du vara med och påverka logopedyrkets utveckling? 
Känner du någon som passar bra till att jobba aktivt i Svenska Logopedförbundets styrelse? 
det börjar bli dags att fundera på detta inför nästa års mandatperiod som börjar i mars 2011. 
Hör av dig till valberedningen redan nu!
Vi sammanställer de nominerade, samt presenterar ett förslag till styrelse vid årsmötet i mars 2011.

Janna Ferreira, telefon 0732-55 88 73 Åsa Rundström, telefon 070-438 42 68
janna.ferreira@liu.se asa.rundstrom@ltdalarna.se
 
Åsa Mogren, telefon 0707-85 10 10 Maria törnhage, telefon 018-32 71 59
asa.mogren@vgregion.se maria.tornhage@akademiska.se
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Studentuellt

Från teori 
till praktik
Vi utbildas i hantverket logopedi. genom flera år av kunskapskorvstoppning lär vi oss  
att bli lösningsorienterade. Men vad gör vi när verkligheten inte följer skolboksexemplet? 
Ökad problematisering kring de utmaningar som väntar oss efterlyses som ett genom-
gående inslag redan i den tidiga undervisningen. 

Logoped: Utreder, diagnostiserar och be -
handlar kommunikationsproblem till följd 
av språkstörning, talstörning, röststörning. 
Arbetsområdet innefattar även sväljnings-
störningar. Den här definitionen som vi 
ofta möter under utbildningen kan tyckas 
vara enkel men verkligheten är som van
ligt något mer komplicerad.
 Under utbildningen får vi ofta ta del 
av snåriga fallbeskrivningar för att lära 
oss att kartlägga symptom och ställa diag
noser. Ändå är det svårt att föreställa sig 
hur komplex logopedens vardag kan vara 
innan man kommer ut på praktik. Till 
praktiken kommer man för att börja 
resan från logopedstudent till färdig logo
ped. Med sitt startpaket bestående av 
penna, block och anteckningar från pas
sande föreläsningar försöker man dämpa 
nybörjarnervositeten. 

Ingen enkel väg
Redan vid starten anar man någonstans 
att det inte finns några arketyper från skol
boken bland patienterna i väntrummet. 
Ganska snabbt känner man att de teore
tiska kunskaperna bara har tagit oss en 
liten bit på den långa vägen. Arbetet 
innebär ofta något mycket större än all

männa logopediska färdigheter. Många 
gånger behöver vi också visa prov på diplo
mati, magkänsla och intuition.
 Du kan tvingas att gå emot din egen 
övertygelse vad gäller lämpliga åtgärder, för 
att istället anpassa dig till de omständig
heter som råder i ett specifikt fall. Detta 
kan bli märkbart när du erbjuder insatser 
till ett sjukt barn men ändå möts av starkt 
motstånd. Inte för att föräldrarna inte vill 
sitt barns bästa, utan för att ingen insats i 
världen kan ge dem just vad de vill ha, ett 
friskt barn. 
 Du kommer troligtvis att hamna i 
kläm i många situationer. Det kan vara 
när en patient är besviken på bemötandet 
från någon av dina medarbetare. Vad gör 
du om kollegans förhållningssätt skiljer 
sig radikalt från ditt eget och att det finns 
risk att du trampar in på hans eller hennes 
territorium? Vad sätter du då i första rum
met? Patientens välmående eller trivseln i 
teamarbetet?

Fler verktyg i lådan
Min första handledare beskrev logopediskt 
arbete som ett hantverk. När jag uttryckte 
att jag kände mig begränsad eftersom jag 
saknade erfarenhet sa hon att jag just börjat 

skaffa mig verktygen. Det är svårt att 
utföra alla typer av hantverk om man 
bara har en hammare. 
 Jag har under mina praktikperioder, 
allt eftersom, erövrat fler verktyg även om 
lådan fortfarande är långt ifrån komplett.  
Det finns många verktyg som den teore
tiska utbildningen inte kan förväntas ge 
oss. Men många gånger får vi beskedet att 
”det här lär ni er när ni kommer ut på 
praktik”. Personligen hade jag önskat ett 
djupare och mer utvecklat resonemang i 
sådana sammanhang.
 Givetvis kommer yrkeslivet innebära 
besvärliga situationer och etiska dilemman 
där vi ställs mot väggen. Jag tror därför 
att vi skulle gynnas om utbildningen 
erbjuder en ökad problematisering runt 
scenarier som vi kan tänkas möta. Dessa 
diskussioner förekommer idag i koncen
trerad form inför och under praktiktjäns
terna, men jag skulle vilja att de också 
vävs in genomgående under utbildningen.

teXt: Maja Wennerberg
kurs XX, Göteborg
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Lediga platser & kurser

• HRK, Barnhabiliteringen i Kalmar söker

Logoped 

Heltid, vikariat fr o m 2010-10-11 och cirka ett år.    

Upplysningar 
Avdelningschef Ingrid Hulth, 0480-843 04,

ingrid.hulth@ltkalmar.se

Sista ansökningsdag 2 augusti.

Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb
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Södra regionens Kommunikationscentrum

Bygga och använda språk

– Bliss i AKK

Tror du att det är svårt att lära bliss? Filmen vill ge inspiration till att 

prova blisspråket, också där det inte är alldeles givet. Du får se hur 

samspelspartners gör för att på ett naturligt sätt i vardagen stödja 

språktillägnande som sker via bliss. Du får möta blissare i olika åldrar 

och på olika språklig och kognitiv nivå. Blisspråket kan fungera väl på 

olika nivåer – från enkla ettordsmeningar till avancerat språk. Du får 

också riktlinjer för hur man gör för att både börja och fortsätta med 

kommunikation via blissymboler. Filmen visar också hur viktigt det är 

att få möjlighet att träffa och samspråka med andra blissare.

Till filmen hör boken Bygga och använda språk – Bliss i AKK

(Heister Trygg, 2009, www.sokcentrum.se).

Film och bok är framställda för dig som arbetar professionellt med 

eller är anhörig/vän till en person som redan använder bliss eller som 

skulle ha glädje av tillgång till bliss som AKK, liten eller stor.

Medverkande: Axel med familj, Hörby och personal vid 

Trollbackens förskola, Hörby; 

Isak med familj, Kristianstad; 

Las och personal vid Korrebäckens förskola, Malmö; 

elever och personal vid Kyrkskolan, Hässleholm; 

Christoffer Hagdahl och Blissgruppen, Malmö; 

logoped Maud Rhodin, Eslöv. 

Manus: Boel Heister Trygg och Ida Andersson

Foto: Rolf Hamark Produktion

Redigering: Rolf Hamark och Gunilla Delving M

Omslag: Dahl Media

Framställning av DVD: Tapeman

Produktion: SÖK, Södra regionens Kommunikationscentrum

Filmens längd: 30 min

Filmen är textad på svenska och engelska

Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK), är ett kunskaps-

centrum kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation och be-

driver också gruppverksamhet för vuxna blissanvändare i Region Skåne. 

Innehållet tillhör SÖK och skyddas av upphovsrättslagen.

Copyright (tecknet för) SÖK, 2010.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

DVD

Bliss i AKK
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använda
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Bygga

Västmanlandsg 3, 214 30 Malmö

Order tfn 040-92 49 72

E-post sok@sokcentrum.se

www.sokcentrum.se
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Beställ på www.sokcentrum.se
Där hittar du mer information och beställningsformulär.

...eller mejla till sok@sokcentrum.se

Pris 259:-
[exkl moms och porto]

Boel Heister Trygg

TAKK
Tecken som AKK

Nu i ny utgåva!

Filmen: Pris 189:-
Boken: Pris 236:-

Paketpris: 400:-
[exkl moms och porto]

Nu har dvd-filmen kommit till 
”Bygga och använda språk – Bliss i AKK”

Sedan boken TAKK – Tecken som AKK 
utkom första gången 2004 har 

begreppet TAKK fått stor spridning, 
kunskapen har ökat och nya 

målgrupper har tillkommit. 

Boken är grundligt reviderad 
och innehåller aktuell termino- 

logi, kunskap och praxis... 

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Logoped 
till Vuxenhabiliteringen 
För mer information kontakta hälsopedagog 
Helena Dahlgren, 019-12 31 13.

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

www.orebroll.se/habjobb
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Kurskalendariet

European Clinical Specialisation in Motor 
Speech Disorders, postgraduate certificate

For more information on the course structure, content 
and organisation, as well as application procedures 
please visit the course website www.ecsmsd.eu 
or contact the course director Anja Lowit, on
a.lowit@strath.ac.uk, or +44 (0141) 9503531.
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(andra upplagan).

yorkston KM, beukelman dR. (2007). AAC intervention for progressive 
conditions: Multiple sclerosis, parkinson’s disease, and Huntington’s 
disease. I: beukelman dR, garrett KL, yorkston KM (red.) Augmentative 
communication strategies for adults with acute or chronic medical 
conditions. baltimore, Md: paul H brookes publishing Co.

Från vår grupp:
Ferm, U., Sahlin, A., Sundin, L. & Hartelius, L. (2009). Using talking 
Mats to support communication in persons with Huntington’s disease. 
Manuskript accepterat för publikation i International Journal of  
Language & Communication disorders, eprint ahead of time 7 oct.

Hartelius, L., Carlstedt, A., ytterberg, M., Lillvik, M. & Laakso, K. (2003). 
Speech disorders in mild and moderate Huntington’s disease:  
Results of dysarthria assessments of 19 individuals. Journal of Medical 
Speech-Language pathology 11(1), 1–14.

Hartelius, L., Jonsson, M., Rickeberg, A. & Laakso, K. (2010).  
Communication and Huntington’s disease: Qualitative interviews and 
focus groups with persons with Huntington’s disease, family members 
and caregivers. International Journal of Language & Communication 
disorders 45(3): 381–93. 

Saldert, C., Fors, A., Ströberg, S. & Hartelius, L. (2010a).  
Comprehension of complex discourse in different stages of 
Huntington’s disease. International Journal of Language &  
Communication disorders, eprint ahead of time 20 Jan.

Saldert, C. & Hartelius, L. (2010b). echolalia or functional repetition 
in conversation – a case study of an individual with Huntington’s 
disease. Manuskript inskickat till disability and Rehabilitation Special 
edition: Social perspectives in acquired communication disability.

Saldert C., eriksson e, petersson K, Hartelius L. (2010c). Interaction in 
conversation in Huntington’s disease: An activity-based analysis and 
the conversation partner’s view of change. Manuskript inskickat till 
Journal of Interactional Research in Communication disorders.

Pågående:
Hallberg, L. & Mellgren, e. (2010). Utvärdering av samtalsmatta som 
kommunikationsstöd i grupp för personer med Huntingtons sjukdom. 
examensarbetet kan redan nu laddas ner från dARts hemsida  
www.dart-gbg.org

Hemsidor:
Svensk Huntington-sida, där man också kan ställa frågor och beställa 
mer information: www.huntington.se
om samtalsmatta: www.talkingmats.com
europeiska Huntingtonnätverket: www.euro-hd.net/html/network

▲

forts. från sidan 5

en klokbok: 

”Sånger från 
          äldreomsorgen”
Här kommer ett tips om en mycket läsvärd bok. ”Sånger från 
äldreomsorgen” av Ragnar thorsie som debuterade redan 
1945 med en diktsamling ”emaljögat” och senare utgav 
”Nya sidor och dagsljus” 1952. Ragnar thorsie har omskrivits 
som ett kraftcentrum i modern svensk litteratur av bland 
annat professorn och akademiledamoten Kjell Aspmark i  
ett tal då Ragnar thorsie tilldelades Svenska Akademins 
Kungliga pris 2008. Under många decennier arbetade 
Ragnar thorsie inom statsförvalt ningen. efter pensioneringen 
har han återkommit som författare. Med ”Sånger från äldre-
omsorgen” gör Ragnar thorsie i sitt nittionde år ett särpräglat 
inlägg i den aktuella samhällsdebatten om åldrandets villkor 
i dagens Sverige.
 bokens omslag är en bild av ett lapptäcke som Ragnar  
thorsies mor Signe gjorde på sin ålders höst av lappar från  
klädesplagg som hon hade minne av från sitt långa liv. 
Ragnar thorsie säger: ”diktsamlingen ”Sånger från äldre-
omsorgen” skriven i min höga ålderdom, vill jag själv se 
som ett avspänt experiment, ett slags lapptäcke. dess stil 
ligger nära prosan, iakttagande, kommenterande, obekymrad 
om ambitioner, utan större anspråk, för det mesta med en 
vänlig syn på tingen. Snäll. Men allvarlig.”

Marianne Åkerlund
Förbundssekreterare

Afasiförbundet i Sverige

boKtIpS!
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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



➽   Om fællestræk og variation. 
Dansk avhandling om barn med språkstörning  
och preteritumböjning av verb.

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

Logopednytts redaktörer önskar alla en härlig sommar med sol, ledighet och lata bad! 
och när myggklådan går över och skrivklådan sätter i, så står vår brevlåda öppen och väntar … 

Manusstopp för nästa nummer är den 25/8. Vi ses igen i september!


