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dags att lämna över stafettpinnen
Jag blev fackligt aktiv redan som logopedstudent. Det var tidigt självklart för mig 
att genom professionsfacklig verksamhet blev det möjligt att påverka.

Under mitt första år som yrkesverksam blev jag tillfrågad av Svenska Logoped-
förbundets valberedning om jag kunde tänka mig att kandidera till en ledamots-
post i förbundets styrelse. Efter att ha hämtat mig från den första stundens över-
väldigande känsla kändes det självklart att tacka ja till denna mycket lockande 
utmaning. Den största anledningen till att ledamotsplatsen var attraktiv för mig 
var att det skulle ge mig möjligheten att driva frågan om VAR logopeder borde 
ha sin fackliga hemvist. För mig fanns inget uppenbart svar men att vi inte skulle 
finnas i DIK var jag övertygad om. 

Styrelsearbetet blev verkligen en utmaning och långt mer mångfacetterat än 
jag hade kunnat förställa mig. Det blev också ett tillfälle att genom erfarenheter 
lära sig och få en förståelse för organisation, struktur och hierarki såväl fackligt 
som politiskt. Med en större inblick och ökad kunskap blev frågan om att logo-
peder inte skulle finnas i DIK mer nyanserad. Det var inte längre svart eller vitt.

Visst fanns det saker som kändes fel med DIK-tillhörigheten men det fanns 
också förvånansvärt mycket som var rätt. 

Vid förbundsmötet 2003 fick jag förtroendet att leda Svenska Logopedför-
bundets styrelse. Vid samma förbundsmöte fattades även beslut om att styrelsen 
under mandatperioden skulle utreda förutsättningarna för att söka annan facklig 
tillhörighet. Styrelsen gjorde ett ambitiöst utredningsarbete som visade att 
Svenska Logopedförbundets medlemmar fick bäst stöd och service genom att 
finnas kvar i DIK. 

Under den tid jag varit aktiv i Svenska Logopedförbundets styrelse har jag 
sett stora förbättringar vad gäller servicen till våra medlemmar. Samarbetet 
 mellan Logopedförbundsstyrelsen och personalen på DIKs kansli har ökat och 
utvecklats. Kontakten och utbytet med förbundsstyrelsen har blivit allt smidigare. 
Det gav oss i logopedförbundsstyrelsen en stor dos arbetsro och utrymme att 
fokusera på professionsfrågor då vi fastställde att DIK var hemma för oss logo-
peder. Jag har ärligt kunnat försvara DIK inför medlemmar som undrar vad 
logopeder gör bland museifolk och arkivarier. Det har varit enkelt att mana till 
lojalitet med DIK även om förbundet också företräder professioner inom kultur-
sektorn som ofta känns väldigt långt ifrån ”logopedsektorn”. 

Snart äger vårt förbundsmöte rum. Det ska då väljas ny styrelse och en ny 
ordförande. Det är ett välplanerat och genomtänkt beslut från min sida att avgå, 
främst för att jag inte tror på att bli ”för bekväm i stolen”, framförallt inte på ett 
förtroendeuppdrag. Frågan är kanske om jag ändå hann bli för bekväm i stolen 
under dessa år? 

I november är det dags för DIKs kongress och det är här oron för min even-
tuella bekvämlighet kommer in i bilden. Förbundsstyrelsen har aviserat att man 
vill lägga en proposition till kongressen med syfte att effektivisera förbundets 
organisation. Om effektivisera betyder att man vill slimma organisationen så att 
professionsfrågorna, och kompetensen kring dessa får mindre utrymme än vad 
som finns idag då är jag seriöst bekymrad.  

Kan, och vill, DIK öka, utveckla och fördjupa kompetensen kring logo
peders professionsfrågor i en effektiviserad organisation? 

Vi har stora möjligheter att påverka och tycka i denna fråga. Ska DIK fortsätta 
att kännas hemma för logopeder krävs att vi med gemensamma kreativa krafter 
ser till att kongressen 2009 leder till den utveckling som vi önskar oss – inte en 
återvändsgränd som för oss tillbaka till frågan om VAR logopeder egentligen hör 
hemma fackligt.  

Jag vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet att leda Svenska Logoped-
förbundets styrelse och verksamhet. Det har varit oerhört lärorikt, givande, 
intressant, inspirerande och, ibland, frustrerande! 

Det är med stor glädje jag lämnar stafettpinnen till kommande ordförande 
och styrelse – ni som fortfarande inte sitter alltför mjukt på era stolar – ni har ett 
viktigt arbete framför er och ni kommer att göra ett bra jobb. Stort och varmt 
lycka till!!

Ingrid Kongslöv
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Nytt från styrelsen

•  Styrelsen vill ta tillfället i akt att önska 
alla medlemmar en riktigt glad  
Europeisk Logopeddag! Vi hoppas 
givetvis att så många som möjligt är/har 
varit delaktiga i firandet. 

•  Representant för Svenska Logopedför-
bundets styrelse var med på möte på 
Socialstyrelsen den 28 januari angående 
revisionen av Nationella Riktlinjer vid 
Strokesjukvård. Den reviderade upp-
lagan, som ska vara mycket skarpare 
formulerad för att ge ett tydligare 
beslutstöd, kommer snart ut på remiss.

•  Den 5/2 deltog representant från 
Svenska Logopedförbundets styrelse i 
ett avstämningsmöte om Nationellt 
fackspråk för vård och omsorg  
anordnat av Socialstyrelsen.

•  Styrelsen för Svenska Logopedförbundet 
vill ta tillfället i akt att tacka professor 
Britta Hammarberg för mycket gott 
samarbete under alla år hon varit verk-

sam vid Karolinska Institutet! Den 6/2 
hölls ett festsymposium till Brittas ära 
med anledning av hennes pensionering. 
Styrelsen önskar allt gott i framtiden! 

•  Samtliga delföreningsordföranden 
inom DIK sammanträdde den 6/2. Den 
allra största delen av mötet ägnades åt 
förberedelser inför DIKs kongress som 
äger rum den 21–22 november i år. 
Information om kongressen finns på 
www.dik.se.

•  Är du nyfiken på vad som kommer att 
avhandlas på förbundsmötet den 23/3? 
Alla handlingar finns tillgängliga på 
hemsidan www.logopedforbundet.se. 
Styrelsen vill också passa på att påminna 
om att ALLA medlemmar är välkomna 
till mötet!

•  Nu är det bara dagar kvar till Logoped
stämman. Har du såhär i sista minuten 
kommit på att du gärna vill gå men inte 
har anmält dig? Kontakta kursansvarig 

Inger Gillholm snarast så kanske det 
finns möjlighet att delta. Program finns 
på hemsidan; www.logopedforbundet.se

•  Den 14–16 maj erbjuds ett annat spän-
nande tillfälle till fortbildning och nät-
verkande, nämligen CPLOLs kongress 
som i år hålls i Ljubljana, Slovenien. 
Sista datum för att anmäla sig till låg 
deltagaravgift är den 15/3. All informa-
tion finns på www.cplol.eu.

•  Styrelsen höll telefonmöte den 3 mars 
och sammanträder härnäst den 22/3.

Ingrid Kongslöv, Ordförande

Bristen på praktikplatser är ett åter
kommande problem inom logoped
utbildningen. Trots att antalet praktik
dagar har minskat är det svårt att hitta 
platser. Praktiken är avgörande för att 
logopedstudenter ska få bra kompetens, 
vilket förutsätter att yrkesverksamma 
logopeder bidrar med sina kunskaper 
genom handledning. 

I korridorerna på institutionen för logo-
pedi i Lund kretsar samtalen ofta kring 
kommande terminers praktik med många 
blandade känslor. Vissa är entusiastiska 
över att de ska få prova på sitt framtida 
yrkesliv, andra är nervösa. Sedan finns 
det de studenter som får åka långt utanför 
Skånes gränser och de som står utan 
praktik på grund av platsbrist. Faktum är 
att dagens logopedstudenter i Lund som 
har praktik är färre till antalet än efter-
följande klasser, så frågan är hur möjlig-
heten till praktikplats kommer att se ut de 
kommande åren. Beror platsbristen då på 
för många logopedstudenter som ska ut 
på praktik samtidigt eller på för få yrkes-

verksamma logopeder som ställer upp på 
att vara handledare?

I en jämförelse mellan 1997 och 2007 
års utbildningsplaner vid Lunds Universi-
tet kan skillnader gällande praktiken vid 
första anblicken knappt urskiljas, men 
efter diskussioner med yrkesverksamma 
logopeder kan man utröna att det varit 
tvunget att skära ned på antalet praktik-
dagar över åren. Vissa områden som 
praktik inom vuxenhabilitering har helt 
tagits bort, inom andra områden har 
praktiken skurits ned och omvandlats till 
teoretisk färdighetsträning. Det bör även 
poängteras att praktikdagarna inom 
samtliga områden har minskat, ibland så 
mycket som till en tredjedel.

Vi frågar oss då hur detta kommer att 
påverka oss som blivande logopeder? 
Kommer vi att vara sämre rustade för vår 
kliniska verksamhet, så att vi kanske 
behöver fortbildning för att kunna erbjuda 
behandling med bra kvalitet? 

I och med att antalet logopeder som 
är handledare och logopedstudenterna 
som ska ha praktik inte korrelerar tvingas 

kraven på handledarna att minska. Idag 
är det önskvärt att logopeder som ställer 
upp på praktik har gått handledarutbild-
ningen, men det är inget måste. Då borde 
det vara fler logopeder som kan ställa upp 
som handledare och som inte hindras på 
grund av detta. Varför ställer då inte fler 
upp för sina blivande kollegor? Är det 
jobbigt att ha studenter, känner de att de 
hindras i sitt jobb eller är informationen 
kring handledarskap bristfällig till de yrkes-
verksamma logopederna? 

Vi skulle önska att möjligheten till att 
handleda skulle locka fler logopeder istäl-
let för att kännas som ett hinder i deras 
arbete. Praktiken är för oss logopedstu-
denter den enda chansen att erfara hur 
man behandlar patienter, då detta inte är 
något vi kan lära oss genom teori. Detta 
är därför en vädjan till er logopeder i 
 landet att ta fler logopedstudenter i hand-
ledning och dela med er av er värdefulla 
erfarenhet och kunskap till oss.  

 
TEXT: Caroline Andersson och  

Angelina Sellman, Lund

Brist på praktikplatser för logopedstudenter – en vädjan till logopeder!

I LN nr 208 kunde vi läsa ett upprop om behovet av praktikplatser för våra blivande kollegor. 
För studenterna vid utbildningen i Lund är detta en brännande aktuell fråga!
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Utvärdering av utbildningen
Metoden utvärderades dels genom en 
skriftlig, anonym, kursutvärdering efter 
avslutad kurs, dels genom att två av delta-
garna videoinspelades när de samtalade 
med sina partners med afasi före och efter 
avslutad utbildning. Den videoinspelade 
samtalsinteraktionen analyserades sedan.

I den skriftliga kursutvärderingen 
visade sig deltagarna vara nöjda med 
utbildningen. Av de sex parametrarna: 
föreläsningarna, broschyren, övningarna, 
videoexemplen, undervisningstempot och i 
vilken grad de tyckte att de lärt sig något, 
fick videoexemplen lägst betyg då två av 
de sju deltagarna bara gav dem medelbe-
tyg. Övriga parametrar fick bra betyg av 
alla deltagare. Detta speglar troligen att 
flera av deltagarna upplevde det svårt att 
urskilja vad som hände i de inspelade 
kommunikationssituationerna. Här hade 
det varit på sin plats med mer handfast 
guidning i undervisningen.

Två kommunikationsdyader
Det första paret som deltog i utvärderingen 
och blev videoinspelade, (par A), består 
av en 72-årig, ensamboende man. Mannen 
(S) insjuknade med afasi i samband med 
en vänstersidig parietal infarkt för ca 2,5 
år sedan. Någon språkträning blev aldrig 
aktuell. Samtalspartnern är en 30-årig 
kvinna (SA) som arbetat inom hemtjäns-
ten i fem år, varav två år med just denne 
man. S hade vid tiden för utbildningen en 
grav närmast afferent motorisk afasi med 
anomi samt rikligt med ljudparafasier 

som S själv uppmärksammade men var 
oförmögen att korrigera. Hörförståelse var 
måttligt nedsatt i samtal och S hade även 
nedsatt läs- och skrivförmåga. 

Det andra paret (par B) består av en 
76-årig kvinna (A), som för ca 7 år sedan 
insjuknat med grav afasi i samband med 
vänstersidig stroke. Vid tiden för utbild-
ningen hade kvinnan en kvarstående grav 
blandad afasi. Hon använde sig ibland av 
ja/nej i talet, men alls ingen skrift. A ut -
tryckte sig främst, mer eller mindre fram-
gångsrikt, med mimik och prosodiför-
ändringar i enstavig stereotypi och använde 
även sparsamt med gester. Hon föreföll 
ha god situationsförståelse i samtal men 
tog själv endast mycket sällan initiativ till 
kommunikation. Samtalspartnern var en 
48-årig kvinna, (L), som arbetat 28 år 
inom hemtjänsten. L arbetade på ett dag-
center dit A kom en dag i veckan. 

Kommunikationsanalys
De båda paren videofilmades vid tre till-
fällen före utbildningsstarten. För par A 
skedde inspelningen i S:s hem i samband 
med att SA besökte honom under för-
middagen. De hade fått instruktionen att 
samtala som de brukar göra under cirka 
15 minuter. Längre tid tilläts inte på 
grund av SA:s arbetsschema. Par B video-
filmades på den dagcentral där L arbetade. 
Alla dagar inleddes med att man åt 
gemensam frukost och inspelningen skedde 
under denna. I båda fallen lämnades paren 
ensamma i rummet när videokameran 
satts i gång. Efter avslutad utbildning 

gjordes fyra nya inspelningar med par A 
och tre nya inspelningar med par B.
En ortografisk transkription med note-
ringar av även icke-verbal kommunika-
tion i form av gester eller beröring  
gjordes av nio minuter från början av 
inspelningen för varje inspelningstillfälle. 
I transkriptionen noterades även blick-
kontakt och om föremål användes kom-
munikativt. 

Vid avslutningen av utbildningen 
hade deltagarna fått ta ställning till vad de 
trodde att de hade möjlighet och behov 
av att förändra för att underlätta kommu-
nikation med den person med afasi de 
själva hade kontakt med. Utifrån ett färdigt 
formulär kunde deltagarna välja ut tre 
bland 15 olika förslag på åtgärder som 
kunde fungera som mål för att förbättra 
kommunikationen. De val som gjordes av 
de två deltagarna användes som mätvari-
ablar i den kliniska utvärderingen av 
grupputbildningen. 

I par A gjorde SA följande val av försök 
till förändring av sin kommunikation 
med S: 

1. ”  oftare tala i korta, enkla meningar  
för att underlätta förståelsen”.

2. ” använda mer enkla ja/nej-frågor  
för att underlätta för afatikern att 
uttrycka sig”.

3. ” oftare hjälpa till att ringa in det  
afatikern försöker säga med frågor 
och förslag”.

Att arbeta med samtalspartnern vid afasi del II: 

Klinisk utvärdering
När någon har kommunikationssvårigheter finns det mycket en logoped kan göra för att påverka 
förutsättningarna för delaktighet för den drabbade. I förra numret av Logopednytt presenterades 
aktuell forskning om träning av samtalspartners samt ett kliniskt utvecklingsprojekt som drevs under 
2003 vid enheten för Neurologopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. I projektet arbetade vi 
med hemtjänstpersonal och anhöriga för att öka kunskap och kompetens hos samtalspartners till 
personer med afasi. deltagarna fick i grupp lära sig mer om afasi och kommunikation genom 
föreläsningar, gruppdiskussioner, kommunikationsövningar med rollspel och analys av videoinspelad 
samtalsinteraktion. Här presenteras nu resultaten från den kliniska utvärdering vi gjorde av projektet.

▲
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För att undersöka eventuell förändring i 
syntax (val 1) gjordes en beräkning av ord 
per sammanhängande yttrande. Förekomst 
av ja/nej-frågor, öppna frågor, tolknings-
förslag samt användning av föremål för 
att underlätta kommunikationen beräk-
nades också. 

Analysen visade att medelvärdet av 
förekomster av ja/nej-frågor från inspel-
ningarna visar på en fördubbling av före-
komst efter undervisningen (se figur 1). 
Den beräknade meningslängden minskar 
med i medeltal ett ord per yttrande. 
Användningen av föremål för att under-
lätta kommunikationen ökar från ingen 
förekomst till ungefär en gång per analy-
serat tillfälle. Antalet öppna frågor och 
förekomst av yttranden vars funktion är 
att ringa in eller ge förslag på vad S vill 
uttrycka är i princip oförändrat. 

I par B valde L att försöka förändra  
följande för att förbättra sin kommunika-
tion med A: 

1. ” använda mer bilder och föremål för 
att underlätta förståelsen”.

2. ” använda mer enkla ja/nej-frågor för 
att underlätta för afatikern att 
uttrycka sig”.

3.  ”använda någon typ av ord/bild-tolk”.

När det gäller val 3 hade insamlande av 
material och information till en personlig 
bildtolk inletts men denna blev inte fär-
digställd under den period utvärderingen 
genomfördes.
Förekomster av användning av objekt i 
kommunikationen räknades också här. 

Därutöver beräknades hur lång tid L 
använde för interaktion med A före och 
efter undervisningen. 

Antalet förekomster av ja/nej-fråga 
ser ut att öka efter undervisningen och 
tid i interaktion ser ut att mer än fördubb-
las. Ökningen av användning av föremål i 
kommunikationen ökar i inspelningarna 
från i medeltal 1,7 till 4,7. Figur 2 och 3 
visar medeltal i förekomster av använd-
ning av ja/nej-frågor och föremål före 
och efter undervisningen. 

Om man ser till skillnaderna i före-
komster och tid i interaktion vid varje 
tillfälle tycks det ändå som om en föränd-
ring till det bättre har skett på de områ-
den där L trodde sig kunna förändra sin 
kommunikation. När det gäller tid i inter-
aktion är skillnaden påtaglig (se figur 3).

L tillbringar mer än dubbelt så lång 
tid i interaktion med A efter undervis-
ningen vilket delvis kan spegla att det tar 
tid att faktiskt interagera med en person 
som har afasi. Transkriptionen visar ock-
så att L i samband med att hon använder 
objekt i kommunikationen ger A fler val-
möjligheter när det gäller vad hon ska äta 
under frukosten. 

Någon långtidsuppföljning var inte 
möjlig att genomföra med kommunika-
tionsparen eftersom personen med afasi i 
par A insjuknade i en ny stroke och sam-
talspartnern i par B gick på en längre tids 
tjänstledighet.

Slutsatser och nya utmaningar
De båda deltagarna föreföll efter kursen 
ha förmåga att välja relevanta åtgärder för 
att underlätta kommunikationen med sin 

respektive afatiker. Analysen av inspel-
ningarna före och efter interventionen 
tyder på att en viss utveckling av strategi-
erna skett hos samtalspartnern. 

Det finns en påtaglig risk med att ge 
generell undervisning på det här sättet. 
Ett råd som passar en viss person, eller en 
viss kommunikationssituation, kan mycket 
väl påverka kommunikationen negativt 
för en annan i en annan situation. Här 
behövs stöd av erfaren logoped som dels 
haft möjlighet att bedöma samtalsinter-
aktionen, dels har en uppfattning om 
potential och begränsningar vad gäller 
kommunikationsförmågan hos personen 
med afasi. Om alltför konkreta råd ges 
utan att man har någon uppfattning om 
den interaktion det gäller finns risk att 
man gör mer skada än nytta. Här ingick 
till exempel en person som är begränsad 
till ”ja” och ”nej” och prosodi i sina ver-
bala uttryck, (A), och en annan med 
stundtals mycket svårförståeligt tal, (S). 
Båda dessa bedöms kunna vara hjälpta av 
en ökad andel ja/nej-frågor och förslag. 
För A innebär ökad andel ja/nej-frågor 
att hon kan välja nya samtalsämnen som 
introduceras, eller utveckla aktuella sam-
talsämnen. För S kan ja/nej-frågor hjälpa 
honom att komma vidare i interaktionen 
när han har svårt att göra talet förståeligt. 
För andra personer kan en för hög frek-
vens av ja/nej-frågor hämma hans eller 
hennes egentliga potential att själv 
ut trycka sig. I kommunikationspar A 
minskar inte samtalspartnerns frekvens 
av öppna frågor, vilket får ses som positivt. 

Själva upplägget och innehållet i 
undervisningen tycktes fungera och del-

1 2

Figur 1: medelvärden av förekomster hos par A före och efter avslutad 
undervisning.

Figur 2: Skillnader i förekomst av användning av ja/nej-frågor och före-
mål i kommunikationen hos par B före och efter undervisningen.
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Här är referenserna som 
fanns med förra gången för 
er som känner er sugna att 
forska vidare med en gång

tagarna gav, både verbalt och i utvärde-
ringsformuläret, uttryck för att de tyckte 
det varit givande. Man kan dock tänka sig 
att fler praktiska övningar och möjlighet 
till mer individuellt anpassad informa-
tion kunde ha varit önskvärt. Med sam-
manlagt 5 timmars undervisning fördelat 
på två tillfällen fanns inte utrymme för 
detta. Ytterligare undervisningstillfällen 
skulle ge deltagarna chans att pröva olika 
kommunikationstrategier som sedan 
kunde utvärderas och utvecklas genom 
diskussioner i gruppen. 

En utmaning kan vara att hitta lämp-
liga videoinspelade exempel för att illus-
trera vissa specifika aspekter i samtalsin-
teraktionen under utbildningen. I ett 
samtal händer väldigt mycket samtidigt 
och det kan vara svårt för en ovan iaktta-
gare att fokusera på det relevanta. Här 
kan handfast guidning i undervisningen 
vara av betydelse. Det torde trots allt vara 
en fördel att använda naturliga samtals-
situationer eftersom tanken är att exem-
plen också ska kunna fungera som 
in spiration för de som deltar i undervis-
ningen. 

I kommentarer och diskussioner vid 
undervisningstillfällena framkom flera 
hinder för att hemtjänstpersonalen skulle 
kunna interagera med personer med afasi 
på det sätt de ville. Det handlade exem-
pelvis om bristande kommunikation 
 mellan olika team. Man upplevde också 
brister i rutiner för överföring av infor-
mation om en persons kommunikations-
problem när denne skrevs ut från sjuk-
vården till hemmet. 

Det största problemet var dock att 

man upplevde tidsbrist. I kommunika-
tionspar B ökar den tid L använder för 
kommunikation med A radikalt samtidigt 
som L ökar frekvensen av användning av 
de strategier hon valt för att underlätta 
kommunikationen. Insikter om hur lång 
tid det måste få ta att samtala med en per-
son med afasi gjorde många av deltagarna 
i utbildningen upprörda över att man i 
planeringen av arbetet avsätter i princip 
lika mycket, eller lite, tid för en person 
med afasi som för en person utan afasi. 
Det är alltså viktigt att detta behov av mer 
tid för att möjliggöra kommunikativ 
interaktion mellan hemtjänstpersonal och 
personer med afasi blir klargjort för 
biståndsbedömare i samband med vård-
planeringen. 

Även om forskning har visat att träning 
av samtalspartners kan ha effekt behövs 
mer omfattande och vetenskaplig utvärde-
ring av denna metod. Man behöver ta 
reda på om metoden har kvarstående 
effekt på lång sikt. Vi behöver också veta 
vilken omfattning i tid och antal tillfällen 
som är optimal. Eventuella negativa effek-
ter av generell undervisning måste också 
beaktas och undvikas. Detta till trots tycks 
gruppundervisning av samtalspartners 
vara en möjlig, och kliniskt genomförbar, 
väg mot ökad delaktighet för personer 
med afasi.

TEXT: Lotta Saldert, Göteborg

3

Figur 3: Skillnad i medelvärde för tid i interaktion i par B, före och efter 
undervisningen.
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Hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor för logopeder

dina Jacobson, professionsjurist

Jag har nyligen blivit anställd som logo
ped på en förskola. Tjänsten är nyinrät
tad och mina arbetsuppgifter är inte helt 
klarlagda. Från början var det tänkt att 
jag huvudsakligen skulle handleda per
sonalen men jag har nu successivt även 
börjat utreda och behandla vissa barn 
särskilt. Enligt mina arbetskamrater och 
chef, som alla är pedagoger, ska jag inte 
föra några patientjournaler eftersom 
skolan inte bedriver hälso och sjukvård. 
Stämmer verkligen detta? Är jag inte 
skyldig att föra journal enligt patient
journallagen eftersom jag är legitimerad? 
Vad ska jag i så fall dokumentera? 

Svar: Till en början kan konstateras att 
patientjournallagen numera har upphört 
och ersatts av patientdatalagen (SFS 
2008:355). Någon ändring angående vem 
som är skyldig att föra patientjournal har 
dock inte skett. Enligt 3 kap. 3 § patientdata-
lagen är den som har legitimation eller 
särskilt förordnande att utöva ett visst 
yrke inom hälso- och sjukvården skyldig 
att föra journal vid vård av patienter, det 
vill säga vid undersökning, utredning och 
behandling. Det är alltså dina arbetsupp-
gifter som avgör om du som legitimerad 
logoped är skyldig att föra patientjournal. 
Arbetar du endast med att handleda per-
sonal på förskolan behöver du inte jour-
nalföra. Om du däremot arbetar inom 
din logopedkompetens och erbjuder bar-
nen individuella vård- och behandlings-
insatser så räknas dina arbets uppgifter 
som hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
du blir skyldig att föra patientjournal. 
Detta gäller även om förskolan i övrigt 
inte bedriver hälso- och sjukvård. Obser-
vera också att verksamheten ska anmälas 
till Socialstyrelsen, som har tillsyn över 
all verksamhet och personal inom hälso- 
och sjukvården. Enklast görs detta via 

blankett på Socialstyrelsens hemsida.
Syftet med att föra journal är i första 

hand att bidra till en god och säker vård 
av patienten. Patientjournalen är främst ett 
arbetsinstrument för den som ansvarar 
för patientens vård, men ska också kunna 
utgöra underlag för bedömning av de 
åtgärder som kan behöva vidtas av någon 
som inte träffat patienten tidigare. En bra 
journalföring minskar risken för onödiga 
missförstånd, exempelvis i samband med 
att vården ifrågasätts eller vid byte av 
ansvarig för en behandling. I patientdata-
lagen finns bestämmelser om vad en 
patientjournal minst måste innehålla, men 
det framgår också av lagen vad en journal 
får innehålla. Det är vårdgivarens ansvar, 
alltså din arbetsgivare, som ska säkerställa 
att det finns rutiner för hur patientupp-
gifter ska dokumenteras i patientjournaler. 
Rutinerna ska förutom att tala om vilka 
som ska sköta dokumentationen också ge 
ledning för vad som ska dokumenteras i 
verksamheten och på vilket sätt.

Patientdatalagens bestämmelser har 
utvecklats i Socialstyrelsens föreskrifter 
om informationshantering och journal-
föring i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:14). Du kan ladda ned föreskrifterna 
på www.socialstyrelsen.se. I början av år 2009 
kommer det också att ges ut en handbok 
som stöd vid tillämpning av föreskrifterna.     

Jag arbetar inom ett mindre landsting 
och tycker att det är mycket tjafs om vem 
som ska betala för de hjälpmedel som 
en patient behöver. Finns det några klara 
riktlinjer om vem som ansvarar för vad? 

Svar: Ansvaret för hjälpmedel är fördelat 
mellan olika huvudmän enligt olika lagar. 
Detta medför tyvärr att det i praktiken 
ofta uppstår gränsdragningsproblem och 
diskussioner om vem som ska betala. 
Utgångspunkten är att det är syftet som 
avgör vem som ansvarar för hjälpmedlet. 
Hälso- och sjukvården ansvarar enligt 
hälso- och sjukvårdslagen för hjälpmedel 
som en patient behöver för sin vård och 
behandling samt för sin dagliga livsföring. 
Med detta menas främst sådana hjälpme-
del som en person behöver för att kunna 
tillgodose sina grundläggande behov så -
som att äta, klä sig, sköta sin hygien och 
kommunicera med andra. Skolan ansvarar 
enligt skollagen för läromedel, pedago-
giska hjälpmedel samt utrustning. Arbets-
givarens ansvar enligt arbetsmiljölagen är 
att anpassa den anställdes arbete fysiskt 
och psykiskt så att han eller hon han utföra 
sina arbetsuppgifter.  I detta ansvar ingår 

bekosta arbetstekniska hjälpmedel.  Även 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
kan i vissa fall bekosta arbetstekniska hjälp-
medel till arbetslösa respektive anställda. 

Får logopeden arbeta enbart på foster
föräldrars uppdrag eller måste de bio
logiska föräldrarna ge tillstånd?

Svar: Den som har vårdnaden om ett barn 
har ansvar för att barnets personliga för-
hållanden och ska se till att barnets behov 
av god omvårdnad blir tillgodosett.  Detta 
framgår av föräldrabalken. Normalt sett 
är det föräldrarna som har vårdnaden om 
barnet, antingen gemensamt eller enskilt. 
Den faktiska vårdnaden kan emellertid 
flyttas över på en eller två särskilt förord-
nade vårdnadshavare, exempelvis foster-
föräldrar. En särskilt förordnad vårdnads-
havare har ingen underhållsskyldighet 
gentemot barnet men har bland annat 
ansvar för att barnets behov av god 
omvårdnad blir tillgodosett. Logopeden 
behöver alltså inte inhämta eventuella 
tillstånd från de biologiska föräldrarna 
eftersom de inte har den faktiska vårdna-
den om barnet. 

Har jag som är anställd som logoped i 
landstinget rätt att delegera vissa arbets
uppgifter till exempelvis personal inom 
skolan?  

Svar: Enligt 2 kap. 6 § lagen om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, förkortas LYHS, får den som till-
hör hälso- och sjukvårdspersonalen över-
låta en arbetsuppgift till någon annan 
endast när det är förenligt med kravet på 
god och säker vård. I Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om delege-
ring av arbetsuppgifter inom hälso- och 
sjukvården utvecklas närmare vad som 
krävs för att uppfylla lagens krav. Du kan 
ladda ned föreskrifterna SOSFS 1997:14 
på www.socialstyrelsen.se. Delegeringar av 
arbetsuppgifter kan ske oberoende av om 
den som delegerar och den som mottar 
arbetsuppgiften tillhör samma organisa-
toriska enhet eller inte. Delegering över 
en sådan verksamhets- och vårdgivargräns 
förutsätter dock att mottagaren av upp-
giften har sin arbetslednings tillåtelse att 
utföra arbetsuppgiften. Du kan alltså 
delegera en arbetsuppgift till personal 
inom skolan men måste först samråda 
med personens arbetsledning. Observera 
också att ett beslut om delegering är per-
sonligt och uppgiften som ska delegeras 
ska vara klart definierad. 



9LoGopEdNyTT 2/09

Den traditionella logopediska interven-
tionen för patienter som aspirerar på 
tunnflytande dryck har som alla vet varit 
att rekommendera förtjockningsmedel 
eller i måttliga till uttalade fall av dysfagi 
rekommendera noll per os. Något de flesta 
logopeder dock är mycket medvetna om 
är att compliance för användning av för-
tjockningsmedel i tunnflytande dryck har 
visat sig vara mycket låg och i de fall 
patienten följer rekommendationen så är 
risken hög att den leder till ett minskat 
vätskeintag.

Frazier Free Water Protocol utveck-
lades i mitten av 80-talet vid Frazier 
Rehab Institute i Louisville, Kentucky och 
innebär i korthet att dysfagipatienter får 
dricka obegränsad mängd vatten mellan 
måltiderna.

De tankar som ligger bakom Frazier 
Free Water Protocol har bland annat röt-
ter i den litteratur som finns om nära-
drunkningsolyckor. Här har man konsta-
terat att aspiration av rent vatten, även i 
större mängd, inte alltid är skadlig/död-
lig. De flesta gånger är det inte inhalering 
av själva vattnet som har varit skadligt 
utan dess mikrobiala innehåll. 

Logoped Kathy Panther, director of 
Speech Pathology på Frazier Rehab 
 Institute och Jewish Hospital i Louisville, 
Kentucky är en av konstruktörerna till 

Frazier  free water    protocol

Frazier Free Water Protocol. Hon menar 
att bland annat följande fakta har haft stor 
betydelse när protokollet formaliserades:

•  Människokroppen består till 60 % av 
vatten. Mindre mängder vatten som 
hamnar i lungorna absorberas snabbt 
av kroppen.

•  Till skillnad från andra vätskor så har  
vatten ett neutralt pH.

•  Vatten erbjuder alltså ett säkert sätt 
att bedöma patienters förmåga att 
svälja tunnflytande dryck. Alla patien
ter oavsett diagnos som remitteras till 
en logopedmottagning för bedömning av 
sväljförmåga bör screenas med vatten.

•  När patienten tillåts dricka vatten under 
pågående behandling kan en samtidig 
bedömning av eventuellt förbättring 
ske och patienten kan snabbare upp
graderas vad gäller kostkonsistens.

Enligt samma resonemang kan alltså 
aspirerad saliv vara betydligt skadligare 
än rent vatten. De flesta människor aspi-
rerar en viss mängd saliv dagligen, främst 
när vi sover. Är man i princip frisk och 
utan parodontala problem har detta ingen 
negativ effekt på hälsan men hos en 
 malnutrierad, uttorkad äldre person kan 
konsekvenserna bli mycket allvarliga.

För att kunna bedöma faran associerad 
med aspiration måste följande fyra fakto-
rer tas i beaktning:

• Vad aspireras?

•  Hur länge har  
patienten aspirerat?

•  Hur mycket aspireras vid  
varje tillfälle?

•  Hur är patientens allmän
tillstånd/immunsystem?

Akut vs. Kronisk dysfagiproblematik
Vilka rekommendationer och vilken 
behandling vi ger en dysfagipatient måste 
styras av hans/hennes allmänna prognos 
och till viss del ålder. När vi bedömer en 
akutpatient med relativt god prognos 
beträffande återhämtning och livskvalitet 
bör vi vara försiktigare och försöka följa 
det säkraste alternativet för stunden. Det 
primära målet är då att försöka maximera 
säkerheten runt per os intaget. Hos en 
patient med en kronisk aspiration däremot 
är den potentiellt farligaste substansen som 
kan aspireras hans/hennes egen saliv efter

▲

Ett stort problem för den del av vår geriatriska befolkning som lider av dysfagi är uttorkning.  
Listan över negativa följder av dehydrering är lång och väldokumenterad: hypotension och fall,  
förstoppning, urinvägsinfektioner, förvirring, muntorrhet. Den xerostomi (muntorrhet) som  
uppkommer hos den dehydrerade patienten får bland annat till följd att den normala sväljnings 
dynamiken störs och att en eventuell refluxproblematik förvärras på grund av minskad saliv    
sväljning. Dessutom erbjuder en torr mun en utmärkt grogrund för bakterier och candidos.
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som den inte kan förhindras eller kon-
trolleras. Att ofta och regelbundet avlägsna 
plack från tänder, gommar, kinder, tunga 
och tandproteser har påvisat en signifi-
kant minskning av pneumonier inom 
geriatrisk rehabilitering och äldreboenden. 
Det är därför olyckligt att det ofta brister 
i rutinerna runt munhygien på våra sjuk-
hus och äldreboenden. 

Pneumoni och pneumonit
Man talar nästan enbart om aspirations-
pneumoni inom slutenvården. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det finns andra 
faktorer som kan orsaka en lunginflam-
mation. En pneumoni kan vara orsakad 
av bakterier, virus eller candidos medan 
en pneumonit är resultatet av en kemisk 
skada på lungorna oftast orsakad av aspi-
ration av reflux/maginnehåll. Langmore 
et al. följde 189 äldre personer bosatta på 
äldreboenden under fyra års tid. Man fann 
då att riskerna för att utveckla en pneu-
moni stod i direkt relation till (1) Oför-
måga att äta självständigt, (2) Oförmåga 
att självständigt sköta sin munhygien, (3) 
antal karierade tänder, (4) sondmatning, 
(5) mer än en medicinsk diagnos, (6) 
antal mediciner och (7) rökning. Dysfagi 
ansågs vara en viktig riskfaktor för att 
utveckla aspirationspneumoni men van-
ligtvis inte tillräcklig om inte andra risk-
faktorer också fanns med. Att vara bero-
ende av andra för att kunna äta framstod 
som den dominanta faktorn.

Riktlinjer för patienten
•  Borsta tänderna och gör rent  

i munnen efter varje måltid.

•  Vänta 30 minuter för att vara 
säker på att inga bolusrester 
finns kvar i svalget.

• Sitt upprätt.

• Tag små klunkar.

•  Använd inte sugrör om  
du inte fått specifika  
instruktioner därom.

•  Tag aldrig mediciner  
tillsammans med vattnet.

Det är viktigt att inte implementera FFWP 
innan avdelningspersonal, patienten och 
närstående fått grundlig information. 
Patienten ska ha screenats av logoped/
dysfagiteam och statistik beträffande antal 
pneumoninsjuknade på avdelningen/
boendet skall föras och följas.

Nationella riktlinjer behövs
Det finns idag inga nationella riktlinjer 
för bedömning och behandling av patienter 
med ät- och sväljsvårigheter och kompe-
tensen hos oss logopeder är mycket varie-
rande. Vet vi egentligen vad vi bedömer? 
Vilka oralmotoriska färdigheter behövs 
för att åstadkomma en tillräckligt bra 
sväljning? Vid en ”bedsideundersökning” 
tas en anamnes med tidigare sjukhistoria 
och aktuell medicinering. Vidare testas oral 
sensorik och motorik, men vissa av våra 
mest använda övningar: tungrörelser utan-
för munnen, har ingen som helst påverkan 
på sväljförmågan. Det beror på att de är 
viljemässigt styrda rörelser och därför kor-
tikalt kontrollerade till skillnad från den 
hjärnstamsmodererade sväljningen. Intra-
orala tungrörelser däremot är viktiga att 
bedöma och märks tydligast vid spontantal/
dysartri. Vi behöver inkludera bedömning 
av sensoriska och motoriska kranialnervs-
funktioner, fonation, artikulation och 
palpering av larynx för att bedöma even-
tuellt otillräcklig höjning av hyoidbenet. 

Här finns mycket för SLOF att arbeta 
med. Som kliniker tycker jag att vi skall 
ha nationella riktlinjer för bedömning 
och behandling av patienter med orofa
ryngeal dysfagi. Kanske också nyckeltal 
för bemanning som ett hjälpmedel för 
att strukturera upp arbetet. Jag undrar 
om vår sittande SLOFstyrelse ser ett 
ansvar här? I Logoped Nytt nr 8, 2008 
diskuterades frågan om nationella  
kvalitetsnätverk för logopedi och för att 
till exempel skapa ”kvalitets indikatorer 
för neurologopedi på strokeområdet” 
behövs nationella riktlinjer för bedöm
ning och behandling av patienter med 
orofaryngeal dysfagi.

TEXT: Margareta Gonzalez Lindh
Leg logoped, Gävle sjukhus

margareta.gonzalez.lindh@lg.se

”Vatten erbjuder alltså ett 
säkert sätt att bedöma 
patienters förmåga att  
svälja tunnflytande dryck. 
Alla patienter oavsett  
diagnos som remitteras till 
en logopedmottagning för 
bedömning av sväljförmåga 
bör screenas med vatten.”
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Styrelsen för Svenska Logopedförbundet håller verkligen 
med dig om att det inom detta område finns mycket att 
arbeta med. Vi anser, precis som du, att det vore önskvärt 
med nationella riktlinjer för bedömning och behandling av 
patienter med orofaryngeal dysfagi och för många andra 
patientgrupper med för den delen. Vidare är även nyckeltal 
för bemanning något som vore användbart. I dagsläget  
arbetar styrelsen med detta bland annat inom CPLOL där 
man försöker hitta gemensamma europeiska riktlinjer för 
logopediskt arbete. Detta arbete har pågått en tid och  
Svenska Logopedförbundet har valt att vara delaktiga i det 
arbetet dels för att kunna påverka och dels för att inte behöva 
”uppfinna hjulet” mer än en gång. Tillsvidare hänvisar vi till 
de riktlinjer eller den evidens som det brittiska logoped-
förbundet har samlat i sina ”Clinical Guidelines”. Vad gäller 
nyckeltal för bemanning så har vi en del sådana siffror att 
tillgå idag, de är dock av mer generell karaktär och anger 
antal logopeder nationellt, ej specifikt för varje verksamhets-
område. Vidare har vi tillgång till logopedtäthetssiffror 
internationellt och i det sammanhanget ligger Sverige  
ingalunda i toppen.

Så till din fråga om sittande styrelse för Svenska  
Logopedförbundet ser ett ansvar här? 

Som redan nämnts så finns det mycket arbete att göra inom 
området och givetvis skulle vissa av dessa uppgifter rimligen 
kunna uppdras åt styrelsen. Styrelsen för Svenska Logoped-
förbundet arbetar hela tiden på uppdrag av förbundsmötet. 
Arbetet pågår i tvåårsperioder och för varje tvåårsperiod 
fastställs såväl en budget som en verksamhetsplan. Just denna 
typ av mer långsiktiga och övergripande uppdrag som du 
efterfrågar behöver planeras in i verksamhetsplanen för att 
beredas det utrymme som krävs. Utöver ordföranden, som 
är arvoderad på halvtid, arbetar samtliga styrelseledamöter 
helt ideellt på sin fritid. För att överhuvudtaget möjliggöra 
att projekt drivs och avslutas är styrelsen väldigt beroende av 
och knutna till verksamhetsplanen. Det finns i det närmaste 
inget som helst utrymme för mer ”spontana” uppdrag även 
om nöden ibland kräver snabbt och spontant agerande.

Styrelsen för Svenska Logopedförbundet ser också att det 
är en alldeles ut märkt idé att arbeta med frågor som dessa i 
nätverk och om det finns intresse är vi gärna delaktiga och 
stöttar tillkomsten av ett sådant. Styrelsen ser gärna ett  
specialistnätverk som tar fram riktlinjer vilka i sin tur kan 
förankras vid kommande förbundsmöten.

Svenska Logopedförbundets styrelse, genom Ingrid Kongslöv

Logopedförbundet svarar: 

Tack för din artikel till Logopednytt
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Seminarieledarna hade lagt ner ett stort 
arbete för att samla befintlig forskning/
evidens och för att förbereda diskussio-
ner i grupperna. 

Med ICF-strukturen som utgångs-
punkt diskuterades vilken evidens som 
finns inom olika logopediska områden på 
de olika nivåerna i ICF (Funktion, aktivitet/
delaktighet och omgivningsfaktorer). Vad 
har vi för evidens för de olika former av 
intervention som äger rum på logoped-
mottagningarna runt om i landet? På 
 vilken ICF-nivå sker bedömning, inter-
vention och utvärdering?

Evidens
Enligt SBU betyder evidens ”det bästa till-
gängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta 
med EBM (evidensbaserad medicin) inne-
bär att kombinera evidens med kliniskt 
kunnande och patientens unika situation 
och önskemål.” EBP utgår från styrkan i 
evidensen. Evidensstyrka är en gradering 
av styrkan i det vetenskapliga underlag 
som en slutsats grundas på. 

Evidensnivåer:
1.  Stora randomiserade studier,  

meta analyser
2. Små randomiserade studier
3. Icke-randomiserade prospektiva studier
4.  Icke-randomiserade historiska 

 jämförelser
5. Fallbeskrivningar utan kontroller
6. Beprövad erfarenhet

I diskussionerna i seminarierna kom det 
fram att mycket av det vi gör i bedömning 
och intervention ligger på en mycket låg 
evidensnivå, vilket stämmer överens med 
de bedömningsmetoder och åtgärder som 
är angivna i exempelvis storbritanniens 
(RCSLT) kliniska riktlinjer från 2005. En 
av anledningarna till att evidensnivån är 
låg är också att vi har svårt att samla ihop 
stora homogena patientgrupper att genom-
föra randomiserade studier på. Den evi-
dens som finns ligger ofta på funktions-
nivå, och det saknas studier på aktivitet/
delaktighetsnivå. Därför behövs flera stu-
dier för att höja evidensnivån på det vi gör.

Studier/forskning
Fler studier behövs för att evidenssäkra 
behandlingsmetoder. Forskning behöver 
inte vara omfattande undersökningar med 
ett stort antal försökspersoner utan kan 
också vara jämförbara single-case-studies 
som görs ofta och på olika platser i landet. 
Det viktiga är då att vi använder samma 
validerade bedömningsinstrument, så att 
vi har tillgång till samma material för att 
underlätta jämförelse. 

Genomförda studier ska vara upprep-
ningsbara. Kan upprepningar göras i större 
utsträckning?  Borde vi upprepa redan 
gjorda studier för att öka populations-
underlaget eller förbättra design för att 
öka evidensgraden?

Vi behöver mer enhetlig dokumenta-
tion och fler validerade bedömnings-
instrument som  till exempel A-NING 
(bedömningsmaterial vid afasi), Voice 

Rapport från evidensseminarierna på 

Nationella Konferensen i Logopedi 
20–21 november 2008 i Jönköping

Vid den nationella konferensen i logopedi som ägde rum i Jönköping i november 
2008 hölls evidensseminarier. Syftet var att deltagarna skulle få tillfälle att 
diskutera evidens och ICF. Tanken var att vi i denna artikel skulle redovisa 
dokumentation från dessa seminarier. det visade sig dock med all önskvärd 
tydlighet att det skulle bli mycket omfattande och svårt. Vi har därför valt att 
förmedla det övergripande innehållet som var gemensamt för alla grupperna. 

Seminarierna bestod av 4 olika grupper:
•   Röst (ledare: Elisabeth Lindström/Maria Södersten)
•  Språk – barn (ledare: Barbro Bruce) 
•  Språk – vuxna (ledare: Anneli Bergström) 
•  Tal – barn och vuxna (ledare: Ulrika Ferm/Lena Hartelius)

Konferencier Birgitta Henning.

After work-mingel.

Barbro Bruce ledde evidensseminariet om  
språkstörningar hos barn.

Anette Lohmander, Medarrangör,  
Sahlgrenska Akademin.



13LoGopEdNyTT 2/09

Rapport från evidensseminarierna på 

Nationella Konferensen i Logopedi 
20–21 november 2008 i Jönköping

Språkligt tränings-
material framtaget
av logopeder
Du har väl inte missat 
Språka Mera-påsarna?
Finns i 8 utföranden 
med material utvalt 
för träning av olika 
språkliga områden.

www.sprakamera.se

Spra�kaMera_Logopednytt_Nr1.indd   1 09-01-26   09.10.07

Den som vill ha mer information om olika 
områden kan kontakta Birgitta Henning, 
Logopedmottagningen i Jönköping. 
E-post: birgitta.henning@lj.se

Regeringen har gett Hjälpmedels
institutet i uppdrag att under 2009  
och 2010 genomföra en informations
satsning för att öka förskrivningen av 
hjälpmedel för elektronisk kommuni
kation, till exempel text och bild
telefoner. Två miljoner årligen kommer 
att anslås. 

Personer som är döva eller har en grav 
hörselnedsättning, har en talskada eller 
språkstörning samt personer som är döv-
blinda ska få bättre tillgång till hjälp medel 
för att kommunicera elektroniskt. 

– Satsningen kommer att rikta sig till 
både brukare och förskrivare. Elektronisk 
kommunikation kan vara mer än de text- 
och bildtelefoner som förskrivs idag, säger 
Andreas Richter, projektledare för upp-
draget på Hjälpmedelsinstitutet 

Brukarna behöver veta mer om vilka 

hjälpmedel som finns på området för att 
ha en bättre dialog med förskrivaren. Det 
behövs också självhjälpsmaterial som gör 
att brukarna kan hantera ”tekniskt strul”. 

Den snabba tekniska utvecklingen 
innebär att det kommer nya lösningar som 
bättre kan passa individuella behov. En 
förhoppning är att landstingen ska ta in 
nya lösningar i sitt hjälpmedelssortiment 
och att man ska arbeta mera med det 
befintliga statsbidraget för elektronisk 
kommunikation (enligt SFS 2001:638). 

Informationssatsningen ska genom-
föras i samverkan med Kommunikations-
myndigheten PTS och i samråd med 
 Sveriges Kommuner och Landsting och 
Handisam. 

Mer info: Kontakta gärna Andreas Richter 
på Hjälpmedelsinstitutet via  
telefon 08-620 18 45 eller via  
e-post andreas.richter@hi.se.

Storsatsning på hjälpmedel 
för elektronisk kommunikation

Handicap Index, GRAMBA (grammatik-
test för barn).

Hur går vi vidare?
Nu behöver vi arbeta mer nationellt och 
göra fler jämförelser, publicera det vi gör 
i LogopedNytt och fortsätta redovisa vid 
nationella konferenser. Detta bör på sikt 
leda till ökad samordning och samsyn.

Vi behöver…
•  Skapa nationella grupper med repre-

sentanter från universitet och klinisk 
verksamhet som kan samordna studier

•  Genomföra och redovisa mindre studier, 
och upprepa ”gamla” undersökningar

•  Publicera 1–2 artiklar per nummer  
i LogopedNytt, alternativt skapa ett 
forskningsnummer per år.

Detta är viktigt för vår verksamhet och vi 
hoppas kunna driva detta arbete i sam-
band med nationella konferenser och till-
sammans med Svenska Logopedförbundet.

TEXT: Anna Aronson,  Marie Hallberg,  
Birgitta Henning, Marjory Norén, 
Logopedmottagningen, Jönköping

FoTo: Anna-Karin Jeppson
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Att träffas över yrkeskategorier inom 
röstområdet är inte någon ny företeelse, 
men lördagen den 20 september 2008 
samlades ett femtiotal glada och förvän-
tansfulla personer på Artisten i Göteborg 
kring just ämnet röst. 

Under en period hade en mindre 
grupp logopeder, sångare, sångpedagoger 
och logonomer, med logoped Lina Buhre 
i spetsen, träffats för att diskutera och 
utbyta tankar kring rösten. Man hade 
funderat på hur man skulle kunna öka 
utbytet av erfarenheter och kunskaper 
mellan olika yrkesgrupper som alla arbe-
tar inom röstområdet och skapa ett nät-
verk. Man hade också funderat på om 
inte Röstfrämjandet behöver en lokalför-
ening. Initiativet gavs ett namn – Röstfo-
rum Väst – och man bestämde sig för att 
bjuda in till en första öppen samling med 
föredrag och diskussioner, för att på så 
sätt undersöka behovet av ett röstnätverk 
på västkusten.

Nätverksträff i september
Dagens föredragshållare var Marianne 
Khoso, sångpedagog och Eva Björkner, 
doktor i röstforskning och sångare. Efter 
Lina Buhres välkomsttal talade Marianne 
Khoso om terminologi inom sångpeda-
gogik – om nya metoder som man som 
sångpedagog får ta till sig men sedan 
ändå väva ihop till sitt eget utifrån sina 
erfarenheter och kunskaper. Det var nog 
fler än undertecknad som blev inspirerade 
att ta sånglektioner när Marianne talade 
om detta och om sitt sätt att tänka i för-
hållande till sina elever. Eva Björkner 

talade engagerat om akustiska skillnader i 
sång hos operasångare jämfört med musi-
kalsångare utifrån sin studie ”Musical 
Theatre and Opera singing – Why so diffe
rent?” där hon bland annat visade att opera-
sångarna hade kortare slutenfaser i den 
glottala cykeln, lägre subglottalt tryck och 
starkare grundton i det harmoniska spek-
trat. Eva uppmanade lyssnarna att lära sig 
grundläggande akustik för att öka förstå-
elsen för rösten. 

Dagen innehöll också en spännande 
paneldiskussion med Marianne och Eva i 
panelen och med Marit Zetterström, 
logonom, som samtalsledare. Intressanta 
frågor kring föredragen lyftes. Bland 
mycket annat framkom synpunkter om 
att det vore önskvärt med mer utav anato-
mi, fysiologi och undervisning om talrös-
ten på sång- och sångpedagogutbildning-
ar och att logopedutbildningen skulle 
innehålla mer om sångröstens funktion. 
En liten, men för det fortsatta arbetet 
mycket viktig del, var att deltagarna fick 
fylla i en enkät om det egna röstintresset 
och vad man önskar få ut av Röstforum 
Väst. 

Årsmöte 7:e mars!”
Röstforum Väst skriver på sin hemsida 
(www.rostforumvast.se) att, förutom att 
verka för ett ökat utbyte över och inom 
professionsgränserna, vill man ”också 
verka för att öka kunskapen om, och för-
ståelsen för röstens betydelse för männis-
kan i hennes olika sammanhang”. För-
hoppningsvis kan dessa visioner bli verk-
lighet genom att föreningen nu kan bildas 

efter tydligt stöd från de insamlade enkä-
terna. Röstforum Väst blir nu en lokal-
förening under Röstfrämjandet förutsatt 
att förslaget bifalls på det första årsmötet 
den 7 mars då man även får besök och 
föredrag av professor emeritus Johan 
Sundberg.

TEXT: Elisabeth Eriksson. FoTo: Lina Buhre

Röstforum Väst är nu en förening

Är du intresserad av att bredda ditt 
kontakt nät, få information om  
föreläsningar och workshops samt 
tillhöra och använda dig av ett  
forum för att diskutera allt som  
gäller röst så bli medlem! Vi finns  
i västsverige för dig!
den 7 mars har vi vårt första  
årsmöte i Göteborg och vi får då  
besök av professor emeritus Johan 
Sundberg från KTH i Stockholm.
på hemsidan kan du läsa mer om 
hur du blir medlem, om årsmötes-
dagen, över vad Johan ska föreläsa 
samt hur du gör om du vill anmäla 
dig i sista stund till årsmötet och/ 
eller Johans föreläsning.  
Gå in på www.rostforumvast.se. 

Hälsningar Lina Buhre, ordförande

Ny röstarena i väst!
Rösten som begrepp innefattar mycket. den är verktyg, uttrycksmedel, konstart, 
forskningsobjekt och ett organ som de allra flesta på ena eller andra sättet är 
beroende av. Vi är dessutom många som har ytterligare koppling till rösten genom 
vår yrkesutövning: sångare, röstforskare, logopeder, sångpedagoger, körledare ...

Från vänster: Lina Buhre, Marit Zetterström,  
Eva Björkner, Elisabeth Eriksson och Marianne Khoso.
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Materialet består av 22 övningsblad samt ett 
försätts blad i var sitt block om 25 stycken. 

Innehållet är:
•  allmänna rösthygieniska/-ergonomiska råd 
•  en plansch med schematiska bilder över andningens, 

röstens och resonansens anatomi, 
•  ett blad för patientens självskattning av sin röst
•  ett blad för patientens dokumentation av övningsgången
•  en följd av hållnings-, avspännings-, andnings- och 

fonationsövningar.

Allt är tydligt illustrerat med åldersneutrala bilder. Materialet fungerar 
lika bra för vuxna som för barn. Man kan välja att följa hela program-
met och på det sättet få en ganska heltäckande omgång av röst terapi. 
Övningarna är förslag som man också kan komplettera och ändra 
efter behov. 

På varje övningssida finns, förutom bild och instruktion, också 
utrymme att kunna skriva till ett eventuellt förtydligande. Bladet med 
egen dokumentation av hur mycket man har övat är till stor hjälp för 
patienterna eftersom det också sporrar till regelbundenhet.

Genomtänkt material
”Redskap för rösten” är genomtänkt inte bara ur innehålls- och layout-
synpunkt. Själva papperskvaliteten är mycket ändamålsenlig efter-
som materialet är tryck på ett något tjockare papper än  vanligt kopie-
ringsdito. Detta underlättar om man vill hålla sitt övningsblad i handen 
eller placera det i ett notställ utan att pappret böjer sig och/eller flyger 
av  stället. Utformningen är estetisk tilltalande med bland annat färg-
användning som förtydligar övningarna.

Positiva patienter 
De flesta patienterna har varit odelat positiva gentemot materialet. 
Någon har behövt lite förtydligande. Som anekdot kan jag nämna att 
en av mina patienter på eget bevåg har spårat materialet via en sökning 
på ”röst” på Internet. Patienten arbetar som lärare och har beställt 
materialet till sin skola och använt det med eleverna med goda resultat.

Materialet har också uppskattats av logopedstudenter som gjort 
sin röstpraktik hos undertecknad. Bland annat har man kommenterat 
att det är bra med ett slags mall för hur man går tillväga vid röstterapi.

Själv tycker jag att det känns mycket mer professionellt att kunna 
lämna ut dessa övningar till patienterna än kopior av kopior av gamla 
papper som knappt är läsbara och i stället för att behöva illustrera 
eventuella rörelser med egenhändigt ritade streckgubbar.

Materialet kom ut i slutet på 2007 och det har behövts lite tid för 
att kunna hinna prova med patienter (och logopedstudenter!).  

Jag vill alltså varmt rekommendera ”Redskap för rösten” till alla 
kollegor och andra!

TEXT: Helena M. Wisniewska
Logoped

Recension

” Redskap för rösten” 
Text: Eva Ihre / Katarina Warming 
Illustration: Tor Jäger
Format Format Förlag, 2007  
(www.formatformat.se)

Äntligen ett lättanvänt  
material för en behandlings-
serie i röstterapi!

nominera  

nu!
KONGRESS

2009D I K

Nu fångar vi upp dem 
som vill vara ombud på 
DIKs kongress i höst. 
www.dik.se/kongress

Ligg på rygg på golvet, gärna på en matta med utsträckta armar och ben.Ligg på rygg på golvet, gärna på en matta med utsträckta armar och ben.
Huvudet vilar mot underlaget.Huvudet vilar mot underlaget.
Axlarna breder ut sig och strävar med sin tyngd mot underlaget.

Låt tanken vandra utefter kotpelaren, från nackens kotor över bröstryggraden 
och till ländryggen. Föreställ dig mellanrummet mellan kotorna.
Ryggen vilar lång och bred mot underlaget.

Känn bredden över bäckenet; det är långt mellan höger och vänster höftkam.
Känn att armar och ben vilar mot underlaget.

Börja med att andas med lugna, jämna andetag.
Förläng in- och utandningsfaserna.
Andas in – räkna tyst för dig själv långsamt till 4 under det att magen höjer sig.
Andas ut – räkna tyst för dig själv långsamt till 4 under det att magen sjunker mot golvet.
Avsluta med en kort paus.

Andningscykeln börjar om igen.
Gör detta minst 10 gånger. 

Kopieringsskyddad enligt lagen om upphovsrätt.  Denna text är röd i original    Text: Eva Ihre/Katarina Warming. Illustration: Tor Jäger
Copyright: Format Format Förlag, Tor Jäger 2007   www.formatformat.se
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Kursen startade med två intensiva veckor 
av teori, där vi fick intressanta föreläs-
ningar om hur hälso- och sjukdomsläget 
ser ut i världen. Vi fick lära oss om FN:s 
millenniemål, om hur man beräknar hälsa 
och sjukdom genom statistik samt en all-
män inblick i finansiering, krishantering 
och hälso- och sjukvårdspolitik i världen.

Den 2 januari var vi redo att sätta oss 
på planet mot Indien och efter en lång 
resa landade vi i Trivandrum (eller som 
det korrekt heter: Thiruvananthapuram, 
vilket vi nu även kan uttala korrekt!) i den 
södra delstaten Kerala. Här väntade en 
underbar natur och skön värme. Vi fick 
ett varmt välkomnande redan på sön-
dagen av rektor och lärare på Nursing 
College, som även skulle bli våra ständiga 
värdar under de kommande veckorna. 

Lyckokast med omvårdnadsgrupp
Vi två logopedstudenter hade efter många 
diskussioner hamnat i sjuksköt erskegrup-
pen, vilket visade sig vara ett lyckokast då 
denna grupp var inriktad på omvårdnad 
samt hade ett brett program av besök på 
olika typer av institutioner. Läkarstuden-
ter, biomedicinare och tandläkarstuden-
ter bildade en andra grupp där fokus mer 
låg på diagnostisering och analys. 

Två patienter i varje säng
Vi började första veckan med föreläsningar 
av mycket engagerade lärare från Medical 
College. På detta sjukhus behandlas cirka 
20 % av befolkningen i Kerala. Eftersom 
vården på Medical College är gratis bety-
der det också att större delen av patien-
terna där är låginkomsttagare, det vill 
säga familjer med en snittlön på under 
500 kronor i månaden. De övriga 80 % av 
befolkningen söker sig till privata vård-
givare. 

Sjukhusområdet är stort och består av 
många byggnader men det rådde ändå 
platsbrist. Vissa salar hade upp till 60 
bäddar med ibland upp till 85 patienter, 
vilket betydde att två patienter ibland fick 
dela säng. Det fanns gott om läkare men 
mycket få sjuksköterskor på sjukhuset. Alla 
patienter fick därför ha en ”bystander”, en 

medföljande person som bodde bredvid 
patientens säng och hjälpte till med mat 
och övriga behov såsom tvätt, inhandling 
av mediciner och annat som i Sverige 
skulle ha ombesörjts av sjukhuset. Salarna 
var därför väldigt fulla! Trots sjukhusets 
knappa resurser, verkade patienterna 
ändå få nödvändig vård av en mycket 
kunnig personal – även om smärtstillande 
medicin lyste med sin frånvaro. Både 
läkar- och sjuksköterskestudenter arbetar 
på sjukhuset från första termin på sin ut- 
bildning och har vid sin examen utvecklat 
en skarp klinisk blick.

Under denna första vecka fick vi vara 
med på förlossningar, besöka olika avdel-
ningar på sjukhuset, göra hembesök hos 
familjer från olika inkomstgrupper samt 
besöka vårdcentraler. Med logopediska 
ögon snappade vi upp allt vi kunde. Vi 
träffade på många funktionshindrade barn 
och diskuterade matning med både per-
sonal och föräldrar. Vi träffade en sjuk-
sköterskelev som gjorde en fördjupning i 
ämnet LKG. Syftet med hennes arbete var 
att ta fram information och sedan skriva 
anvisningar till barnens föräldrar om hur 
omvårdnaden skulle kunna bli så bra som 
möjligt. Barn som föds med LKG i Kerala 
gör en total operation vid 10 månaders 
ålder och vi såg både nyopererade samt 

Fördjupande kunskaper i Global Hälsa
Under de sista fem veckorna av termin 7, var det dags för fördjupning för logopedstudenterna på Karolinska 
Institutet. För andra gången fanns nu möjligheten att söka till de två platser som institutionen har på en kurs 
i Global Hälsa. denna kurs är öppen för studenter från olika utbildningar på KI. Vi, Tina Larsson och Karin 
Tyllström, lyckades efter ett anonymt ansökningsförfarande få de två platserna.

Studentuellt

KI-studenter utanför Nursing College.
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lite större barn med fina resultat.
På helgen passade vi på att besöka 

kusten med dess fantastiska stränder. I 
Varkala ramlade vi på ett känt ansikte, 
nämligen Dag Strömberg, logoped vid 
Autismcenter för små barn i Stockholm, 
som under hösten föreläst för oss. Dag 
har gjort ett flertal resor till Indien bland 
annat genom sin fördjupning (se Logoped-
nytt nr 5 1999). Han kunde fylla i en hel 
del kunskapsluckor för oss om detta land! 

Den andra veckan var lika fullspäckad 
med fantastiska besök och upplevelser. Vi 
besökte hem för barn med utvecklings-
störning och rörelsehinder, psykiatriska 
avdelningar, förskola, ålderdomshem och 
barnhem. Vi fick även möjlighet att träffa 
en Speech Therapist på Medical College. 
Vi auskulterade under två nybesök: en 
röststörning av typen polyp samt besök 
med en döv 2-åring. I Indien arbetar logo-
pederna även med audiologi. Besöket var 
mycket givande och vi fick berättat för 

oss om hur arbetet ser ut på sjukhuset 
och vilka målgrupperna är. De flesta 
logopeder arbetar privat i Indien och 
behandlar då i stort sett samma grupper 
som vi i Sverige, förutom dysfagi.  Arbetet 
som ensam logoped på hela Medical 
 College under endast en dag i veckan, 
innebär däremot en begränsad möjlighet 
till behandling och då endast till mer 
medicinska fall. 

Delstat med goda siffror
Kerala, som delstat är intressant och skil-
jer sig mycket från Indien i övrigt. Barna-
dödligheten är till exempel mycket lägre i 
jämförelse med resten av Indien. Medel-
livslängden för både män och kvinnor är 
högre och läs- och skrivkunnig heten näs-
tan 100 % – vilket innebär att även flick-
orna går minst 6 år i skolan. Genom att 
aktivt arbeta för en god infrastruktur och 
social välfärd, har man också fått bukt på 
malarian som annars är ett stort problem 

för Indien. Vi blev varje dag positivt över-
raskade över hur väl fungerande den soci-
ala omsorgen var. Det var hög kunskaps-
nivå på sjukvårdpersonalen. Med tanke 
på de ibland knappa resurserna, så lyckas 
ändå ett stort antal patienter få nödvän-
dig vård. Nationella vaccinations- och 
hälsoprogram ser till att alla får preventiv 
medicin och information.

Vi hade verkligen en fantastisk vistelse 
i Indien och skulle gärna gå en fortsätt-
ningskurs om så fanns. Dessa veckor har 
varit bland de mest lärorika och har satt 
djupa spår. Vi vill tacka barnmorska 
Gunilla Lilja och allmänläkaren Jonas 
Tovi från KI som fanns med oss i Indien 
och gav oss bra råd och tips. Vi hoppas 
också att logopedprogrammet på KI fort-
sätter att skicka studenter på denna för-
djupningskurs!

TEXT & FoTo: Tina Larsson & Karin Tyllström, 
Stockholm

Avsked efter besök på förskola.
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Forskare vid Karolinska Institutet har för 
första gången visat att aktiv träning av 
arbetsminnet ger synliga förändringar 
av mängden dopaminreceptorer i den 
mänskliga hjärnan. Studien, som 
 publiceras i den ansedda vetenskapliga 
tidskriften Science, är genomförd med 
hjälp av så kallad PETkamerateknik 
och ger ny förståelse för det komplexa 
samspelet mellan tänkandet och 
 hjärnans biologiska uppbyggnad.

– Det är inte bara så att biokemin i hjär-
nan är ett underlag för vår mentala aktivi-
tet, utan mental aktivitet och vårt tankeliv 
kan också påverka biokemin, Detta har 
inte visats hos människa förut och öpp-
nar för en rad nya, spännande frågeställ-
ningar, säger professor Torkel Klingberg, 
som lett studien. 

Signalsubstansen dopamin har en 
central roll för många av hjärnans funk-
tioner. Störningar i dopaminsystemet kan 
ge nedsatt arbetsminne, alltså minskad 
förmåga att komma ihåg information 
under en kort stund exempelvis under 

tiden man löser ett problem. Nedsatt 
arbetsminne har i sin tur visat sig vara en 
bidragande orsak till kognitiva nedsätt-
ningar vid bland annat ADHD och schizo-
freni. 

Torkel Klingberg och hans forskar-
kollegor har tidigare visat att man kan 
förbättra arbetsminnet med intensiv trä-
ning i ett antal veckor. Genom ett sam-
arbete inom ramen för Stockholm Brain 
Institute har forskarna nu gått ett steg 
vidare och följt utvecklingen i hjärnan 
med positronemissionstomografi (PET-
kamera). De har då kunnat konstatera att 
intensiv träning av hjärnan leder till för-
ändringar i antalet dopamin D1-receptorer 
i hjärnbarken. 

Resultaten kan få betydelse för utveck-
lingen av nya behandlingar av patienter 
med kognitiva nedsättningar såsom vid 
ADHD, efter stroke, efter utmattnings-
depression och vid åldrande. 

– Förändringar av antalet dopamin-
receptorer hos en person behöver inte 
betyda att man hittat orsaken till dåligt 
minne, man måste också fråga sig om 
skillnaderna kan ha orsakats av brist på 

minnesträning eller andra omgivnings-
faktorer. Kanske kan vi hitta nya, effekti-
vare kombinationsbehandlingar med 
läkemedel och kognitiv träning. Det är i 
så fall mycket intressant, säger professor 
Lars Farde, en av de forskare som deltagit 
i studien. 

Positronemissionstomografi är en 
medi cinsk avbildningsteknik som bygger 
på radioaktiva isotopers sönderfall som 
kan ge tredimensionella bilder av signal-
substansers rörelser inne i den levande 
kroppen. Genom finansiellt bidrag av läke-
medelsbolaget AstraZeneca har Karolinska 
Institutet kunnat investera i världens 
modernaste PET-kamera för avbildning 
av hjärnan. 

Publikation: ”Changes in Cortical Dopa
mine D1 Receptor Binding Associated with 
Cognitive Training”, Fiona McNab, Andrea 
Varrone, Lars Farde, Aurelija Jucaite, 
 Paulina Bystritsky, Hans Forssberg och 
Torkel Klingberg, Science, 6 februari 2009. 

För mer information, kontakta Professor 
Torkel Klingberg (torkel.klingberg@ki.se) 
eller Professor Lars Farde (lars.farde@ki.se).

Kognitiv träning kan förändra hjärnans biokemi

Ätsvårigheter efter en stroke är ett 
 vanligt problem som kan leda till under
näring. Trots detta förbises det ofta 
inom vården. Patienter beskriver sitt liv 
som en ensam kamp för ett normalt 
liv, eftersom de inte får den hjälp de 
behöver för att lära sig att hantera 
ätandet utifrån sina egna behov.  
Det visar en ny doktorsavhandling  
från Örebro universitet.

– Jag är förvånad över hur lite som görs 
för att förhindra och behandla under-
näring hos strokepatienter, säger Eva 
Carlsson, som i dagarna disputerar i vård-
vetenskap vid Örebro universitet.

Eftersom olika muskler är förlamade 
efter stroken, kan svårigheterna påverka 
alla de moment under måltiden som  vuxna 
människor normalt inte behöver bekymra 
sig över: att orka sitta vid matbordet, att 
hantera maten på tallriken, att föra den 
till munnen, att hantera den i munnen 
och svälja. Att genomföra en hel måltid 
blir då en stor ansträngning och till det 
kommer ofta bristande aptit som sänker 
motivationen. Många lever också med räds-
lan att sätta maten i halsen och kvävas. 

Svårt att svälja
– Väldigt många av dem som drabbas av 

stroke får svårt att svälja. Det kan bero på 
känselbortfall i munhålan och att de kom-
plicerade muskelfunktioner som är 
inblandade när vi tuggar och sväljer inte 
längre fungerar normalt. Patienterna lever 
med risken att bita sig i tungan eller i 
munnen, eller att sätta i halsen och kvävas.

Eva Carlsson understryker dock att 
det finns mycket att göra för att hjälpa 
patienterna att hantera sina svårigheter 
och därmed bidra till en bättre livskvali-
tet. Men det förutsätter att man uppmärk-
sammar problemet.

– Genom att göra en systematisk 
bedömning av varje patients förmåga att 
äta, kan vi identifiera problemen och ge rätt 
behandling och stöd. Sedan kan läkare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgym-
naster, logopeder och dietister bidra med 
sina specifika kompetenser efter behov.  

Vårdplaner saknades
I de fall som Eva Carlsson undersökt sak-
nades dock ofta sådana bedömningar. Av 
15 patienter som enligt hennes bedöm-
ning hade stor risk för undernäring på 
grund av olika ätsvårigheter var endast 
två identifierade som riskpatienter enligt 
dokumentationen i patientjournalen. Och 
i många andra fall där ätsvårigheterna 
hade dokumenterats, saknades vårdplaner 
för hur dessa problem skulle hanteras.

Men även om undernäring är det allvarli-
gaste problemet, handlar en god livskvali-
tet om mer än att tillföra näring. Många 
strokepatienter känner skam över sina 
svårigheter och undviker att äta med 
andra människor. Och det får stora konse-
kvenser för deras sociala liv, eftersom 
måltider och ätande är ett självklart och 
viktigt sätt att umgås i de flesta människors 
liv. En av de upptäckter som förvånade 
Eva Carlsson mest i undersökning var att 
det fanns så lite kunskap om hur livet 
med ätsvårigheter upplevs av de drabbade 
själva.

 
Att kunna äta utan rädsla och skam
– Min avhandling lyfter fram en stor 
grupp människor som lever med svårig-
heter i ett av de mest basala mänskliga 
behoven, att kunna äta utan rädsla eller 
skam. En grupp där vi i dag nästan helt 
saknar kunskap om hur de upplever sitt 
liv, vilka behov de har och hur de kan 
stödjas till att återfå glädjen att äta.

Eva Carlsson är sjuksköterska och har 
själv arbetat inom strokesjukvården. Nu 
är hon utvecklingschef på Lindesbergs 
lasarett och den första sjuksköterskan där 
som disputerar.

För mer information, kontakta Eva 
Carlsson, 0581-854 50 eller 0702-30 66 93.

Strokepatienter riskerar undernäring
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Lediga platser & kurser

Habiliteket AB söker 

logoped!

Habiliteket är en förskola och skola för barn 
med funktionsnedsättning, de flesta på mycket 
tidig utvecklingsnivå. I arbetsuppgifterna ingår 
bl. a. utredningar kring kommunika tion, 
oralmotorik, ät- och sväljfunktion, handleda 
personal, assistenter och föräldrar.
Behandling sker individuellt och i grupp. 

Vi söker dig som är utbildad logoped som är 
flexibel, lyhörd och bra på att samarbeta.

Tjänsten avser hel/deltid.

Habiliteket är anslutet till kollektivavtal.

Har Du några frågor kontakta
Annika Strömberg 08-544 764 60
Annika.stromberg@habiliteket.se

Skicka din ansökan till
Berit.bryhammar@habiliteket.se

Logoped 
till Logopedi 
och foniatri

www.orebroll.se

Läs mer på www.orebroll.se/uso/jobb eller 
kontakta cheflogoped Eva Hillerbrand, 
tfn 019-602 14 57 
eva.hillerbrand@orebroll.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

www.dik.se/autogiro
Varför krångla till det  
betala med  
autogiro! 
Glöm förfallodagar och blanketter.  
Betala medlemsagiften med autogiro.

Olyckor händer.
När som helst,
var som helst.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Olycksfall 90x60  2005-01-21  12.59  Sida 3
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GRUNDKURS DYSFAGI
UTREDNING OCH BEHANDLING

AV VUXNA PATIENTER

MULTIDISCIPLINÄR TEAMSAMVERKAN 

4-6 maj 2009 
Röntgenavdelningen 

Universitetssjukhuset MAS,  Malmö 

Kursen anordnas av Avdelningen för diagnostisk radiologi,                   
Lunds universitet, UMAS, Malmö. 
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet 
Information: Logoped Margareta Bülow, Röntgenavd, 
UMAS,  205 02  Malmö.  Tel 040-338866,                          
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se. 
Anmälan senast den 6 april 2009  
till Eva Prahl, Rtg, DC för bild och funktionsmedicin, 
UMAS, 205 02 Malmö. Tel 040-338860,  
e-mail: eva.prahl@med.lu.se. 

Institutionen för neurovetenskap, enheten för logopedi vid Uppsala universitet 
inbjuder till dysfagisymposium med temat Dysphagia management:  
images, evidence and guidelines. Symposiet leds av docent Paula Leslie, 
logoped Hannah Crawford och logoped Margareta Gonzalez Lindh.  
Mer information finns på www.neuro.uu.se/kalendarium.html

Tid: torsdag 7 maj 2009
Plats: Uppsala akademiska sjukhus, Blå korset
Pris:  900 kr
Anmälan: senast 6 april till logopedprogrammet@neuro.uu.se

Dysfagisymposium

Försäkra dig,
så försäkrar du hela
familjen.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 3

Sara Rosenfeld-Johnson
MS, CCC-SLP

7 & 8 september 2009, Level 1
A Three-Part Treatment Plan for

 Muscle-based Therapy
Kursavgift: 3.000 kr inklusive kursmaterial

10 & 11 september 2009, Level 2
Diagnosis and Program Planning  

for Clients with  
Oral-Motor Communications Disorders

Deltagande i Level 2 förutsätter att du har gått Level 1
Kursavgift: 3000 kr inklusive kursmaterial

12 september 2009
Live evaluation

Kursavgift: 1.000 kr

Plats: Konferenscenter Wallenberg Göteborg 7-8/9 
10-12 /9 Mun-H-Center, Ågrenska
Kurserna riktar sig till alla som arbetar med oralmotorisk träning 
och till föräldrar. Reducerat pris för föräldrar.  
Anmälan senast 7 augusti 2009 till: Pia Dornérus,  
Mun-H-Center, Box 2046, 436 02 Hovås
Tel: 031-7509200, E-post: mun-h-center@vgregion.se
För vidare information se: www.mun-h-center.se

ÄnDRADE DATuM!

Universitetsadjunkt i logopedi förenad med 
klinisk tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap
Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbild-
ningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete 
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka i utvecklandet av andra 
kursmoment. 

I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken, pla-
neras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudenterna 
på grundutbildning och för utvecklingsarbete/forskning. 

Vi söker dig som vill förmedla kunskap om rösten till studenterna såväl i teori som praktik, och 
helst har intresse för röstforskning. 

www.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 3544 och Anki Gustafsson 
tel 018-611 3545.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073 senast den 2 januari 2007.
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En ny avhandling vid Göteborgs  
universitet visar att synen på de allra 
yngsta barnens läs och skrivutveckling 
kan behöva vidgas. De yngsta förskole
barnen tillägnar sig läsande och  
skrivande också med hjälp av  
berättande, ritande och sjungande.

Elisabeth Björklund har analyserat i vilka 
sammanhang barnen använder berättande 
bilderboksläsning och annat textbaserat 
material. Hon har vidare undersökt hur 
samspelet ser ut när barnen är engagerade 
i litteracitet – i att berätta, läsa och skriva 
– och hon visar också vilket innehåll 
 barnens kommunikation då har. Video-
inspelningar av barn från en förskola 
utgör materialet för studien. Barnen är 
mellan ett och ett halvt och tre år gamla. 

Resultatet visar att barnens berättande, 
läsande och skrivande innefattar mer än 
att bläddra, peka och titta på bilder och 

att barnen på ett varierat sätt ständigt 
 verkar i sin litteracitet. Att det är frågan 
om just litteracitet betonar en del av barnen 
själva när de säger ”jag läser” eller ”det 
står där”.

– Barnen ser sig som läsare eller skri-
vare, inte att de just då härmar eller leker. 
De är alltså kompetenta och förmögna att 
göra mycket alldeles på egen hand, säger 
Elisabeth Björklund. 

Två övergripande former framträder 
som beskriver vad barnens litteracitet 
består av. Den ena är berättande och den 
andra formen är läsande och ritande/
skrivande. Den fördjupade analysen visar 
hur barnen själva bygger både en egen 
berättarkunskap och skapar ett eget littera-
citetsmanifest. Barnen understryker vad 
de gör genom att uttrycka och definiera sig 
själva som både läsare och skrivare/ritare. 

– Mitt vetenskapliga intresse är inte 
riktat mot att små barn tidigt ska lära sig 
att läsa och skriva, utan istället är det 
 riktat mot vad de små barnen faktiskt gör 

när det gäller aktiviteter och handlingar 
som rör skrivande och läsande, säger  
Elisabeth Björklund. 
Hon anser att litteracitetens betydelse när 
det gäller de yngsta barnen borde omprö-
vas, där enbart kunskap om barns språk-
utveckling inte räcker för att fånga hela 
bredden. 

– En annan slutsats är att berättandet, 
läsandet och skrivandet i den vidare 
meningen har en så tydlig plats i barnens 
vardag. Detta förmedlas tydligt till omgiv-
ningen genom det sätt de deltar, bidrar, 
skapar meningsfulla sammanhang, inter-
agerar och kommunicerar, säger Elisabeth 
Björklund som sedan 30 år arbetar inom 
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 

Elisabeth Björklunds avhandling har 
titeln ”Att erövra litteracitet. Små barns 
kommunikativa möten med berättande, 
bilder, text och tecken i förskolan”.

Länk till avhandlingen (fulltext):  
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/18798

När små barn erövrar egna läs- och skrivformer

I naturliga samtal och situationer kan 
danskar och svenskar förstå varandra 
utmärkt, visar en studie från Uppsala 
universitet. När människor från  
Danmark och Sverige får utveckla  
en relation kan de överbrygga språk
skillnaderna genom att anpassa språket 
och samtalet för att kommunicera  
effektivt och skapa samhörighet.  
Det visar Karin Ridell från institutionen 
för nordiska språk, som försvarade sin  
avhandling vid Uppsala universitet 
den 13 december 2008. 

Inom vården möter många nordbor sina 
grannspråk, både som pensionärer och 
som anställda. Pensionärerna och vård-
personalen anpassar då både sitt språk 
och sina samtal för att vården ska kunna 
bli effektiv, för att man ska förstå varandra 
och varandras känslor. Karin Ridell från 
institutionen för nordiska språk har stu-
derat hur tre svenska vårdbiträden i äldre-
vården i en dansk kommun överbryggar 

skillnaderna i ålder, nationalitet, språk 
och yrkesroller för att skapa gemenskap 
med pensionärer och göra sig förstådda. 

– Tidigare studier handlar mest om 
arrangerade samtal och förståelsetester 
och har visat att svenskar och danskar har 
svårt att förstå varandra. Men jag kan visa 
att de som vill och måste prata med var-
andra oftast lyckas med det, om de får tid 
att utveckla en relation. Samtalen flyter 
också bra för att vårdbiträdena anpassar 
sitt språk till danskan genom att använda 
vissa danska ord och uttal, till exempel 
ikke i stället för inte och att uttala köra 
med k-ljud, säger Karin Ridell, från insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet. 

Karin Ridell har visat att det rent 
fysiska avståndet mellan vårdbiträdet och 
pensionären, tillsammans med i vilket 
sammanhang något sägs, är centralt för 
om talarna förstår varandra eller inte. 
Står talarna långt ifrån varandra eller om 
de tappar ögonkontakten är det ju svårare 
att höra vad man säger.

– Det är en vanlig delorsak till att man 
inte förstår eller uppfattar vad den andra 
säger. Det reparerar talarna genom att ta 

en ny ögonkontakt, gå närmare och upp-
repa på något sätt, säger Karin Ridell.

– Det kan också vara svårt att förstå 
när någon byter samtalsämne utan att 
först signalera att man gör det, eller om 
man börjar prata om något efter en lång 
tystnad. Då är inte sammanhanget klart, 
vilket ofta leder till missförstånd. Detta 
gäller naturligtvis inte bara samtal mellan 
danskar och svenskar, utan också ensprå-
kiga samtal.

Ytterligare ett viktigt resultat från 
hennes studier är att komplimanger över-
bryggar skillnaderna i ålder, språk och 
yrkesroller. Komplimangen för männis-
korna närmare varandra, och både pen-
sionärerna och vårdbiträdena i studien 
använder komplimanger i samtalen.

– Ett exempel kan vara att man bryter 
en längre tystnad genom att säga ”vilken 
fin blus du har”. Då signalerar jag att jag 
finns till för dig och jag vill prata med dig 
– du är en person som jag ser. Det skapar 
gemenskap, säger Karin Ridell.

Läs mer på universitetsbibliotekets 
webbplats. För mer information, kontakta 
Karin Ridell på +33 685 355 621 eller 
karin.ridell@nordiska.uu.se.

Så förstår danskar och svenskar varandra
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Kurskalendariet

Kurs för logopeder i Palin Parent-Child Interaction 
Therapy, practical intervention for early childhood 
stammering, P-PCI

16, 17, 18 september 2009 i Helsingborg 
Föreläsare Elaine Kelman 
För mer information och anmälan: www.skane.se/logoped

Kursdagar som SÖK håller i vår

19/3 Grafisk AKK, GAKK – metodkurs 
5/5 Tecken som AKK, TAKK – metodkurs 
19/5  CI – Hörselnedsättning och AKK  

vid flerfunktionshinder

Vidare information finns på SÖKs hemsida:  
www.sokcentrum.se

Familjeverksamheten  
– utbildningsdagar för personal

Ågrenska på Lilla Amundön inbjuder till utbildningsdagar  
i samband familjevistelser:
5–6 maj 2009  Landau Kleffners syndrom
12–13 maj 2009  Verbal dyspraxi

Upplysningar lämnas av Ingrid Fabo 031-750 91 62 eller 
Maria Svensson 031-750 91 46.
E-post: agrenska@agrenska.se. Hemsida: www.agrenska.se

Välkomna till Östsväljardagen 2009 i Visby

22 september 2009 Wisby Strand Kongresshall.
oBS! sista anmälningsdag 20 mars 2009.
För program och anmälan: www.gotland.se/ostsvaljardagen

Kursdagar på Öland:  
röst- och rörelsepedagogik för logopeder

För er som inte gått kursen tidigare:  
Kristi Himmelfärdshelgen 21–24 maj 2009. 
För er som gått kursen tidigare: 5–7 juni 2009.   

Information och anmälan:  
annchristine.ohlsson@medfak.gu.se  
deadline 30 mars.

CALL FOR PAPERS

Academy of Aphasia 47th Annual Meeting
october 18–20, 2009 Boston, Massachusetts, USA

For more information about the conference, please see the 
Academy website: http://www.academyofaphasia.org/

Kurser på avancerad nivå vid Lunds universitet  
hösten 2009:

Språkliga problem i skolåldern, 7,5 hp  
(kursansvarig: Eva Wigforss).

det går också att söka till Masterprogram i audiologi/logopedi 
och kurser inom logopedprogrammets senare del för den 
som vill komplettera till magister/masternivå. 

Information, utbildnings- och kursplaner samt kontaktuppgifter 
finns på www.med.lu.se/logopedutbildning

The Audiology Committee of International Association  
of Logopedics and phoniatrics (IALp) and Ain Shams  
University invite you to attend 

the COMPOSIUM on CENTRAL AUDITORY  
PROCESSING DISORDERS March 15–18, 2009

Keynote Speakers: Gail D. Chermak, Doris E. Bamiou,  
Anu Sharma

Abstracts should be submitted by e-mail to Somaia Tawfik: 
dr_somaia@hotmail.com, deadline: February 15, 2009
Registration: Check details on the website www.capdeg.com 
and contact Nadia Nada: nnada@cng.com.eg. More infor-
mation is available at the website: www.capdeg.com

Dysfagisymposium, Uppsala Akademiska sjukhus

7 maj under ledning av logopederna paula Leslie och  
Hannah Crawford. 

Info: margareta.gonzalez.lindh@lg.se. 
Anmälan: Gabriella persdotter, logopedprogrammet,  
Uppsala universitet 018-6113545

platser kvar på fristående kurser vid Uppsala universitet
Klinisk handledning II – Kommunikation vid förvärvad hjärn-
skada, rehabilitering. 3 hp, v 17–20, deltid. För mer info och 
intresseanmälan: Logopedprogrammet@neuro.uu.se

Nätverksträff för stamningslogopeder 20–21 april 2009

Logopedmottagningen i Västerås inbjuder till intressanta 
dagar med bl a föreläsning om skenande tal med logoped 
Jan Tinge, danmark, information och diskussion kring  
aktuella stamningsfrågor, t ex pCI och stamningshjälpmedel. 

För mer information och anmälan (senast 18 mars) se  
www.ltv.se/logopedmottagningen, klicka vidare till senaste nytt.

Workshop i Lee Silverman voice treatment, LSVT

LINKÖpING 3–4 SEpTEMBER 2009
För mer information se www.logopedforbundet.se.
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Län / Region Efternamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

Blekinge petra Hagstrand-Westrin petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se Blekinge Läns Landsting

Uppsala Eva Sonered eva.sonered@akademiska.se Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

dalarna Åsa Rundström asa.rundstrom@ltdalarna.se Landstinget dalarna

Gotland Kerstin Andersson kerstin.andersson@hsf.gotland.se Gotlands kommun

Gävleborg Madeleine Holmqvist madeleine.holmqvist@lg.se Gävleborgs Läns Landsting

Halland Johanna Kristensson johanna.kristensson@utb.halmstad.se Halmstad kommun

Halland Kerstin Johansson kerstin.johansson@lthalland.se Hallands Läns Landsting

Jämtland Eva Arvidsson eva.arvidsson@jll.se Jämtlands Läns Landsting

Jönköping Ann Falck ann.falck@lj.se Jönköpings Läns Landsting

Kalmar Inger Larsson ingerlar@ltkalmar.se Landstinget i Kalmar län

Gotland Kerstin Andersson kerstin.andersson@gotland.se Gotlands kommun

Skåne Anne Zimmerman anne.zimmermann@eslov.se Eslövs Kommun

Skåne Agneta Ivanov agneta.ivanov@skane.se Region Skåne, Lund

Skåne Margareta Löfgren margaretha.lofgren@skane.se Region Skåne

Skåne Linda Bauhn linda.bauhn@skane.se Region Skåne, ystad

Skåne Cecilia Lundström cecilia.lundstrom@skane.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett 

Skåne Katrin dahl katrin.dahl@skane.se Region Skåne, Helsingborgs Lasarett 

Skåne Eva Alenbratt eva.alenbratt@skane.se Region Skåne, Hjälpmedel dAHJM, Lund

Skåne Agneta Jogby agneta.e.jogby@skane.se Region Skåne, Kristianstad 

Skåne Helene Ahnlund helene.m.ahnlund@skane.se Region Skåne, Vuxenhabiliteringen 

Skåne Anna pohjanen anna.pohjanen@pub.malmo.se Malmö stad/kommun

Värmland Ann-Christine Ivarsson ann-christine.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting

Västerbotten Barbara Eberhart barbara.eberhart@vll.se Västerbottens Läns Landsting

Västerbotten Kajsa Brännlund kajsa.brannlund@vll.se Västerbottens Läns Landsting

Västernorrland Susanne Westerbring susanne.westerbring@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting, Örnsköldsvik

Västernorrland Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting,     
   Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand

Västmanland Mona Barkensjö mona.barkensjo@ltv.se Västmanlands Läns Landsting

Västra götaland Elisabeth Wiedel elisabeth.wiedel@vgregion.se Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett

Västra götaland Anneli Åkerberg anneli.akerberg@vgregion.se Västra Götalandsregionen

Västra götaland Anna Rensfeldt anna.rensfeldt@vgregion.se Habiliteringen Västra Götalandsregionen

Västra götaland yvonne Svensson yvonne.svensson@vgregion.se Västra Götalandsregionen

Västra götaland Hedvig Holm hedvig.holm@vgregion.se Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset

Örebro Sanna Wennerfeldt sanna.wennerfeldt@orebroll.se Örebro Läns Landsting

Östergötland Janna Ferreira  janfe@ibv.liu.se Östergötlands län

Stockholm Marjana Tornmalm marjana.tornmalm@sll.se Stockholm läns landsting, Habilitering

Stockholm Myrto Brandeker myrto.brandeker@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus

Stockholm Lisbeth Grimlund lisbeth.grimlund@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus

Stockholm Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm läns landsting,  
   Strokegruppen Östermalms primärvård

   



Gå på förbundsmötet och var med i utlott- ningen av biljetter till  ASHA-kongressen!Vi ses på Logoped- stämman 2009!

poSTTIdNING

LoGopEdNyTT
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

➽   Glad Logopeddag! I nästa nummer vill vi gärna berätta 
vad du eller kanske dina kollegor eller patienter gjort för 
att uppmärksamma vår dag ”på sta’n”! Skicka in en rad 
till logopednytt@dik.se redan idag!

       CPLOLs 7:e congress  
Ljubljana, Slovenien, 14–16 maj, 2009

Speech-language therapy in Europe:
       sharing good clinical practice

Keynote speakers:
        Dr Alexandra John, Storbritannien 
                                           Dr Maria Cristina Caselli, Italien 
                            Hilde Chantrain, Belgien

Anmäl dig före 15/3 för att slippa den högre avgiften. 
All information hittar du på www.cplol.eu där du också kan registrera dig online.

pam Enderby  

om arbetet bakom 

Evidence Based practice: 

”Clinical Guidelines –  

who needs them?”

Vi ses på Logoped- 

stämman 2009!

”Vad skriver du egentligen?”Mats Börjesson talar 
om vad och hur vi 
skriver journaler.

Vi ses på Logopedstämman 2009!

Förbundsmöte! 

parallella seminarier, nät-

verksträffar, utställarwork-

shops, SLoF-prisutdelning...

Vi ses på Logoped- 

stämman 2009!

AAC at the end of life

”Ibland kan det räcka med att  

ha möjlighet att påkalla  

familjens uppmärksamhet  

för att få en kram.”  

John M Costello,  

Children’s hospital, Boston

Vi ses på Logopedstämman 2009!


