Logopedutbildningen firade sitt femtioårsjubileum 2014. Detta belystes i september 2014 i ett vittnesseminarium, där företrädare för de olika logopedutbildningarna i landet och yrkesverksamma, många av dem f.d. studenter vid logopedutbildningen, fick möjlighet att bidra med sina tankar och minnen från olika perioder av
dessa femtio års logopedi.
Redan på 1950-talet hade öron-näsa-halsläkaren och foniatern Gunnar Bjuggren
insett att talvården var mycket eftersatt, när han fick ta hand om barn med talrubbningar på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Även talvården för vuxna var
mycket bristfällig. Gunnar Bjuggren insåg att vad som behövdes var en utbildning
av personer som på en akademisk grund av fonetik, språkvetenskap, pedagogik/
psykologi och medicinska ämnen och med riklig praktik i tal-, röst- och språkträning kunde ta sig an behandlingen av olika slag av språk-, tal- och röststörningar. Han började då planera och argumentera för en akademisk utbildning av
logopeder. Hans minnesanteckningar från den ”kamp”, som han förde för att få
igenom logopedutbildningen som en akademisk utbildning, ”Vägen fram till logopedutbildningen”, utgör ett kapitel i föreliggande bok. ”Vi måste kunna utvärdera
metoderna och visa på effekten av vad vi gör. För det krävs gedigna teoretiska och
kliniska kunskaper” skrev han bland annat. För detta behövde utbildningen ligga
på universitetsnivå.
Hösten 1964 kunde de första studenterna antas till den nystartade försöksvisa
logopedutbildningen vid Karolinska Institutet, som var den första i Sverige. Idag
finns det sex utbildningar i landet och professionen omfattar cirka 2000 logopeder.
Samtliga utbildningar fanns representerade vid seminariet.
Panel vid vittnesseminariet sept 2014: Elisabeth Ahlsén, professor, Lingvistik,
Göteborgs universitet, Britta Hammarberg, professor em., Logopedi, Karolinska
Institutet, Bob McAllister, docent, Fonetik, Stockholms universitet, Ewa Vanhoenacker Söderpalm, professor em., Logopedi, Göteborgs universitet och Eva Wigforss, universitetslektor, Logopedi, Lunds universitet.
Moderator: Daniel Normark, teknik- och vetenskapssociolog vid Enheten för
medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet. Introduktör: Per Östberg,
docent, Logopedi, Karolinska Institutet.
Arrangörer: Enheten för medicinens historia och kulturarv och Enheten för logopedi, Karolinska Institutet.
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