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S

ommaren går mot sitt slut, de flesta är tillbaka från semestrarna, höstens
arbete har dragit i gång och kalendern fylls i snabb takt. På Slof har vi en
intensiv höst framför oss.

I flera stora frågor är det saker på gång. Till exempel har betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46) kommit. Ett betänkande
som i allra högsta grad rör oss logopeder. Nu arbetar vi för att bli inbjudna till de
samtal kring utredningen som utbildningsdepartementet har annonserat att de ska hålla.

”Vi kommer
till tals allt
mer och tar
mer plats än
vi gjort tidigare.”

Det ska komma ett nytt förfrågningsunderlag inom vårdval logopedi i Stockholms läns
landsting som kommer att kräva en reaktion
från logopedkåren.
Vi ska dra igång förberedelserna för nästa
förbundsmöte, hålla igång vår medlemsrekrytering och arbeta för att fler lokalföreningar
bildas.
Utöver detta ska vi fira att Svenska Logopedförbundet fyller 50 år!

SRAT har ett mycket bra kansli med intresserad och initierad personal som vi
samarbetar bra med. De hjälper oss att hålla vårt arbete i gång och bevakar de
grundfackliga frågorna på ett ypperligt sätt. Under den senaste mandatperioden
har vi allt oftare blivit inbjudna att delta i aktiviteter som rör vår profession och
våra patientgrupper, vi kommer till tals allt mer och tar mer plats än vi gjort tidigare. Det är positivt.
Baksidan av myntet är att det krävs allt
mer tid och arbetskraft för att vi ska kunna
klara uppdraget. Det är något vi måste
fundera på hur vi ska hantera på sikt, även
kostnadsmässigt. För det räcker inte med
en halvtidsanställd ordförande för att täcka
det vi vill att Slof ska kunna åstadkomma.
Det här är en av frågorna vi kommer att
behöva ta ställning till vid vårt förbundsmöte i maj 2017.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Jubileumsplaner
Logopedförbundet bildades
hösten 1966. I höst firas 50-årsjubiléet med seminarier - och alla
ska få chansen att vara med.
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Statlig utredning klar
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12 Dyslexiträff
Flerspråkighet och psykologi var
några av de ämnen som diskuterades på den nationella nätverksträffen för dyslexilogopeder.

SPSM ska få en tydligare och mer
proaktiv roll gentemot skolhuvudmännen. Det är ett av förslagen
som lämnats över till utbildningsministern.

14 Evidens för habilitering

Guide till logopedforum

18 Om flerspråkighet

Har du ännu inte riktigt kommit
igång med att använda vårt yrkesnätverk Logopedforum? Följ dessa
enkla steg för att komma igång!

11 Fototävling
Ta en bild av logopedens arbete och
vinn fina priser!
FRAMSIDA: KARIN SJÖGREN

Ny forskning om logopedi inom
habiliering - från den internationella
konferensen, till nationellt evidensarbete till praktiska arbetsmetoder.

Många spännande projekt presenterades under sommarens workshop i Uppsala

23 Logopedkorsord
Dags att sätta semantik och fonologi på sin spets - med ett korsord.
Logoped Daniel Bengtsson har
skickat in denna klurighet, fylld av
logopediska referenser.

S

nart är det dags att börja
fira!
Vårt 50-åriga yrke har lagt
barnsjukdomarna bakom sig. Det
har smygrökt i tonåren - för att
snart sluta. Det är ju så hemskt dåligt för rösten. Det har följt barnens
språkutveckling med validerade och
normerade bedömningsmaterial
och lärt flera generationer uppfatta
skillnaden mellan /t/ och /k/ eller
en - och flertal. Det har utvecklat
metoder för att bedöma språk-,
läs- och skrivsvårigheter hos barn
i skolåldern. Den tidiga kärleken
till barnen utvidgades snabbt till
omtanke om äldre, liksom att finnas
till hands för personer med olika
funktionsvariation i habiliteringen.
Det är omöjligt att sammanfatta
allt denna 50-åring, förkroppsligad
i tusentals logopeder landet över,
har gjort och kan göra. Men i nästa
nummer av Logopeden kommer
vi försöka. Har du något särskilt
minne från logopedins utveckling
i Sverige du vill lyfta fram? Ett
perspektiv vi inte får glömma?
Hör av dig mer tips, artiklar eller
förslag på personer att intervjua till
logopeden@logopedforbundet.se
Tycker du det lättast
visas med en bild?
Skicka in din
bästa logopedbild till vår
fototävling. Läs
mer om
denna på
sida 11.

Karin Sjögren
Redaktör

Facklig skola
- Tips från SRAT

Slof arrangerar kurs
i MODAK
MODAK - MODalitetsAKtivering - är en rehabiliteringsmetod för
afasi som tränar alla
fyra modaliteter: läsa,
skriva, tala och förstå.

3. Utse en förtroendevald
- bättre dålig än ingen alls!
En given rättighet är inte automatisk. Om man inte bemannar
positioner i samverkan så flyger besluten bara förbi utan att
man kan klaga i efterhand. Man har trots allt haft rätt att delta i
beslutsarbetet, men inte tagit tillvara på den rätten.
ANNONS

SITS - Svensk Intresseförening för Tal & Språk
(tidigare SFFL) kommer att hålla en tvådagars kongress i Stockholm den 18 – 19 november på Sheraton Stockholm hotel.

kursverksamheten och hållit
flertalet kurser i MODAK i
Tyskland och Österrike.
MODAK står för MODalitets-AKtivering och kan
användas för i stort sett alla
former av svårigheter vid afasi.
Det övergripande målet är att
arbeta med språkliga processer
genom att öka den kommunikativa kompetensen.
Praktiskt arbete
I "Grundprogrammet" arbetar
man utifrån fyra bilder med
enkla satser av formen: "subjektverb-objekt". Träningsprogrammet består av sju steg där
alla fyra språkliga modaliteter
(tala-förstå-läsa-skriva) tränas.

Årets föreläsare är:
Tiia Ojala, Anne Kultti, Lena Åberg, Anna Flyman Mattsson, Luz Solano, Ketty Holmström och Arkan Asaad.

Kommunikativ kompetens
Karina Lønborg har i nära
samarbete med den kliniska
lingvisten Luise Lutz, som
skapat metoden, översatt
"MODAK-modalitetsaktivering i afasiundervisning"
till danska. Karina Lønborg
har även övertagit delar av

Anmäl dig och se vårt program på vår hemsida, där hittar
du också information om hur du blir medlem i föreningen.
Som medlem får du även vår tidning Tal & Språk.

Uppstartsmöte för Slof Kronoberg

Årets kongress kommer att ha flerspråkighet som
huvudämne. Vi menar att:

Inför språket är vi alla lika olika

Se mer på vår hemsida www.sits.nu
Välkommen att
bli medlem!
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MODAK-kursen hålls på
danska/svenska 12-13 januari i
Stockholm. Kursen består av
lika delar teori och praktik. Alla
moment gås igenom praktiskt
för att deltagarna ska känna
sig bekväma med att använda
metoden efter genomgången
kurs.
Karina Lønborg är utbildad
i Tyskland och arbetade på en
privat logopedisk klinik med
barn och vuxna i Oberhausen
under 14 år. Sedan 2009 är
Karina tillbaka i Danmark och
arbetar på "Videnscenter for
Specialpaedagogik" i Naestved
med rehabilitering av vuxna
med afasi och dysartri.
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VÄLKOMNA till uppstartsmöte
för Slof Kronoberg den 12 september kl 18.
Styrelse kommer att väljas för
att grunda lokalföreningen Slof
Kronoberg. Förhandlare Emil
Pettersson från SRAT:s kansli
närvarar och informerar om

Maila susanne.westerbring@
logopedforbundet.se för mer
information och anmälan.
MARIKA SCHÜTZ

lokalfackligt arbete samt hjälper
till med det praktiska. Vi bjuder
på smörgås och dryck.
Anmälan (för fika/mackor)
på e-post till emil.pettersson@
srat.se, ange ”Slof Kronoberg
12/9”.

aktuellt

Skriv upp datumet:

Jubileumswebbinarium
11:e november

Hösten 1966 bildades Svenska Logopedförbundet av de
då nyligen utexaminerade
första svenska logopederna.
Det innebär att 2016 är ett
jubileumsår och Slof vill därför ge alla medlemmar möjligheten ta del av en mängd
intressanta kortföreläsningar.
Hela programmet kommer
att sändas som webb-tv.

MYCKET har hänt med logopedin och logopedyrket sedan
1966 och mycket är ännu
under utveckling. Att blicka
bakåt kan vara trevligt, men att
blicka framåt är trevligare. Slofs
styrelse vill gärna visa den
utveckling som skett och den
som är på gång!

ANNA FÄLDT BHV-logoped och doktorand i pediatrik, Uppsala

MER info kommer på www.

KAJSA LAMM LAURIN logoped och egenföretagare, Lund

logopedforbundet.se. Men
redan nu kan vi presentera
höstens talare:

ANNA EVA HALLIN logoped och forskare, Stockholm/New York
MARTINA HEDENIUS logoped och forskare, Uppsala
KATJA LAAKSO logoped och forskare, Göteborg

LIV THALÉN doktorand i logopedi, Stockholm

Utbildningsdag
om taldyspraxi hos
barn och ungdomar
DEN 21 september anordnar Svenska Logopedförbundet en endagskurs i
Stockholm om taldyspraxi
hos barn och ungdomar
med logoped och doktorand Susanne Rex.
Programmet består av
delarna: Vad bör ingå i en
bedömning vid misstanke
om taldyspraxi? Vad är
dynamisk bedömning?
DYMTA, ett nytt svenskt
test av motorisk talplaneringsförmåga.
Genomgång av
behandlingsmetoden DTTC.

Välkomna Slof Skåne - vår senaste lokalförening!
DEN 26 maj bildades Slof

Skåne. Med Emil Petersson,
SRAT, som ordförande under
mötet i Lund diskuterade man
fram och enades om välformulerade stagar och utsåg sedan

styrelse och valberedning. Den
nye ordföranden Patrik Kullebjörk hade gjort ett gediget
förarbete vilket säkert bidrog
till att allt förlöpte så smidigt.
Det var ett privilegium att få

vara med och bevittna denna
demokratiska process. Jag är
övertygad om att Slof Skåne
kommer att uträtta mycket!

Maila susanne.
westerbring@
logopedforbundet.
se för mer
information.

ANNA ARONSSON, KOORDINATOR FÖR
LOKALFÖRENINGSUTVECKLING

Logopeden 3 | 2016
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aktuellt
men kanske också för modersmålslärare,
skolpsykologer och för den växande gruppen skollogopeder.

Som logoped i Västerviks kommun har Marika Habbe hjälpt till att bygga upp en verksamhet som liknar vad SOU:s slutbetänkande föreslår ska gälla i hela Sverige.
FOTO: SIGNE TONÉR

Ljus framtid spås
för skollogopedin
Marika Habbe är en av logopederna vid Resurscenter tal och
språk. Vi träffas för att samtala
om vad betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet
i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar”
kan innebära för skollogopedin
och för Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
Marika Habbe har jobbat som logoped
sedan 1998 och har varit med och byggt
upp skollogopedin i Västerviks kommun,
där logopeder nu ses som en självklar
yrkesgrupp i skolan. Sedan ett år tillbaka
är hon en av logopederna på Resurscenter
tal och språk, en enhet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Logopeder, psykologer och specialpedagoger
från Resurscenter tal och språk utreder
tillsammans enskilda elever på skolans

6
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uppdrag. Teamet ger specifika råd till
skolpersonal samt utformar kurser och
utbildningsmaterial.
– Nu har jag hela Sverige som arbetsfält
och faktum är att vi i dagsläget inte har
några direkta väntetider för utredning.
Kanske är det en följd av ökat antal skollogopeder, eller att vår verksamhet inte är
så känd, funderar Marika.
Kompetensutveckling i skolan
En av Marikas första arbetsuppgifter var
ingå i den tvärprofessionella arbetsgrupp
som arbetade fram skriften ”Arbeta med
språkstörning i förskola och skola”, en
publikation som för övrigt har haft en
strykande åtgång sedan den kom ut förra
året. Intresset för kompetensutveckling
kring språkstörning är mycket stort.
Marika berättar att man på SPSM diskuterar att utöka utbudet av kurser och
andra kompetenshöjande insatser om grav
språkstörning, framför allt för pedagoger,

Logopeder bör vara del av elevhälsan
I slutbetänkandet lämnas f lera förslag
för hur elever med grav språkstörning
ska få bättre stöd på hemmaplan: ökad
samverkan mellan staten, landstingen
och kommunerna, inrättande av så kal�lade SAK-miljöer och regionala nav med
samordnare som följer eleven genom hela
skoltiden. Logopeder bör enligt betänkandet vara en del av elevhälsan och SPSM
föreslås få en tydligare och mer proaktiv
roll gentemot skolhuvudmännen. Även
om regeringen beslutar i enlighet med
utredningsförslagen återstår att komma
fram till hur dessa goda idéer ska verkställas i praktiken. Tydliga gemensamma
överenskommelser mellan parterna behövs
för att reglera samverkan.
Mer specialiserat stöd
I slutbetänkandet framgår att det finns
önskemål om ett mer specialiserat stöd
till skolorna, vilket möjligen skulle kunna
öppna upp för fler logopeder inom SPSM,
– Vi logopeder står för spetskompetens
och har ett helhetsperspektiv på individen,
menar Marika.
Om Marika Habbe får sia om framtiden,
ser vi alltså både fler logopeder inom SPSM
och logopeder som en självklar profession
i elevhälsan. Hon tror att Resurscenter
tal och språk på sikt kan få en ännu mer
strategisk och övergripande roll som ett
nationellt kompetenscentrum.

Signe Tonér
Slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” SOU 2016:46 finns att ladda
ned från regeringens hemsida.
Betänkandet överlämnades till utbildningsminister Gustav Fridolin den 30:e juni. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Rapporten ”Arbeta med språkstörning i
förskola och skola” laddas ned eller beställs från
SPSM:s hemsida.

ANNONS

Från
16 kr/mån!

Engångsersättning
100 000 kr
Kristerapi ingår
Täcker de vanligaste
sjukdomarna

Teckna en
diagnosförsäkring
– utan hälsodeklaration
En diagnosförsäkring betalar ut ett engångsbelopp på 100 000 kr
(skattefritt) om du skulle drabbas av allvarlig sjukdom, exempelvis MS,
stroke, Alzheimers sjukdom eller akut hjärtinfarkt.
Just nu kan du som är medlem i Svenska Logopedförbundet teckna
försäkringen utan att behöva lämna en hälsodeklaration. Erbjudandet
gäller för dig som är född 1970 eller senare och är giltigt t.o.m. 30/10-2016.
Läs mer och teckna på:
www.akademikerforsakring.se/diagnoserbjudande

1492_Logopednytt_178x221_Diagnos.indd 1

2016-08-18 09:18
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www.logopedforum.se

Kom i gång på 5 min!

Logopedbloggen, med
senaste nytt
från Slof och
Logopedsverige.

Kalendarium
för utbildningar,
happenings och
konferenser.

”Forumet fungerar inte. Det
står att sidan
inte finns eller
att inga forum
hittas.”
Lösning: Logga in. Många sidor
kan bara ses av medlemmar i
Logopedforum. Är du inte inloggad står det bara att sidan är
tom.

8
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Frågor och svar om forumet.

Diskussionsforum uppdelade
utifrån olika teman och
ämnesområden.

”Jag kan inte logga in.”
Lösning: Ditt användarnamn är
”Förnamn Efternamn” men utan
å-ä-ö. Heter du Börje Bärnsten
är ditt användarnamn Brje Brnsten. Har du glömt ditt lösenord
eller har svårt att logga in, maila:
signe.toner@logopedforbundet.se
för att få ett nytt.

logopedforum

”Jag kan inte lägga upp
event i kalendern eller
skriva i bloggen.”
Lösning: Blogginlägg skrivs av logopedförbundets styrelse, som gärna tar
emot tips på nyheter. Evenemang kan du
däremot lägga upp själv genom att klicka
på ”+ Nytt” och ”Evenemang”, längst upp
på sidan. Funktionen syns bara när du är
inloggad.

”Jag är rädd att missa
viktiga diskussioner.”
Nu när du kan forumet,
fundera över webbetiken
(nästa sida).

Lösning: När du prenumererar på ett forum, som ”Oralmotorik”,
”Läs- skriv- och räknesvårigheter” eller ”Neuro” får du mail till
din vanliga e-post varje gång någonting nytt skrivs på temat.
Prenumerationsknappen hittar du till höger när du är inne på
tråden i fråga.

Logopeden 3 | 2016
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Vett och etikett på webben

- Vägledning för logopeder på sociala medier

1

Sociala medier har fått
stort genomslag och
fyller en viktig funktion
för många logopeder.
Logopeder är, liksom
alla andra, fria att använda sociala medier
och det är viktigt att
logopeder är delaktiga
och syns i offentliga
diskussioner.

Sekretesslagstiftningen. Inga
patientuppgifter får uppges på
nätet. Uppgifter om patienter bör
överhuvudtaget inte publiceras på sociala medier. Detta gäller även avidentifierad information. Tänk på att många
uppgifter kan komma att kombineras
och möjliggöra identifiering. Tänk
också på att slutna forum inte heller är
tillräckligt säkra.

2
3
4

Patient–logopedrelationen. Det
är i de flesta fall olämpligt att
logopeder och patienter utbyter
personlig information på nätet.
Logopedkårens anseende. Skriv
sakligt och professionellt när
du uttalar dig i egenskap av
logoped.

Samtidigt måste den som väljer att
medverka i sociala medier vara medveten om de risker som finns. Denna
vägledning för logopeder och logopedstuderande har till syfte att belysa
etiska svårigheter och bidra till ett väl
övervägt användande av sociala medier.
Det kan röra sig om olika internetforum, communities, bloggar, wikier,
poddradio och kommentarsfält.
Alla inlägg på internet är i princip att
betrakta som offentliga. Det finns heller
ingen anonymitet på nätet och det som
en gång finns upplagt där finns alltid
kvar. Innan man lägger ut något på
internet bör man fråga sig om man kan
stå för innehållet även i andra sammanhang, undertecknat med eget namn.

Marknadsföring. Logopeder bör
även på sociala medier avhålla
sig från påträngande marknadsföring och uppge eventuella intressekonflikter.

5

Kritik av arbetsgivaren. Tänk på
att offentlig kritik av arbetsgivaren bör ske med viss eftertanke
på sociala medier, särskilt som privat
anställd då det kan finnas en lojalitetsplikt i ditt kontrakt. Vänd dig till
Logopedförbundet för stöd i arbesrättsliga frågor.
Vägledningen finns att läsa i sin helhet på:
www.logopedforbundet.se

Juridik för logopeder

jämna mellanrum till Slofs förtroendevalda
och till våra förhandlare på SRAT.

Frågor från logopeder som fått anställning
i kommuner eller på friskolor om vad som
gäller kring tjänstebeteckning, journalföring
och arbetsgivarens ansvar kommer med

Nu har vi uppdaterat vår juridikbroschyr
som finns att läsa och ladda ner från förbundets hemsida.

10
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Skriften har producerats i samarbete med
jurist Dina Jacobson som är specialiserad
på arbetsrätt och hälso- och sjukvårdsjuridik.
www.logopedforbundet.se

Fototävling
Inför Svenska Logopedförbundets
50-årsjubileum utlyses en fototävling.

Under de senaste 50 åren har en
helt ny yrkesgrupp vuxit fram i landet
och logopederna blir allt mer synliga
inom olika verksamheter.

Men fortfarande är det många som
inte riktigt vet vad logopeden sysslar
med. Visa dem! Skicka in din bästa
bild som beskriver logopedens arbete. Som tack bjuder förbundet på
deltagande i jubileumsdagen den

tävling

11:e november eller fina presentkort
till Adlibris eller bio.
Skicka bidrag till ulrika.guldstrand@
logopedforbundet.se senast den 21
oktober för att delta.

t
Fånga et kt
s
logopedi
k!
ögonblic

1:a pris: deltagande i jubileumsdagen, 3:e pris: Presentkort 350 kr Adlibris
4:e pris Biocheck 150 kr
på plats i Stockholm
2:a pris: Presentkort 500 kr Adlibris 5:e pris: Biocheck 150 kr
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Nationellt nätverksmöte för dyslexilogopeder hölls i Linköping den 14-15 april. 2017 års träff kommer att hållas i Malmö.

Nätverksträff för
dyslexilogopeder
Patientperspektiv, neuropsykiatriska diagnoser och fördomar
om en- och flerspråkighet. Det
var några av ämnena som diskuterades under det nationella
nätverksmötet för dyslexilogopeder i april.
I år hade Logopedmottagningen i Linköping äran att samordna det årliga nationella
12
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nätverksmötet för dyslexilogopeder. Vi
var ett hundratal logopeder som slöt upp
för att ta del av varandras erfarenheter
och arbetssätt. För tio år sedan var det i
detta forum jag fick stort stöd från kollegor, som ny inom området dyslexi och
utredning av språkförmåga hos skolbarn
och ungdomar. Nätverket kännetecknas
av en generositet och en öppenhet. Mer
erfarna kollegor delar med sig av kunskap

och insikter till mindre erfarna. Den
prestigelöshet som finns i nätverket har
skapat förutsättningar för oss att vidareutveckla logopedin. Även årets nätverksträff
genomsyrades av en vilja att dela med sig
av egna erfarenheter och att arbeta för att
utveckla detta logopediska fält.
Flerspråkighet som norm
Torsdagen inleddes av Ketty Holm-

dyslexi

ström, doktor i logopedi, som berättade
om lexikala begränsningar hos en- och
flerspråkiga skolbarn med språkstörning.
Ketty inspirerade till att överge bilden av
f lerspråkighet som något ovanligt och
extra svårt att arbeta med, och betonade
i stället att flerspråkighet är det normala.
Det är snarare ovanligt att ha ett så tydligt
majoritetsspråk som vi har i Sverige.
Ketty lyfte fram en annan aspekt som är
viktig att ha med sig både vid bedömning
av språkförmåga och vid intervention: En
andraspråksinlärare ”börjar inte om” när
hen lär sig ett annat språk. Ofta är ordets
innehåll och användningsområde känt för
inläraren, det är bara ordets form på det
nya språket som är nytt.
Riktlinjer på gång
Carina Aronsson, verksamhetschef på
Logopedbyrån Dynamica, berättade

hur långt gruppen som arbetar med de
nationella riktlinjerna för dyslexi kommit,
samt att denna grupp ska samarbeta med
gruppen som arbetar med de nationella
riktlinjerna för utredning av språk hos
skolbarn.
På torsdagseftermiddagen berättade
psykolog Bibbi Hagberg, verksam vid
Gillbergscentrum i Göteborg, om neuropsykologiska utredningar och neuropsykiatri. Även om innehållet i Bibbis
föreläsning inte var främmande känns det
mycket viktigt att förankra och upprepa
vikten av tidig diagnosticering. Åhörarna
lyfte upprepade gånger hur svårt det är
att få genom en tidig neuropsykiatrisk
bedömning av ett barn. Bibbi beskrev de
studier som visar att samsjuklighet mellan
språkstörning och olika neuropsykiatriska
svårigheter är vanlig.

efter utredningen, börja förstå att man
har svårigheter, pinsamt att göra saker
som man inte kan och att man som vuxen
kan få tillbaka smärtsamma minnen från
skoltiden. Även positiva känslor lyftes, så
som att det var skönt att ens huvudproblem

Teorigrund i flerspråkig bedömning
Under eftermiddagen fanns det möjlighet
att diskutera fiktiva patientfall i olika grupper, vilket var mycket uppskattat enligt
den utvärdering som deltagarna fyllde i.
I utvärderingen var det också flera som
skrev att de blev förvånade över hur olika
man kan bedöma samma patientfall. Detta
visar på hur stort behovet av nationella
riktlinjer är.
Fredagen inleddes med att Lena Åberg
och Julia Wallman, logopeder på Talkliniken vid Danderyds sjukhus, berättade om
hur de arbetar med utredningar av läs- och
skrivsvårigheter hos flerspråkiga personer.
Lena och Julia berättade dels om vilken
teoretisk grund deras utredningsförfarande
har men också om hur de tolkar resultat,
lägger upp tiden och vad som rekommenderas efter genomförd utredning.

kunde utkristalliseras och att detta var det
första provet som de inte behövde vara
nervösa inför. Någon uttryckte att det
fortfarande finns okunskap hos vårdgivare
och skolhälsovård om att man kan skicka
remiss för logopediska utredningar.

Känslor inför diagnosen
Under fredagseftermiddagen hölls rundabortssamtal med patienter och anhöriga.
Detta inslag blev mycket uppskattat av
deltagarna – hela 61 % uppgav i utvärderingen att inslaget var utmärkt, 33 %
uppgav att det var mycket bra och 5 % att
det var bra. Patienterna och anhöriga lyfte
bland annat fram vikten av lättförståeliga
utlåtanden. Känslor kring utredningen
diskuterades – nervositet inför och att
inte kunna sova alls, att vara dränerad

”Inom kåren finns en
uttalad vilja att förankra sin utredning i
vetenskaplig teori, att
dela med sig av sin
erfarenhet och tillsammans arbeta för ett bra
och jämlikt omhändertagande.”

Utredning eller kartläggning
Under de två intensiva dagarna hade ett
hundratal logopeder möjlighet att utbyta
tankar och erfarenheter med varandra.
Efter årets nätverksträff upplever jag att
det står tydligt uttalat att det vi benämner
som ”dyslexiutredning” är komplext och
att det ofta handlar om en vid språklig
bedömning där många aspekter tas i beaktande - så som exempelvis språkstörning
och neuropsykiatrisk funktionsvariation.
Inom kåren finns en uttalad vilja att
förankra sin utredning i vetenskaplig
teori, att dela med av sin erfarenhet och
tillsammans arbeta för ett bra och jämlikt
omhändertagande i hela landet. Eldsjälarna i nätverket fortsätter att finnas och
den stabila ryggraden av generositet och
prestigelöshet lever kvar i nätverket.
Vi i Linköping tackar er som kom hit
och ser fram emot nästa års nätverksträff.

Jasminka Pinjagic
Leg. logoped/Klinisk adjunkt, Logopedmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping
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Viktigt med logopedisk forskn
Att utmana gränserna var temat när världens
största konferens om medfödda funktionsvariationer hölls i Stockholm i juni.
Under några härliga dagar i början av
juni (1-4/6) pågick en av världens största
konferenser med fokus på barnhabilitering
i Stockholm, nämligen the International
Conference on Cerebral Palsy and other
Childhood-onset Disabilites. Man provade
i år att slå samman tre olika konferenser
för att ge ett så bra och innehållsrikt
utbud som möjligt. Det var den femte
världskonferensen för Cerebral Pares
(ICPC), 28:e mötet för European Academy
of Childhood Disability (EACD) och det
första mötet för the International Alliance
of Academies of Childhood Disability
(IAACD).
Stort barnfokus
Årets konferens gick under namnet ”Challenge the Boundaries” och de cirka 1 500
besökarna från drygt 60 länder bjöds på
ett digert program med många intressanta
föreläsningar. Mycket var inriktat på barn
i och med EACD och IAACD, men även
övrig forskning inom området cerebral
pares uppvisar en mycket liten andel vad
gäller forskning på vuxensidan. Denna
konferens gav en tydlig signal om att mer
forskning behövs för vuxna.
Huvudtalare om LSS-reform
Första eftermiddagen föreläste fem keynote
speakers. Bengt Westerberg från Sverige
berättade om LSS-reformen som genomfördes i Sverige 1992, en reform vi kan vara
riktigt stolta över. Iona Novak (Australien)
pratade om forskning gällande patienter
med cerebral pares och Naila Kahn från
Bangladesh om de utmaningar som finns
på stora sjukhus i mindre utvecklade länder.
Torkel Klingberg (Sverige) berättade om
14
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arbetsminnesträning och dess effekt, och
Juan Bornman (Sydafrika) om situationen
för barn med funktionsnedsättningar i
Sydafrika.

och språkstörning där resultaten visar på
att talat språk vid två års ålder predicerar
förståeligt tal vid fem års ålder hos barn
med cerebral pares.
För övrigt gavs flera intressanta föreläsningar om forskning inom barnhabilitering
främst vad gäller fysioterapi, arbetsterapi,
synsvårigheter, hjärnans utveckling men
också transitionsprocessen mellan barn
och ung-vuxen ålder. Forskning för vuxna
habiliteringspatienter fanns med emellanåt men stod i fokus under endast en
session. Där tydliggjordes hur få insatser
och lite forskning som faktiskt sker inom
vuxenhabiliteringen världen över. Inom
Sverige har vi habiliteringsvård för både
barn och vuxna som en del av vården från
samhället. Utanför Skandinavien är det
vanligare att finansiera sin vård själv när
man blir vuxen, vilket är svårt då de ofta
står helt utanför arbetsmarknaden och inte
har möjlighet att tjäna pengar. Det gör
att vuxna habiliteringspatienter till stor
del inte får de insatser de behöver, vilket
också påverkar forskningsläget negativt.
Även det faktum att tillgång till insatser
kan se så olika ut i olika länder belystes
under konferensen genom föreläsningar
om insatser i både
i- och u-länder.

Från språk till saliv
Under torsdagen och fredagen pågick ett
antal minisymposier och sessioner med
presentationer av artiklar med mycket
varierade och intressanta innehåll. För
logopeder fanns det symposier om allt från
hur nedsatt salivkontroll kan behandlas
genom teamarbete, hur språkstörningar
som följd av motorisk nedsättning kan
bedömas och behandlas, forskning på
dyspraxi, autism och språk. Tidigt fredag
morgon fick vi höra logoped Katherine
Benfer (Australien) berätta om sin forskning som är inriktad på barn med cerebral
pares och dysfagi. Hon redogjorde för sina
forskningsresultat som visar på att Schedule
for Oral-Motor Assessment (SOMA)
och Dysphagia Disorder Survey (DDS)
har högst klinisk säkerhet, men samtliga
tester har svårt att hålla hög validitet och
reabilitet. Antingen är de för svåra att
reproducera med samma resultat eller så
innehåller de för lite detaljerad information
för att vara tillräckligt interventionsgrundande.
”Utanför Skandinavien
Språk vid CP
Äv e n l o g o p e d
Lindsey Pennington (Storbritanninen) presenterade
intressant forskning om små barns
utvecklande av tal

är det vanligare att finansiera sin vård själv
när man blir vuxen,
vilket är svårt då de
ofta står helt utanför
arbetsmarknaden.”

Svensk
representation
Varje dag fanns ett
antal posters att
läsa. Från vår logopedkår i Sverige
presenterade bland
andra Gunil la
Thunberg en poster

habilitering

ning inom habiliteringsfältet

med rubriken ”Is ”Resultatet pekar på
Stort behov av
it possible to meascreening
sure AAC-effects ett omfattande behov
Av 44 tillfrågade
physiologically? A av att återkommande
valde 39 att svara på
pilot study within
frågorna. Av dem
systematiskt screnna
pediatric care”,
gick 32 st ycken
Lina Buch-Jepsen vuxna personer med
vidare för bedömvisade studien ”Pa- flerfunktionsnedsättning hos en och
rents’ experience of
samma logoped.
participation in the ningar för dysfagi.”
Samtliga 32 beimplementation
dömdes ha dysfagi
of AAC”, Helena
och 11 behövde ytTegler presenterade en poster om högtek- terligare insatser från till exempel läkare
nologisk AKK för barn med svår cerebral och dietist. Samtliga frågor gav utslag för
pares och Helena Wandin beskrev AKK någon av patienterna (det vill säga: Ingen
för patienter med Retts.
fråga hade kunnat tas bort). Resultatet
pekar på omfattande behov av att återFörekomsten av dysfagi
kommande systematiskt screena vuxna
Själv presenterade jag postern ”Screening personer med flerfunktionsnedsättning
for dysphagia and nutrition problems”, som för dysfagi samt att kunna erbjuda pabeskrev ett projekt mellan Vuxenhab, Habi- tienten individuella insatser för ät- och
litering & Hälsa och Vuxenhab, Danderyds nutritionsvårigheter av logoped, dietist
sjukhus. Projektet innebar kortfattat att och läkare.
patienter med flerfunktionsnedsättning
screenades för ät-, sväl- och nutritions- Få logopeder på plats
svårigheter vid ett habiliteringscenter i Sammantaget var detta en gedigen och
Stockholm, genom att fem frågor ställdes häftig konferens. Det som förvånade
vid deras årliga flerfunktionsbedömningar mig mycket var att jag inte träffade fler
hos sjukgymnasten. Frågorna var:
svenska habiliteringskollegor. Jag träffade
ett antal fysioterapeuter, arbetsterapeuter
1. Tycker personen om att äta?
och läkare och frågade i princip samt2. Hinner personen äta färdigt på 30 min? liga om deras logopedkollegor fanns
3. Hostar personen i samband med på plats. Så var inte fallet. Jag kan
måltid?
bara hoppas att habiliteringslogo4. Förekommer det slembildning och/ peder kommer jobba hårt för att
eller rosslig andning?
få åka till nästa världskonferens i
5. Har personen ökat eller minskat i vikt Anaheim 2019 och att ännu mer
det senaste året?
forskning inom logopedi kommer
att presenteras från vår svenska
kår. Hoppas vi ses!

Anna Alex
Logoped Vuxenhab, Rehab.med.kliniken,
Danderyds Sjukhus
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Appar som AKK vid autism

- ingen mirakelmetod, men en skattkista när kommunikationen fungerar väl
Vilka är fallgroparna när du
introducerar en pratapp?
Sara Lindhagen delar med sig
av sina erfarenheter från
Autismcenter för barn och ungdom i Stockholm.
Appar som stöd för kommunikationen
efterfrågas av allt f ler och utbudet av
AKK-appar och appar med bildstöd växer
hela tiden. Många barn med autism och
kommunikationssvårigheter tycker mycket
om datorer och surfplattor, så det är naturligt att tänka sig detta som ett bra sätt
att stötta och få i gång kommunikationen.
– Det efterfrågas av många föräldrar,
men det finns både fördelar och nackdelar.
Detta berättar logoped Sara Lindhagen.
Hon och hennes kollegor på före detta
Autismcenter för barn och ungdom (som
under hösten omorganiserats - i stället
för ett center för hela staden har man
nu autismspecifika team på varje lokalt
habiliteringscenter i Stockholm) har
arbetat mycket med både pecs, picture
exchange communication system, och
digitala hjälpmedel som pratapparater och
appar. Arbetet med samtalshjälpmedel på
tidigare Autismcenter grundar sig bland
annat i Gunilla Thunbergs avhandling
från 2007, som pekar på fördelen med att
simultant se bilden och höra ordet.
Tidigare pecsanvändare
Den största gruppen som börjar med pratappar är barn som redan har använt pecs.
– Ofta har de en full pärm som är bökig
att bära med sig och det kan bli krångligt
med bilder som ramlar ut. Då är det smidigare med en digital version, säger Sara.
Möjligheten att förskriva talaparater,
appar och surfplattor varierar mellan
landsting. Om man som logoped kan
förskriva app eller pratapparat blir det
naturligt att komma in tidigt och prata med
föräldrarna om hur den kan introduceras
och anpassas. Vissa föräldrar köper istället apparna själva, men logopeden har då
16
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fortfarande en viktig uppgift i att stötta
vid utformning och inlärning. Det finns
en del vanliga fallgropar och saker att
tänka på, eftersom autism är en så speciell
kommunikationsnedsättning.
– Det kan vara krångligare än man
först trott. Nätverket runt barnet måste
vara mycket motiverat för att komma i
gång. Föräldrarna får inte vara rädda för
teknik. Man måste också vara medveten
om att barnen med autism inte lär sig på
samma sätt som många andra barn. De
har inte alltid samma spontana drift att
vilja meddela sig med andra, att imitera
och att samspela, och de har svårare att
generalisera det de lärt sig och använda det
i andra miljöer och med andra personer.
Vanliga fallgropar
En viktig grundsten är, som vid all AKK,
att prata med nätverket om spontan kommunikation.
– Det finns en risk att pratappen bara
används på en vuxens initiativ, till exempel
att man bara lägger fram den för att barnet
ska välja mellanmål.
En annan risk är att talsyntesen gör att
barnet inte behöver rikta sin kommunikation särskilt tydligt.
- Barnet trycker på ”saft” och då simsalabim kommer en vuxen med saft. Men
om de inte lärt sig att vända sig till någon,
kan de ju trycka ”saft” när ingen hör, och
blir frustrerade när den plötsligt inte kommer. Därför är det viktigt att prata ihop
sig i nätverket om hur barnet ska lära sig
att göra för att rikta sig. Ska hen lämna
över apparaten, eller hålla upp den, eller
vad passar bäst?
Appar direkt eller inte
Det är viktigt att poängtera att ett hjälpmedel inte kan lösa de grundläggande
svårigheterna med samspel och kommunikation som finns vid autism. Vissa
föräldrar och personal vill gärna börja direkt
med en app eller annan form av digitalt
bildstöd, utan att barnet har haft något

kommunikationssätt alls innan - varken
med tal, tecken eller bilder. Ofta kan det
bli svårare att greppa kommunikationens
grund på detta sätt. Det är viktigt att träna
lusten till samspel.
– Vi tycker i många fall att det är bättre
att börja med lösa bilder, eftersom det blir
så mycket tydligare då. Hen måste rikta
sig konkret till någon annan, inte bara
trycka på en knapp. Men i vissa fall har
det gått bra med apparat direkt. Allt är
individuellt, säger Sara.
Ingen mirakelmetod
En hel del familjer har lämnat tillbaka sina
hjälpmedel eller slutat försöka använda
appen, eftersom det inte fungerat så som
de hoppats.
– Många föräldrar och en del personal
vill gärna ha en mirakelmetod och uttrycker
att ”om vi bara får ett talande hjälpmedel
så kan hen berätta hur hen mår, vad de
har gjort i skolan under dagen, vad som
känns fel…”.
Oftast blir det inte så.
– Detta måste man lägga tid på att
verkligen få omgivningen att förstå. Har
man inget samspel med andra alls, behöver
man först få träna det. Det är inget som
ett hjälpmedel som kommer att förändra,
utan vi i omgivningen behöver hjälpa till.
Med rätt stöd och träning, på barnets
egna villkor och med barnets intressen
i fokus, kan man få dem att förstå hur
samspel och kommunikation kan vara
till nytta för dem.
När denna pusselbit är på plats kan
pratappen var en stor tillgång.
– Någon har kunnat beställa själv på
Mc Donalds. Någon har kunnat säga till
en vän till familjen, som de aldrig kunnat
kommunicera med förut, att hen ville smaka
pizza. Någon har gått från att ”bara” be om
saker till att berätta för korttidspersonal
att man varit på badhuset.

Sara Lindhagen
Karin Sjögren

habilitering

Att introducera ett nytt kommunikationssätt kräver en omfattande kartläggning av individens behov och en långsiktig uppföljning. Här kommer
några tips på råd att ge föräldrarna när det väl är dags att komma i gång!

A

vvakta tills barnet
gör en ansats mot
något man förberett
(mat, blåsa ballonger med
mera) och prompta då
barnet att trycka på bilden,
för att sedan genast ge det
till barnet/göra aktiviteten.
Det är bra att börja med en
snabbare aktivitet i stället för
att åka bil eller läsa bok.

D

et är viktigt att lära
barnet att hämta
pratapparaten när
hen vill ha den. Börja med att
flytta pratapparaten en bit
bort under ett arbetspass.
Barnet ska klara att hämta
pratapparaten dit samtalspartnern är och då trycka på
den. Detta kan barnet behöva
mycket vuxenstöd i.

D

en vuxne måste vara
modell. Som vuxen
kan du genom pratapparaten dels tala om vad
som ska hända, t.ex. ”Felix
– mamma – gå ut” när man
ska gå ut och sedan kan man
trycka på kläder som man
ska ta på sig. Kanske börjar
barnet själv trycka på de
kläder hen vill ha på sig?

S

nart bör barnet även
lära sig att själv ta
sig mellan olika sidor
i upplägget. Om detta är
svårt kan man fundera på om
man gjort ett för stort upplägg med för många bilder.

Att utvidga antalet aktiviteter
FÖRSÖK tänka: Vilka ord vill jag att barnet
ska kunna? Färger är ju tacksamma att
träna på men ofta inte så väldigt viktiga i
vardagen när allt kommer omkring. Kanske
är ord som ”släcka” och ”tända” viktiga?
Eller namn på olika sånger? Se sedan själv
till att använda dessa ord på pratapparaten.
Fortsätt att använda pratapparaten i vardagen och förtydliga via den vad som händer,
vad ni gör och vad ni ska göra. Ta med den
utomhus!
BARN med autism har olika grad av

generaliseringssvårigheter och man måste
alltid ha i åtanke att barn med autism kan
ha svårt att använda ”gamla” bilder till nya
situationer. Se därför till att t.ex. en djursida
används i olika situationer med gosedjur, i
lotto, på djurparken etc. Färgsidan kan man
också se till att använda i olika sammanhang t.ex. när man ritar, när man leker med
bilar, när man tar fram kläder.

UTVIDGA ordförrådet med frågeord som
Var, Vem, När, Vad. Introducera också ord
som ”slut/färdigt”, ”hjälp”, ”rätt”, ”fel” eller
”tråkigt”.
JU fler som använder pratapparaten med

barnet, ju fortare kommer barnet lära sig
att förstå att den är till för att användas
i många olika situationer och med olika
människor.

TÄNK på att då och då se över vad barnet
är intresserad av och uppdatera samtalshjälpmedlet. Kanske gillar barnet
också andra maträtter nu? Kanske
älskar barnet en särskild leksak
just nu?

O

m ni vill: gör två
upplägg på pratapparaten, en ”liten
karta” och en ”stor karta”,
där den lilla representerar
barnets ordförråd (som i början är litet) och det stora den
vuxnes som hen använder för
att förtydliga sin kommunikation. Tanken är sedan att den
lilla kartan växer och växer.

W

idgit Go, Prata,
Pratkort och
Go Talk now är
appar som logopederna i
Stockholms autismteam är
särskilt förtjusta i.

Att utvidga ordförrådet i
en aktivitet
OM aktiviteten är att blåsa ballong kan

man utvidga med ord för färg, form, storlek
på ballongen eller vem som ska blåsa upp
den. Man kan också föra in nya ord som
släppa ballongen, smälla ballongen och så
vidare.
SAMMA sak kan man göra i

aktiviteten rita, där man begär
olika färger, olika sorters
pennor (kritor, blyerts,
tusch). Detsamma när
man leker med bilar,
där man kan prata om
olika färger, storlekar,
vem som ska köra vad.
Man kan där också
införa nya ord som ”tut
tut”, ”bromsa”
eller ”snabbt”.
KÄLLA: MATERIAL SKAPAT AV JOHANNA
GERMANIS OCH KAROLINA CROMNOW
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Otydliga
flerspråk

Samarbete i gruppen Sväljsvårigheter, som består av Margareta Gonzalez Lind och
Madeleine Brodén. 					FOTO ANITA MCALLISTER

Evidens i habiliteringspraktiken
Vilka metoder inom habiliteringslogopedi finns det grund
för? Just nu arbetar åtta logopeder spridda över landet med att
undersöka detta åt dig.
Sedan 2001 har föreningen Sveriges Habiliteringschefer arbetat för att systematiskt
värdera och sammanställa befintlig evidens
för olika typer av behandling för barn,
ungdomar och vuxna inom habiliteringens
verksamhetsområde. Målet är att på ett
enkelt sätt via hemsidan (http://www.
habiliteringschefer.se/ebh/ebh.html) tillhandahålla information om befintlig evidens
för olika behandlingsmetoder. Flera rapporter har behandlat logopediska insatser.
Hösten 2015 startade ett sådant arbete med
inriktning på oral sensomotorisk intervention. Granskningen omfattar studier
som rapporterat resultat av behandling
av tal- och oralsensomotoriska avvikelser
hos barn från 3 år, ungdomar och vuxna
inom habiliteringens verksamhetsområde.
Tre arbetsgrupper
En förfrågan om att delta i projektet gick
ut till landets olika habiliteringar vilket
resulterade i en arbetsgrupp bestående av
sex logopeder från Skåne, Västra Götaland,
Kronoberg, Värmland och Gävleborg. Vid
första sammankomsten indelades gruppen
i tre undergrupper med två deltagare i
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varje. Corinna Krussenberg och Linda
Södergård ansvarar för talavvikelser,
Margareta Gonzalez Lind och Madeleine
Brodén för sväljsvårigheter och Agneta
Rubensson och Irvina Ristic för dregling
och orala ovanor. Anita McAllister och
Lotta Sjögreen fungerar som handledare
för projektet.
16 år av artiklar
Arbetsgruppen har gjort sökningar i ett
flertal databaser som PubMed, CINAHL,
Medline, Ovid med flera som innehåller artiklar publicerade i vetenskapliga
tidskrifter. Sökningarna har begränsats
till artiklar publicerade mellan 1 januari
2000 och 29 februari 2016. Granskning och
värdering av artiklarna pågår och görs i
flera steg. Efter gallringar återstår ca 250
relevanta artiklar som skall värderas och
evidensgraderas. SBU:s översikt och mallar för evidensarbete används som stöd i
arbetet. Hela gruppen har träffats vid tre
tillfällen. Mellan dessa sammankomster
har deltagarna arbetat individuellt och i
de mindre grupperna. Målsättningen är
att ha en rapport klar till årsskiftet 2016-17.

Anita McAllister
Karolinska Institutet och Funktionsområde
logopedi, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Lotta Sjögreen
Mun-H-Center, Göteborg

Rapport från workshopen Language proficiency in multilingual
children: What are
our expectations and
why?
Den 8 juni 2016 träffades ett antal forskare, logopeder och andra intresserade
i ett seminarium på campus Engelska
parken, Uppsala universitet, för att delta
i en workshop om språklig förmåga
hos f lerspråkiga barn. Workshopen
arrangerades av en forskningsgrupp på
Institutionen för lingvistik och filologi
på Uppsala universitet (BiLI-TAS).
Gruppen kring professor Ute Bohnacker,
som har flera logopeder knutna till sig,
undersöker f lerspråkiga 4-7-åringars
språkförmåga på turkiska/arabiska/tyska
som hemspråk samt svenska.
Exponering är nyckeln
Carolyn Letts från logopedutbildningen
vid Newcastle University talade om
flerspråkig utveckling och bedömning.
Exponering för båda språken har en
nyckelroll för utvecklingen av språkfärdighet. Studier har visat att det inte
spelar någon roll vem som talar med
barnet, så länge barnet får höra ett språk
regelbundet och helst i samband med
barncentrerade aktiviteter. Ordförrådet
hos ett barn utvecklas bättre om den
som talar med barnet är modersmålstalare. Detta är ett viktigt argument
för att tala det språk man behärskar
bäst med sitt barn. Det saknas anpassat
bedömningsmaterial som tar hänsyn
till kulturella och socio-ekonomiska

a förväntningar på
kiga barn

språk

hemspråk). De använde sig dels av existerande, standardiserade språktester på de
respektive språken, dels av ett antal experimentella uppgifter som meningsrepetition,
nonordsrepetition samt berättande. Ett
omfattande frågeformulär användes också
för att kartlägga bakgrundsfaktorer och
språkanvändning. Ingen uppgift kunde
ensam separera de båda grupperna, men
genom att lägga samman resultaten från
testerna och bakgrundsinformationen
kunde forskargruppen korrekt identifiera
den kliniska gruppen. En uppgift med
repetition av kvasi-universella nonord
var särskilt utslagsgivande för att ringa
in barnen med språkstörning.

All språklig exponering sparas till en ordskatt. Modersmålsundervisning förbättrar även
ordförråd och läsförståelse på svenska.

skillnader mellan språkgrupper. Det är
också svårt att komma runt skiftande grad
och kvalitet i exponering samt barns olika
möjlighet att använda sina språk. Därför
är det viktigt med noggrann inhämtning
av bakgrundsinformation.
Buntas ihop felaktigt
Kristina Hansson från logopedutbildningen vid Lunds universitet talade om
vilka flerspråkiga barn som kan inkluderas
i studier rörande barns språkutveckling.
Hon har jämfört ett antal masteruppsatser
från Lund som använder olika svenska
bedömningsmaterial för tal- och språkutveckling. Överlag fick flerspråkiga barn
sämre resultat i dessa studier när det gällde
ordförråd och grammatik, men inte fono-

logi och talmotorik. Det fanns dock väldigt
lite bakgrundsinformation om deltagarna
i studierna, där flerspråkiga buntas ihop
i en grupp - vare sig det kan handlar om
barn med svenska som första- eller som
andraspråk. Enligt Kristina Hansson är
det mycket viktigt att ta reda på vilka
barn som ingår i bedömningsmaterialens
normpopulation innan man använder dem.
Viktiga nonord
Laurie Tuller från universitetet i Tours,
Frankrike, presenterade resultat från en
nyligen avslutad studie. Forskargruppen
undersökte barn med respektive utan
diagnostiserad språkstörning, med tre
olika språkkombinationer (franska samt
portugisiska, arabiska eller turkiska som

Modersmålsundervisning
Natalia Ganuza och Christina Hedman
från Centrum för tvåspråkighet vid
Stockholms universitet avslutade med att
berätta om sin forskning kring modersmålsundervisningens effekt på språk- och
läsfärdigheter hos somalisk-svensktalande
barn i åldrarna 6-12 år. Deras preliminära
resultat visade att modersmålsundervisningen inte hade någon avsevärd effekt
på språkbehärskningen sett till ett enskilt
år, men att den samlade effekten över tid
gav signifikant positiva resultat. Glädjande nog kunde forskargruppen se att
modersmålsundervisningen förbättrade
inte bara elevernas ordförråd och läsförmåga på somaliska, utan att den också
hade positiva effekter på deras svenska
ordförråd och läsförståelse.

Sibylle Dillström,
logoped och forskare, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

Linnéa Öberg,
logoped och doktorand, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
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Larydagar för studenter och patienter
Den 17-19 maj var det återigen
dags för Larydagar i Lund. Logopedstudenter på termin sex
och personer som genomgått
en laryngektomi träffades för
att gemensamt delta i föreläsningar, workshops och samtalsgrupper.
Efter att Lotta Browall, kursansvarig samt
värd för Larydagarna, välkomnat deltagarna drog kursen igång. Föreläsningarna
som gavs under kursen rörde ett flertal
olika ämnen som är relevanta vid en laryngektomi: Kommunikationshjälpmedel
som kan bli aktuella i de fall då den nya
rösten inte fungerar optimalt, rättigheten
att som patient med larynxcancer få en
egen kontaktsjuksköterska som länk till
sjukvården, hur ens sväljningsförmåga efter
strålbehandling och operation i bland kan
leda till ett behov av en förändrad diet och
en inblick i hur en kurator kan arbeta med
patienter och dess anhöriga.
Lära sig lukta
Under kursen ingick även några praktiska

inslag, bland annat det gemensamma
besöket på Atos Medical i Hörby, där
vi fick ta del av deras aktuella och kommande produktsortimentet samt gå på
rundtur i fabriken. Ytterligare ett praktiskt
inslag var den luktträning som studenter
och laryngektomerade fick ta del av och
arbeta med tillsammans, där vi insåg att
det faktiskt finns tekniker för att kunna
känna dofter trots att kopplingen mellan
näsa och lungor inte längre finns efter en
laryngektomi. En frågestund tillsammans
med foniatrer från Lund gav både oss studenter och deltagande laryngektomerade
en möjlighet att ställa allmänna undringar,
men blev också en stund då foniatrer och
deltagare underhöll oss studenter med
anekdoter från sina erfarenheter inom
området.
Livet efter operationen
Vid ett flertal tillfällen under kursen hade
vi samtalsgrupper, då vi studenter fick
möjlighet att i mindre grupper få lyssna
på personliga berättelser och ställa frågor
till deltagarna om livet inför och efter en
laryngektomi. Detta var en mycket givande

del av kursen, eftersom vi studenter då
fick ett unikt tillfälle att diskutera och
få svar på sådant som bara den som själv
genomgått en laryngektomi vet. Deras
öppenhet och genuina vilja att hjälpa oss
att förstå genom att dela med sig av sina
upplevelser bidrog till att avdramatisera
allt vad laryngektomi innebär. Detta tror vi
är precis det som behövs för oss studenter
där de flesta aldrig ens träffat någon som
genomgått ett sådant ingrepp.
Laryngfonden
Avslutningsvis vill vi rikta en stor eloge till
Laryngfonden och alla andra inblandade
organisatörer och deltagare från Mun- och
Halscancerförbundet. Vi beundrar er för
hur ni värnar om era medlemmar - både
nuvarande och blivande - genom att bidra
till att dessa dagar blir verklighet. Tack
vare den här kursen kommer vi sannolikt
att kunna ge ett bättre bemötande när vi
som färdiga logopeder möter patienter
inför och efter en laryngektomi.
					
Johanna Mårtensson och
Irma Hammar, logopedstudenter

Studenterna Natalie Engdahl, Sandra Malmborg, Irma Hammar och patient Rolf Johansson tar en paus mellan föreläsningarna.
FOTO: LIZA EIMAN NILSSON
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Medlemmar i SLOSS under förra årets logopedstudentdagar.							

FOTO: SLOSS

Logodar16 - i gemenskapens tecken
Till hösten är det återigen dags
för de årliga Logopedstudentdagarna. De arrangeras av Sloss
– Svenska Logopedförbundets
studentsektion. Det är en helg
till för att lära, dela erfarenheter, få inspiration och känna en
logopedisk gemenskap.
Nu börjar det närma sig! I oktober är
det dags för Logodar16. För att stärka
ett gott samarbete mellan logopedstudenterna och utbildningarna arrangeras
varje höst Logopedstudentdagarna. Årets
evenemang sker i Stockholm den 21-23
oktober och blir det tionde året i följd då
Sloss arrangerar en helg fylld med spännande föreläsningar och festligheter för
över 150 logopedstudenter. Deltagarna
kommer från Sveriges samtliga lärosäten
där logopedutbildningarna figurerar. Likt
föregående år är även logopedstudenter från
Åbo Akademi i Finland och Köpenhamns
universitet i Danmark inbjudna att delta.

Fågel, fisk eller mittemellan
Temat för årets logopedstudentdagar är
”Fågel, fisk eller mittemellan?” och är
tänkt att inspirera studenterna till att våga
finna egna vägar in i yrkeslivet och göra det
bästa av sin logopedexamen. Deltagarna
ska få inspiration och en möjlighet att
känna efter var det bränns för dem inom
logopediyrket.
Under helgen kommer olika logopediska
ämnen att belysas genom föredrag av en
handfull erfarna talare med kompetens
inom logopedi. De områden som kommer
att diskuteras är bland annat: barn och
ätproblematik, dyskalkyli, röst och stamning. Efter föreläsningsdagen kommer en
festlig middag äga rum för att studenterna
ska kunna lära känna varandra bättre och
utbyta erfarenheter.

fungerar som en studentreferensgrupp till
Svenska Logopedförbundets styrelse och
verkar därför som en direktlänk mellan
logopedstudenter och arbetsmarknaden.
Sloss arbetar för en god och positiv kommunikation med såväl Svenska Logopedförbundet som med fackförbundet SRAT.
Sloss vill bidra till att göra studenternas
inträde på arbetsmarknaden så smidigt
som möjligt.
Andra frågor som vi diskuterar handlar
om utbildning och studiesociala förhållanden, frågor som är aktuella på både
lokal och nationell nivå. Ett annat viktigt
mål som Sloss arbetar för är att uppnå en
likvärdig utbildning på alla studieorter.

Länk mellan studier och yrke
Sloss är en studentorganisation bestående av
logopedstudenter i Sverige där verksamheten utövas av en nationell styrelse. Styrelsen

Stéphanie Lindell

Till alla härliga logopedstudenter: Vi
ses i höst!
Ordförande - Svenska Logopedförbundets
studentsektion
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Dyskalkyliträff:
Vem vill fixa?
UNDER sommaren har diskussionerna på

Logopedforum bland annat handlat om
fortbildning för dyskalkylilogopeder, i form
av en nätverksträff. Är du intresserad av att
vara med och arrangera? Läs mer i dyskalkyligruppen på forumet!

FLYTTAT?
BYTT JOBB?
Meddela oss på Logopedförbundet
så vi har rätt uppgifter!
Medlemsregister:
susanne.ronngren@srat.se

Hörsel och kognition
Under vårvintern 2016 gavs
kursen Hörselnedsättningar:
kognition, kommunikation och
intervention 7,5 p vid Uppsala
universitet.
Vi var cirka 12 personer med blandad
bakgrund som gick kursen. Kursansvarig
var Cecilia Nakeva von Mentzer, fil dr
vid Uppsala universitet. Gästlärare var
Karin Lundin, med dr vid teamet för
hörselimplantat, Akademiska sjukhuset,
Tomas Lunner, prof. vid Linköpings universitet, Sébastien Santurette, docent och
Jens Hjortkaer, postdoc från Danmarks
tekniska universitet.
Blandningen av deltagarnas olika kunskapsbakgrunder och att gruppen inte var
så stor var två stora fördelar. Vi kunde dela
med oss till varandra från erfarenheter
som logoped, psykolog, hörselpedagog,
specialpedag, lingvist och audionom.
Hjärnan och lyssnandet
Vi har fått ny kunskap om hjärnans sätt
att arbeta när vi lyssnar och fått höra om
modeller för arbetsminne med fokus på
Linköpingsmodellen: ”Ease of Language
Understanding”. Vi fick även pröva på att
lyssna på tal i olika sorters brus och tänka
över hur taluppfattningen påverkades. I
slutändan har vi alla fått ny kunskap och

det har även producerats intressanta posters.
Posters att ta del av
Exempel på dessa är: ”Målet är att få barn att
kommunicera optimalt med sin omvärld!”,
”Musical training software for children
with Cochlear implantation”, ”Finns det
samband mellan hörselnedsättning och demens?”, ”Nedsatt långtidsminne och intakt
korttidsminne vid hörselnedsättning”,” Ska
audionomen testa ditt arbetsminne för att
ställa in hörapparaten bättre?”
Nu har vi alla filat färdigt på formuleringarna i våra PM. Exempel på titlar
från dessa är: Hörselsystemets centrala
funktioner och mognad över tid, Talperceptionssvårigeter hos barn, Kognition – en
viktig pusselbit i hörselrehabiliteringen,
Aging and speech perception; How do
age related changes in the brain affect
our speech perception ability? PM som i
mina ögon är värda att läsa för att få input
i det viktiga kliniska arbetet med barn och
vuxna med hörselrelaterad problematik och
att bli inspirerad att leta vidare i all den
forskning som finns och följa den viktiga
utvecklingen. För att ta del av posters och
PM maila Cecilia Nakeva von Mentzer,
cecilia.nakeva.vonmentzer@neuro.uu.se.

Charlotte Holmberg
leg audionom, Hörcentralen, Uppsala

Nationell konferens
i logopedi i november
17-18:E november 2016 genomförs den

sjunde nationella konferensen i logopedi i
Jönköping.

TEMAT för detta års konferens är ”jämlik
logopedi”. Precis som tidigare år ligger
tyngdpunkten på kortföredragen, som ska
hjälpa oss att bygga broar mellan forskning och praktik - att gemensamt försöka
minska avståndet mellan vad vi vet och vad
vi gör. Läs mer på: plus.rjl.se/logopedi
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Kursen i hörsel och kognition samlade deltagare från många discipliner.

FOTO: CHARLOTTE HOLMBERG

korsord
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Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag.
Marika Schütz arbetar bland annat på ett rehabiliteringscenter i Spanien.

”Förbättringar genom vilja,
motivation och hårt arbete”
talapraxi, dysartri och röstproblem. Deltagarna är där 2-3
veckor beroende på programtyp. Deltagarnas ålder varierar
från 18 upp till 87 år. Deltagare
med traumatiska hjärnskador
är ofta yngre medan personer
med stroke varierar mer i ålder.

Marika Schütz

FOTO: PRIVAT

Var arbetar du?
– Jag har eget företag, och
jobbar bland annat för NeuroOptima, utanför Marbella i
Spanien.
Vilken är din huvudsakliga
patientgrupp?
– Neuropatienter med afasi,

Hur är besöken upplagda?
– Behandlingen sker enskilt
och i grupp, cirka 45-60 minuter. Varje deltagare tränar med
logoped dagligen 1-4 timmar,
lite beroende på programtyp.
I snitt träffar jag fyra deltagare
per dag. Jag är på plats i 14
dagar i sträck och jobbar 5,5
dagars-veckor under denna tid.
Vilka är dina kollegor?
– Jag arbetar tillsammans med
andra logopeder samt fysioterapeuter, neurolog, rehabläkare
och rehabvärd.

Har du något särskilt material eller arbetssätt du
vill lyfta fram?
– Jag använder de flesta vanliga testerna: A-ning, Dysartritestet, BNT, PAPAP med
mera. Eftersom vi har mycket
intensiv träning är det viktigt
med omfattande material. Här
vill jag lyfta fram ELA som har
tusentals bilder, och är en bra
träningsmetod vid afasi som
man kan traggla utan att det blir
för tråkigt, ILAT/CIAT gärna i
blandade grupper med personer med afasi och dysartri och
MODAK som jag tycker fungerar riktigt bra på personer med
svårare afasi. Praxis fungerar
ofta bra vid träning av talapraxi
om afasin inte är för svår. Vi
använder även mycket iPad
framförallt i kommunikationsträningen och så har vi datorer
med nya Lexia och MacSnack
för egenträning.

Vad inspirerar dig i din
yrkesroll?
– Mina yrkesmässiga förebilder
är Friedemann Pulvermüller,
Bettina Mohr och Marcelo
Berthier för deras arbete med
neuroplasticitet och afasirehabilitering. Jacqueline Stark,
Edythe Strand och Luise Lutz
för nyfikenheten, dedikationen
och förmågan att systematisera
olika viktiga beståndsdelar i
logopedisk behandling. Min
främsta inspiration får jag från
våra deltagare som gör tydliga
förbättringar genom vilja, motivation och hårt arbete.
KARIN SJÖGREN

