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ag tror knappast att det är någon i vår kår som missat att det krävs legitimation för att utöva vårt yrke och att det med legitimationen kommer ett
antal krav vi måste uppfylla. Vi måste följa lagar och förordningar som styr
sjukvården (nästan oavsett var i samhället vi arbetar och om vi har patienter eller
klienter). Vi har ett personligt ansvar för de insatser vi ger våra patienter och dessa
insatser ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har en skyldighet att
hålla oss ajour. Det här är inte alltid lätt att hinna med och vad begreppet ”beprövad erfarenhet” egentligen innebär är dessutom minst sagt trixigt och föremål för
mycket diskussion.
På många håll i Sverige pågår förändringar av logopedin, hur den ska organiseras
och vad som är rimliga produktionsmål för logopeder. I de här diskussionerna blir
evidensbasering en viktig del i att avgöra hur organisationen ska se ut, hur många
patienter det är rimligt att man ska hinna med på en dag
och vilka prioriteringar som bör göras.
Anmäl
Vår yrkesutövning behöver dokumenteras och beforskas
vetenskapliga både av kåren själv och tillsammans med andra. Medverkan
i eller upprättande av egna Nationella kvalitetsregister och
kunskapsklinisk forskning i allmänhet är två medel för att uppnå
luckor!
detta och långsamt håller spännande saker på att hända.
Strokevården på Sahlgrenska har precis upprättat ett
kvalitetsregister för de logopediska insatserna inom kliniken. Jag ser med spänning
fram emot att få ta del av deras resultat och hoppas att deras tanke sprider sig tills
vi faktiskt har ett nationellt kvalitetsregister för logopediska insatser i strokevården.
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har som bäst börjat utvärdera olika metoder för screening, utredning, diagnostik och åtgärder kring läs- och
skrivsvårigheter och i vissa avseenden även språkstörning. I detta arbete finns det en
disputerad logoped med, vilket är mycket glädjande.
Nationella kliniska riktlinjer är också ett sätt att belysa och lyfta vårt yrke och göra
detta lättare, både organisatoriskt och för den enskilda logopeden som försöker göra
sitt jobb och hinna med sina patienter. Vid senaste förbundsmötet fick styrelsen i
uppdrag att ta fram en handbok för hur man gör för att ta fram kliniska riktlinjer. Det
arbetet håller som bäst på och vi har kommit en bit på väg, men än är vi inte i mål.
Under tiden finns det faktiskt något som vi alla kan göra, och som några redan
gjort, för att belysa behovet av dokumentation och systematisering av vårt yrke. På
SBUs hemsida finns en möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att anmäla vetenskapliga kunskapsluckor – metoder inom vården som inte bygger på vetenskaplig
kunskap. Den kliniska forskningen inom logopedi är nästan obefintlig och att anmäla
kunskapsluckor är ett sätt att belysa detta. Sätt igång och anmäl så att vi får bevis för
att det vi gör faktiskt gör skillnad!

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

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

	Debatten om logopeder behöver mer utbildning i pedagogik
fortsätter. ”Det är tråkigt att det
ska finnas en rivalitet om vem som
har bäst kunskap kring elevernas
behov”, tycker åtta logopeder från
Halmstad.
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Konferens om dysfagi
Margareta Gonzalez Lindh fick
stöd från Svenska Dysfagiförbundets Gåvofond för att delta i en
konferens i USA som arrangerades
av världens största intressegrupp
inriktad mot sväljsvårigheter.
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FUS-agar i Sundsvall
I mitten av april anordnade logopederna i Sundsvall utbildning på
Länssjukhuset om FUS, Fiber
endoskopisk Undersökning av
Sväljning.

# 2 | 2012

12 Retts syndrom
Alice och Melike går i en klass med
fem flickor med Retts syndrom på
Kärralundsskolan i Göteborg. De
har varit med i projektet Pragma
som syftade till att bygga upp,
prova och utveckla kommunikationskartor. Under våren avslutades
det treåriga projektet och nu kan
personal och föräldrar berätta om
utvecklingen under de här åren.

Det är alltid nyttigt att utvecklas i sitt
arbete och upptäcka nya vägar att nå
sitt mål. I detta nummer kan vi läsa om
projekt som tagit just nya vägar att nå
sina mål.
Wandin, Claeson och Carlstrand har
i projektet Pragma använt sig utav pragmatiskt organiserade kommunikationsböcker för att stödja, inte bara kommunikativ utveckling, utan även utvecklingen
av lärande, tänkande och social identitet
hos barn med Retts Syndrom. Mer om
detta kan du läsa på sidan 12.
På andra sidan Östersjön har Terry
Grahn kombinerat övningarna i Lexia
med TAKK och GAKK för att bredda
målgruppen för Lexia och kunna använda
programmet i undervisning för de som
ännu inte har ett talat språk eller knäckt
läskoden. Projektet kan du läsa om på
sidan 15.
Aura Kagan och hennes metod SCA
(Supported Conversation for Adults
with Aphasia) har inspirerat både ett
lågteknologiskt och ett högteknologiskt
hjälpmedel om vilka du kan läsa på sidan
20 respektive sidan 21.
Simon Ottosson och Emily Grenner
spinner på sidan 10 vidare på dyskalkyli
artikeln från förra numret och ger oss
en översikt av diagnosen och lite nyttiga
tips på screeningmetoder vid utredning.
Vidare finner du artiklar om FUS:ande
logopeder i Sundsvall, dysfagikonferens
er i Texas och vikten av sociala nätverk
vid utvecklingen av kommunikation och
språk.
Semestern står, för de flesta av oss,
för dörren och man får tid över till sådant
man annars inte skulle hinna med. Som
till exempel att skriva ihop den där artikeln till Logopednytt man länge funderat
på. Och vi på redaktionen ser fram emot
att läsa den!
Trevlig sommar!

Simon Sundström och
Patrik Åhlund
Redaktörer

15 Revolutionerande metod
	Då jag för drygt ett år sedan insåg
att tecken och annan AKK kunde
placeras i Lexia, öppnades dörren
till en specialpedagogisk revolution. Produktiviteten i undervisningen ökade mer än tusenfalt på årsbasis genom att vi lade in tecken,
symboler och foton i programmet,
berättar Terry Grahn
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debatt

Vi tror att fortbildning gör logopeder
bättre rustade att arbeta inom skolan

D

et är tråkigt att det ska finnas
en rivalitet om vem som har
bäst kunskap kring våra elevers
behov. Det säger sig självt att ett gott
samarbete mellan olika professioner
med olika kompetenser är avgörande
för att eleverna ska få rätt hjälp och
stöd i skolan.
Om vi logopeder ska vara en naturlig
del av skolans värld måste vi ta plats i
den världen på ett bra sätt och med en
ödmjuk inställning till att lärarna också
är välutbildade och proffs på sina jobb. För
att kunna möta de olika frågeställningar
vi får från skolorna och inte stagnera i vårt
sätt att tänka tror vi på mer skollogopedi i
grundutbildningen och fortbildning inom
det pedagogiska arbetsfältet.
I Halmstad har vi lång erfarenhet av att

jobba integrerat i skolan och förmånen
att arbeta i en kommun som är positivt
inställd till logopeder. Så ser det tyvärr
inte ut överallt och det pågår diskussioner
i länet i stort om hur ansvarsfördelningen
mellan regionen och kommunerna i Halland ska se ut.
Att arbeta integrerat i skolans värld
ger större möjligheter att föreslå åtgärder
som faktiskt fungerar i elevens och lärares vardag. Vi tror att logopeder ibland
rekommenderar åtgärder som inte är

Debatten om logopeders pedagogiska förmåga och utbildning fortsätter.

genomförbara i skolan bland annat på
grund av bristande erfarenhet av skolsfären.
För att förbättra vårt arbetssätt med
elevens bästa i fokus måste vi ha kunskap
redan på utbildningen och möjlighet till
praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning i skolan. Vi är förvisso
experter på språkutveckling, men det är
inte alltid vi klarar av att kommunicera
våra kunskaper till andra professioner på
ett bra sätt. Vi vinner ingenting på att
gå ut och säga att vi inte har något att
lära oss av någon annan. Vi ser ett stort
behov av vidareutbildning, inte bara för
oss själva utan också för skolans personal.
Därför satsar logopedverksamheten på

Bakgrund
Debatten initierades i Logopednytt nr 3.12 av professor Claes
Nilholm och logoped Barbro Bruce som ansåg att att logopedutbildningarna borde kompletteras med en obligatorisk kurs i
pedagogik. I nr 1.2012 svarade logoped Helén Sämfors att det
tvärtom är den pedagogiska världen som behöver utbildning i
inlärning för elever med språkliga svårigheter.

Kärnhuset på fortbildning för pedagoger
och förebyggande arbete i skolan, såväl
som intervention på individnivå.
Om vi från början är insatta i skolan som

organisation och ett pedagogiskt arbetssätt
kan vår kompetens komma till sin rätt,
för det finns mycket förbättringsarbete
att göra ute på våra skolor.
Det är möjligt att vi logopeder kan vara
insatta i vissa paragrafer i skollagen men
de som är experter på att förstå läroplanen,
hur eleverna ska nå upp till målen på olika
sätt samt hur bedömningen ska gå till är
lärarna, inte vi.
Som vi tolkar Barbro Bruce och Claes
Nilholm så handlar det inte om att göra
oss logopeder till pedagoger, utan att göra
oss lite mer förberedda för att få en given
plats i skolan. Vi hade uppskattat detta
när vi gick vår utbildning, och tror att
det hade gjort oss logopeder ännu bättre
rustade för att arbeta inom skolan.

Johanna Kristensson
Karolina Larsson
Birthe Holmqvist
Helena Ahlgren
Frida Edner
Emy Larsson
Sanna Kraft
Lisa Bengtsson
Leg logopeder, Kärnhuset Halmstad

4

Logopednytt 2 | 2012

”Nya fenomen inom logopedin”
tema för årets Logopedstudentdagar
Logopedstudentdagarna anordnas varje år av Svenska Logopedförbundets Studentsektion,
SLOSS. Utbildningsorterna
turas om att agera värd för
tillställningen år för år. Denna
gång har turen gått till Linköping och temat är ”Nya fenomen inom logopedin”.
Logopedyrket är väldigt brett då det finns
många olika arbetsområden, varav många
fortfarande är relativt nya. Därför har vi
i SLOSS för de kommande logopedstudentdagarna bjudit in föreläsare kring
ämnen som vi tycker är intressanta och
som känns viktiga att få en lite större
inblick i, då det kanske inte är så stort
fokus på dem i utbildningen.

oktober 2012
lördag

söndag

6

7

Logoped
st
dagarn udenta i Link
öping
Skriv redan nu in
logopedstudentdagarna
den 6-7 oktober i kalendern.
Sista dagen för anmälan är
den 6 september.

På lördagen kommer Eva Sandin, leg
logoped, prata om logopeders roll inom
äldrevården. Helena Hörkeby, även hon
leg logoped, föreläser om GAKK (grafisk
alternativ och kompletterande kommunikation), ett område där all världens
möjligheter finns med tanke på de tekniska
prylar i form av smartphones, appar och
surfplattor vi har tillgång till idag. Dessutom kommer Ulf Träff, leg psykolog, att
prata om dyskalkyli, vilket helt säkert
kommer att bli mycket intressant.

annat kommer den nya styrelsen för
2012/2013 att väljas.
Sista dagen för anmälan till Logopedstudentdagarna är den 6 september. Eftersom föreläsningslokalen samt festlokalen
rymmer max 100 respektive 80 personer
är deltagarantalet begränsat. En separat
inbjudan med mer information kommer
att skickas ut.
Vi i SLOSS välkommnar din anmälan
och hoppas att ni alla får en riktigt trevlig
sommar!

Brunch och årsmöte
På söndagen avslutas det hela med en
brunch och årsmöte för SLOSS. Bland

Elisabeth Lim, Umeå

Månadsbrev om
mobilen som hjälpmedel

Kurser på avancerad nivå vid
Lunds universitet hösten 2012

Rättelse

Teknikjournalisten Tina Wiman har startat
ett gratis månadsbrev som ger information kring hjälpmedelsprogram för mobiler
och surfplattor, och fokuserar på de två
största plattformarna, Android och iOS.
Det huvudsakliga temat är hjälpmedel för
personer med kognitiva funktionsnedsättningar, men det kommer även tips för andra
behov. Gå in på www.tinaw.se och klicka
på Månadsbrev appar för att komma till
anmälningsformuläret.

Teorikurs i logopedi ur ett internationellt
perspektiv: Psykogena röststörningar,
differentialdiagnostik och behandling 3 hp
i form av workshop med Dr Janet Baker,
Flinders University, Australien v 43.

Dyskalkyli, äldrevård och GAKK
De ämnen, eller fenomen, som SLOSS
vill ge möjlighet till fördjupning inom är
dyskalkyli, logopeder inom äldrevården
samt GAKK.
Skriv redan nu in logopedstudentdagarna
den 6-7 oktober i kalendern.
Förutom att dessa två dagar är de
enda då logopedstudenter från alla de
olika studieorterna strålar samman, är
det också ett ypperligt tillfälle att jämföra utbildningar och praktik, diskutera
logopediska frågor och knyta kontakter.
Det är ju faktiskt logopedins framtid och
blivande kollegor som möts!

Handledning i audiologi och logopedi, 7,5
hp, halvfart v 49-2

Styrelserepresentant i Svenska logopedförbundets studentsektion

I artikeln om ersättningsnivåer för logopeder inom Vårdval Stockholm i förra
Logopednytt fanns några felaktigheter.
Det gäller konsekvenserna av det förfrågningsunderlag som antogs av Hälso- och
sjukvårdsnämnden. I artikeln står att
antalet besök per patient måste öka för att
logopedverksamheterna ska gå ihop. Den
korrekta lydelsen ska istället vara antalet
besök per logoped. Dessutom har ersättningsnivån för besök inom röstlogopedi
höjts, vilket inte framgår i artikeln.
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Konferens om dysfagi
i San Antonio, Texas
Margareta Gonzalez Lindh, Leg logoped, Gävle Sjukhus.

Dysphagia Research Society är
världens största intressegrupp
inriktad mot sväljsvårigheter.
Föreningens målsättning är att
främja internationell forskning
relaterad till normal och störd
sväljfunktion och precis som
vårt svenska dysfagiförbund är
det ett multidisciplinärt forum.
 arje år anordnas en stor tvärprofessionell
V
konferens. Den 2-5 mars förra året hölls
den i San Antonio, Texas. Ofta anordnas
en kursdag inom ett specialområde i direkt
anslutning till konferensen. Årets tema
var dysfagi vid huvud- och halscancer
och jag deltog även i den kursen samt en
mentorslunch.
Projekt och idéer vid mentorslunch
Mentorslunch är ett för mig nytt koncept
där kursdeltagare som har påbörjat eller står
i begrepp att påbörja ett forskningsprojekt
inom dysfagi ges möjlighet att diskutera
sina projekt och idéer med några av de
mest namnkunniga forskarna på området.
Cirka 30 logopeder, företrädesvis amerikanska, satt i ett konferensrum där man
hade förberett små bord med sex stolar
runt varje. Vid anmälan hade man fått
fylla i vilken forskares bord man helst
ville sitta vid.
Världsledande dysfagispecialister
Så fick vi varsin brun papperspåse med
en kalkonsmörgås, Coca-Cola, äpple och
chokladkaka. Eftersom tiden var begränsad
var påsen helt orörd när lunchen var slut.
Vi gick laget runt, presenterade våra
projekt och fick feedback från både den
publicerade forskaren och övriga runt
bordet. Stämningen var generös och
uppmuntrande. Själv satt jag satt vid
professor Bonnie Martin-Harris bord.
6
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Gåvofonden
Svenska Dysfagiförbundet hade
tidigare en Gåvofond avsedd att
stödja forskning och utveckling inom
dysfagiområdet. När förbundet lade
ner sin verksamhet vid årsslutet 2011
överfördes fondpengarna till Svensk
Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)
som sorterar under Svenska Läkaresällskapet. Under våren 2012 kommer SFKN att från dessa fondpengar
utlysa forskningsstipendier inom
dysfagiområdet.
Det sista ekonomiska stöd som
Svenska Dysfagiförbundets Gåvofond utdelade under år 2011 gick till
logoped Margareta Gonzalez Lindh.
Här följer hennes rapport över hur
medlen användes.

Hon är verksam vid Medical University of
South Carolina och en av världens ledande
dysfagispecialister. De senaste åren har
hon lett ett stort forskningsprojekt inom
sväljröntgenområdet.
Efter en timme var audiensen slut och
jag tog min bruna lunchpåse och satte
mig ute i den amerikanska försommarsolen och tuggade intensivt. Tempot var
genomgående mycket högt och att missa
dessa oerhört intressanta föreläsningar
var det inte tal om även om solskenet var
förföriskt för en nordbo som just upplevt
den kallaste vintern på 100 år.
Strålbehandling och dysfagi
Under själva konferensen deltog ungefär
300 deltagare från USA, Europa, Asien
och Australien. Precis som vid de flesta
medicinska konferenser låg programmets
tonvikt på 15-minuterspresentationer av
aktuella forskningsprojekt.

Dr David Schwarz, Hofstra North
Shore – LIJ School of Medicine, inledde
den första dagen med att ställa frågan
”Is dysphagia-sparing radiotherapy possible?”. Det vill säga, går det att anpassa
strålbehandling så att konsekvenserna
för patientens sväljförmåga blir små eller
inga alls.
Dysfagi och aspiration har visat sig
bli de mest besvärliga effekterna efter
intensiv strålbehandling. Med nya och
mera känsliga apparater har man kunnat
minska de oönskade effekterna av strålbehandlingen en del.
I nuläget är kliniker och forskare helt
överens om att prevention är den viktigaste
interventionen och i det sammanhanget
nämndes sju punkter:
1. Undvik onödig strålning mot tungbasen, bakre svalgväggen, larynx samt m.
cricopharyngeus.
2. Minimera muntorrhet och mucosit.
3. Behandla gastro-esophageal reflux.
4. Instrumentell bedömning av sväljförmågan före och efter strålning (terapeutisk
sväljröntgen eller FUS).
5. Tidig terapeutisk intervention: stärka
muskler, öka precision, bibehålla rörelseomfång.
6. Bibehåll någon form av sväljning. Försök
undvika att ingen mat eller dryck alls
kan intas via munnen.
7. Optimera smärtlindring och psykologiskt stöd.
Tidig intervention
Något senare under dagen fördjupade
logoped Lori Burkhead, docent vid Departement of Otolaryngology, Center for
Voice and Swallowing, Medical College of
Georgia, ytterligare hur träning och terapi

Ungefär 300 deltagare från USA, Europa, Asien och Australien kom till San Antonio för att delta i konferens som arrangerades av
Dysphagia Research Society, världens största intressegrupp inriktad mot sväljsvårigheter.

för dysfagi vid huvud- eller halscancer ska
bedrivas. Slutsummeringen av detta blev:
• Ju tidigare desto bättre enligt principen
”use it or lose it”.
• Tidig intervention kan förbättra kost-/
diettolerans, skydd av luftvägarna och
nutritiv status.
• Inled logopedkontakt och påbörja eventuellt övningar innan strålbehandlingen
påbörjas.
Telemedicin
Logoped Elizabeth Ward, Queensland
Health, Brisbane, Australia, berättade om
hur man kan använda telemedicin för att
göra kliniska sväljbedömningar. Då det är
en signifikant diskrepans mellan antalet
logopeder och antalet personer i behov
av dysfagibehandling i Australien, lägger
man mycket tid och resurser på att utforska
nya och innovativa lösningar för att öka
tillgängligheten för patienterna. Man har
kommit långt i användandet av telemedicin
och även Elizabeth Wards studie visade

lovande resultat. Man använde här en
logoped online, en assistent som utförde
online-logopedens direktiv och för att
bedöma validiteten av online-logopedens
skattningar så fanns även ytterligare en
logoped i rummet som bedömde patienten
simultant. Man använde en bärbar laptop
som hade modifierats för optimal visuell
och auditiv information. Resultatet visade
höga till utmärkta nivåer på interbedömarreliabilitet över hela spektrumet av
bedömda parametrar. Samstämmigheten
vad gäller aspirationsrisk var utmärkt.
Satsningar för vidareutbildning
är underdimensionerade
Det pågår forskningsprojekt i dysfagi över
hela världen just nu. Studier rör alltifrån
hur tungans muskler hos åldrade råttor
kontraherar efter att ha tränats och om det
är någon skillnad i effekt mellan den träningen och stimulering av nervus hypoglossus, till klinikcentrerade frågeställningar
runt dysfagi vid stroke och effekter av
dehydrering och nutritionsstatus. I Sverige

betraktas dysfagidiagnosen fortfarande
som en nykomling bland de logopediska
områdena trots över 30 års etablering, och
trots att majoriteten av de akuta remisser
som kommer till landets logopedmottagningar idag har en dysfagifrågeställning.
Möjligheterna till vidareutbildning inom
landets gränser är få* och landstingens
ekonomi är mycket ansträngd. Bidrag och
stipendier från intresseföreningar är idag
oftast en förutsättning för deltagande vid
internationella konferenser.
Vid 2011 års DRS-möte (ny-)bildades
glädjande nog en Europeisk systerorganisation: European Society for Swallowing
Disorders, ESSD. Det första mötet hölls
i Leiden, Holland, i september förra året
och 2012 års möte kommer att äga rum i
Barcelona i oktober.
* Under hösten 2012 kommer en poängkurs i Dysfagi på avancerad nivå
med inriktning på behandling att ges vid
Uppsala universitet.
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FUS-dagar i Sundsvall
Ett nedslag i verkligheten på en logopedverksamhet mitt i Sverige
I mitten av april anordnade
logopederna i Sundsvall utbildför logopeder, öronläkare och
övrig intresserad personal på
Länssjukhuset. Per Svensson
gästade för att förmedla sin
kunskap på området och för
att bidra med erfarenhet om
hur samarbetet runt FUS (Fiberendoskopisk Undersökning av
Sväljning) mellan logopeder och
läkare skulle kunna ta fart.
På logopedmottagningen i Sundsvall har
det sedan länge varit aktuellt för logopederna att börja fiberskopera. Utrustning

för att utföra nasofiberskopi har funnits i
många år, men olika omständigheter har
gjort att detta aldrig skett. Det krävdes
att två logopeder kom in på kursen Fiberskopi i logopedisk praktik på Karolinska
Institutet för att FUS-verksamheten på
sjukhuset skulle få luft under vingarna.
Föreläsningar och praktiska övningar
Logoped Anna Nilsson haffade tag i den
mest erfarne FUS-logoped vi har här i
Sverige, Per Svensson, och bad honom
gästa Länssjukhuset i Sundsvall. Per
tackade ja och det mynnade tillslut ut i
att två dagar planerades in. Föreläsningar,
praktiska övningar och planering inför

framtiden blev innehållet.
Per höll två föreläsningar öppna för all
intresserad sjukhuspersonal i länet. Den
första föreläsningen innehöll övergripande
information om dysfagi, medan den andra
berörde bedömnings-och behandlingsmetoden FUS mer på djupet. Det var
faktarika timmar som också blev ganska
välbesökta av annan personal än logopeder.
Efter föreläsningarna väntade labbar eller
hands-on för logopeder och öronläkare.
Representanter från Karl Storz – Endoskope var inbjudna och lånade ut och
visade upp sina flexibla videoendoskop.
Uppgifter att experimentera kring tillsammans delades ut till fyra olika grupper.
Tanken var även att skapa möjlighet till
att diskutera hur ett samarbete skulle
kunna fungera i framtiden.
”Så här ska ett sjukhus bedrivas”
Dagen därpå visade Per för logopeder
och öronmottagningspersonal hur han
brukar genomföra FUS-undersökningar.
En AT-läkare från åhörarna lånade ut
sin näsa, därefter fick vi vara med när en
riktig patient undersöktes. Här skapades
många bra tillfällen att verkligen fråga
på detaljnivå kring förfarandet vid undersökningen.
Fortsatt samarbete
Dessa två dagar avslutades med gemensam lunch på logopedmottagningen och
därefter ett möte angående hur ett fortsatt
samarbete mellan öronmottagningen och
logopedmottagningen ska formas kring
undersökningar av patienter med sväljningssvårigheter. Per Svensson närvarade
och avslutade mötet med kommentaren:
”Såhär ska ett sjukhus bedrivas”. Innehållsrika och produktiva dagar som alla var
nöjda med var glädjande för arrangörerna,
som tar med sig Pers slutkommentar in
i framtiden.

Text och foto: Hanna Bylund
Logoped Anna Nilsson haffade tag i den mest erfarne FUS-logoped vi har här i Sverige,
Per Svensson, och bad honom gästa Länssjukhuset i Sundsvall. Per tackade ja.
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Leg. Logoped, Logopedmottagningen Örnsköldsviks Sjukhus

Per Svensson visade för logopeder och öronmottagningspersonal hur han brukar genomföra FUS-undersökningar. En AT-läkare från
åhörarna lånade ut sin näsa.
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Varför ska logopeder jobba med
dyskalkyli och vad kan vi göra?
Under höstterminen 2011 var vi
cirka 15 logopeder och logopedstudenter som gick en kurs
på avancerad nivå på Uppsala
universitet om dyskalkyli – specifika räknesvårigheter. Vi kom
från hela landet, från Lund i
söder till Umeå i norr.
Vi fick många intressanta föreläsningar
både av externa föreläsare och av den engagerade kärntruppen och kursledningen
- Birgitta Johnsen, Kerstin Hill Svensson
och Markus Björnström. Dessa tre har lång
erfarenhet av att arbeta både med dyskalkyli och dyslexi, och Kerstin och Markus
har på var sitt håll utifrån forskning inom
området arbetat fram modeller för utredning av dyskalkyli som liknar varandra i
mångt och mycket. Vi kursdeltagare fick
ta del av deras utredningsmodeller och även
av teorier om vad som kan ligga bakom
dyskalkyli. En mycket innehållsrik och
givande kurs! Det var andra gången som
den gick, förra gången var höstterminen
2010 och förhoppningsvis återkommer
den under nästa år.
Vad är dyskalkyli?
Dyskalkyli, eller specifika räknesvårigheter, avser svårigheter med den basala
räkneförmågan. Forskningen pekar på att
dyskalkyli ofta beror på en nedsatt och/
eller förlångsammad antalsuppfattning –
att snabbt och säkert kunna uppskatta en
mängd. Detta påverkar all hantering av
antal, mängder, siffror och räkning. Det
påminner ju om dyslexi på det sätt att
ett kärnsymtom (fonologisk medvetenhet och avkodningsförmåga respektive
antalsuppfattning) påverkar hela den
komplexa förmågan – läs- och skrivförmågan respektive räkneförmågan. Under
senare år har flera resultat framkommit
som tyder på att vår medfödda förmåga
att snabbt uppskatta mängder har två
komponenter – en för att uppfatta små
mängder och en för approximativ skatt10
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Personer med dyskalkyli har stora svårigheter med de fyra räknesätten och använder
fingerräkning långt upp i åldrarna.

ning av större mängder. Prevalensen för
dyskalkyli är ungefär lika stor som för
dyslexi, cirka 5 procent. De förekommer
dessutom ofta tillsammans.
Dyskalkyli ger stora svårigheter med
grundläggande räkning, så grundläggande att det är sådana färdigheter som
för normalräknare är färdigutvecklade i
årskurs 2. Det handlar alltså inte om att
det är ett nedsatt logiskt tänkande eller
att det är den mer abstrakta matematiken
som är drabbad, till exempel kvadratroten
och derivata, utan snarare att man har

stora svårigheter med de fyra räknesätten, använder fingerräkning långt upp i
åldrarna och har svårt för så pass enkla
tal som 3+8 eller 17-5. Andra svårigheter
som ofta förkommer med dessa räknesvårigheter är till exempel svårigheter att lära
sig klockan, nedsatt tidsuppfattning och
begränsad spatial förmåga.
Att ha så svårt med så basala förmågor
påverkar givetvis vardagen betydligt.
Många med dyskalkyli kan ha svårt att
hantera pengar, har svårt att passa tider
och många barn har stora svårigheter

med skolgången. Nedsatt räkneförmåga
påverkar inte bara ämnet matematik, utan
också fysik, gymnastik, hemkunskap,
slöjd, geografi med mera.
Vad kan vi logopeder göra?
Räkneförmågan är tätt förknippad med
språket. Ska man utreda räknesvårigheter
behöver man kunna differentialdiagnostisera mot språkliga svårigheter. Beror
skolbarnets svårigheter i matematik på att
han har specifika räknesvårigheter, eller
beror det på att han inte förstår begrepp
som ”större än”, ”mindre än” och ”lika
mycket”? Denna fråga är ett skäl till att
logopeder bör vara involverade i räkneutredningar och att man gör en bedömning
av språklig förmåga också, om det vid en
räkneutredning framkommer misstanke
om språkliga svårigheter.
Enligt riktlinjerna i ICD-10 behöver
man för en korrekt dyslexidiagnos kunna
utesluta dyskalkyli. Den som uppfyller
kriterierna för både dyslexi (F81.0 Specifik
lässvårighet) och dyskalkyli (F81.2 Specifik
räknesvårighet) får i stället diagnosen F81.3
Blandad inlärningsstörning, som är en
ganska vanligt förekommande kombination av svårigheter. Än en gång tillhör vi
logopeder därmed en lämplig grupp att
utreda dessa svårigheter.
Det är inte mycket tid som behöver
gå åt för en snabb bedömning av räknesvårigheter. Vid anamnesupptagningen
kan man ställa några extra frågor runt
hur matematikämnet i skolan går eller
gick, hur personen i fråga kan hantera
pengar, om han eller hon fingerräknar
eller är beroende av miniräknare och
hur det fungerar med att passa tider.
Det kan man komplettera med ett 15-tal
huvudräkningsuppgifter med de fyra
räknesätten i talområdet 0-20 samtidigt
som man observerar hur personen beter
sig. Tar det lång tid att lösa uppgifterna?
Används fingerräkning? Kan ha eller hon
alla fyra räknesätten eller är det något eller
några som blir problematiska? Totalt kan

Som det är nu fungerar dyskalkyli som ett
sidospår till dyslexi. Forskningen om dyskalkyli har inte alls kommit lika långt, och
vi är kunskapsmässigt förmodligen ungefär
där vi logopeder var med dyslexi för ca 30
år sedan.

det alltså handla om bara 10-15 minuter
extra under en dyslexiutredning för en
räknescreening.
Vill man gå vidare med en mer utförlig
utredning av räknesvårigheter kan man
exempelvis inkludera test av antalsuppfattningen, ytterligare huvudräkning med
flerledade tal, procent och saknade termer,
kopiering av geometriska figurer, uppgifter
för tidsuppfattning och klockavläsning.
Har man av olika anledningar inte möjlighet att göra en fullständig räkneutredning, men anamnes och räknescreening
talar för räknesvårigheter kan man i
dokumentationen runt dyslexiutredningen
skriva en passus om att screening har
gjorts, men att möjlighet till fullständig
utredning inte fanns. Man får då påpeka
att i händelse av senare utredning av
räknesvårigheterna och ett utfall där
personen i fråga har dyskalkyli omvandlas
denna diagnos tillsammans med tidigare
dyslexidiagnos till F81.3 Blandad inlärningsstörning.
Framtiden för logopeder och dyskalkyli
Som det är nu fungerar dyskalkyli som
ett sidospår till dyslexi. Forskningen om
dyskalkyli har inte alls kommit lika långt,

och vi är kunskapsmässigt förmodligen
ungefär där vi logopeder var med dyslexi för
cirka 30 år sedan. Vi tycker att dyskalkyli
har en given plats på logopedmottagningar
för att helt säkert kunna differentialdiagnostisera svårigheter med räkning, läsning,
skrivning och språk. Andra som utreder
dyskalkyli är arbetsterapeuter, psykologer
och specialpedagoger – svårigheterna
tangerar ju alla dessa områden – och i en
del fall skulle säkert utredning i team vara
det bästa, precis som vid dyslexi.
Det varierar mycket mellan olika utbildningsorter hur mycket som tas upp om
räknesvårigheter. Men oavsett om det ska
tas in som del av grundutbildningen eller
om det ska finnas möjligheter att fördjupa
sig längre fram, behöver alla logopeder
ha kunskaper om dyskalkyli, precis som
vi vet en del om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning
och utvecklingsstörning, som är andra
vanliga samtidiga tillstånd vid språkliga
funktionsnedsättningar.
Litteraturtips
Det finns gott om litteratur om dyskalkyli,
se gärna Logopedforums dyskalkyligrupp.
Vi kommer där att lägga ut en lista med tips
om artiklar och böcker om detta viktiga
ämne. För en sammanfattning av forskningsläget just nu, se gärna reviewartikeln
Dyscalculia: From brain to education av
Brian Butterworth med kollegor (Butterworth, B., Varma, S. & Laurillard, D.
(2011). Science 332, 1049-1053.).
Vi hoppas att vi med denna korta artikel
och sammanfattning av området dyskalkyli
har kunnat väcka intresse bland Sveriges
logopeder för detta ämne. Dyskalkyli är
ett område som hör logopedin till, och vi
vill gärna uppmuntra andra att ta del av
den forskning och det arbete som bedrivs.
Vi ser fram emot diskussioner i ämnet
på Logopedforum!

Emily Grenner
Simon Ottosson
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De måste få
vara med i pratet
Nätverket runt personer med Retts syndrom
Helena Wandin, Rett Center

Britt Claesson, DART

”Börjar du bli trött, Alice? Du har ju jobbat så bra och sjungit,
du har ögonpekat. Valt sånger. Nu vill du sträcka ut dig tror jag.”
Alice och Lena avslutar en lektion efter att ha sjungit och
pratat om helgen. Lena pekar i en kommunikationsbok på
de kursiverade orden och Alice följer uppmärksamt Lenas
finger, ler ibland och ljudar.
Katarina och Hayrie är mammor till Alice och Melike som

går i en klass med fem flickor med Retts syndrom på Kärralundsskolan i Göteborg. Tillsammans med flickornas klasslärare och
assistenter på skolan deltog de i projektet Pragma, som syftade
till att bygga upp, prova och utveckla kommunikationskartor.
Båda mammorna beskriver att projektet varit väldigt givande.
Pragma finns beskrivet i Logopednytt nummer 3, 2010.
– De här bilderna hade Melike under hela tiden på förskolan
och nu har hon den här kartan! säger Melikes mamma Hayrie
och visar fyra bilder. Hayrie beskriver att Melike har bilder
för sånger, för att prata om sådant som hon tycker om, vad
som ska hända och mycket mer. Att kommunicera med hjälp
av bilderna gör det lättare att förstå att Melike behöver tid till
kommunikationen och att hon har ett så stort kommunikationsbehov. Hayrie vill förmedla till andra föräldrar att lägga
stor vikt vid kommunikation.

Anna Carlstrand, DART
– Det kräver tid och tålamod men ge inte upp även om man
inte ser så mycket svar till en början. Det är värt det!
Alices och Melikes första kommunikationsböcker handlade
om lekaktiviteter. I början var det svårt med kartor och böcker
som visade mer än en bild, både för barn och vuxna. Därför
gjordes böcker innehållande fyra olika lekar med en bild per
sida på en leksak, och därefter två till fyra bilder med vad de
kunde göra med leksaken. I alla böckerna fanns också bilder
för att kommentera om leken var rolig, om de ville göra mera
eller sluta. Nästa steg blev böcker för att välja vilken sång som
barnen ville höra. Den största boken i projektet blev en bok
som kallades Prata med mig om… och kom att innehålla bilder
kring de aktiviteter som barnen och familjemedlemmarna
brukade göra. I denna introducerades flera viktiga ord som
till exempel vill ha, göra, berätta, fråga, ”sedan”, ” förut” och ord
för olika känslor. Dessa begrepp underlättade för alla att hålla
igång samtalet och även prata om andra personers aktiviteter.
Böckerna utvecklades och varje sida innehöll allt från en till
fyra bilder plus kommentarer.
Under den tid som böckerna utvecklades diskuterades
omgivningens roll. Ett gemensamt beslut var att inte kräva att
Alice och Melike skulle ta initiativ eller att de alltid skulle välja

Kommunikationsböckerna
– är strukturerade utifrån hur språk används i samtal mellan
människor, det vill säga pragmatiskt organiserade
– innehåller ett relativt stort ordförråd (många bilder)
– ger det enskilda barnet utmaningar och stödjer på så sätt
utvecklingen
– ska kunna byggas ut i takt med förändrade behov hos barnet
och hans eller hennes föräldrar och pedagoger
– ska vara anpassade till barn med olika funktionsnedsättningar
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Både lärarna och
assistenterna tillverkar
kartor och böcker. Detta
är några som finns lätt
tillgängliga i hallen.

Melike och Alice går i en klass med fem flickor med Retts syndrom på Kärralundsskolan i Göteborg. De deltog i projektet Pragma som
syftade till att byggda upp, prova och utveckla kommunikationskartor. Foto Helena Wandin.

för att få något. Föräldrarna och andra personer nära barnen
fick istället uppdraget att själva peka i böckerna och sedan vänta
och visa förväntan. Både i lekboken och i den större kommunikationsboken skrevs en beskrivning hur boken skulle användas
och hur barnen visar vad de vill kommunicera om – en viktig
detalj för att kommunikationsboken skulle kunna användas av
släkt, vänner, nya assistenter eller sjukvårdspersonal.
Alices mamma Katarina berättar att familjen länge önskat
att Alice ska få möjlighet att kommunicera med bilder och att
projektet medfört tid, stöd och hjälp att starta.
– Britt (en av projektledarna) har lotsat oss så fint. Utan att
hon har sagt ”gör så här” har vi gjort precis som hon har velat,
skrattar Katarina.
Hon säger vidare att hon till en början var otålig och ville
komma direkt till de pragmatiska kartorna, men att hon i efterhand tror att det var nödvändigt att leka fram kommunikation
med bilderna. Att få en känsla för det hela. I början ställde de
inte så mycket krav alls på Alice men successivt kände de att
de kunde förvänta sig mer. Exempel på vad Alice, beroende
på dagsform, kunde förväntas vara delaktig i redan i ett tidigt

skede var att titta på bilderna en kort stund per dag och att
välja sånger. Det är svårt att hinna se vad Alice tittar på men
Katarina beskriver att de bekräftar det genom att säga ”Nu är
jag osäker men jag tror att du valde den” och om Alice inte ser
nöjd ut ”Nähä, inte den. Då börjar vi om…”
Alice accepterade inte genast bilderna vilket hon visade genom
att titta bort och ibland ljuda missnöjt. Efter ett halvår började
Alice ge respons genom att ge ögonkontakt, le och titta på
bilderna. I början var det också väldigt ovant för omgivningen
att använda bilder.
– Det är inte helt naturligt att prata med bilder, bläddra och
samtidigt ha ett samspel och vara fokuserad. Det tog ett tag
för oss att vänja oss vid det.
I projektet förde deltagarna en loggbok över hur de

använde kartorna och det tror Katarina var väldigt viktigt,
liksom de regelbundna träffarna när de satte mål och följde upp
vad som gjorts. Nu används kartor både hemma och i skolan.
Katarina och klasslärare Lena beskriver att Alice lyssnar mer
i samtal och reagerar mer på det hon hör.
– Det känns som om hon har vaknat, säger Katarina.
Logopednytt 2 | 2012

13

I kontaktboken från skolan står det också ofta att när Alice
är orolig och de frågar henne om hon är orolig, har ont och så
vidare med hjälp av bilderna blir hon lugnare.
– Vi pratar mer med Alice. Framför allt gör vi det mer
strukturerat.
Klasslärare Lena berättar att hon var väldigt tveksam till
att använda bilder i kommunikationen med eleverna när hon
gick in i projektet och att hon ganska länge undrade om eleverna hängde med när hon pekade. När några av eleverna fick
chansen att prova dator med ögonstyrning och det gick att se
precis vilken bild de tittade på blev det tydligt att de hade följt
med. Nu kommunicerar all personal i klassen med kommunikationskartor och andra bilder.
Då vi besöker skolan, ett halvår efter att deltagandet i
projektet avslutats, pågår en repetition inför en musikteaterföreställning. Alice, som först är orolig, blir lugn och följer med
när den som sitter bredvid henne pekar i det bildsatta manuset.
En av klasskamraterna, som också har Retts syndrom, följer
själv med i manuset. När de senare visar filmklipp från förra
årets föreställning på datorn låter hon missnöjd och tittar stint
på symbolen för gitarr på sin kommunikationsbok. Först när
Lena efter några gissningar kommenterar att musiklärare Keith,
som spelar gitarr och vanligtvis leder repetitionerna, är sjuk och

därför borta från dagens repetition blir Alice nöjd.
Att få se en så ”bildande” miljö där grafisk AKK ingår som
en naturlig del i samtalen var upplyftande. En vanlig farhåga
är att bildkommunikation är för svårt och kan bli för krävande
för många med Retts syndrom. Men med det förhållningssätt
personalen på Kärralundsskolan har, är det ingen risk. Kartorna
används för att förstärka personalens tal och förväntningarna
på eleverna anpassas efter situation och person. Eleverna i
klassen på Kärralundsskolan är olika och använder kartorna på
olika sätt. Kartorna underlättar dock samtal med alla eleverna.
– Vi pratar mycket mer och har mycket, mycket roligare

tillsammans. De måste ju få vara delaktiga. De måste få vara
med i pratet! säger Lena

FAKTA
DART
DART är kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. DART arbetar med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och datorstöd
för alla åldrar. DART ligger i Göteborg och hör till Drottning
Silvias Barn- och ungdomssjukhus.
www.dart-gbg.org

Rett Center
Rett Center är ett nationellt center för högspecialiserad
vård, klinisk forskning och kompetensutveckling kring Retts
syndrom. I uppdraget ingår också att samla och sprida kunskap. Rett Center ligger på Frösön i Östersund.
www.rettcenter.se

Pragma
Pragma – pragmatiskt organiserade kommunikationskartor
för barn med omfattande kommunikationssvårigheter.
Pragma är ett treårigt projekt som drivs av DART och
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i
Göteborg med omnejd med ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Projektet avslutas under våren 2012.
Projektets övergripande mål är att ge barn med omfattande kommunikationssvårigheter och personer i deras närhet
bättre förutsättningar att kommunicera med bildbaserade
kommunikationskartor/böcker.
Syftet med böckerna som utvecklades i projektet var att
främja kommunikation och barnets möjligheter till lärande
och utveckling av språk, tänkande och social identitet.

För mer information
om DART och om Pragma, se www.dart-gbg.org.

Melikes kommunikationskarta som den såg ut
hösten 2011
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På logopedforum.se finns en diskussionsgrupp för logopeder som har kontakt med personer med Retts syndrom eller
har ett allmänt intresse av diagnosen.

Lösa lappar och kaos eller ...

... Hörlurar – tydlig fonologi, arbetsro.

Revolutionerande metod inom
specialpedagogik och AKK
Terry (Thérèse) Grahn, M.A., beteendevetare, pedagog, MBA (Henley), specialsjukskötare, lobbare och anhörig, utbildad i AAC/TAKK och
oralmotorik, lobbare i substans och process. Twitter @AAC_Terry

Då jag för drygt ett år sedan
insåg att tecken och annan AKK
kunde placeras i Lexia, öppnades dörren till en specialpedagogisk revolution. Produktiviteten i undervisningen ökade mer
än tusenfalt på årsbasis genom
att vi lade in tecken, symboler
och foton i programmet.
Ett slags DNA-molekyl byggdes upp
där allting stöder allt. Tecken, symboler,
foton och så kallade normala skolböcker
har använts vid undervisning med Lexia
i flera ämnen. Att integrera allt i Lexia
efter säsongsbetonade teman fungerar som

Terry
(Thérèse)
Grahn

surrogat för skolböcker, och metoden ger
en hävstångseffekt mellan teckenspråken,
begrepp, allmänbildning med mera. Kunskapen sprider sig som ringar på vattnet.
Bredda målgruppen
Lexia är utvecklat för bland andra personer

med dysfasi och dyslexi. Med symbolernas och tecknens hjälp, kan vi bredda
målgruppen till specialundervisningen
och nå läskunnighet, språkmedvetenhet, allmänbildning och matematiska
färdigheter också för dem som inte har
knäckt läskoden eller har ett talat språk.
Denna grupp saknar i dagsläget helt
skolmaterial på sitt förstaspråk, tecken
och annan alternativ kommunikation. Det
exceptionella är att målgruppen också lär
sig främmande språk med denna metod,
som med fördel även kan användas inom
undervisningen för invandrare och asylsökande. Inlärningsresultaten är mycket
sporrande.
Under årens lopp har vi använt oss av
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manuella metoder i stil med laminerade
kort för läskod, satskonstruktion, matematik, teckenundervisning och logik.
Korten går långsamt att producera, men
ännu långsammare är de när det gäller att
leverera i vardagen. Barnens koncentration,
uppgiftsmängden och variationen lider.
Det blir lätt så att vi cementerar barnen
på en lägre nivå än de egentligen är.
De borde få en dator eller iPad
Det finns en del goda datorprogram i
logopedins, underhållningens och specialpedagogikens tjänst. Få program tjänar
flera syften. Individualiserade menyer är
sällsynta. Datorprogrammen gör nytta
och sprider glädje, men nyttan är inte
systematisk. De appar som finns för
iPad och iPod är bra och billiga, men alla
har inte en iPad (eller en PC). Tekniska
hjälpmedel saknas för att målgruppen är
den den är. Man bortser från att autister
ofta är PC-litterata på grund av att de
kan ha svårt att vända sidor eller knäppa
knappar. De borde tvärtom vara de första
att få en dator eller iPad. Kapaciteten har
de i kroppen och de lär sig snabbt att bli
IT-virtuoser. Men om samma dator kan
användas både som talsyntes och som plattform för specialundervisningen, resulterar
det tyvärr ofta i att behovet faller mellan
stolarna. I stället för två apparater (eller
en), blir antalet noll. Familjerna får inte de
hjälpmedel experterna ser som naturliga.
Intensiv beteendeterapi, heldagshabilitering, saknas. Med en kort och rätt
kravlös skoldag/skola, blir många utan den
undervisning och inlärning de skulle klara
av. Vad värre är, är att barnens potential
inte kommer i full blom. De får inte heller tillfälle att uttrycka sig eller göra sina
röster hörda. Redan det är ett övergrepp
mot barnen.
Saknar skolböcker
Specialundervisningen saknar skolböcker
på elevens förstaspråk, alltså tecken och
annan AKK. Varken logopederna, pedagogerna eller byråkraterna ombesörjer att
fungerande material och hjälpmedel tillhandahålls de rättmätiga ägarna: brukarna,
deras totala liv och omgivning. I många
skolor sköts undervisningen av en före detta
assistent i rollen som specialklasslärare,
16
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med hjälp av assistenter (kunniga eller
okunniga i utvecklingsstörning, autism
och AKK). Viljan kan vara god, men fundamentet i kompetensen saknas. Barnen
skulle behöva erfarna specialister för att nå
sin fulla potential. Läget idag vittnar om
en medioker omsorg, ett svagt ledarskap,
en avsaknad av utbildningsfilosofi och en
usel personalpolitik.
Revolutionen med användning av tecken
och annan AKK i Lexia har genomförts
med tre så kallade lakan per månad: ett
för fonologi och läskod, ett för matematik,
logik och begrepp, samt ett för språkmedvetenhet och finska. Målgruppen är
enspråkig, icke-läskunnig, icke-talande
och autistisk med utvecklingsstörning.
Vi jobbar parallellt med läskod, språkmedvetenhet och allmänbildning i Lexia
(som finns på finska och under namnet
Lexion på engelska).

40–250-faldig ökning
På varje lakan finns 4-6 övningstyper
(ikonerna på bilderna). Varje övningstyp
omfattar delövningar (t.ex. val mellan bilder, diktamen à 3-8 ord, urtavlor). Antalet
upprepningar är 10-40. I flertalet övningar
kommer delmomenten i slumpmässig ordning. Det blir en 40–250-faldig ökning av
outputen per månad i jämförelse med att
under samma tidsperiod (en timme) jobba
med lösa kort och udda, alltid likadana
ord- och satskonstruktioner, inklusive den
tid det tar att duka fram korten, organisera
arbetet och sedan städa undan.
Successivt mer krävande
Delar av innehållet byts ut helt på grund av
månadens tema och försöket till skolbokssurrogat. Resten kvarstår eller tränar generalisering genom varierande svårighetsgrad

eller variationer på temat. Innehållet blir
successivt mer krävande inom
• Läskod, fonologi och tecken
• Beredskap för och intensif iering av
bruket av kommunikationspärmar,
talsynteser och appar
• Språkmedvetenhet
• Matematik, begrepp, logik
• Tecken- och ordförråd
• Allmänbildning, skolbokssurrogat
• Vett och etikett
• Levnadsfärdigheter, ADL
Resultaten är häpnadsväckande
Med redan en timme om dagen har häpnadsväckande resultat nåtts i akademika,
kommunkation, språk och studieteknik.
Satslängden inleddes med några två- till
treordssatser. I dag kan satslängden vara sju
till åtta ord, men det är inget självändamål.
Vi har med bild-, tecken- och ljudstöd
till och med tragglat oss igenom nationalskalderna Topelius och Runebergs yrkesliv
och produktioner, världsreligionerna,
landets tvåspråkighet, handikappfrågor
och världsspråken. Samtidigt har vi sluppit
risken för huvudlösa stödberättelser med
symbolskrift.
Teckenbruket har ökat dramatiskt och
vi har kunna bekräfta DART:s hypotes
om att tecken i målgruppen kan läras
via bildskärm. Vi har bevis på allt från
igenkänning på skärmen och i verkliga
livet via egen teckeninlärning, till ett ökat
eget bruk av tecken i kommunikationen.
Hävstångseffekten i teckenbruket kommer
sig av att såväl finska och modersmål, som
allmänbildning och ordförråd undervisas
med tecken som stöd.
Vi har även överträffat, men verkat i
samma riktning som, Omega-is och annan aktuell forskning i Sverige de senaste
åren. Fokus där är på ”både och”, det vill
säga att parallellt jobba med läskod och
språkmedvetenhet. Vårt projekt har varit
kontinuerligt, regelbundet och målmedvetet. Det har pågått ett år på Lexia.
600 finska ord
Över 600 finska ord har enkelt lärts in
under skolåret för enspråkiga med svensk
AKK och stödteckenspråk, trots avsaknad

av läskod, talat språk och finskspråkig
bakgrund – allt via hörselminnet och
symboler!
Från stor tveksamhet inom sifferområdet
1-5 går 1-10, ibland 1-12, galant, kryddat
med hela tiotal och våra mängdangivande
småord jämte tecken. Addition går att
göra konkret med klossar och svaret på
de enklaste talen räknas ut i huvudet och
tecknas.
Kommunikationshjälpmedlen används
i större utsträckning i vardagen. Vi väntar
på att få Tobiis fulla PC-version och appen
Proloquo2Go (eller den mindre Tobii Sono
Flex) på svenska. Under tiden använder vi
engelskspråkiga appar, kompletterade med
Voice4U, som tillåter bandning.
I Ordna bokstäver (till ord), där samma
lista körs med given tidsbegränsning och
given ordningsföljd, hinner man längre och
märker inte att förhandsvisningen av orden
(2-3 bokstäver) först var 4 sekunder, sedan
2, nu 1 och i maj 0,5 sekunder. En säkerhet
gällande att forma orden har uppstått.
Ivern och de egna initiativen att göra
pusslet Börja läsa och spelet Alfapet med
bara lite hjälp kan få tösen på bilden att
skriva upp till 60 främmande och slumpartat valda ord i ett kör, allt från spade och
drake till kratta, ryggsäck och telefon.

Invandrarutbildning
Metoden med AKK i Lexia kan till och
med användas i språkundervisningen för
invandrare och asylsökande, i finska och
svenska, oavsett om man är läskunnig, analfabet eller oinsatt i de latinska bokstäverna.
Även i hemspråksundervisningen kan man
dra nytta av att Lexia i sin grundform
har material på de flesta invandrarspråk.
Med egna bilder och ljudfiler är himlen
vårt tak tack vare Lexias fenomenala
f lexibilitet och vårt nytänkande kring
AKK i specialundervisningen.
Slutsatser
Specialbarnen med tecken och annan
AKK som förstaspråk borde få fullfjädrad
undervisning – också datoriserad – av
erfaret, utbildat, specialiserat och kunnigt
folk. Barnen har så mycken kapacitet i sig
som ingen märker eller får ut. Det är en
kompetens- och resursfråga. Tillståndet
inom specialundervisningen i träningsskolan i allmänhet och inom AKK-stödd
undervisning i synnerhet, är ett mått på
ledarskapet och på genomslagskraften i
att kalla klasserna autismklasser. Det är
inte autism som eftersträvas även om det
kan bli slutresultatet, utan ett slags språkklass. Resursbristen och mediokriteten

är ett faktum. Blickarna riktas mot våra
beslutsfattare.
Med tecken och annan AKK i Lexia
kunde vi satsa på inlärning i ordets vidaste
bemärkelse, på ett kostnadseffektivt sätt.
Samtidigt har vi mötts av jubel från eleverna
och brukarna: Äntligen någon som bryr
sig och som tar bort hindren på min väg.
Och som ger mig yttrenderätt och makt
över mitt eget liv.
Webbsida
Under den kommande sommaren lanseras
www.puheoikeus.fi, en webbsida om kravet
på att de lagstadgade tjänsterna fungerar
(serviceavtal, rättshjälp), med synpunkter
på modeller, processer och filosofier (konsultation) och den praktiska kompetensen
i vardagen kring AKK, specialpedagogik,
AKK-specialpedagogik och bemötande.

Foto: Terry Grahn
Bilder från Lexia med tillstånd av Olle Gunnilstam, tecken med tillstånd av Hannele Rabb
(Handlaget) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ritade tecken). Andra källor är
Boardmaker, Widgit och Papunet.
COPYRIGHT PÅ METODEN OCH BILDERNA: Terry
Grahn
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Sociala nätverk utvecklar
kommunikation och språk
Bra samspel viktigt för för unga med funktionsnedsättningar
Lotta Anderson, lektor i specialpedagogik, Malmö högskola, lotta.anderson@mah.se

Det är ett känt faktum att kommunikation och språk utvecklas
när människor samspelar med
varandra. För att barn och ungdomar, med funktionsnedsättningar, ska kunna utveckla sin
kommunikation och sitt språk är
grundförutsättningen att människor i den nära omgivningen
är lyhörda inför behov och intressen oavsett uttrycksform.
Det är också viktigt att omgivande personer
har nödvändiga och tillräckliga kunskaper
i och om kommunikationssätt och på vilka
sätt de används i olika situationer (Anderson, 2002, 2010; Olsson, 2006; Wilder
2008). Detta projekt tar sin utgångspunkt
i sociala nätverk som finns runtomkring
barn och ungdomar med stora svårigheter
att kommunicera till följd av, bl.a. nedsatt hörsel, autism och/eller intellektuell
funktionsnedsättning. Ett socialt nätverk
består i detta sammanhang av föräldrar,
syskon och andra anhöriga inom familjen
samt personal inom skola, fritids, daglig
verksamhet och habilitering.
Syftet är att undersöka, analysera och
utveckla praktiskt socialt nätverksarbete
i relation till en avgränsad grupp av barn,
unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och bedömda behov av
komplexa kommunikativa insatser.
Preciserade frågeställningar
• Om vad och på vilket sätt samtalar
föräldrar respektive professionella under
nätverksmöten?
1

• På vilket sätt leder praktiskt socialt
nätverksarbete till ökad förståelse och
samspelsförmåga hos deltagarna enligt
deltagarnas egna uppfattningar?
• Är socialt nätverksarbete med tillämpade
metoder 1 ett verktyg som ger utbyte i vardagen för barn och unga med komplexa
kommunikationsbehov? Om så är fallet
på vilket sätt?
Sex nätverk i studien
Projektet har ett deltagarorienterat fokus
där varje persons röst varit viktig för helheten. Studien omfattar sex nätverk där
4-9 deltagare av olika kategorier i varje har
ingått. Vilka personer som ingått i respektive nätverk står i relation till de val som
föräldrarna gjort. I varje nätverk finns också
deltagare som avbrutit sitt deltagande av
olika skäl och där nya personer har kommit
till. I ett fungerande nätverksarbete ska
detta inte ha någon betydelse snarare kan
det vara så att behov och insatser varierar
och därför förutsätter att andra personer
tillkommer. En naturlig och kontinuerlig
kärna har dock funnits i varje nätverk.
Arbetsprocessen startade vid årsskiftet
2007/2008 och avslutades i november 2010.
Varje socialt nätverk träffades fyra gånger
per år. Alla nätverksmöten om cirka tre
timmar/ gång har dokumenterats och
analyserats. Utskrifterna utgjorde underlag
för nästkommande träff. I arbetsprocessen
har följande metoder ingått:
- Social nätverksintervju som uppdateras
varje år (Blackstone & Berg Hunt, 2003).
- Ljudinspelning och transkription av
alla nätverksmöten. Översiktlig samman-

ställning av varje socialt nätverks möten i
form av en vinjett.
- Videoinspelningar av vardagssituationer i hem/skola. Deltagarna har själva
genomfört dessa
- Efterföljande analys enligt Marte
Meo principer (Hedenbro & Wirtberg,
2000) samt återkoppling till deltagarna
i respektive sociala nätverk.
- Analys av Individuella planer (skola/
habilitering/daglig verksamhet).
- Frågeformulär vid projektets inledningsskede och vid avslutning.
- Utvärderingsformulär vid två tillfällen.
Vuxna är viktigast
Resultatet visar att de sociala nätverken är
sex unika grupper både till sammansättning och till förutsättningar och behov
beroende på att barnen/ungdomarnas
kommunikation och insatser som ges visar
en stor variation. Ett frågeformulär som
bl.a. belyste samspelspartnerns kompetens,
barnets funktionsförmåga, samverkan
och inflytande besvarades vid två tillfällen för att spåra eventuella förändringar
i uppfattning (det senare under analys).
Resultatet visar att den vanligaste kommunikationspartnern till barn/ungdomar,
oavsett ålder, är en vuxen. Barn/ungdomar
kommunicerar som mest när upplevelsen
är gemensam och väcker intresse och
utmaning. Både de yrkesverksamma och
föräldrarna har föreställningar om ”den
andre”. Ett skäl till detta kan vara att de
ingår i olika system (Bronfenbrenner, 1989).
Samverkan sker med och mellan många
parter och där begrepp som delaktighet,

Huvudmetoderna har besått av kontinuerliga samtal mellan nätverkets olika deltagare, nätverksintervju med uppföljning samt videoinspelning med efterföljande analys och
samtal. Dessutom har ett och samma frågeformulär besvarats av deltagarna före och efter avslutad projekttid.
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inflytande, begriplighet, meningsfullhet
och ansvar är centrala. Alla uttalar ett
stort behov av kunskap och kompetens
om kommunikation och samspel.
I den sociala nätverksintervjun identifieras språkliga områden – färdigheter
och förmågor, angränsande områden,
användning av teknologi, kommunikationscirklar med viktiga samtalspartners
och den kommunikativa kompetensen
bland dessa samt planering av insats.
Denna utgjorde en användbar grund för
fortsatt arbete. Uppföljningar visade att
kommunikationspartners varierar över tid.
Den översiktliga sammanställningen av de
inspelade nätverksträffarna visar innehåll
i separata träffar men också helheten. De
visar också vilka kommunikationssätt som

diskuterats samt vilka samtalen handlar
om. Vidare om någon förändring över tid
kan utläsas samt vari möjligheter respektive
hinder består. Det framkommer också vilka
frågor som ställs och huruvida beslut fattas
eller förslag läggs och slutligen vad som
kännetecknar varje enskilt nätverk och
vilken kompetens som behöver utvecklas
i omgivningen runt aktuella personer i
projektet.
Analysen av individuella planer visar
på diffusa mål, fokus på brister och svårigheter och tveksamma samband mellan
mål och metoder. Samtalen i samband
med nätverksträffarna har bl. a. mynnat ut i frågeställningar kring samspel,
kommunikationssätt, funktionsförmåga
som deltagarna ville ”att få veta mer om”.

Frågeställningarna blev sedan grunden
för videoinspelningar som gjordes i hem,
skola eller daglig verksamhet. Analysen
av videoinspelningarna visar att föräldrar
är kompetenta på att ge bekräftelse, dela
uppmärksamhet med sitt barn, tolka
budskap/kroppsspråk, skapa relationer
och ge kommentarer. Föräldrar har mycket
“tyst kunskap”. Lärare och assistenter
visar kompetens på att samspela, rikta
uppmärksamhet, strukturera arbetet och
skapa motivation. Båda grupperna behöver
utveckla sin förmåga att ”sätta ord” på det
som sker, använda AKK i större utsträckning samt formulera tydliga och specifika
mål i relation till en problemställning.
Ökar kommunikationsförmågan
Socialt nätverksarbete över tid ökar
deltagarnas förståelse och kommunikationsförmåga. Samarbete och samverkan
mellan berörda parter ger utbyte i vardagen för barn och unga med komplexa
kommunikationsbehov. Nätverksarbete
gynnar helhetsperspektiv, gemensamt
förhållningssätt och tillvaratagande av
varandras kunskaper.
Projektet har resulterat i ett utbildningspaket ”Med kommunikation i sikte:
Sociala nätverk som modell för samverkan
och utveckling av samspel och kommunikation”, som består av en bok och en
webbsida.
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Stödkort vid akutsamtal

Afasiföreningens bildkort underlättar kommunikationen
Personer med afasi eller annan
nedsatt tal- eller språkförmåga
är beroende av samtalspartnerns bemötande och resurser
att ge samtalsstöd. All personal
inom vård och omsorg bör vid
behov kunna fungera som stödjande samtalspartner.
Delaktighet är ett centralt begrepp inom
ICF, som förutsätter existensen av kommunikativ tillgänglighet i livets olika
skiften och beslutssituationer.
Inom afasirörelsen har vi, inspirerade
av Aura Kagan och SCA (Supported
Conversation for Adults with Aphasia),
det senaste årtiondet på olika sätt försökt
sprida kunskaper om de specifika svårigheter och behov som personer med afasi
och andra kommunikativa svårigheter har.
”Stödkort vid akutsamtal” är det senaste
tillskottet från oss på Afasiföreningen i
Stockholms län.
Många olika yrkesgrupper
BÄST-projektet, ett samarbetsprojekt
inom Stockholms läns landsting för
att förbättra strokevården, för samman
många olika yrkesgrupper såsom läkare,
sjuksköterskor, logopeder och företrädare
för handikapporganisationerna. Södersjukhusets strokeavdelning uttryckte vid
en samverkanskonferens stort behov av
ett hjälpmedel för att kommunicera med
afatiska personer i akutskedet. Kunde
Afasiföreningen hjälpa till?
Vi tog oss an uppgiften att snabbt
framställa en samling bildkort som vi
tänkte kunde vara ett stöd för personal vid
samtal med en person med mycket nedsatt förmåga att kommunicera språkligt.
SÖS önskade ha med bilder på relevanta
undersökningar. De bidrog också med
synpunkter på innehållet i prototypen.
12 dubbelsidiga blad
Efter senaste omarbetningen januari 2012
utgörs stödkorten nu av 12 dubbelsidiga
blad i A6-format lämpade att bäras i
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Stödkorten är tänkta att användas av
personal som stöd för talet tillsammans
med gester, mimik och eventuellt skrivna
nyckelord.

en rockficka. Korten är inplastade och
hopsatta i ena hörnet. Det är enkelt att
bläddra fram en sida som kan visas upp
för patienten. Varje blad har begränsad
information som berör viktiga situationer i
akutskedet. Exempel på sidor är allmänna
tips och råd till personal, ja- eller nejsvar,
känslor, orosmoment, personer, platser,
undersökningar, stroke och afasi.
Stödkorten är tänkta att användas av
personal som stöd för talet tillsammans
med gester, mimik och eventuellt skrivna
nyckelord. Om personen med afasi spontant
vill använda korten för att uttrycka sig är
det en bonus.
Logopeder beställde direkt
Stödkorten presenterades första gången på
Afasidagen 2011 i Stockholm och ett antal
logopeder beställde dem direkt. Men det
var under vårens två patientsäkerhetsdagar inom Stockholms läns landsting, där
vårdpersonal med olika professioner deltog,
som behovet blev tydligt.
Afasiföreningens ordförande Lena
Ringstedt, tillika ordförande i HSO
Stockholms län, intervjuade makan till
en av våra medlemmar med afasi. Hennes

berättelse illustrerade mycket tydligt, att
brister i kommunikationen mellan patient
med nedsatt kommunikationsförmåga och
sjukvårdspersonalen kan få katastrofala
följder. Det visade sig, att den anhöriges
beskrivning av makens svårigheter och
hjälpbehov inte beaktades av personalen
med ett olycksfall som följd.
I det sammanhanget visades vår produkt
upp och gensvaret blev stort. Hittills har ett
80-tal beställningar kommit in till Afasiföreningen. Olika sjukhusavdelningar hör
av sig, inte bara strokeavdelningar utan
även IVA, medicinavdelningar, urologavdelningar med flera. Norrtälje sjukhus, som
döpt stödkorten till Afasinyckeln, vill ha
en kortsamling till varje vårdavdelning då
man tror att den kan fylla en viktig funktion inte bara för personer med afasi utan
för alla patienter med kommunikationssvårigheter. Allt eftersom sjukhusen hör
av sig sprids alltså stödkorten till vår stora
glädje till många vårdavdelningar i länet.
Modifierad version
Afasiföreningen har planer på att göra
en något modifierad version – riktad
till samtalspartner – som personen med
afasi kan bära med sig eller ha liggande i
hemmet och vid behov överlämna till en
samtalspartner hemma eller ute i andra
miljöer. Man kan se Afasinyckeln som en
tillfällig lösning i väntan på en personligt
utformad kommunikationsbok.
En Afasinyckel kostar 100 kr plus porto,
vilket är ett självkostnadspris. Vi tror att
den fyller en funktion och ser gärna en
spridning till sjukhus och vårdavdelningar
i hela landet. Personal som får korten i
sin hand kan behöva en introduktion av
logoped för att bättre förstå hur stödkorten
kan användas.

Afasiföreningen i Stockholms län

Kicki Mossberg Gunnel Klernäs
leg logoped

leg logoped

Studenter skapade app för
logopeder och afasipatienter

V

år kollega Cecilia Olsson på Rehab i Karlskrona
blev en dag i höstas tillfrågad om det inte fanns
någon ”talapparat på lager” för en patient med afasi
på avdelningen. Som vi vet är det inte så enkelt. Efter en
givande diskussion med läkaren på Strokeenheten om kommunikationshjälpmedel vid afasi förmedlade han behovet till
sin son, Sebastian Sjöberg, IT-studerande på Hyper Island
i Karlskrona. Detta mynnade ut i ett projekt som kallades
”Samtala om afasi”.
Cecilia kontaktades och berättade om hur logopeder arbetar

utifrån bland annat SCA, Aura Kagans koncept om samtalsstöd
i samtal med vuxna personer med afasi. Vid några av de första
skisserande träffarna var rehablogoped i Karlshamn också med
i diskussionerna.
Fler studenter på Hyper Island blev engagerade och fick olika
uppgifter i projektet för att ta fram en första prototyp av en
app för iPad. Idén var att skapa ett modernt och lätthanterligt
hjälpmedel, väl förankrat i vedertaget logopedarbete med afasipatienter. Utbytet mellan projektdeltagare och Cecilia fortsatte
och så småningom kunde man prova med en första patient.
Anpassningarna fortsätter och appen modifieras kontinuerligt
och lyhört gentemot logoped såväl som patient.
Intresset har visat sig vara stort på Rehab, i tidningar och
TV. Man har även kontakt med möjliga investerare för att
finansiera vidareutvecklingen av prototypen.
Själva skolprojektet är nu avslutat men nyligen träffade vi
Sebastian och Cam Tu Nguyen som nu fortsätter att utveckla
produkten som nu kallas Samtala. Det vi såg var en ”kommuni-

På hemsidan www.samtalaomafasi.se kan man läsa mer om kommunikationsrampen och även se en video om hur den fungerar.

kationsramp” med stora förutsättningar att verkligen användas
och inte bli liggande, undanstoppad och bortglömd. Orsaken
till att vi tror det är flera. Framför allt är den anpassningsbar
efter patientens förutsättningar, det vill säga efter individens
svårigheter och möjligheter, modersmål, behov, intressen och
datorvana. Den tar även hänsyn till kommunikationspartnerns
önskemål och förmåga. Den lyfter fram den maskerade kompetensen och ersätter inte språket, utan är tänkt att fungera som ett
konkret fokus, en brygga mellan två personer i samtal. Samtala
lockar till experimenterande – den är rentav cool!

Cecilia Olsson
Marianne Tove
Kerstin Edvardsson
Logopeder i Blekinge

Har vi rätt uppgifter om dig?

uppdatera dina medlemsuppgifter

Logga in på "Mina sidor" som du hittar uppe i högra
hörnet på www.dik.se.
Du loggar in med ditt medlemsnummer, som finns på
baksidan av DIK forum, samt de fyra sista siffrorna i
ditt personnummer.
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Välbesökt DIK-seminarium i Almedalen 2o11.

up

Träffa oss i Almedalen!

Lo
hö

DIK slår hål på myten om den onyttiga humanisten
I år finns DIK på plats i Almedalen för att slå
hål på myten om den överutbildade och onyttiga
humanisten. Vi gör det genom att arrangera
egna seminarier och delta i andra arrangörers
seminarier.
DIK arrangerar två seminarier under veckan.
På onsdag 4 juli arrangeras Humaniora, nytta för Sverige –
eller bara nöje? Seminariet handlar om var humanisterna finns
i framtidens näringsliv. En diskussion om humanistutbildades
roll på arbetsmarknaden och behovet av humanistisk kompetens
i det digitala kunskapssamhället.
Tillgång till e-böcker?
På torsdag 5 juli arrangeras E-boken – på biblioteket för att
stanna. Seminariet arrangeras i samarbete med Svensk Biblioteksförening och handlar om vad som kan göras för att ge
alla bättre tillgång till e-böcker. Vilka samarbeten värnar bäst
en fri tillgång till information och kunskap och samtidigt tar
tillvara teknikens möjligheter?
DIK Student är i Almedalen under veckan. På tisdag 3 juli
kl 14.00 arrangerar de en picknick för att prata medlemskap,
utbildningsfrågor och arbetsmarknad. DIK:s studentrepresent
anter kommer också att genomföra minimöten med olika
beslutsfattare för att med dem diskutera humaniorans betydelse
och sprida sin kompetensguide.
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Dessutom deltar DIK på Almegas seminarium Framtidens
arbetsliv måndag 2 juli kl 10.00 till 12.00.
På Kårhuset Rindi
DIK deltar i Almedalsveckan tillsammans med Saco och många
andra Sacoförbund på Kårhuset Rindi.
Läs mer på www.dik.se/almedalen.

Mer trygghet
för pengarna
Du vet väl att DIK:s
inkomstförsäkring ingår i
ditt medlemskap?

Läs mer på
www.dik.se/inkomstforsakring

Du
ba
dit

FEMTE NATIONELLA KONFERENSEN I LOGOPEDI
Vi fortsätter att bygga broar mellan forskning och klinik.

Den femte nationella konferensen i logopedi kommer att äga rum
den 15-16 november 2012 på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping.
Vi kommer att fortsätta med föreläsningar om evidens och implementering.
Konferensen kommer att bestå av längre föreläsningar och kortföredrag. Hjälp oss att skapa denna
konferens genom att bidra med kortföredrag. Vi välkomnar examensarbeten, rapporter från seniora
forskare och presentationer av kliniska projekt.
Information och direktiv om abstracts finns på www.lj.se/logopedi.
Abstracts skall vara Anette Lohmander tillhanda senast 2012-08-01, anette.lohmander@ki.se.
Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen är 2012-10-01.
Upplysningar: Cheflogoped Birgitta Henning, tfn 036-32 17 39, birgitta.henning@lj.se.

Forskningsstipendier
orofaryngeal dysfagi
Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) utlyser
härmed stipendier om vardera 50 000 kr för forskning
om orofaryngeal dysfagi (OFD), gärna med inriktning mot behandling, prognos vid nutritionsstöd eller
frekvens, komplikationer och prognos i samband med
PEG-nutrition.
Redovisning av eventuellt beviljat stipendium skall inlämnas till SFKN senast två år efter beviljandet. Pengar
som inte använts till avsett ändamål kan komma att
krävas tillbaka av SFKN.
Skicka din ansökan med bifogad forskningsplan
senast 15 juni 2012 till:
Professor Gunnar Akner,
Geriatriska kliniken,
Universitetssjukhuset, 70185 Örebro
eller ring för diskussion på tel. 070-620 48 46 (Akner)
eller bitr. professor Lita Tibbling Grahn tel. 0940-810 14.

Utbildning om ComFor
Testet som hjälper dig att utforma
tydliggörande hjälpmedel
Utbildare Ilse Noens, docent Leuven Universitet Belgien
28-29 november på Bolinder Konferens i Stockholm
ComFor testet utgår från frågorna: Vilken form och
vilken förståelsenivå ska tydliggörande hjälpmedel ha
för att på bästa sätt underlätta för personen att förstå den
information omgivningen vill förmedla?
Testet är utformat för barn, unga och vuxna med autism
med en utvecklingsålder mellan 12 och 60 månader.
Målgrupp: psykolog, logoped, arbetsterapeut, specialpedagog eller ha högskoleutbildning som är speciellt inriktad
på autism. Kunskap om autism är en förutsättning.
Inbjudan i sin helhet finns på
www.pedagogisktperspektiv.se

pedagogiskt perspektiv
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Logopedförbundets förtroendevalda
Namn

E-postadress

Län/ Region

Huvudarbetsgivare namn

Petra Hagstrand-Westrin

petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Blekinge

Blekinge Läns Landsting

Åsa Rundström

asa.rundstrom@ltdalarna.se

Dalarna

Landstinget Dalarna
Gotlands kommun

Kerstin Andersson

kerstin.andersson@gotland.se

Gotland

Madeleine Holmqvist

madeleine.holmqvist@lg.se

Gävleborg

Gävleborgs Läns Landsting

Nha Lu

nha.lu@lg.se

Gävleborg

Landstinget Gävleborg

Johanna Kristensson

johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Halland

Halmstad kommun

Kerstin Andersson

Kerstin.E.Andersson@lthalland.se

Halland

Hallands Läns Landsting

Eva Arvidsson

eva.arvidsson@jll.se

Jämtland

Jämtlands Läns Landsting

Anna Aronsson

anna.aronsson@lj.se

Jönköping

Jönköpings Läns Landsting

Inger Larsson

ingerlar@ltkalmar.se

Kalmar

Landstinget i Kalmar län

Anna-Karin Thorsell

anna-karin.thorsell@ltkronoberg.se

Kronoberg

Landstinget Kronoberg

Kicki Norberg

christina.e.norberg@nll.se

Norrbotten

Länslogopedin Norrbottens Läns Landsting, Gällivare

Agneta Ivanov

agneta.ivanov@skane.se

Skåne

Region Skåne, Lund

Sara Nordström

sara.m.nordstrom@skane.se .

Skåne

Region Skåne, Helsingborgs Lasarett

Katrin Dahl

katrin.dahl@skane.se

Skåne

Region Skåne, Helsingborgs Lasarett

Eva Alenbratt

eva.alenbratt@skane.se

Skåne

Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, Lund

Agneta Jogby

agneta.e.jogby@skane.se

Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Margita Bengtsson

margita.bengtsson@skane.se

Skåne

Region Skåne, Vuxenhabiliteringen

Erika Lindquist

erika.lindquist@skane.se

Skåne

Region Skåne,Trelleborgs lasarett

Hanna Hansson

hanna.hansson@eslov.se

Skåne

Eslövs kommun

Annika Hildén

annika.hildendik@yahoo.se

Stockholm

Stockholms läns landsting, Habilitering

Lisbeth Grimlund

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm

Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus

Åsa Hallgren

asa.hallgren@ds.se

Stockholm

Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Signe Tonér

signe.toner@ds.se

Stockholm

Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Anna Björling

anna.bjorling@sll.se

Stockholm

Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Stadshagen
Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund

Gisela Liljeqvist

gisela.liljeqvist@sll.se

Stockholm

Stephan Munkert

stephan.munkert@sll.se

Stockholm

Stockholms läns landsting, Stroketeamet Sigtuna

Eva Sonered

eva.sonered@akademiska.se

Uppsala

Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Hanna Evers

hanev543@gmail.com

Värmland

Landstinget i Värmland

Ann-Christine Ivarsson

ann-christine.ivarsson@liv.se

Värmland

Värmlands Läns Landsting

Ulrika Fransson

ulrika.e.fransson@vll.se

Västerbotten

Västerbottens Läns Landsting

Heléne Westerlund

westerlundhelene@hotmail.com

Västerbotten

Västerbottens läns landsting

Anna Nilsson

anna.nilsson@lvn.se

Västernorrland

Länssjukhuset Sundsvall och Härnösand

Susanne Westerbring

susanne.westerbring@lvn.se

Västernorrland

Landstinget Västernorrland
Västmanlands Läns Landsting

Mona Barkensjö

mona.barkensjo@ltv.se

Västmanland

Anneli Åkerberg

anneli.akerberg@vgregion.se

Västra götaland

Västra Götalandsregionen

Hedvig Holm

hedvig.holm@vgregion.se

Västra götaland

Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset

Anna Hansen

hansen.anna@hotmail.com

Örebro

Örebro Läns Landsting

Susanna Wennerfeldt

wennerfeldt@telia.com

Örebro

Örebro Läns Landsting

Helena Wilkås

helena.wilkas@orebroll.se

Örebro

Universitetssjukhuset, Örebro Läns Landsting

Lina Kobli

lina.kobli@lio.se

Östergötland

Landstinget i Östergötland

Inger Gillholm

inger.gillholm@lio.se

Östergötland

Landstinget i Östergötland

Maria Törnhage (tjl. t.o.m. 120801) maria.tornhage@akademiska.se

Uppsala

Folke Bernadotte regionhabilitering

Mia Kristoffersson (fld-ledig)

Västernorrland

Landstinget Västernorrland

mia.kristoffersson@lvn.se

