
Logopeder utan gränser 
	
Logopedstudentdagarna 2017 blev en helg där gränserna mellan 
universiteten suddades ut i jämn takt med att inspirationen inhämtades. 
 
SLOSS, Svenska Logopedförbundets studentsektion anordnar varje höst 
logopedstudentdagarna på en studieort i Sverige, i år gick det av stapeln 20-22 oktober i 
Göteborg. Göteborg visade upp klassiskt höstväder men inne i Göteborgs Universitets lokaler 
fick vi upp värmen redan på fredagen där studenter från Sveriges sex lärosäten fick sällskap 
av Åbo Akademi och Köpenhamns universitet i ett mingel utöver det vanliga. I år blev det 
lekar i alla dess former där en lek var att sätta uvulan rätt i munnen. 
 
Hitta sin roll utanför logopedmottagningen 
”Logopeder utan gränser” var årets tema där föreläsarna hade till uppgift att belysa och 
inspirera om vad man som framtida logoped kan tänkas arbeta med som är utanför logopedins 
gränser. Liza Bergström började föreläsningsdagen där hon berättade om logopedi utan 
gränser utifrån hennes eget perspektiv och erfarenheter. Tore Ackerström berättade om livet 
som laryngektomerad med tätt följd av Lena Hartelius som inspirerade studenterna till att 
börja forska. Angelica Westling berättade om intensiv beteendeterapi för små barn med 
autism och hur det går att få in det tvärvetenskapliga i sin framtida yrkesroll. Slof och SRAT 
fanns även på plats för att informera om det fackliga. Jenny Iwarsson tog oss över till 
Köpenhamn där hon forskar och undervisar inom röstlogopedi. Sista föreläsaren för dagen var 
Lovisa Femrell som med sin gäst Christian Holen berättade om Härnösandsveckan, ett 
rikstäckande läger för barn som stammar.  
 
Årsmöte 
Lördagen fortsatte med en sittning som bjöd på sång, spex och god mat. Årets 
logopedstudentpris tilldelades Maria Rossana Moretta, studerande på termin 5 vid Karolinska 
institutet. Efter sittningen blev det mer dans och sång när kvällen fortsatte på Handelspuben. 
Årets logopedstudentdagar avslutades med brunch och årsmöte på söndagen där en ny styrelse 
valdes in till ett nytt verksamhetsår. 
Den nya styrelsen har till uppgift att fortsätta arbeta för en likvärdig utbildning och vara en 
direktlänk mellan logopedstudenter och den logopediska arbetsmarknaden. SLOSS arbetar för 
en positiv interaktion med Slof, Svenska logopedförbundet och fackförbundet SRAT. 
Den nya styrelsen kommer även arbeta med förberedelserna inför logopedstudentdagarna 
2018 i Linköping.  
 
Tack alla studenter och föreläsare som medverkade på årets logopedstudentdagar! 
 
Pernilla Karlsson 
Ordförande SLOSS styrelse 2016/2017 
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