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Arbetsplats Kontaktuppgifter 

 

Liisi Raud 

Westberg 

Tal: LKG, nasalering SLL Karolinska 

universitetssjukhuset, Solna 

liisi.raud-

westberg@regionstockholm.se 

Karin Myrberg Språk med inriktning 

diagnostik och 

intervention 

Gävle sjukhus, 

Region Gävleborg   

karin.myrberg@regiongavleborg.se 

Ineke Samson Tal: Stamning Talkliniken, Danderyds 

sjukhus 

ineke.samson@regionstockholm.se 

 

Helena Björelius Tal: Motoriska 

talstörningar hos barn 

Oralmotoriskt Centrum, 

Talkliniken, Danderyds 

sjukhus 

helena.bjorelius@regionstockholm.se 

  

Åsa Fyrberg 

Fridlizius 

Språk med inriktning 

kommunikations-

störning hos barn och 

ungdom med förvärvad 

hjärnskada 

Regionhabiliteringen, 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset  

asa.fyrberg@vgregion.se 

Sabina Al Kass 

Yousef 

Språk med inriktning 

språkstörning hos 

flerspråkiga barn 

Talkliniken, Danderyds 

sjukhus 

sabina.al-kass-

yousef@regionstockholm.se 

  

Lovisa Femrell Tal med inriktning 

stamning 

Specialistmottagning för 

stamning, Talkliniken, 

Danderyds sjukhus 

lovisa.femrell@regionstockholm.se 

Karin Huss Röst med inriktning 

röstterapi  

och -ergonomi 

Talkliniken,  

Danderyds sjukhus 

karin.huss@regionstockholm.se 

 

Ulrika 

Schachinger 

Lorentzon 

Språk med inriktning 

språkstörning hos barn 

med neuropsykiatrisk 

problematik 

Logopedmottagning barn- 

och ungdom, Drottning 

Silvias Barn- och 

ungdomssjukhus 

ulrika.s.lorentzon@vgregion.se 

 

Ellen Backman Språk med inriktning 
kommunikation och 
språkutveckling på tidig 
nivå 

Barn- och 

ungdomshabiliteringen, 

Kungsbacka 

ellen.backman@regionhalland.se 

 

Margareta 

Gonzàlez Lind 

Sväljning med 
inriktning diagnostik 
och intervention 

Gävle sjukhus,  

Region Gävleborg 

margareta.gonzalez.lind@regiongavlebor

g.se 
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Marika Habbe Språk med inriktning 
språk-, läs- och 
skrivsvårigheter i 
skolåldern 

Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 

Resurscenter tal och språk 

 

marika.habbe@spsm.se 

 

 

Helena Löfhede Tal med inriktning 
oralmotoriska 
svårigheter efter 
behandling mot huvud- 
och halscancer 

ÖNH, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

helena.lofhede@vgregion.se 

 

Emma 

Kristoffersson 

Språk med inriktning 
AKK 

Barn- och 

ungdomshabiliteringen, 

Kristianstad 

emma.kristoffersson@skane.se 

 

Anna Fäldt Språk med inriktning 
prevention och tidig 
kommunikations-, tal-, 
och språkutveckling 

Akademiska sjukhuset, 

Uppsala 

anna.faldt@kbh.uu.se 

 

Emmelie Persson Sväljning med 
inriktning neurologiska 
sjukdomar och skador 

Stockholms sjukhem emmelie.persson@stockholmssjukhem.se 

 

Sofia Wallin Språk med inriktning 
Alternativ och 
Kompletterande 
Kommunikation (AKK) 

Dart – Västra Sveriges 

kommunikations- och 

dataresurscenter för 

personer med 

funktionsnedsättning 

sofia.m.wallin@vgregion.se 

 

Nelli Kalnak Språk med inriktning 
beteende- och 
utvecklings-relaterade 
tillstånd hos barn och 
unga 

Logopedmottagningarna 

Helsingborg och Ängelholm, 

Skånes sjukhus Nordväst 

nelli.kalnak@skane.se 

 

Isadora Telford Sväljning med 
inriktning förvärvade 
hjärnskador hos vuxna 

Högspecialiserad 

hjärnskaderehabilitering 

Rehabiliteringsmedicinska 

Universitetskliniken 

Stockholm  

Danderyds sjukhus 

isadora.telford@regionstockholm.se 

 

 

Miriam Hartstein Tal med inriktning 
orofacial dysfunktion 
hos barn och ungdomar 

Logolek AB miriam.hartstein@logolek.se  

Kajsa Söderhielm Språk med inriktning 
mot förvärvad 
hjärnskada hos vuxna 

Rehabiliteringsmedicinska 

universitetskliniken 

Stockholm 

kajsa.soderhielm@regionstockholm.s
e  

Sara Wiberg Sväljning med 
inriktning diagnostik 
och intervention 

 

Logopedmottagning 

Helsingborgs lasarett 

Sara.M.Wiberg@skane.se 

Fredrik Sand Språk med inriktning 
förvärvade 
språkstörningar vid 
neurodegenerativa 
sjukdomar 

Medicinsk enhet logopedi 
Karolinska 
universitetssjukhuset 

fredrik.sand-aronsson@ 
regionstockholm.se 
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Sara Burge Språk med inriktning 
bedömning i förskole- 
och skolålder 

Logopedkliniken 

Danderyds sjukhus 

sara.burge@regionstockholm.se 

Malin Sixt 

Börjesson 

Tal med inriktning 
kommunikation vid 
progredierande 
neurologiska 
sjukdomar hos vuxna 

Neurologopedi 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

malin.sixt.borjesson@vgregion.se 

Karin Dahlin Tal med inriktning 
stamning och skenande 
tal 

Logopedmottagningen 

Västmanlands sjukhus 
Västerås 

karin.dahlin@regionvastmanland.se 

Hanna Persson Språk med inriktning 
förvärvad hjärnskada 
hos vuxna 

Rehabiliteringsmedicinska 
Universitetskliniken 
Stockholm 

Danderyds sjukhus 

hanna.persson@regionstockholm.se 
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