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N är Du får den här tidningen i Din hand ska den Europeiska Logopedida-
gen – den 6 mars – precis firas. Den Europeiska logopedidagen instiftades 
av CPLOL 2004 för att uppmärksamma och fira de kunskaper och färdig-

heter som vårt yrkeskunnande samlar. Ni i kåren har genom åren varit fantastiskt 
fyndiga när det gäller att komma på sätt att fira Logopedidagen – öppet hus på 
mottagningar och bibliotek, logopedbakelser, föreläsningar, låna en logoped, enkä-
ter och upplysningskampanjer på stan och så vidare. 

I år är det officiella temat för dagen, bestämt av CPLOL, ”Communication is 
More Than Fluency”. Vilket tema dagen firas under är 
mindre viktigt. Det viktiga är att dagen uppmärksam-
mas och det är jag säker på att Ni gör.

Vi i styrelsen vill som vanligt gärna att Ni hör av 
er och berättar hur just Ni har valt att fira den sjätte 
mars i år. Själv vill jag ta tillfället i akt och presentera 
Svenska Logopedförbundets nya logga. Så här kommer 

vårt förbund att ”se ut” i officiella sammanhang framöver:

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundet 
som är en del av DIK.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

Här är 
förbundets 
nya logga. 
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Och här under är en variant för patientientinformation.

Lycka till med firandet av den Europeiska Logopedidagen.
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5 Patienter med epilepsi 
 epilepsi kan påverka tal- och 

språkförmågor. det en brist att 
logopeder idag saknar tillräcklig 
kunskap om denna sjukdoms-
grupp, anser gunilla rejnö-Habte 
Selassie vid Sahlgrenska akade-
min i göteborg.

8 Svårt med siffror!
 Justin parry Weinfeld fick upp 

ögonen för dyskalkyli när han som 
logoped började arbeta med läs- 
och skrivsvårigheter. Många som 
sökte berättade att de också hade 
svårt att räkna, säger han.

9 Mat som smäter i munnen
 på arbetsmarknadsdagen i Lund 

hade tre av föreläsningarna logo-
pedisk inriktning och i en monter 
fanns kost för patienter med olika 
sorters ät- och sväljstörningar.

5

9

12

12 Volontär i Bangladesh
 Sofia portström arbetade som 

volontär i en särskola för barn med 
cerebral pares i bangladesh. Hon 
berättar om sina upplevelser och 
om den verksamhet som bedrivs av 
Crp – The Centre for the rehabi-
litation of the paralysed. 

18 Läpp- käk- gomspalt  
 barn födda med läpp- käk- 

gomspalt (LKg) har färre typer av 
konsonantljud i sitt joller jämfört 
med typiskt utvecklade barn. I  
forskningsartikeln redovisas en 
kartläggning av tidiga logopedin-
satser till barn som behandlats av 
Stockholms Kraniofaciala Team.
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This just in!
I detta nummer kan man läsa om ett 
par spännande exempel där logopeder 
behövs. 

gunilla rejnö-Habte Selassie upp-
märksammar i sin artikel på sidan 5 
tal- och språksvårigheter i samband med 
epilepsi. Alldeles för få logopeder jobbar 
idag med epilepsi menar hon, och upp-
manar till fortbildning med förhoppning 
om att logopeder i framtiden ska finnas 
med i alla landets epilepsiteam. 

dyskalkyli är, liksom epilepsirelaterade 
kommunikationssvårigheter, ett område 
med utvecklingspotential för logopeder. 
Justin parry Weinfeld jobbar mycket 
med just dyskalkyli och föreläste om 
diagnosen under medicinska fakultetens 
arbetsmarknadsdag i Lund, som finns 
skildrad på sidorna 8 och 9. Vi hoppas 
kunna berätta mer om räknesvårigheter i 
kommande nummer av Logopednytt.

produktions- och besparingskrav är 
en del av verkligheten när landstingens 
ekonomi haltar. I Stockholm har Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen beslutat att 
sänka ersättningsnivåerna för logopeder 
som omfattas av Vårdval Stockholm. 
exakt vilka konsekvenserna av detta blir 
återstår att se, men det finns en över-
hängande risk att såväl patienter som 
logopeder blir lidande. I en artikel om 
vårdval och logopedi i Stockholm på si-
dan 16 beskriver Signe Tonér situationen 
mer ingående. 

Även i 2012 års första nummer sätts 
logopediska insatser för barn med 
funktionshinder i ett internationellt 
perspektiv. denna gång berättar Sofia 
portström om sitt arbete som volontär i 
bangladesh. Läs om hennes upplevelser 
och hur de fick henne att vilja bli logoped 
på sidan 12. 

Simon Sundström och 
Patrik Åhlund
Redaktörer
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D et är beklämmande att läsa Bar-
bro Bruces och Claes Nilholms 
debattinlägg i Logopednytt 

3/2011. Var kommer antagandet från 
att vi som arbetar i skolans rum behöver 
utbildning i pedagogik? Vilka händelser 
leder till det uttalandet?

Jag har arbetat som logoped med ar-
betsuppgifter som dagligen innebär möten 
med elever, skola och föräldrar i många 
år. Inte en enda gång har jag mötts av att 
det är jag som behöver vidareutbildning. 
Tvärtom, det är den pedagogiska världen 
som behöver utbildning i inlärning för 
elever med språkliga svårigheter. 

För mig låter debattinlägget som en 
strykning medhårs för att sopa undan 
de många fördomar som vi logopeder 
möts av i skolans värld. Om det är några 
som behöver vidgade vyer är det skolans 
personal. Att läsa in sig på regelverk och 
skolan organisation är en vardagssyssla för 
oss som har täta möten med skolan. Ofta 
är det vi som får påminna om regelverk för 
skolan. Och pedagogiken? Det vi studerat 
som logopeder är betydligt grundligare 
kunskaper basalt för inlärning och framför 
allt när det gäller betydelsen av språket 
som redskap för inlärning har vi betydligt 
mer på fötter än skolan.  Skulle vi förlita 
oss på skolans hittillsvarande metoder 
för att arbeta med elever med språkliga 
svårigheter skulle inte mycket hända. 

Jag vänder på steken, skolan behöver 
logopeder och skolans personal behöver 
utbildas i att ta till sig kunskap från yr-
kesfolk med långt bättre kunskaper om 
elever med speciella behov än vad som är 
verkligheten ute i våra skolor. Om det har 
jag mycket att skriva.

Jag får hoppas att uttalandet var menat 
att skapa debatt. Något annat vore trist.

Helén Sämfors, logoped

debatt

”Vi behöver inte 
mer utbildning
i pedagogik.” 

Språkförskoleföreningens 
medlemmar röstade 2010 
igenom ett förslag som 
innebar att styrelsens arbete 
skulle skiljas från det årliga 
konferensarrangerandet. 

Under många år har styrelseuppdraget 
ingått som ett obligatoriskt uppdrag 
för konferensorten. Styrelsearbetet 
ansågs i f lera år hamna i skymundan 
för konferensen och den ekonomiska 
redovisningen har periodvis varit 
bristfällig. 

Öka stabiliteten
Vid sittande årsmöte 2010 togs således 
beslutet att utse en ny styrelse med ett 
nytt uppdrag. Styrelsemedlemmarna 
valdes på minst två år för att öka 
stabiliteten i styrelsearbetet. Utöver 
ekonomi och informationsspridning 
kan styrelsen nu bättre tillvarata 
medlemmarnas intressen.

Styrelsen har sedan 2010 inlett 

en nationell översyn över landets 
språkförskolor för att kunna visa på 
skillnader och likheter mellan olika 
orter. En diskussion har inletts avse-
ende riktlinjer för medlemskap. 

Stärka språkförskolan
Styrelsen är sammansatt av olika 
yrkeskompetenser representerade från 
olika orter i landet. I dagsläget är vi 
sju styrelsemedlemmar boende och 
verksamma i Stockholm, Skåne och 
på Gotland. Vi hoppas kunna ge våra 
medlemmar stöd och verka som infor-
mationsspridare för att på sikt stärka 
språkförskolan som pedagogisk form. 

För dig som inte känner till språk-
förskoleföreningen, ta dig tid och 
klicka in på hemsidan www.sprak-
forskoleforeningen.se där du kan hitta 
kontaktuppgifter till styrelsen samt 
information kring barn med tal- och 
språkstörning.

Sophie Bergman, logoped
Ordförande i språkförskoleföreningen

Ny styrelse 
med nytt uppdrag

Språkförskoleföreningens styrelse valdes på minst två år för att öka stabiliteten i 
styrelsearbetet. 



Logopednytt  1 | 2012         5

e pilepsi är ett av de vanligaste 
neuro logiska sjukdomstillstån-
den. Det drabbar 0,5-1 % av  

befolkningen, och är vanligast hos 
barn och äldre. I barndomen drabbas  
0,45-0,50 % av epilepsi, och årligen in-
sjuknar 70/100000 barn (Forsgren et al. 
2005). Diagnosen ställs efter att minst 
två oprovocerade anfall inträffat, och så-
ledes ges inte diagnos efter ett enstaka 
anfall. 

Ett oprovocerat anfall innebär att det 
inte är utlöst av yttre orsaker, såsom feber, 
skalltrauma, eller liknande. Epileptiska 
anfall uppstår då en överaktivitet i hjärnans 
elektriska aktivitet uppträder. Den kan an-
tingen bero på överaktivitet i excitatoriska 
synapser eller underaktivitet i inhibitoriska 
synapser eller hypersynkronisering av 
neuronal aktivitet. Orsaken kan vara ett 
känt sjukdomstillstånd i hjärnan, skadad 
hjärnvävnad eller en anläggningsrubbning 
i nervceller och nätverk, men ofta kan 
orsaken inte identifieras.  Epilepsi kan 
antingen vara symptomatisk, idiopatisk 
(okänd eller ofta genetisk) eller kryptogen 
(där orsaken anas men inte är säkerställd).

Generaliserad och partiell epilepsi
Det finns många olika former av epilepsi. 
Dessa delas in i huvudgrupperna genera-
liserad och partiell epilepsi. 

Vid den generaliserade formen är hela 
hjärnan involverad i anfallsaktiviteten från 
start. Vid den partiella formen utlöses 
anfallet från ett avgränsat område.

Den generaliserade formen ger generella, 
diffusa symptom, medan den partiella ger 
bortfallssymptom som följer anfallsaktivi-
tetens lokalisation. Den partiella formen 
kan ibland senare få ett generaliserat 
förlopp. Med hjälp av EEG-undersökning 
kan man konstatera vilken typ av epilep-

Gunilla Rejnö-Habte Selassie, Leg. logoped, medicine doktor, Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias 

Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Logopedinsatser för 
patienter med epilepsi

Epileptiska anfall uppstår då en överaktivitet i hjärnans elektriska aktivitet uppträder. Det 
finns många olika former av epilepsi.
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Det är en brist att  
logopeder idag saknar 
tillräcklig kunskap om 
denna sjukdomsgrupp.

tiform aktivitet (EEG-aktivitet som kan 
ge anfall) patienten har och var i hjärnan 
den har sitt ursprung.  

Hos barn finns dessutom en rad epilep-
sisyndrom. Flera av dessa är åldersbundna, 
och växer med tiden bort. Epilepsi drab-
bar den växande hjärnan på olika sätt vid 
olika åldrar. 

Den epileptiforma aktiviteten anses dock 
ha en negativ inverkan på anläggningen av 
neuronala nätverk och kan ha långtgående 
negativa följder för den kognitiva, inklusive 
den språkliga, utvecklingen (Sutula et 
al. 2003). Behandlingen syftar till att ta 
bort anfallen, och består huvudsakligen 
av antiepileptiska mediciner. Dessa har 
i sin tur en del negativa bieffekter. Vid 
svårbehandlad epilepsi kan andra metoder 
behöva tillgripas, såsom kostbehandling, 
vagusnervstimulering eller neurokirurgi.

Tal- och språkförmågan
Hur påverkas då tal- och språkförmågan vid 
epilepsi? Hos vuxna är temporallobsepilepsi 
vanligt. Det har bland annat negativa effek-
ter på verbalt minne och uttrycksförmåga, 
och långvarig anfallsaktivitet kan leda till 
kognitiv funktionsnedsättning (Engman et 
al. 2001). Hos barn, oavsett epilepsiform, 
påverkas oralmotoriken liksom den expres-
siva språkliga förmågan, och då särskilt 
ordmobiliseringsförmågan (Rejnö-Habte 
Selassie et al. 2008). Skolprestationer kan 
därför drabbas. Vid partiell epilepsi kan 
effekterna bli olika beroende på var anfallen 
startar. Ibland ses dysartri då anfallsfokus 
är i oralmotoriskt centrum. Ligger fokus 
i stället i ett expressivt språkligt område 
drabbas expressiv språkförmåga, och 
språkförståelse drabbas om mer receptiva 
hjärnområden har anfallsaktivitet. Inte 
sällan finns dock f lera epileptiska foci 
med diffusare symptombild. 

Det är alltså inte enbart det relativt 
sällsynta tillståndet Landau Kleffners 
syndrom, eller epileptisk afasi, som kan 
drabba barn. Detta är den enda diagnos 
för epilepsipåverkan på språk som vi 
logopeder har med i vår diagnosförteck-
ning, vilket kan medföra att vi inte lika 
lätt identifierar andra epilepsiformer med 
tal- och språkpåverkan. 

Förutom epileptiform aktivitet med 

anfall finns hos många barn också sådan 
aktivitet utan synliga anfall. En sådan akti-
vitet kan medföra att kognitiva funktioner, 
däribland språk, blir direkt påverkade, 
och den kan passera oupptäckt eftersom 
inga anfall syns. Vid långvarig epilepsi 
och epileptiform aktivitet hos barn kan 
den kognitiva utvecklingen påverkas ne-
gativt. Ibland finns också samsjuklighet 
med andra neuropediatriska tillstånd. 
Utvecklingsstörning (mental retardation 
[MR]) finns hos cirka 30-40 % av barnen 
med epilepsi (Steffenburg 1997), autism 
hos 7-42 % enligt olika studier (Tuchman 
1994). Andra studier visar att bland barn 
med autism har 33 % epilepsi (Danielsson 
et al. 2005), och i hela gruppen barn med 
autismspektrumstörningar 40 % (Olsson et 
al. 1988). Bland barn med cerebral pares har 
38 % epilepsi (Carlsson et al. 2003). Detta 
betyder att ett stort antal barn med epilepsi 
har kontakt med habiliteringen, men det 
är inte bara där de återfinns. Dessutom är 
ADHD 3-7 gånger vanligare än hos barn 
utan epilepsi (Aldenkamp et al. 2005).

Det finns många fördomar om epilepsi, 
kanske på grund av de ibland svårtolkade 
symptomen hos den sjuke. Den inter-
nationella organisationen International 
League Against Epilepsy (ILAE) verkar 
aktivt för att motverka dessa fördomar och 
säkerställa en god vård för dem som drab-
bats. På senare tid har många framgångar 
i detta arbete rönts. Lagstiftningen i f lera 
länder har förbättrats för att skydda de 
intressen som personer med epilepsi har. 
I Sverige verkar den professionella sam-
manslutningen Svenska epilepsisällskapet, 
anslutet till ILAE, tillsammans med pa-
tientföreningen Svenska epilepsiförbundet 
för närvarande på att få fram riktlinjer för 
en bra och jämlik vård för epilepsipatienter 
runt om i landet, både för vuxna och barn. 
I dagsläget ser vården väldigt olika ut be-
roende på var man bor. Nya satsningar är 
dock att vänta både inom vuxenneurologin 
och inom barnneurologin.

Epilepsiteam för barn
Idag finns särskilda epilepsiteam för barn, 
med specialkompetens för epilepsisjukvård, 
på de f lesta regionsjukhusen och även på 
några länssjukhus. Uppskattningsvis har 
dock endast 20 % av landstingen tillgång 
till ett epilepsiteam för barn. Målet är att 
detta ska finnas i varje landsting. Kata-
strofal och svårbehandlad epilepsi önskar 
man ta hand om på regionsjukhusen. 
Dessa team ska syssla med etiologiska 
utredningar, epilepsikirurgi, kostbehand-
lingar, behandling med nya läkemedel och 
vagusnervstimulering. Man hoppas att det 
i teamen ska finnas tillgång till en lång 
rad specialister, däribland logopeder.  På 
länssjukhusen tänker man sig att mindre 
team ska finnas. Här ska man ta hand 
om enklare former av epilepsi som kan 
behandlas framgångsrikt med ett eller 
högst två läkemedel. I primärvården väntas 
f lera av patienterna hamna allra först.

Redan idag träffar många logopeder 
barn med epilepsi. Cirka 30 % av dessa 
tas om hand i habiliteringen. Det gäller 
utvecklingsstörda barn, men även barn 
med autism. Här är resurserna mycket 
ojämnt fördelade över landet, och därmed 
kunskapsnivån. I vissa landsting får barn 
med autism och epilepsi sitt omhänder-

Figur 1. Samsjuklighet vid epilepsi
 
Epilepsi kan yttra sig på f lera sätt. 

Vanligen tänker man på stora motoriska 
krampanfall, men epilepsi kan också yttra 
sig som ryckningar i enskilda kroppsdelar, 
stora yviga rörelser, vridningar av kroppen, 
stirrande och uppstannande, tonusfall, 
medvetandesänkning, beteendeavvikelser 
med mera.
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Referenser

tagande i neuropsykiatriska team eller 
speciella autismteam, men kunskapen 
om epilepsi kan vara bristfällig. Min 
erfarenhet är, att logopeder verksamma 
inom habiliteringen är väl medvetna om 
den här kunskapsluckan, eftersom de träf-
far många barn med epilepsi, medan de 
som arbetar i andra verksamheter inte är 
det i samma utsträckning. Vid många av 
landets logopedmottagningar går också 
barn med språkstörning och epilepsi el-
ler epileptiform aktivitet. Även här finns 
kunskapsluckor att fylla.

En brist
Med tanke på hur vanligt förekommande 
epilepsi är och på symptomens karaktär, 
stundom med påverkan på tal- och språk-
förmågorna, är det en brist att logopeder 
idag saknar tillräcklig kunskap om denna 
sjukdomsgrupp och att så få arbetar med 
dessa patienters speciella problem. Hur 
många logopeder inom vuxenneurologin 
arbetar idag i epilepsiteam? Ingen som jag 
känner till. Inom det barnlogopediska 
verksamhetsområdet finns ytterst få logo-
peder som ingår i speciella epilepsiteam, 
kanske tre eller fyra i hela landet, knutna 
till regionsjukhusen. I arbetet som logoped 

handling eller epilepsikirurgi. Här kan 
logopeden också bidra med svar på frågor 
om möjlig lokalisation av anfallsaktivitet 
eller språklateralitetsbedömningar inför 
operativa ingrepp. Rådgivning till för-
äldrar och barnomsorg eller skola ingår 
också i arbetet tillsammans med andra 
i teamet. Ibland ingår även språk- och 
artikulationsträning.

Logopeder bör utbilda sig
När nu epilepsivården ska förbättras är det 
därför av största vikt att logopeder utbildar 
sig inom detta viktiga kunskapsområde. 
Målet måste vara att patienter med tal- och 
språksvårigheter till följd av epilepsi ska 
få tillgång till den logopediska kompe-
tensen, som också ska innefatta särskilt 
kunnande om epilepsi och epileptiform 
aktivitet. Med kunskap om epilepsisjuk-
domar och vård av patienter med epilepsi 
kan logopeder i framtiden tillföra mycket 
både i specialiserade epilepsiteam och i 
andra verksamheter där patienter med 
epilepsi tas om hand. Min förhoppning 
är att logopeder i framtiden ska ingå i 
alla regionala epilepsiteam för barn och 
vuxna och att kunskapsnivån inom detta 
område lyfts i kåren som helhet.

i regionsjukhusets epilepsiteam för barn 
gör jag omfattande språkutredningar 
före och efter behandlingsomgångar med 
antiepileptisk medicinering, steroidbe-

Gunilla Rejnö-Habte Selassie
Disputerade i logopedi vid 
Sahlgrenska akademin, Göte-
borgs universitet, i mars 2010 
på en avhandling med titeln 
”Speech and language dys-
function in childhood epilepsy 
and epileptiform EEG activity”.
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På logopedutbildningarna 
nämns dyskalkyli endast i för-
bifarten.  För Lundastudenterna 
är det tur att Corpus Laborans, 
medicinska fakultetens arbets-
marknadsdag, finns. När Justin 
Parry Weinfeld föreläser om 
dyskalkyli ökar logopedstuden-
ternas kunskaper inom området 
med flera hundra procent.

Justin Parry Weinfeld fick upp ögonen 
för dyskalkyli när han som nyligen ut-
examinerad logoped började arbeta med 
läs- och skrivsvårigheter. 

– Många som sökte berättade att de 
också hade svårt att räkna, säger han.

Kompetens saknas
Få logopeder har kompetens att utreda 
dyskalkyli. Under grundutbildningen 
nämns diagnosen endast som hastigast i 
samband med dyslexikurserna. På landets 

Elever med dyskalkyli
har svårt med matematik 
det finns ännu ingen konsensus-
definition av dyskalkyli. diagnosti-
sering förutsätter specifika svårig-
heter med de fyra grundläggande 
räknesätten: addition, subtraktion, 
multiplikation och division. 

dessa svårigheter antas bero 
på någon slags hjärndysfunktion.
patientens intelligenskvot måste 
vara inom normalspannet för att 
diagnosen ska sättas.

Typiskt vid dyskalkyli är exem-
pelvis att eleven räknar allting på 
fingrarna, eller inte är hjälpt av 
att ställa upp tal. Andra typiska 
symtom är att eleven har nedsatt 
känsla för hur stort antal en siffra 
innebär, eller vilken siffra av två 
som motsvarar störst respektive 
minst antal. 

ett exempel på en patologisk 
strategi som är typisk vid dyskal-
kyli är att eleven vid uträkning av 
exempelvis talet 18-10 ritar upp 18 
streck, för att sedan stryka tio av 
strecken och därefter räkna antalet 
kvarstående streck.

Svårigheter med terminologi som 
förekommer i matteuppgifter är 
mycket vanligt. eleven förstår inte 
vad som menas med exempelvis 
”dubbelt så mycket”, ”hälften av”, 
”yngre än” eller ”äldre än”. 

Svårigheter med att läsa av 
klockan och med tidsuppfattning 
väldigt vanliga vid dyskalkyli.

Liksom utvecklingsdyslexi byter 
dyskalkyli skepnad ju äldre perso-
nen blir.

Källa: Justin Parry Weinfeld

Lundastudenter fick
veta mer om dyskalkyli

logopedutbildningar finns dock möjlig-
heten att fördjupa sig inom dyskalkyli 
genom att läsa en valbar kurs vid Uppsala 
universitet.  

Kontroversiellt
– Själv gick jag faktiskt en kurs för neu-
ropsykologen Björn Adler, som är lite 
kontroversiell, och sedan har jag läst på 
egen hand, säger Justin Parry Weinfeld.

Enligt amerikanska ICD-IV är det 
endast 1 % av befolkningen som har 
dyskalkyli. Senare studier har visat att 
diagnosen är vanligare än så. Enligt en 
nyligen publicerad studie gjord i Havanna 
är andelen 4,5 %.

– De här siffrorna är ibland svåra att ta 
på allvar. Det beror på att det inte finns 
några standardiserade test, säger Justin 
Parry Weinfeld.

Han utreder barn och ungdomar från 
hela Skåne. 2011 gjorde han 99 dyskalky-
liutredningar.

– Det är väldigt viktigt. Matte finns ju 
runt omkring oss hela tiden.

Måste särskiljas
En stor del av föreläsningen ägnar Justin 
Parry Weinfeld åt differentialdiagnostik. 
Dyskalkyli måste särskiljas från allmänna 
matematiksvårigheter, problem sekundära 
till läs- och skrivsvårigheter, blandade 
inlärningssvårigheter, nedsatt kognitiv 
förmåga och matematikångest. Det är 
heller inte ovanligt att f lerspråkiga elever 
eller elever med ADHD/ADD remitteras 
för dyskalkyliutredning av skolorna.

– ADHD kan ge räknesvårigheter, men 
inte alltid av dyskalkylisk typ. Däremot 
kommer det ständigt att finnas elever som 
har stora, stora svårigheter med matema-
tiken och där det inte går att förklara på 
något annat sätt än med dyskalkyli, säger 
Justin Parry Weinfeld.

Text och foto: Gunilla Lindberg. 
Journalist och logopedstudent vid Lunds 
Universitet. Representant i Logopedförbundets 
studentsektion.

 Justin Parry Weinfeld är logoped och gör 
dyskalkyliutredningar. ”Alla räknar på fing-
rarna ibland, men är man 15 år och räknar 
allt på fingrarna är det jobbigt”, säger han. 
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Det är den 8 februari, och Cor-
pus Laborans arrangeras på 
Health Science Center i Lund. 
Det är en gemensam arbets-
marknadsdag för samtliga stu-
denter inom medicin och vård-
vetenskap. Emma Gullin, som 
läser termin sex på logopedut-
bildningen, har huvudansvaret 
för arrangemanget. 

Förutom 15-talet föreläsningar, varav tre 
har logopedisk inriktning, finns 25-30 
utställare på plats. I montrarna finns det 
information om allt från ambulansflyg till 
DIK:s CV-granskningstjänst. Det delas 

ut pennor och godis och broschyrer. Det 
luktar sött, från något rengöringsmedel, och 
lite pepparrot från lunchmackorna som är 
gratis. Markus Berggren, logopedstudent 
i samma klass som Emma Gullin, testar 
företaget Tobiis monstersamtalsapparat 
”C12” som styrs med ögonpekning. 

– Det fungerar bra, men man får vänja 
sig lite, säger han.

Timbalkosten
I montern bredvid står Anette Andersson 
från Findus Special Foods. Hon har dukat 
upp ett bord med grov paté och timbal-
kost. Det är mat som passar för patienter 
med olika sorters ät- och sväljstörningar. 

Timbalkosten behöver inte tuggas, utan 
smälter när den pressas mot gommen. Den 
grova patén har lite mer textur. Emma 
Gullin provsmakar och ger specialkosten 
högt betyg.

– Det var jättegott. Det smakar verk-
ligen kyckling och det smakar verkligen 
bönor, säger hon.

Anette Andersson är en av dagens före-
läsare. Ämnet är konstistensanpassad kost, 
och uppmaningen till studenterna är att 
trycka på kommunerna om att logopeder 
behövs inom äldrevården.

– Ni skulle behövas i varenda kommun. 
De f lesta personer som har dysfagi finns 
i äldreomsorgen, säger hon.

Logopedstudenterna Louise Mucchiano och Emma Gullin smakar timbalkost och grov paté för första gången.  Anette Andersson från 
Findus Special Foods menar att det är viktigt att specialanpassad kost ser aptitlig ut, speciellt med tanke på äldre personer som riskerar 
undernäring om de inte äter. ”Vi äter 60-70 procent med ögat, enligt en undersökning från Grythyttan”, säger hon.

Mat som smälter i munnen
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Förutsättningarna vad gäller 
logopedprogrammens verksam-
hetsförlagda utbildning (VFU) 
har förändrats i takt med att 
antalet utbildningsplatser och 
utbildningsorter i landet har 
ökat. 

Utvecklingen har gått från att vara en 
angelägenhet främst på utbildningsorterna 
till att numera engagera många logoped-
verksamheter i hela landet. 

VFU:n och handledarnas insatser har 
stor betydelse både för logopedutbild-
ningarnas kvalitet och för våra framtida 
kollegor. Återkoppling, uppskattning 
och ekonomisk ersättning för detta från 
logopedprogrammens sida lyckas nog 
tyvärr inte alltid nå hela vägen fram 
till handledarna, som är en synnerligen 
viktig resurs och förutsättning för god 
utbildningskvalitet.

Det är viktigt att som handledare kunna 
få såväl egen ”påfyllning” och fortbild-
ning kring handledning som tillfälle att 
diskutera handledningsfrågor. 

Handledarmöten med olika teman 
Logopedprogrammet i Linköping har 
en stor geograf isk spridning av sina 
VFU-placeringar och handledare, men 
vi eftersträvar att regelbundet arrangera 
handledarmöten med olika teman och 
erbjuder även handledarutbildning för 
nya handledare. 

Vi har precis genomfört en handledarut-
bildning med 17 stycken mycket engagerade 
deltagare, där vi också hade förmånen att 
få ha Lars Uhlin, pedagogisk konsult i 
handledningsfrågor, som föreläsare. Bland 
annat berördes problembaserat lärande 
(PBL) och centrala begrepp för handled-
ning som förförståelse, reflektion, trygghet 
och bedömning. Inom Hälsouniversitetet 
i Linköping har man också börjat planera 
för en webbaserad handledarutbildning, 
som vi emotser med glädje, då f ler skulle 
få möjlighet att kunna delta oberoende 
av hemort.

Handledarnas insatser
är viktiga för utbildningen

Vid det senaste handledarmötet hade närmare 65 handledare tagit sig till Linköping. På 
programmet denna gång stod bland annat en föreläsning om ”tyst” kunskap med fil dr 
Lars Björklund. 

Vid det senaste handledarmötet i januari 
i år hade närmare 65 handledare tagit 
sig till Linköping – en uppslutning som 
verkligen gladde oss och tyder på stort 
engagemang! 

På programmet denna gång stod bland 
annat en föreläsning om ”tyst” kunskap 
med fil dr Lars Björklund, som bland 
annat talade om kognitiva processer som 
förändras på vägen från novis till skicklig 
yrkesutövare. Här kunde vi också få förkla-
ringar till varför student och handledare 
inte alltid ser och uppmärksammar samma 

saker under till exempel patientmöten.
Eftermiddagen ägnades åt diskus-

sioner kring ett angeläget ämne: Vilka 
förutsättningar behöver vara uppfyllda 
för att VFU ska vara givande för alla 
parter? Det är viktigt att gemensamt 
försöka utveckla modeller, som fungerar 
för både de kliniska verksamheterna och 
logopedprogrammen, då VFU:n är en så 
viktig del i utbildningen.

Välpackad klinisk ryggsäck
Vi är alla inom yrkeskåren betjänta av att 
de nya kollegor som examineras har en 
välpackad klinisk ryggsäck med sig från 
sin grundutbildning och kan stå på egna 
ben, särskilt som nyinrättade tjänster ofta 
finns inom områden som fortfarande till 
stor del är obruten mark, till exempel inom 
kommunala verksamheter. 

Det är i ett samhällsperspektiv fort-
farande långt ifrån balans mellan behov 
och resurser vad gäller logopedinsatser, 
men nya tjänster inrättas förstås inte i den 
takt vi skulle önska. Att vi som yrkeskår 
växer gör dock att f ler vet vad en logoped 
är och det finns f lera aktuella exempel, 
där kollegor genom egna initiativ och 
kontakter lyckats skapa nya tjänster inom 
både kommunal och privat sektor!

Inga-Lena Johansson, klinisk adjunkt, 
Logopedprogrammet i Linköping

I handledarutbildningen föreläste Lars 
Uhlin, pedagogisk konsult i handlednings-
frågor.
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www.slso.sll.se

Hjälpmedel Stockholm söker

Hjälpmedelskonsulent  
(leg. logoped)  
Hjälpmedel Stockholm är en enhet inom Stockholms läns 

sjukvårdsområde som på uppdrag av Hälso- och sjukvårds-

förvaltningen ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för 

den södra delen av Stockholms län. Hjälpmedelscentralen ska 

ge kvalificerad konsulthjälp samt en effektiv och tillförlitlig 

hjälpmedelsservice åt förskrivare och brukare i södra länet.  

På Konsulentsektionen arbetar 30 hjälpmedelskonsulenter.

Arbetsuppgifter: Som hjälpmedelskonsulent ger du för-

skrivare och brukare råd och stöd vid val av hjälpmedel. Du 

arbetar i kommunikationsgruppen där sortimentet omfattar 

kommunikationshjälpmedel, larmsystem, omgivningskon-

troll, styrsätt och kognitionshjälpmedel och du träffar både 

vuxna och barn. Arbetet omfattar utprovningar av hjälp-

medel, utbildningar till förskrivare samt sortimentsarbete. 

Konsultationerna sker på hjälpmedelscentralen men hem-

besök förekommer också. Du arbetar ofta tillsammans med 

andra yrkeskategorier, t ex anpassningstekniker och externa 

leverantörer.

Anställningsform: Tills vidare, heltid, 40 tim/vecka.

Kvalifikationer: För tjänsten krävs leg. logoped med 

erfaren het från arbete med olika kommunikationshjälpmedel 

och olika diagnosgrupper. Som logoped ansvarar du främst 

för sortimentet hög- och lågteknologiska samtalshjälpmedel, 

hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter, röst och stamnings-

hjälpmedel. Även erfarenhet av arbete med andra hjälpmedel 

inom kommunikationsområdet, (styrsätt till dator, närlarm, 

omgivningskontroll samt kognitiva hjälpmedel) prioriteras, 

liksom erfarenhet av arbete inom habilitering. Datorvana och 

B-körkort är ett krav.

Personliga egenskaper: Stor vikt fästes vid personlig 

lämplighet. Du skall ha god social förmåga, då du har mycket 

kontakt med förskrivare och brukare. Arbetsuppgifterna 

kräver att du är bra på problemlösning, har en bra struktur i 

ditt sätt att arbeta samt att du är flexibel och kan växla mellan 

olika hjälpmedelsområden. Kontakten sker i form av konsulta-

tion eller telefonrådgivning, vilket kräver att du är bra på att 

lyssna och analysera behoven för att kunna ge bra stöd. 

Information om tjänsten lämnas av: 

Sektionschef Anne Grufman, tel: 08-616 48 97  

eller 073-661 87 32

Fackliga företrädare: SACO Annika Cromvall 

tel:08-616 48 71

Övrig information: Arbetstid: måndag–fredag, 

kl. 8.00–16.45. För närvarande tillämpar vi flextid. 

Individuell lönesättning, ange löneanspråk. Provanställning 

på 6 månader kommer att tillämpas. För närvarande har vi 

friskvårdspeng på 3000:-/år. Sista ansökningsdatum: 

2012-03-18. Ansökan: www.jobb.sll.se/SLSO-12-40408

Hälsouniversitetet i Linköping ger en master-
utbildning som ger kompetens att utveckla en 
kunskapsstyrd sjukvård.
Programmet vänder sig 
till dig som vill fördjupa 
din kompetens för att 
kunna utveckla och 
leda evidensbaserade 
och resultatinriktade 
förbättringsprocesser. 
Förkunskaper: kandidat 

eller yrkesexamen om 
minst 180 hp/120 p med 
relevans för respektive 
huvudområde. Program-
met ges på helfart. Flera 
av de ingående kurserna 
ges som fristående 
kurser på halvfart.

Sista ansökningsdag 16 april 2012.
Läs mer på www.hu.liu.se/master eller ring  
010-103 14 23 (utbildningsadministratör)  
010-103 17 91 (programansvarig)

Bättre hälso- och sjukvård!
Integrerat masterprogram i Logopedi  
/Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Medicinsk  
pedagogik/Omvårdnadsvetenskap/Sjukgymnastik

Talövningarna 
blir roliga 

med Fonemo!
Fonemo är för iPad.    www.fonemo.se

                                           
söker LOGOPED
för flexibelt och omväxlande arbete.
Tjänsten omfattar 40% med tillträde  
1 september.
Läs mer på www.afasicenter.se
Frågor besvaras av verksamhetschef 
Viveca Besserdich, tel 08-720 44 80
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Sofia Portström arbetade som volontär i en särskola för barn med cerebral pares i Bangladesh.
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Volontärresan 
till Bangladesh
Vägen till att vilja bli logoped

l ugnet innanför grindarna till the Centre for the Re-
habilitation of the Paralysed (CRP) fick mig att vakna 
till. Efter att ha färdats 18 km på 3 timmar i mörkret 

från det som då kallades Zia International Airport till Savar 
var den hektiska trafiken, ljudet från alla människor på gatan 
och de tiggande händerna som stacks in genom fönstret 
plötsligt avlägset.

För över trettio år sedan fanns ytterst få rehabiliterings-
möjligheter för förlamade patienter i Bangladesh, en patient-
grupp som är förhållandevis stor i landet på grund av många 
trafik- och arbetsolyckor. År 1979 startades the Centre for 
the Rehabilitation of the Paralysed  (CRP)av den brittiska 
sjukgymnasten Valerie A. Taylor som redan innan självstän-
dighetskriget mellan Bangladesh och Pakistan hade börjat 
kämpa för att få starta ett sjukhus för förlamade patienter 
som inte hade råd med behandling. Detta center har idag 
vuxit till att omfatta medicinskt omhändertagande, reha-
bilitering och yrkesträning för samma patientgrupp. Man 
utbildar också föräldrar till barn med cerebral pares och ger 
barnen möjlighet till rehabilitering och utbildning. Detta 
blir särskilt viktigt i det samhälle där funktionshindrade ofta 

”De första dagarna på skolan var omvälvande. Jag arbetade  
till största delen med de fyra klasserna som tillhörde särskolan  
för barn med cerebral pares”, berättar Sofia Portström. 

Sofia Portström, logopedstudent, T1, Göteborgs Universitet. Sofia.portstrom@live.se 

överges eftersom de anses dra skam över familjen.  I CRP:s 
regi drivs också universitetsutbildning knuten till universi-
tetet i Dhaka för bland annat logopeder, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter.

Numera finns ett statligt vårdsystem i landet men fattiga 
patienter har inte tillgång till detta samtidigt som den inte 
kan tillfredsställa den 180-250 miljoner stora befolkningen 
(de osäkra siffrorna beror på en relativt nyligen startad folk-
bokföring som inte täcker alla delar av landsbygden och inte 
omfattar slumområden.). Därmed har CRP blivit den enda 
möjligheten till specialistvård, rehabilitering och utbildning 
för ekonomiskt utsatta patienter och elever. 

   
Jag fick två huvuduppgifter under mina tre månader som 
volontär: i William and Mary Taylor Inclusive School och i 
CRP:s fundraising department. Detta varvat med härliga möten 
och små turer för att också få chans att uppleva ett annorlunda 
och fascinerande land med fantastiska människor.

De första dagarna på skolan var omvälvande. Jag arbetade 
till största delen med de fyra klasserna som tillhörde sär-
skolan för barn med cerebral pares. Klasserna var indelade 
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utifrån barnens förmåga och förutsättningar snarare än 
ålder. En del av barnen deltog på förmiddagarna i undervis-
ningen i den ”vanliga” skolan. Målsättningen är att de som 
kan ska få möjlighet att gå ut den femåriga bangladeshiska 
grundskolan. Därigenom finns möjlighet att hitta ett sätt att 
klara vardagen och ett sätt att i framtiden kunna försörja sig, 
men framför allt att få känna gemenskap i ett samhälle där 
de f lesta funktionshindrade barn överges.

 I anslutning till skolan finns också ett barnhem för de 
barn som övergivits alternativt har familjen i andra delar av 
landet och endast är hemma vid skollov. Här får barnen en 
extra familj med massor av syskon och ett helt gäng ayah 
(mammor), barnskötare som arbetar på barnhemmet.

lärarna och terapeuterna var fantastiska, men det var 
inte lätt att direkt hitta en given plats och uppgift i arbetet på 
skolan. Frustrationen över vissa kulturella skillnader var ibland 
stor. Några av de tankar jag ofta slogs av i början: varför stimu-
lerade man inte eleverna mer? Varför hade lärarna en timmes 
planeringstid under elevernas lunch utöver sin egen rast där de 
bara satt och pratade strunt? Jo, för den dumma bideshi (utlän-
ning) jag var förstod inte att under Ramadan så behöver man 
inte arbeta så hårt. Anledningen till att skolan var öppen var för 
att barnen i särskolan faktiskt skulle ha någonstans att ta vägen. 
Trots min okunnighet blev jag alltid bemött med samma välvilja 
och tålamod och i sinom tid framstod allt jag irriterat mig över 
i en annan dager. Barnen fick möjlighet att öva på och stärka 
de förmågor de redan hade och ”struntsnacket” visade sig röra 
mycket relevanta frågor gällande barnen. På eftermiddagarna 
samlades alla fyra klasserna, alla lärare, sjukgymnast och då 
och då arbetsterapeut och logopedstudenter i terapirummet för 
spel, sång, drama, gruppgymnastik, lek, ståövningar och dans 
beroende på vad som stod på schemat . 

En sak som är säker är att alla mina upplevelser och erfa-
renheter från CRP har gett mig nya perspektiv på livet, och 

inte minst idéer om vad man kan göra med det.  Idéer som 
ofta dyker upp i form av minnesbilder. En av de starkaste är 
en bidragande faktor i mitt val att bli logoped. En morgon 
i början av min vistelse på centret när jag satt och arbetade 
med Pradip, en av de äldre studenterna, kom hans logoped 
(eller egentligen logopedstudent på praktik). Det var första 
gången jag såg honom använda sin Blisskarta. Med ett stort 
leende i sitt ansikte och med glädjefyllda rörelser fick han tid 
och utrymme att kommunicera på en vuxen människas nivå 
där han kunde uttrycka sina egna tankar och känslor. Vilken 
skillnad en logoped kan göra i en enskild människas liv! 

 
I Bangladesh är logopedin ett mycket ungt yrke varför 
man fortfarande har behov av volontärer i universitetsunder-
visningen. I somras invigdes CRPs nya Speech and Language 
Therapy Department som jobbar med patienterna och eleverna 
på centret samt out-patients som kommer från stora delar av 
landet. Tanken är att man ska komma igång med behandling 
och rehabilitering av många typer av tal- och språkstöningar.  
Vissa påpekar att språket skulle kunna ses som ett hinder inom 
det kliniska arbetet som utländsk volontär, men man kan i många 
fall hävda att det är en tillgång. Flera av volontärerna inom 
de olika yrkesgrupperna menade att försöken att överkomma 
de språkliga barriärerna genom förklaring och diskussion på 
engelska var oerhört givande. Båda parterna var ”tvungna” 
att förklara vad de gjorde och bådas tankar och metoder blev 
medvetandegjorda. 

Om ni önskar mer information, är sugna på att få fan-
tastiska erfarenheter från CRP och Bangladesh genom att 
åka som volontär eller vill veta mer om vilka möjligheter det 
finns att hjälpa till som logoped så kan ni vända er till CRP, 
Friends of CRP Sweden eller direkt till mig. Vi svarar mer än 
gärna på frågor!

CRP – The Centre
 for the Rehabilitation of the Paralysed

rehabilititeringscenter som bedriver verksamhet på flera 
ställen i bangladesh och bland annat jobbar för rehabilite-
ring av ekonomiskt utsatta patienter, utbildning och rehabili-
tering av barn med cerebral pares. Läs gärna mer på deras 
hemsida: www.crp-bangladesh.org

FCRP – Friends of CRP Sweden
en välgörenhetsorganisation och stödorganisation till Crp 
som startades av ett gäng ideella arbetare som blivit inspi-
rerade av deras arbete efter besök eller berättelser. Mesta-
dels arbetar vi med pengainsamling men även för att sprida 
information om Crp. om du är intresserad av att stödja vårt 
arbete, och därmed Crp:s, kan du bli medlem och arbeta 
aktivt i föreningen. Vi har för tillfället arbetsgrupper i göte-
borg och eskilstuna men hoppas på att bli fler! Hör gärna av 
dig om du är intresserad! www.fcrp-sweden.blogspot.com
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Hydroterapi i dammen på CRP

 I anslutning till skolan finns också ett barnhem . Här får barnen en extra familj med massor av syskon och ett helt gäng ayah (mammor), 
barnskötare som arbetar på barnhemmet.
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Under slutet av 2011 kallade 
Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen (HSF) DIK till förhand-
ling angående förfrågningsun-
derlaget för 2012 års vårdvals–
logopedi inom Stockholms läns 
landsting. 

Underlaget reglerar villkoren för logo-
pedmottagningarnas auktorisationer och 
fastställer besöksersättningarna för verk-
samhetsåret. Logopedin inom vårdvalet 
i Stockholm är helt intäktsfinansierad. 
Detta innebär att besöksersättningarna 
ska täcka alla mottagningens kostnader: 
löner, hyra, IT, kompetensutveckling/
utbildning, material, litteratur osv.  Under 
2010 och 2011 har HSF mottagit alarm-

signaler både från logopedkåren och från 
Logopedförbundet angående nivåer på 
besöksersättningar och den alltför höga 
arbetsbelastning för logopeder som verkar 
inom vårdvalslogopedin.

Det förslag som i höstas presenterades 
av HSF inför förhandling med DIK 
innebar sänkningar av de f lesta besöks-
ersättningarna. 

Risk för sänkt vårdkvalitet
DIK inhämtade inför förhandlingarna 
synpunkter på HSF:s förslag från såväl 
landstingsdrivna som privata logoped-
mottagningar. Synpunkter var till stor 
del samstämmiga och sammanfattades 
i DIK:s yrkanden: generell höjning av 
ersättningsnivåerna, höjning av taket 

(årsintäkt/heltidslogoped) samt möjlighet 
att ange ”resurskrävande besök” oavsett 
patientens diagnos (och därigenom få en 
förhöjd besöksersättning). 

Från facket påtalade vi att de föreslagna 
nya ersättningsnivåerna medför en klar 
risk för sänkt vårdkvalitet och därmed 
försämrad patientsäkerhet, fortsatta svå-
righeter att erbjuda vissa evidensbaserade 
behandlingsmetoder samt stor risk för 
försämrad arbetsmiljö och ökad stress för 
logopeder inom vårdvalet. 

Mira Lavikko, DIK:s ombudsman för 
SLL samt representant för Logopedför-
bundets styrelse, medverkade i två förhand-
lingar med HSF, men fick inget gehör för 
sina yrkanden och förhandlingarna slutade 
vid båda tillfällena i oenighet. Vid Hälso- 
och sjukvårdsnämndens sammanträde 

Risk för sänkt kvalitet 
inom vårdvalet i Stockholm

Låt språket växa med den nya cd-skivan från ”ordet” 

Grammatiken växer 
Med denna moderna och användarvänliga bildbank, Grammatiken växer, kan du som arbetar med den viktiga och 
grundläggande språkutvecklingen och syntaxen/grammatiken skapa meningsstrukturer efter varje individs behov.

Materialet består av ca 500 illustrationer som är sorterade i olika register; substantiv, verb, adjektiv, pronomen,  
räkneord, ordbilder (konjunktioner och frågeord), prepositioner och meningsbilder.  

Bilderna finns både i svart/vitt och i färg. 

I Grammatiken växer kan man bygga meningar med 2-7 ord på varje ark genom att med hjälp av ”dra-och-
släpp-teknik” placera ut bilderna på dessa ark. För mer komplex syntax krävs flera ark. Bildernas storlek an-
passas efter antal valda bilder. Ju färre bilder man väljer, desto större blir varje bild. Arken kan sparas lokalt 
på hårddisken och skrivas ut på skrivaren. Det går även att placera ut bilderna i olika spelslingor/rutsystem.

I Grammatiken växer 

kan man välja:

- att enbart visa bilder 
- att komplettera med medföljande 

text 
- att själv skriva dit/byta ut det/de ord 

man vill arbeta med
- att arbeta med modellmeningar

- att arbeta med spelslingor
- att arbeta med rutsystem

- att använda sparfunktionen
- att skriva ut i färg eller svart/vitt

Med Grammatiken växer  
blomstrar språket.

Artikelnummer: 4849-40 
Grammatiken växer är framtaget av ”ordet” Dahlgren-Melander AB   Tel: 0705-676 676, 0705-676712   www.framtid.net/ordet

”ordet” SPRÅK • TAL • LÄS • SKRIV
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i december 2011 antogs det föreslagna 
förfrågningsunderlaget för 2012 med, i 
de f lesta fall, sänkta besöksersättningar 
för logopeder som är verksamma inom 
vårdvalet, detta innebär en ytterligare 
ökning av antal besök per patient för att 
få verksamheten att gå ihop.

Vårdvalet infördes i Stockholm 2008 
och omfattade då 59 mottagningar. Idag 
finns cirka 100 logopedmottagningar inom 
vårdvalet och antalet besök har stigit med 
drygt 20 % varje år mellan 2008 och 2010. 

Politikernas tanke kring vårdvalslogo-
pedin är solklar: fri konkurrens och ett 
obegränsat antal godkännanden inom 
bibehållen ekonomisk ram. Detta innebär 
att ju f ler logopeder som verkar inom 
vårdvalet, desto mer sjunker ersättningen 
per besök.

Vårdvalet har inneburit stora förbätt-
ringar för patienterna: väntetiderna har 
sjunkit till så lite som en vecka inom en 
del diagnoser, tillgången till logopeder 
har ökat och därmed även möjligheterna 
att välja mottagning. Även för logopeder 
finns potentiella fördelar med systemet: fri 
etablering gör det relativt enkelt att starta 
eget och privata aktörer konkurrerar på 
lika villkor som landstingsdrivna mot-
tagningar. Regelverket, och framför allt 
ersättningssystemet, innebär dock en del 
svårigheter när det gäller att ge logopedisk 
vård av god kvalitet med patienten i fokus 
och med rimlig arbetsbelastning.

Fokus på kvantitet 
HSF har inte lyckats fastställa tillräckligt 
bra kvalitetsindikatorer för logoped-
verksamheter inom vårdvalet 2012 vilket 
försvårar uppföljningen och sätter fokus på 
kvantitet snarare än kvalitet i kontrollen 
av verksamheterna. 

Stockholms läns befolkning fortsätter 
att öka och kostnaderna för hälso- och 
sjukvård ökar betydligt mer än skattein-
täkterna. Att fortsätta på den av politikerna 
inslagna vägen vad gäller vårdvalslogopedi 

riskerar att helt urlaka det logopediska 
omhändertagandet. Det är nödvändigt 
med en prioriteringsordning där Hälso- 
och sjukvårdslagens portalparagraf får 
vara vägledande: ”Målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Vården 
ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård skall ges företräde 
till vården (HSL 1982:763, §2). Det ingår 
i varje legitimerad logopeds yrkesetik att 
prioritera utifrån behov, men i en verklig-
het där ersättningarna är så låga att endast 
de ”enklaste patientbesöken” betalar sig 
kommer den enskilda logopedens för-
sörjningsmöjligheter förr eller senare väga 
tyngre än etiska ställningstaganden. För 
att förhindra den här situationen måste  
prioriteringsordningen ingå i regelverket 
för logopediverksamheter inom vårdval.

Vad gör Logopedförbundet?
Förfrågningsunderlaget revideras regel-
bundet. Inför nästa översyn har Logoped-
förbundet och DIK redan tagit kontakt 
med berörda politiker och kommer att 
arbeta aktivt under hela året för att påtala 
bristerna med nuvarande system, framför 
allt ur ett patientperspektiv men även vad 
gäller vår professions väl och ve. Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen välkomnar en 
specialistordning för logopeder, det skulle 
underlätta kvalitetskontrollen. Logoped-
förbundet fick vid förra Förbundsmötet 
i uppdrag att tillsammans med utbild-
ningsanordnarna presentera en modell för 
specialistordning och detta arbete kommer 
att presenteras vid Förbundsmötet 2014. 
Det är viktigare än någonsin att utvärdera 
vårt arbete och komma fram till f ler evi-
densbaserade behandlingsmetoder så att 
vi kan påvisa vilka interventioner som är 
mest verksamma och effektiva.

Signe Tonér

Kongress i Haag 
den 25-26 maj 2012 går CpLoL:s 
åttonde kongress av stapeln i Haag. 
Årets kongress kommer att täcka en 
mängd olika områden inom logopedi, 
med parallella föreläsningar och 
workshops under båda dagarna. 
Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot hur modern teknologi kan 
användas i logopedisk verksamhet. 
för mer information om program-
met och hur man anmäler sig, se 
cplolcongress2012.eu. Inget sista 
anmälningsdatum finns, men den 
som anmäler sig före den 15 mars 
betalar ett lägre pris.

Uppsala Universitet 

Fristående kurser HT12/VT13, 
sista ansökningsdag 15 april:

www.uu.se, fliken ”utbildning”, länk 
”utbildningar”, område ”Hälsa-Vård-
Läkemedel”, sedan ”Logopedi” under 
rubriken ”Kurser inom” till höger på 
skärmen.

Följande kurser finns också, 
söks via Fritextsökning:

dysfagi 7,5 hp, v 38-47 50%,  
uu-47410

Stamning och andra talflytstörningar, 
fortbildning 4,5 hp, v 8-17 33%,  
uu-97403

Stamning och andra talflytstörningar, 
fördjupning 7,5 hp, v 18-22 100%, 
uu-97416

blissymbolics, fördjupning 7,5 hp, v 
14-23 50%, uu-97404
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Introduktion
Barn med läpp- käk gomspalt LKG avviker anatomiskt i munhålan 
jämfört med barn utan spalt. Med kirurgiska insatser försöker 
man så långt det är möjligt rekonstruera anatomin. Vissa barn 
med LKG förefaller tidigt, redan under jollerstadiet, utveckla 

ett avvikande och begränsat artikulatoriskt beteende med få 
främre klusiler. Chapman et al. (2001) visade till exempel att 
barn med spalt uppvisade en mindre repertoar av stavelsejol-
ler, färre konsonanter och f ler glottala klusiler än jämnåriga 
barn utan spalt. Willadsen & Albrechtsen (2006) fann en 

Tidiga logopedinsatser till barn 
med läpp-käk-gomspalt

Children with cleft lip and palate (CLP) use fewer types 
of consonants in their babbling compared to typically 
developing children, which can influence later speech 
production negatively. 

A common belief is that early intervention (EI) can 
prevent compensatory articulation patterns, although 
the evidence is weak. 

A survey of hospital records was carried out on 79 
consecutive children born 2005-2007 with CLP regarding 
what type of early intervention that had been provided 
by the Speech and Language Pathologists following pa-
latal surgery up to 3 years of age. The children had been 
treated in Stockholm with a one-stage palatal repair at 
12 months of age. The type and intensity of intervention 
and type of articulation patterns were described. Three 
levels of intervention were defined: advice/counseling, 
reviews/intervention, and early intensive intervention.  

Half of the children (37) had normal articulation. For 
29 of them, advice/counseling had been delivered and for 
8 of the remaining children, reviews/interventions had 
been given. To children with atypical articulation pat-
tern (33) advice/counseling had been given to 11 children 
and reviews/intervention to 22. No child had received 
intensive intervention. 

The survey showed that both children with and without 
typical articulation pattern had received EI. Thus, the 
basis for decision about early intervention was unclear.

Abstract

Barn födda med läpp- käk- gomspalt (LKG) har färre 
typer av konsonantljud i sitt joller jämfört med typiskt 
utvecklade barn vilket kan påverka senare talproduk-
tion negativt. 

En rådande uppfattning har varit att tidig interven-
tion kan förhindra felaktiga artikulationsmönster, men 
evidensen är svag. 

Totalt 79 konsekutiva barn, födda 2005-2007, var 
opererade i Stockholm med slutning av gommen i ett 
steg vid ca 12 månaders ålder. En journalgenomgång av 
logopediska insatser efter gomoperation från 15-18 månader 
till 3 års ålder gjordes. Typ och intensitet av insatser hos 
barnen definerades i tre nivåer; rådgivning, kontroller/
enstaka terapisessioner samt intensiv behandling. Arti-
kulationsmönster noterades. 

Hälften (37) av barnen hade bedömts ha normal 
artikulation. Rådgivning hade getts till 29 av dessa 
och de återstående 8 hade erhållit kontroller/enstaka 
terapisessioner. Till 11 av de 33 med icke typiskt artiku-
lationsmönster hade rådgivning givits, medan 22 hade 
fått kontroller/enstaka terapisessioner. Inget av barnen 
hade fått intensiv behandling. 

Slutsatsen var att såväl barn med normal som atypisk 
artikulation hade fått tidig intervention vilket visar att 
beslutsunderlaget för denna typ av tidiga insatser var 
otydligt.

Sammanfattning

Liisi Raud Westberg, M Sc, leg logoped, Stockholms Kraniofaciala Team, Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna

Anette Lohmander, professor, leg logoped, Enheten för Logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, 
Karolinska Institutet samt Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

forskning

Kartläggning av barn behandlade av Stockholms Kraniofaciala Team
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med LKG som erhållit tidig stimulans av 
främre ljudproduktion jämfört med dem 
(10 respektive 4) som inte erhållit någon 
(Lohmander-Agerskov et al., 1990; Dy-
nesius et al., 1993). I en prospektiv studie 
konstaterades att föräldraimplementerad 
tidig intervention förbättrade talet hos tio 
barn med LKG och atypisk artikulation, 
dock utan att nå samma nivå som typiskt 
utvecklade barn utan LKG (Scherer et al., 
2008). Artikelförfattarna drog slutsatsen att 
föräldrar kan tränas att bli goda leverantörer 
av träning.  Framförallt stimulering av 
ordförråd, men också av ljudproduktion, 
tycktes reducera förekomst av kompen-
satorisk artikulation hos barn med LKG 
(Scherer & Kaiser, 2007). 

Under det senaste decenniet har ruti-
nerna i Stockholm gradvis förändrats. Det 
intensiva interventionsprogrammet har 
använts alltmer sällan. En mer konsultativ 
modell med antingen standardiserad råd-
givning för träning i hemmet (1-3 tillfällen 
upp till tre års ålder efter gomoperation) 
eller en något tätare kontakt med råd-

givning och enstaka terapitillfällen hos 
logoped (4-9 gånger) under upp till ett 
och ett halvt års tid, har huvudsakligen 
tillämpats. Förändringen har skett succes-
sivt och verkar ha baserats på logopedens 
individuella bedömningar och kliniska 
erfarenhet. Det är emellertid oklart i vilken 
omfattning tidig intervention tillämpats 
och på vilka grunder beslut om intervention 
fattats. Genom att undersöka hur tidiga 
interventionsinsatser fördelats förväntades 
nyttan med insatserna kunna diskuteras 
och utgöra underlag för utveckling av 
aktuella rutiner och möjliggöra planering 
av projekt för utvärdering av effekten av 
tidig intervention.

Syfte
Syftet med undersökningen var att kart-
lägga vilken typ och omfattning av tidiga 
logopediska insatser till barn med LKG 
som givits samt att beskriva barnens 
artikulationsmönster vid tiden för beslut 
om tidig intervention.

Spalttyp Antal 
Kön

Pojke (%) Flicka (%)

Isolerad gomspalt  59 23  (39) 36   (61)

Unilateral LKG spalt  29 16  (64) 9   (36)

Bilateral LKG spalt    8 5   (62,5) 3   (37,5)

Totalt  92 44  (48) 48  (52)

Exkluderade -13 -6 -7

Totalt  79 38  (48) 41  (52)

Tabell 1. Antal patienter fördelade efter spalttyp och kön.

högre förekomst av nasala ljud och färre 
alveolara ljud i en grupp knappt 1-åriga 
barn med LKG jämfört med jämnåriga 
barn utan spalt.  

Metod och tidpunkt för gomoperation 
förefaller ha betydelse för den tidiga tal-
produktionen. En sammanställning av 
studier av den tidiga talproduktionen hos 
barn med LKG visade att de med operation 
av gomspalten vid ca 12 månaders ålder 
hade mindre förekomst av stavelsejoller 
och färre orala klusiler än de som fått den 
mjuka gommen sluten vid ca 6 månaders 
ålder (Lohmander et al., 2011). Den tidiga 
ljudproduktionen har betydelse för den 
fortsatta talutvecklingen. Vihman & 
Greenlee (1987) har visat att det föreligger 
ett samband mellan artikulationsmönster 
under jollerstadiet hos typiskt utvecklade 
barn och tidig talutveckling. Hos barn med 
LKG har bland annat noterats ett samband 
mellan få konsonanttyper respektive låg 
förekomst av främre orala klusiler vid 18 
månaders ålder och en låg andel korrekta 
konsonanter vid 3 års ålder (Lohmander 
& Persson, 2008). 

Hypotesen att tidig intervention kan 
förhindra att atypisk artikulation etableras 
har föreslagits av bland annat Dixon-Wood 
(1997). Kliniskt har man också ansett att 
atypisk, framförallt glottal artikulation, 
i många fall kan identifieras redan under 
jollerstadiet och att tidiga insatser skulle 
kunna förhindra senare avvikelser i talet. 
Vid Stockholms kraniofaciala team har 
man sedan slutet av 1970-talet genom 
rådgivning till föräldrar och genom di-
rekta intensiva terapiinsatser tidigt försökt 
bryta felaktiga artikulatoriska mönster 
hos barnet och ersätta dessa med ett mer 
korrekt artikulatoriskt mönster. Det senare 
har i kliniken kallats för ”lekterapi” eller 
”förspråklig träning” beskrivet av Hen-
ningsson (1982). Detta förfarande med tidig 
artikulatorisk stimulans har framför allt 
baserats på klinisk erfarenhet. Litteraturen 
inom området är sparsam, evidensen för 
förbättrat tal efter tidig intervention svag 
och studier har hittills genomförts med 
mycket få deltagare och med metoder för 
intervention som är svåra att jämföra. I två 
små retrospektiva studier hittades ingen 
skillnad i talet hos tio respektive fyra barn 

Metod
Av totalt 133 barn födda konsekutivt mel-
lan 2005-2007 med LKG och behandlade 
vid Stockholms kraniofaciala team hade 
92 barn en spalt som omfattade gommen 
(tabell 1). 

Totalt 13 patienter exkluderades sedan 
av följande skäl: avlidna (2), associerade 
missbildningar eller medicinska tillstånd 

som lett till uppskjuten operationstidpunkt 
(5), saknade journaluppgifter (6). Barn 
som saknade journaluppgifter bestod av 
utlandsadoptioner (2), oopererade submu-
kösa spalter utan talpåverkan (2), ej varit 
på logopedbesök (2). Därmed återstod 79 
patienter. Spalttyp, kön, artikulationstyp 
och intensitet av intervention noterades. 
Journaluppgifter för tiden mellan sedvan-
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lig kontroll efter gomoperationen (vid ca 
15-18 månaders ålder) och 3-årskontrollen 
samlades också in.

Typ av artikulation hade klassificerats 
antingen som normal eller atypisk. Den 
atypiska var beskriven som glottal, till-
bakaflyttad (velar), som nasal realisation 

av konsonanter eller som kombinationer 
av ovanstående avvikelser. Typ och in-
tensitet av intervention noterades och 
kategoriserades i tre nivåer, (1) rådgivning 
om främre oral artikulation, 1-3 tillfäl-
len, (2) kontroller/träning, handledning 
med specifika råd kring artikulation och 

oralmotorik, kombinerat med enstaka 
träningstillfällen hos logoped, 4-9 gånger, 
och (3) tidig intensiv intervention med 
föräldrarådgivning enligt ovan, kombinerat 
med logopedbesök 2-3 gånger i veckan, 
10 gånger eller mer.

forskning

Resultat
Fördelningen av artikulationstyp vid första 
logopedbesöket efter gomoperationen (vid 
15 – 18 månaders ålder) visade att 37 av de 
79 barnen (47 %) hade normal artikulation, 
medan 33 (42 %) hade bedömts ha glottal, 
velar, nasal eller en kombination av dessa, 
samt att uppgift om artikulationstyp sak-
nades för nio barn (11 %) (figur 1). 

Föräldrar till 29 av de 37 barnen (78 %) 
med normal artikulation postoperativt 
hade fått rådgivning (1-3 gånger).  Till 
de återstående åtta (22 %) med normal 
artikulation hade kontroller/träning givits 
(4-9 gånger) (tabell 2). Figur 1. Fördelning av artikulationstyp bedömd vid första besöket efter 

gomoperationen hos 79 barn födda med olika typer av LKG-spalt. 

Tabell 2.  Typ av artikulation vid kontroll efter gomoperation (15-18 mån ålder) fördelat på typ och intensitet av intervention.  

Intervention Typ av artikulation

uS

Totalt

normal 
artikulation

 Atypisk artikulation

gA VA nA gA&
VA

gA&
nA

VA& 
nA

gA,
VA&nA

rådgivning 
1-3 ggr

29 1 3 2 2 0 2 1 8 48

Kontroll /
träning 
4-9 ggr

8 6 4 3 5 3 o 1 1 31

Totalt 37 7 7 5 7 3 2 2 9 79

GA=Glottal Artikulation, VA=Velar Artikulation, NA=Nasal Artikulation, US=Uppgift Saknas

Rådgivning (1-3 gånger) hade getts till föräldrarna till 11 av 33 barn(33 %) med atypisk artikulation. Kontroller/träning med 
specifika råd om artikulation och oralmotorik, kombinerade med enstaka träningstillfällen hos logoped, (4-9 gånger), 
hade getts till totalt 22 barn(67 %) med glottal, velar artikulation, nasal realisation av konsonanter eller en kombination av 
dessa. Tidig intensiv intervention med föräldrarådgivning enligt ovan, kombinerad med logopedbesök 2-3 gånger i veckan, 
10 gånger eller mer, hade inte getts i något fall.
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Intervention Typ av artikulation

uS

Totalt

normal 
artikulation

 Atypisk artikulation

gA VA nA gA&
VA

gA&
nA

VA& 
nA

gA,
VA&nA

Isolerad 
gomspalt

29 4 2 3 2 3 1 1 6 51

unilateral 
LKg

6 3 4 2 3 0 1 0 2 21

bilateral LKg 2 0 1 0 2 0 0 1 1 7

Totalt 37 7 7 5 7 3 2 2 9 79

Tabell 3. Typ av artikulation vid kontroll efter gomoperation (15-18 mån ålder) fördelat på spalttyp. 

GA=Glottal Artikulation, VA=Velar Artikulation, NA=Nasal Artikulation, US=Uppgift Saknas

Av de 79 barnen hade 33 (42 %) uppgift om andra problem eller tilläggsdiagnoser (Pierre Robin sekvens, hjärtmissbildning, kro-
mosomavvikelse, mental retardation, 22q11 deletionsyndrom, utvecklingsförsening, prematurfödsel, matningssvårighet, ADHD, 
autismspektrumstörning, cerebral pares, Van der Woudes syndrom, extremitets-missbildning, scolios, kolombom av ögonlock och 
dvärgväxt). Av dessa 33 barn hade 22 barn (67 %) bedömts ha ett atypiskt artikulationsmönster och 11 (33 %) en normal artikula-
tion. Arton barn hade fått rådgivning och 15 hade fått kontroller/träning enligt definitionerna ovan. 

Det fanns noteringar om att 39 av 79 barn (49 %) uppvisat tidiga tecken på en försenad tal- och språkutveckling och 70 av de 
79 barnen (89 %) hade fått transmyringeala rör inopererade i trumhinnorna i samband med gomoperationen. 

Diskussion 
Kartläggningen visade att beslutsunderla-
get för typ av tidiga insatser var otydligt 
och verkade inte alltid ha baserats på 
behovet, eftersom såväl barn med nor-
mal som atypisk artikulation hade fått 
intervention. Det var oväntat att man till 
f lera barn med normal artikulation ändå 
tillhandahållit upprepade kontroller och 
f lera träningstillfällen. Tänkbara orsaker 
skulle kunna vara en tilltro till etablerade 
rutiner, förebyggande åtgärder samt även 
föräldraoro.  Det var däremot inget barn 
som fått intensiva insatser på det sätt som 
beskrivits i inledningen där man genom 
detaljerad rådgivning till föräldrar och 
genom direkta intensiva och täta tera-
piinsatser tidigt försökt bryta felaktiga 
artikulatoriska mönster hos barnet och 
gynna uppkomsten av ett mer korrekt 
artikulatoriskt mönster (Henningsson, 
1982). Orsaken till varför inte intensiv lo-
gopedbehandling getts under den aktuella 

perioden är oklar. Förekomst och typ av 
artikulation borde enligt de dåvarande 
rutinerna lett till intensiv behandling 
enligt ovan. 

Det fanns ingen skillnad i typ eller 
omfattning av insatser till barn med 
respektive utan andra problem och till-
läggsdiagnoser. Barn med tilläggsdiagnoser 
hade således inte fått vare sig annorlunda 
eller mer insatser än barn utan. Barn med 
tilläggsdiagnoser uppvisar i högre grad 
avvikande tal än barn utan (Persson et 
al., 2002; 2006). Med målsättningen att 
tidigt försöka stimulera till korrekta arti-
kulationsmönster kunde man förväntat sig 
att barn som oftare uppvisar avvikelser i 
talet skulle erbjudits denna insats. Å andra 
sidan kan barn med tilläggsdiagnoser ha 
haft behov av andra insatser som prioriteras 
framför tidig stimulans av talet.

Ungefär 2-3 % av för övrigt typiskt 
utvecklade fyraåringar har en gravt för-
senad tal- och språkutveckling och 4-10% 

har en lätt till måttlig försening enligt 
Westerlund (1994). Hälften av barnen i 
föreliggande studie hade noteringar om 
försenad tal- och språktveckling i journalen 
vid 3 års ålder. Hälften av dessa i sin tur 
(n=24) hade tilläggsdiagnoser. I några 
journaler fanns anteckningar om kontakt 
med andra logopeder inom primärvården 
eller habiliteringen. Eftersom denna 
typ av information inte var journalförd 
konsekvent, kan man dock inte dra några 
slutsatser om huruvida och i vilken omfatt-
ning annan intervention givits till barn 
med tilläggsdiagnoser. De rutinmässiga 
insatserna hos Stockholms kraniofaciala 
team skiljde sig dock inte mellan gruppen 
med och utan tilläggsdiagnoser.

När spalttyp relaterades till glottal och 
till tillbakaflyttad artikulation i förelig-
gande studie, noterades en tendens till mer 
glottal artikulation hos barn med isolerad 
gomspalt än hos barn med andra spaltty-
per. Tillbakaflyttad artikulation förekom 
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däremot mer hos barn med unilateral och 
bilateral LKG. I studier av talutveckling 
hos barn med gomspalt har spaltens ut-
bredning i hårda gommen relaterats till 
förekomst av tillbakaflyttad artikulation 
(Persson et al., 2002) och liknar den hos 
barn med total spalt. 

Också lätt till måttligt nedsatt hörsel 
kan vara en viktig faktor vid uppkomst 
och etablerandet av avvikande tal hos 
barn födda med gomspalt. Lohmander 
et al. (2011) fann ett signifikant positivt 
samband mellan hörsel och omfattning på 
konsonantuppsättningen vid 12 månaders 
ålder. Flynn et al. (2009) noterade att 
samma barn födda med LKG hade en 
hög prevalens av otitis media jämfört med 
kontrollbarn utan spalt. Det verkar således 
föreligga stor risk för att inte bara spalten 
utan också hörseln påverkar talutvecklingen 

negativt. I föreliggande studie hade 89% 
av barnen fått rör inopererade i trumhin-
norna i samband med gomoperationen, som 
genomfördes vid 12 till 15 månaders ålder 
vilket indikerar att de uppvisat tecken på 
OME vid ett års ålder. Det innebär att en 
stor del av barnen sannolikt haft en lätt 
till måttlig hörselnedsättning under första 
levnadsåret. Just glottal artikulation har 
relaterats till förekomst av hörselnedsätt-
ning (Hardin-Jones et al., 2002).

Mot bakgrund av resultaten av kart-
läggningen skulle rutinerna för det tidiga 
logopediska omhändertagandet behöva ses 
över för att hitta en förbättrad arbetsmodell 
med fastställda kriterier för intervention, 
effektiva behandlingsmodeller och effekti-
visering av tidsåtgången. Målsättningen är 
att kunna identifiera de barn som behöver 
tidig intervention samt anpassa den till 

behovet. Exempelvis skulle information och 
rådgivning kunna ges i grupp. Scherer et 
al. (2007, 2008) har visat att föräldrar efter 
instruktioner kunde ge reliabel träning i 
hemmet till sina barn. En sådan modell 
skulle kunna provas som alternativ för 
barn med liten konsonantuppsättning och 
avsaknad av främre artikulationsställen.

Föreliggande kartläggning ger även 
en god bas för fortsatta diskussioner om 
förbättring av rutiner för journalföring. 
Data om artikulation och tal- och språkut-
veckling saknades i en del av journalerna. 
För att kunna värdera resultaten i kart-
läggningen och validera uppgiften att ca 
hälften av barnen hade bedömts ha tecken 
på sen talutveckling planeras en analys av 
talet vid 3 års ålder. 
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Socialt nätverk om kommunikation

Eva Metzéns stiftelse erbjuder möjlighet att söka stipendier för att bilda ett socialt nätverk runt 
ett barn eller ungdom med utvecklingsstörning och omfattande flerfunktionsnedsättningar. Syftet 
med ett socialt nätverk är att ge familjer och olika personalkategorier, som arbetar med barn och 
unga med komplexa kommunikationsbehov, ett redskap för att aktivt kunna samverka, samtala 
och lära av varandra. Kort sagt att utbilda nätverket att uppmärksamma och tolka de uttryckssätt 
som finns hos barnet eller den unge och på så sätt möjliggöra en ökad delaktighet i vardagen.

I nätverket ska utbildningsmaterialet Med kommunikation i sikte användas. Materialet bygger på 
ett projekt, som bedrivits vid FUB:s stiftelse ala, om sociala nätverk som modell för samverkan 
och utveckling av samspel och kommunikation. Projektledare var Lotta Anderson, Fil Dr, special-
lärare och universitetslektor vid Malmö högskola.

Med kommunikation i sikte består av en bok som innehåller korta textavsnitt kring samspel och 
kommunikation, nätverksarbete, omgivningen, individen, videoobservation m.m. Det finns också 
frågor att samtala kring och konkreta förslag på arbetsredskap samt litteratur och länkar för dem 
som vill fördjupa sig mer. Utbildningspaketet innehåller även korta videoinspelade sekvenser 
(www.komsikt.fub.se) , vars syfte är att inspirera och stå som exempel på situationer, aktiviteter, 
metoder som kan vara lärande och stödja fortsatt utveckling av samspel och kommunikation. 

Stipendiet kan användas till att bekosta utbildningsmaterialet och nätverksdeltagarnas omkost-
nader i samband med nätverksarbetet samt handledare/koordinator för att hålla ihop nätverket. 
Kopplat till stipendiet är en kortare utvärdering av hur nätverksarbetet har fortlöpt. 
FUB-medlemskap krävs.

Ansökan skall ha inkommit tilll Riksförbundet FUB senast den 30 april 2012.
Ingen särskild ansökningsblankett.
Ansökan skickas till Riksförbundet FUB, Box 6436, 113 82 Stockholm 
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