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S veriges läkarförbund har gett ut en skrift som heter ”Lika vård för alla”, 
som handlar om de förändringar det svenska sjukvårdssystemet står 
inför och ett förslag från läkarförbundet om hur vården skulle kunna 

styras och finansieras för att klara utmaningarna. Ändrad demografi och medi-
cinska framsteg leder till att vi måste reflektera över hur mycket vården får lov 
att kosta och hur den ska styras för att bli så jämlik, tillgänglig och effektiv som 
möjligt. Detta är i högsta grad aktuellt för den logopediska vården i Sverige.

Den logopediska vården i Sverige är ojämlikt fördelad, både geografiskt och mellan 
olika patientgrupper. Vårt största problem är att många patienter inte får tillgång 
till vår kompetens överhuvudtaget, fast vi har mycket att bidra med. 

Är då god tillgång på logopeder alltid detsamma som 
att det är rätt vård som ges? Hur stort är vårt ansvar 
för att vården blir jämlik och säker? 

Svaret på den första frågan är nej. God tillgång 
på logopeder innebär inte per automatik att vården 
ges efter rätt principer. För att det ska bli rätt krävs 
ett medvetet arbete från chefer och medarbetare i 
logopedverksamheter runt om i landet. Prioritering 
är ordet. Hur många logopedtimmar har vi till vårt 
förfogande och hur fördelar vi dem bäst? Vilka patienter 

ska få tillgång till logoped när ekonomin innebär att vi inte kan räcka till för alla? 
Evidens i förhållande till tillgängliga resurser måste styra verksamhetens val. 

Vårt ansvar för hur jämlik och säker vården blir är stort. Vår legitimation för-
pliktigar. Detta innebär inte att vi kan åstadkomma det omöjliga. Vårt ansvar 
gäller att verka inom de ramar vi har fått av våra huvudmän och att upplysa de 
som styr vården vad begränsningarna och ramarna, särskilt när de är för strama, 
innebär för patienterna och vad begränsningarna leder till i form av lidande för 
patienterna. Vi måste också upplysa om vad vi kan bidra med!

Att det finns många patienter som inte får tillgång till vår kompetens fast de 
behöver det vet varenda verksam logoped. Särskilt svårt är det ofta för patienter 
som vistas i vård och omsorg i kommunal regi, i gränslandet för primärvårdens 
uppdrag.

I styrelsen arbetar vi på olika sätt för att förbättra förutsättningarna för er i 
kåren att utföra ett kvalitativt bra arbete och för att patienterna ska få den vård 
de behöver oavsett var i vården de befinner sig. Vi berättar mer om vårt arbete 
längre in i tidningen.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundet 
som är en del av DIK.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

Vi har stort 
ansvar men 
vi kan inte 
åstadkomma 
det omöjliga. 
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4 Svårigheter i Stockholm
 Situationen för logopeder som 

verkar inom ramen för vård-
val Stockholm är komplicerad. 
Svenska Logopedförbundet mottar 
farhågor från medlemmar som be-
rör svårigheter att följa Hälso- och 
sjukvårdslagen, t.ex. när det gäller 
att göra lämpliga prioriteringar.

8 Roligare röstträning 
Programmet Mr Sound tränar 
olika röstfunktioner på ett lätt och 
lekfullt sätt. De olika områden man 
kan träna kallas för låta, röststyrka 
och tonhöjd.

10 Fokus på apraxi
 Närmare 100 logopeder deltog 

i kursen med fokus på utredning 
och bedömning av talapraxi hos 
barn. Edythe Strand var en upp-
skattad föreläsare.

4

8

18

12 Logoped i Indien
 Operation Smile finns idag i drygt 

60 länder och har över 5000 medi-
cinska volontärer. Svenska läkare, 
sjuksköterskor och logopeder 
arbetar bland annat i Indien. Logo-
ped Liisi Raud Westberg berättar 
om arbetet med barn som opereras 
för någon form av spalt.

18 Tvärvetenskaplig studie
 Karolinska Universitetssjukhuset 

i Stockholm och Linköpings och 
Lunds universitet har genomfört en 
tvärvetenskaplig interventionsstu-
die för barn med cochleaimplantat 
och/eller hörapparat. Ett övergri-
pande syfte med studien har varit 
att studera barnen beteendemäs-
sigt och språkligt och att analysera 
hur de centrala hörselbanorna hos 
barnen bearbetar ljud både före 
och efter träning. 
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Mycket har hänt
Samma år som Logopednytts nuvarande 
redaktörer föddes infördes legitimation 
för logopeder i Sverige. Det var 1985, 19 
år efter att Svenska Logopedförbundet 
bildades. Sedan dess har mycket hänt, 
både när det gäller logopedyrket och ve-
tenskapen logopedi. En ännu olöst fråga 
är den om huruvida det ska finnas en 
specialistordning för logopeder och hur 
den i sådana fall ska se ut. Sedan förra 
året har en särskild arbetsgrupp i uppgift 
att utforma ramar och kompentensmål 
för specialistordningen, och en beskriv-
ning av deras arbete finns på sidan 6. 
Någon särskild specialistlegitimation 
utfärdad av Socialstyrelsen verkar det 
dock inte bli.

I mitten på 1980-talet var logopedbe-
handling med hjälp av datorer ännu att 
betrakta som science fiction. Men idag 
finns alla möjligheter! Marianne Bengts-
son, logoped på Skanskvarnsskolan i 
Stockholm, berättar om utformningen 
av programmet Mr Sound på sidan 8-9. 
Målet har varit att erbjuda roligare röst-
träning för barn med hjälp av datorn. 

Cecilia Nakeva von Mentzer med flera 
har inom ramen för ett forskningsprojekt 
utformat datorbaserad fonologisk inter-
vention för barn som har hörapparat eller 
cochleaimplantat. Regelbunden träning 
visade sig bland annat ha positiv effekt 
på förmågan att matcha grafem och 
fonem. Artikeln återfinns på sidan 18.

I tidigare nummer av Logopednytt har 
vi sett exempel på hur svenska logope-
der på olika sätt kan göra nytta runtom i 
världen. Organisationen Operation Smile 
organiserarar frivillig medicinsk personal 
– lyckligtvis även logopeder – i över 60 
länder. På sidan 12 skildrar Liisi Raud 
Westberg hur det är att arbeta med 
kraniofaciala missbildningar i Indien.

Simon Sundström och 
Patrik Åhlund
Redaktörer
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Situationen för logopeder som 
verkar inom ramen för vårdval 
Stockholm är komplicerad. 
Svenska Logopedförbundet 
(SLOF) mottar farhågor från 
medlemmar som berör svårig-
heter att följa Hälso- och sjuk-
vårdslagen, till exempel när det 
gäller att göra lämpliga priori-
teringar.

Medlemmar rapporterar också om att 
löneutvecklingen stannar av då chefer inte 
ser möjligheter att ge lönepåslag eftersom 
besöksersättningarna inte har uppräknats. 

Kontakt med politiker
SLOF har kontakt med ansvariga politiker 
i Stockholms läns landsting. Syftet med 
den kommunikationen är att ge politikerna 
en chans att ref lektera över vilken typ av 
logopedi man vill ha i länet så att man fattar 
adekvata beslut om ersättningsmodell och 
regelverk för vårdvalslogopedi. Vi behöver 
en modell som tar hänsyn till logopeders 

Svårt att följa Hälso- och sjukvårdslagen 
inom ramen för Vårdval Stockholm

arbetssätt, behandlingsmetoder och, 
framför allt, patienterna. 

Samma kritik som har förekommit 
vad gäller vårdcentraler, det vill säga 
att man gärna tar emot ”lätta” patienter 
eftersom dessa ger god lönsamhet, gäller 
även i modellen för vårdvalslogopedi. 
Svårare patienter, till exempel personer 
med förvärvade hjärnskador och vissa 
stamningspatienter kan få svårare att få 
tillgång till den vård de behöver. 

SLOF har framfört behovet av riktlinjer 
kring prioritering för att åstadkomma 

logopedi av god kvalitet.
På många håll i landet är tillgången 

till logopeder fortfarande bristande. Det 
ingår i varje legitimerad logopeds yrkesetik 
att prioritera utifrån behov. Nationellt 
handlar prioriteringar kanske till mångt 
och mycket om hur man kan åstadkomma 
största möjliga nytta med minsta möjliga 
insats. Även om Stockholm är förhål-
landevis logopedtätt, f inns det ingen 
anledning att frångå grundtanken i den 
principen. Det råder förvisso fri etablering 
för logopeder i Stockholm men det innebär 
inte att resurserna är obegränsade eller 
att resurserna garanterat fördelas utifrån 
patientens behov.  

Utrymme för eftertanke
Här finns utrymme för eftertanke och 
kanske en smula självkritik inom kåren: 
• Förekommer överbehandling inom 
vårdvalslogopedi i Stockholm?
• Finns det patienter som inte ska få fort-
satta behandlingsinsatser efter en initial 
bedömning?
• Blir den patient som har störst behov högst 

VÄRDEGRUND

”Vårdens resurser ska användas på 
ett så effektivt sätt, att de kommer 
så många behövande som möjligt till 
nytta. När resurserna inte räcker, ska 
de med störst behov få hjälp först.”  

(Värdegrund för hälso- och sjuk-
vården i Stockholms läns landsting, 
2002)

Logopeder i Stockholm upplever svårigheter att följa Hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. när det gäller att göra lämpliga prioriteringar.
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Så lång har vi kommit 
med handboken för kliniska 
riktlinjer inom logopedi
På Svenska Logopedförbundets 
förbundsmöte 2011 beslutades 
att styrelsen ska ta fram en 
handbok för hur nationella kli-
niska riktlinjer för logopedi ska 
utformas i Sverige. 

Hösten 2011 intensifierades detta arbete 
och en arbetsgrupp bestående av tre sty-
relseledamöter bildades. Inspirationskälla 
för vårt arbete är den handbok som Le-
gitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
utarbetat och som i f lera år fungerat 
ändamålsenligt i framtagandet av kliniska 
riktlinjer för sjukgymnaster. 

Handboken är fortfarande under ut-
arbetande och inte klar att publiceras, 
men SLOF:s arbetsgrupp har kontakt 
med logopeder som redan påbörjat ar-
bete med nationella kliniska riktlinjer. 
Inom områdena stamning respektive 
barns tal och språk har grupper bildats 
av logopeder som träffas med syfte att 
ta fram nationella kliniska riktlinjer för 
logopedisk intervention. En dialog med 
logopedchefsföreningen har initierats, 
eftersom logopedcheferna kommer att 
ha en viktig roll i hur förutsättningar 
för arbetet kring kliniska riktlinjer kan 
skapas. Vi ser också representanter från 
logopedutbildningarna som självklara 
samarbetspartners i frågan. 

Forskare ska granska
SLOF kommer så småningom att kontakta 
disputerade forskare som kan genomföra 
en granskning av förslagen när respektive 
grupp är klar med sitt arbete, för att på så 
vis säkerställa att alla nationella kliniska 
riktlinjer som SLOF och författarna 
publicerar håller en vetenskapligt hög 
nivå. Man kan inte nog betona vikten av 
evidenskartläggning och vetenskaplighet i 
arbetet för att riktlinjerna ska kunna vara 
användbara för svenska logopeder inom de 
specifika arbetsfält där riktlinjer kommer 
att finnas. Då kommer de emellertid att 
vara till stor nytta! 

Färdiga nationella kliniska riktlinjer 
kommer alltid i praktiken att behöva 
anpassas till regionala förutsättningar, 
exempelvis logopedtäthet och eventuella 
prioriteringsordningar. SLOF:s tanke är 
dock att de alltid ska kunna utgöra en bra 
grund för diskussioner med bland andra 
vårdbeställare och politiker, om logopeder 
och logopedverksamheter i en viss region 
inte upplever att det är möjligt att leverera 
evidensbaserad logopedisk vård under 
rådande förhållanden.

Publiceras på hemsidan
Riktlinjerna kommer att publiceras på 
SLOF:s hemsida samt spridas i så många 
logopediska sammanhang som möjligt. Vi 
har också som mål att på hemsidan berätta 
vilka riktlinjer som är under utveckling.

Undertecknade logopeder i SLOF-
styrelsens arbetsgrupp är mycket glada 
över att arbetet redan börjat. Vi vill gärna 
ha kontakt med dig som har frågor eller 
synpunkter eller är intresserad av att 
medverka i riktlinjearbete.

Maria Jonsson, maria.jonsson@dik.se

Maria Karlsson, maria.karlsson@dik.se

Camilla Olsson, camilla.olsson@dik.se

Handboken är under utarbetande. SLOF:s 
arbetsgrupp vill gärna ha kontakt med dig 
som har frågor eller synpunkter. 

prioriterad av logopeder i Stockholms län?
Diskussionen om hur vi bäst använder 

befintliga resurser behöver fortgå på varje 
arbetsplats. Hör gärna av er till SLOF:s 
styrelse för fortsatt dialog!

Signe Tonér, signe.toner@dik.se 

Anna Wetterberg, anna.wetterberg@
dik.se 

Referenser:
www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsana-
lys/prioriteringscentrum/publikationer/
prioriteringscentrums-publikationer-
ovrigt-publicerat-material/1.259519/Pri-
oC2011-1.pdf

www.dik.se/artikel/12496/risk-sankt-
vardkvalitet

www.uppdragsguiden.sll.se/upload/
Avtal/Konsultera_Lagar_Policies/Po-
licies/Dokument/Vardegrund_dok.
pdf?epslanguage=sv

www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.
HTM
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Vid förbundsmötet 2011 fick 
Svenska Logopedförbundets 
styrelse i uppdrag att samman-
kalla en arbetsgrupp med repre-
sentanter från utbildningsanord-
narna, logopedcheferna och den 
egna styrelsen för att verka för 
en specialistordning för logo-
peder. Specialistordning är en 
fråga som varit aktuell från och 
till under många år, men som 
aldrig nått i mål.

Den logopediska verksamheten expan-
derar och kräver yrkesmässig breddning 
och fördjupning av kompetensen. Nya 
behandlingsmetoder, organisationsföränd-
ringar och förändringar inom hälso-och 
sjukvården ställer krav på f lexibilitet och 
kvalitetstänkande, samt ett etiskt och 
patientfokuserat förhållningssätt. Utveck-

Styrelsen arbetar med modellen 
för en specialistordning

lingen går mot att ett allt större specialiserat 
kunnande efterfrågas tillsammans med att 
lagen om valfrihet innebär att vården blir 
mer nivåindelad, till exempel i primärvård, 
specialiserad öppenvård och sluten vård.

Lösningar i andra länder
I förarbetet till förslaget som vi nu arbetar 
med har vi bland annat tittat på lösningar 
i andra länder och för andra legitimations-
yrken, såsom psykologer, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och dietister. Syftet med 
detta har bland annat varit att se hur de 
har delat in sina specialistordningar och 
hur de inom yrkesförbunden har adminis-
trerat godkännandet av nya specialister. 
Auktorisationen av specialisterna har 
i de f lesta fall blivit förbundens ansvar 
då Socialstyrelsen inte vill ansvara för 
specialistordningar.

En specialistordning kommer under 
mandatperioden att utformas formellt 

med ansökan, ramverk och kompetensmål. 
Under 2012 har ett första förslag med 
specialistområden gått ut för gransk-
ning till styrelsen, logopedcheferna och 
utbildningsanordnarna.

Förbundsmötet 2014
Resultatet av arbetsgruppens arbete kom-
mer att presenteras vid förbundsmötet 2014. 
Vår föresats är att arbetet denna gång ska 
gå att ro i land och att såväl yrkesverk-
samma logopeder som arbetsgivare och 
utbildningsanordnare kommer att vara 
nöjda med modellen.

Ulrika Guldstrand, ordförande för 
Svenska Logopedförbundet

Marika Schütz, ledamot i styrelsen, 
Svenska Logopedförbundet

Ylva Peilitz, ledamot i styrelsen, Svenska 
Logopedförbundet

Swedish Standards Institute 
(SIS) har av regeringen, inom 
deras satsning på bättre vård 
för våra mest sjuka äldre, fått i 
uppdrag att arbeta fram stan-
darder för kvalitet inom äldre-
boende och hemtjänst. 

En representant för Svenska Logoped-
förbundets styrelse deltar i arbetet som 
inleddes i juni i år och kommer att löpa 
under de närmaste två åren. Att på det här 
sättet använda SIS kunskap och specifika 
kompetens för ett arbete inom hälso- och 
sjukvård är ett för alla ingående parter 
nytt grepp. Arbetet i SIS följer ett strikt 
administrativt mönster och utförs i så 
kallade tekniska kommittéer.

Behoven ökar
Syftet med standarderna är framför allt att 
de ska underlätta upphandling och kvali-
tetsutvärdering av äldrevården. Det ökande 

SIS ska utarbeta standard inom äldrevården

antalet aktörer inom äldrevården leder till 
att kommunerna får ett ökat behov av att 
deras upphandlingar blir bra, att kunna 
jämföra aktörer med varandra, utvärdera 
den vård som ges och att biståndsbesluten 
som vården ska grundas på är av tillräckligt 
god kvalitet för att vården ska bli så bra 
och säker som möjligt.

De tekniska kommittéerna består 

av representanter för olika vårdyrken, 
patientföreningar, myndigheter, företag 
och organisationer som blivit kallade 
eller själva meddelat intresse för att ingå 
i arbetet. Hittills har arbetet omfattat 
konstituerande möten, brainstorming 
och en grovskiss av vad standarderna kan 
komma att omfatta. 

Påverka standarden
Syftet med att Svenska Logopedförbun-
dets representant deltar i arbetet är att i 
största möjliga mån påverka standarden 
mot ett högre mått av kompetensstyr-
ning i äldrevården. Med ett högre mått 
av logopedisk kunskap och kompetens 
närvarande inom kommunernas äldrebo-
ende och hemtjänst kan vården förbättras 
avsevärt, och de som är gamla och sjuka 
kan ges en bättre livskvalitet. Logopeder 
har mycket kunskap att erbjuda som på 
ett direkt sätt skulle ge många människor 
ett mycket bättre liv.
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Lundamaterialet framställdes 
i Lund under senare delen av 
sjuttiotalet. Den första versio-
nen gavs ut år 1975 och var då 
det första publicerade språk-
testet för språkstörda barn i 
Sverige. 

Materialet har därefter varit i f litigt bruk 
under 35 år. Det är ett formellt instrument 
för kartläggning och bedömning av barns 
expressiva språkliga förmåga, framför allt 
beträffande fonologi och morfologi samt 
i viss mån även syntax. Det kan användas 
för barn från ca 3 års ålder.

Lätt att använda
Vi har fått information om att Lundamate-
rialet fungerar utmärkt för screeningunder-
sökning i kliniskt bruk och det har också 
använts för forskningsändamål.  Materialet 

Uppdatering av Lundamaterialet

är lätt att använda och undersökaren får 
en god överblick över barnets språkliga 
utvecklingsnivå.  Därför har vi ansett det 
motiverat att göra en uppdatering. 

Den omarbetning vi nu har gjort innebär 
framför allt att några bilder och ord som 
inte längre är aktuella och välkända för 
barn har ersatts med nya. Ett varmt tack 
till alla logopeder, talpedagoger och speci-
alpedagoger som bidragit med värdefulla 
synpunkter för uppdateringen!

Data ska publiceras
En omfattande åldersnormering kommer 
att göras med det omarbetade Lunda-
materialet och data från denna kommer 
att publiceras och göras tillgängliga för 
dem som använder materialet i sin yr-
kesutövning.

Materialet kan nu beställas från Holm-
bergs tel 040-660 66 69. Blanketter 
finns att hämta utan kostnad på www.
holmbergs.com/sv/holmbergs-support/
lundamaterialet/  

   
Eva Holmberg   Harriet Stenkvist

Majblomman beviljar medel � ll projekt som sy� ar � ll a�  förbät-
tra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige genom a�  förebygga 
psykisk och fysisk ohälsa eller bota och lindra sjukdom och funk-
tionsnedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskn-
ingsprogram under uppbyggnad ges hög prioritet. 

Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva kommer � ll tals 
och projekt som inriktas på � llämpning av FN:s konven� on om bar-
nets rä�  gheter. Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 
2012-12-10. Blankett och mer information finns att hämta på 
www.majblomman.se fr. o. m. 2012-10-10.

Forskningsbidrag

Barns hälsa
Majblomman utlyser 1 miljon 
kronor per år i forskningsbidrag 
till samhällsvetenskaplig, peda-
gogisk och medicinsk forskning 
om barn och barns levnadsvillkor. 

Majblommans Riksförbund, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg.
Telefon 031 - 60 68 90. www.majblomman.se

n o r d i c

conference 13
a p h a s i a

Aphasia and participation in life
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Sedan snart 20 år är jag verk-
sam som logoped inom barn-
habiliteringen i Stockholm 
och har då främst arbetat med 
skolbarn med rörelsehinder. 
Ofta har jag har känt att fattas 
material och datorprogram som 
är enkla och visuellt tydliga 
men inte för barnsliga anpassa-
de för den målgrupp jag jobbar 
med.

För f lera år sedan började min dåva-
rande arbetskamrat, arbetsterapeut Sollan 
Fallman, och jag fundera på om det var 
möjligt att själva göra ett datorprogram 
riktat till våra elever. 

Vi sökte projektmedel från Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett 
par omgångar och det resulterade att vi 

fick medel att först göra programmet Mr 
Contact som tränar kontaktanvändande 
för skannande datorsystem och sedan Mr 
Map som tränar styrsätt och att hitta i 
ett dynamiskt system. 

Träna ljudande och röst
Då vi presenterade programmen för 
barnlogopederna i Stockholm kom det 

önskemål från dem om att vi skulle göra 
ett program för att träna både ljudande 
och röst.  Detta kände vi låg lite över 
vår horisont men efter ett tag började vi 
fundera på om det trots allt var möjligt att 
göra ett program för röstträning. Sollan 
och jag sökte återigen produktionsstöd 
från SPSM och fick det beviljat. Sollan 
stod som tidigare för all animering och 
den största delen av programmeringen. 
Tillsammans jobbade vi fram olika idéer 
om hur programmet skulle se ut.

Feedback från barnen
Under det år det tog att göra programmet 
har det kontinuerligt provats med en del 
av de elever jag och min logopedkollega 
Karin Sedagat Tellner har arbetat med. 
Vi har på så sätt hela tiden fått feedback 
på vad som har fungerat, vad barnen har 

Ett roligare program för elevernas röstträning
Marianne Bengtsson, leg logoped, habiliteringen vid Skanskvarnsskolan

Hålla ut. Tonhöjd
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Ett roligare program för elevernas röstträning
tyckt varit roligt eller tråkigt och försökt 
anpassa oss till det. 

Övningar med olika svårighetsgrad.
Resultatet blev programmet Mr Sound 
som på ett lätt och lekfullt sätt tränar olika 
röstfunktioner.  För enkelhetens skull har 
vi valt att kalla de olika områden man 
kan träna för låta, röststyrka och tonhöjd. 

Inom varje område kan man sedan välja 
mellan f lera övergripande övningar med 
olika svårighetsgrad.

Varje övning har i sin tur två eller f lera 
varianter som tränar samma sak för att 
det ska bli mer variation. Övningarna är 
uppbyggda så att man får visuell feedback 
som tydliggör hur man jobbar med rösten.

De enklaste övningarna inom varje 
område ger enbart återkoppling på det 
man gör, exempelvis i övningen ”Bara 
låta”, där skärmen fylls med fjärilar så 
länge man låter. 

En svårare fonationsövning inom områ-
det ”Låta” är övningen ”Hålla ut - pausera” 

som går ut på att Mr Sound eller ett skelett 
simmar mellan f lottar. Så länge man låter 
simmar han, men om man inte låter sjunker 
han. Man ska försöka att hålla ut ljudet 
tills han kommer till nästa f lotte innan 
man pausar och tar ett andetag. För att öka 
svårighetsgraden kan man välja mellan tre 
olika avstånd mellan f lottarna. För att bli 
extra motiverad kan man även välja tillval 
så att man får belöningsstjärnor om man 
lyckas hålla honom simmande ända fram.

Visuell feedback
Inom röststyrka börjar även här de enklaste 
övningarna med bara återkoppling, man 
får visuell feedback på hur starkt eller svagt 
man talar. Den svåraste röststyrkeövningen 
är att man ska kunna variera röststyrkan 
enligt en enkel bana.

Tonhöjdsövningarna var programme-
ringstekniskt svårast att få till men till 
slut blev det även här f lera övningar med 
olika svårighetsgrad från den enklaste 
med återkoppling till en bana där man ska 

styra genom att använda varierad tonhöjd. 
Då vi arbetat med programmet med 

olika barn har vi även sett att det har varit 
motiverade även till andra uppgifter. Till 
exempel har en del barn tyckt om att jobba 
med ordmobilisering genom att för varje 
sagt ord få skelettet att ta ett hopp framåt.  
En annan elev, som är känslig för starka 
ljud, har tyckt att det har varit jättebra att 
få visuell återkoppling på hur skillnaden 
mellan starka och svaga ljud kan se ut. 

Tydlig manual
Till programmet hör en tydlig manual där 
det står om de olika övningarna och de 
inställningar som kan göras för att bäst 
passa det barnet man jobbar med.

I avtalen som tecknades mellan SPSM 
och Habilitering & Hälsa överenskoms att 
tredje part säljer programmen. Vi själva 
har fått betalt för själva framställandet av 
programmen men tjänar inget på försälj-
ningen. Mr Sound finns sedan i höstas till 
försäljning av Hargdata. 

Tonhöjd Röststyrka
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Svenska Logopedförbundet 
(SLOF) hade glädjen att bjuda 
in logoped och Ph. D. Edythe 
Strand från The Mayo Clinic i 
Minnesota till en intensiv och 
välbesökt kursvecka på Dan-
deryds sjukhus med fokus på 
apraxi hos såväl barn som vuxna. 

 24-26 september deltog närmare 100 lo-
gopeder från olika håll i landet i en kurs 
med fokus på utredning och bedömning 
av talapraxi hos barn. 

intresse och entusiasm
Edythe Strand lyckades på ett självklart 
sätt skapa intresse och entusiasm hos 

åhörarna trots långa och faktaspäckade 
föreläsningar (ena dagen räknade vi till 
129 bilder i Strands presentation!). Hon 
lyckades med konststycket att skapa ett 
öppet klimat där interaktionen mellan 
föreläsare och auditorium bidrog ytterligare 
till kvaliteten. 

Den kliniska verkligheten
Strand har en fast förankring i den kli-
niska verkligheten och kunskapen hon 
förmedlar är absolut överförbar till svenska 
förhållanden. Vi fick dessutom höra de 
glädjande nyheterna att Edythe Strand står 
i kontakt med Anita McAllister, Kristina 
Hansson och Susanne Rex för att få till 
stånd en svensk version av en dynamisk 

bedömningsmodell efter Strands förebild, 
där även kollegor från Finland kommer 
att medverka.

Uppskattad workshop 
Barndelen av kursen avslutades med en 
mycket uppskattad workshop där några 
generösa kollegor delade med sig av fil-
made patientfall som vi sedan gemensamt 
planerade behandling för. 

Vi fick också tillfälle att prova på be-
handlingsgången i Dynamic Temporal and 
Tactile Cueing for speech motor learning 
(DTTC).  Frågor uppstod kollegor emel-
lan kring de varierande möjligheterna 
att erbjuda högintensiv behandling vid 
talapraxi på olika platser i landet, något 
som SLOF planerar att följa upp.

27 september hölls en kursdag med fokus 
på apraxi hos vuxna. Edythe Strands vecka 
i Stockholm avslutades med ett högre 
forskningsseminarium på Karolinska 
institutet, där ämnet som avhandlades 
var primär progressiv apraxi (primary 
progressive apraxia of speech).

Apraxikurserna arrangerades av Svenska 
Logopedförbundet i samarbete med Tal-
kliniken, Danderyds Sjukhus AB. SLOF:s 
kursansvariga Susanne Westerbring vill 
passa på att tacka Talkliniken för gott 
samarbete! 
Ylva Peilitz och Signe Tonér

Fokus på 
apraxi med 
Edythe Strand 

Närmare 100 logopeder från olika håll i landet deltog i en kurs med fokus på utredning och 
bedömning av talapraxi hos barn. Edythe Strand var en uppskattad föreläsare.
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Vi på enheten för Neurologopedi Sahlgrenska 
Universitetssjukhus har sedan ett år tillbaka ar-
betat i mindre grupper med att söka information 
om aktuell forskning inom bland annat talapraxi, 
demens, behandlingsmetoder vid afasi och oral-
motorikträning vid dysartri.

Vi identifierar kliniska frågeställningar som vi är intresserade av 
och granskar vetenskapliga artiklar, samlar evidens och klinisk 
erfarenhet bakom våra olika interventioner. 

Vårt arbete har bland annat resulterat i att vi startat ett kli-
niskt forskningsprojekt. 

Att förutse behov
Vi undersöker också på en akutstrokeavdelning om man redan 
i logopedens skattning av spontantal vid ankomstsamtalet kan 
förutse behov av fortsatt logopedisk rehabilitering efter det att 
patienten skrivits ut från avdelningen. 

Vi vidareutbildar oss inom två andra områden genom litte-
raturstudier, studieresor och genom att bjuda in gästföreläsare. 

Ska starta gruppträning
Två gruppers arbete har lett till att vi ytterligare provar ut 
bedömningsmaterial, ett inom funktionell kommunikation 
och ett inom talapraxi.  På vår öppenvårdsmottagning kom-
mer vi att starta gruppträning enligt ett koncept som visat god 
behandlingseffekt. 

Vårt arbete inom enheten ska leda fram till en väl underbyggd 
prioriteringslista för att våra interventioner ska följa best practice, 
bygga på klinisk erfarenhet och vara evidensbaserat. 

Vårt mål är att förbättra vården för våra patienter och att för-
dela våra resurser på bästa sätt. Vi har för avsikt att återkomma 
med närmare detaljer och att dela med oss av prioriteringslistan 
när den är klar.

Så arbetar enheten för Neurologopedi  
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

EN DEL AV VÅRDBOLAGET

Reagera söker logoped 
till vår klinik i Skärholmen:

Se annonsen på www.reagera.se under rubrik "Just nu". 
Upplysningar lämnas av: 
Enhetschef Birgitta Norèus 08-123 181 99 eller 
Logoped Erik Arvidsson 08-123 181 27

Annons_Logoped_120928:Layout 1  2012-09-28  14.33  Sida 1

Pröva på!
På logopedutbildningen i Uppsala finns flera  
positioner som universitetsadjunkt eller lektor  
under ett år, med ev. förlängning. Intresserade,  
kontakta margareta.jennische@neuro.uu.se, 
tel 018 4714748, alt. 018 4714747
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Monsunperioden har just börjat. 
Regnet öser ner utanför fönst-
ret och gatorna förvandlas till 
floder. Vattenflödet och nivån i 
den heliga floden Brahma Putra 
utanför sjukhuset ökar hastigt. 
Det är 39 grader varmt och den 
surrande fläkten i taket gör inte 
mycket nytta. 

I väntrummet sitter mängder av kvinnor i 
vackra sarier, män i jeans och skjorta och 

barn i alla åldrar. Många av barnen och 
även de vuxna har läpp-käk-gomspalt.  
Stämningen är förväntansfull och sam-
tidigt allvarstyngd och spänd. Många 
har rest långt och väntat i f lera timmar.

Speciella Operation Smile-bussar
Platsen är Guwahati Comprehensive Cleft 
Care Center, i te- och sidendistriktet As-
sam, i nordöstra hörnet av Indien, inklämt 
mellan Bangladesh och Nepal. Familjerna 
har färdats hit i speciella Operation Smile-

bussar som hämtat dem från Tezpurodi-
striktet, där de har blivit kontaktade av 
lokala hälsoarbetare i så kallade Outreach 
Programs. De har övernattat på sjukhuset 
och väntar nu på att få träffa centrets 
specialister för bedömning av spalten och 
ställningstagande om behov av kirurgi eller 
andra behandlingsåtgärder. Alla har fått 
en inplastad remsa med ett nummer runt 
handleden och en gul mapp, Screening 
Chart, med många blanketter, som ska 
fyllas i av bland andra plastikkirurgen, 

Liisi Raud Westberg, leg logoped, Stockholms Kraniofaciala Team, Karolinska universitetssjukhuset.

Nu ler livet mot Danila
Svenska läkare och logopeder volontärer i Operation Smile i Indien

Daniela är ett av de ungefär en kvarts miljon barn i världen som varje år som föds med någon typ av spalt. Av dessa bor 17 000 i västvärl-
den och får den vård de behöver. Resten, ca 233 000, har inte tillgång till behandling. 
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narkosläkaren, barnläkaren, tandläkaren, 
logopeden och en administratör. Varan-
nan dag screenas 35-45 patienter, som ska 
opereras dagen därpå.

Vi förstår varandras logopedspråk
Jag, som är logoped, har till uppgift att 
arbeta ihop med den lokala logopeden, 
Mitali. De första dagarna är jag observatör. 
Vi hinner med upp till 40 patienter på en 
dag ibland, men det innebär att vi bara 
ägnar ungefär 10 minuter åt var och en, 
plus den stund det tar att fylla i talbedöm-
ningsblanketterna och göra prioriteringar 
för olika åtgärder. 

Vi båda gläds och förundras över att 
vi förstår varandras logopedspråk så bra. 
Vi hör samma saker i patienternas tal 
och föreslår samma åtgärder, trots att vi 
är utbildade på olika kontinenter och har 
så olika språklig och kulturell bakgrund. 

Dagarna blir dock långa och Mitali har 
en och en halvtimmes bussfärd på gropiga 
vägar, oftast stående i en överfull buss 
framför sig, innan hon är hemma i sitt 
föräldrahem utanför staden. Hon är ganska 
nyutbildad och har studerat logopedi och 
audiologi i 8 år i Calcutta. På centret har 
hon jobbat sedan det öppnades för ett och 
ett halvt år sedan.

Vissa dagar kan hon dock inte ta sig till 
centret på grund av översvämmade vägar. 
Då är jag ensam om att bedöma talet på 
ett främmande språk, assamesiska, med 

hjälp av en tolk. Men hypernasal klang, 
nasalt luftläckage och artikulationssvå-
righeter går trots allt att bedöma utan att 
kunna språket. Några bilder med enkla 
ord, repetition av stavelser, räkna till tio 
på assamesiska och ett spegelprov är till 
god hjälp. Med en positiv inställning, gott 
humör och en massa flexibilitet går det bra. 
Man får helt enkelt gilla läget och inse att 
vi har det väldigt väl förspänt i Sverige. 

Retade för sin spalt
Många av föräldrarna och patienterna 
kan inte läsa eller skriva och barnen går 
ofta inte heller i skolan. Dels på grund 
av att de måste hjälpa till med familjens 
försörjning, dels för att de blivit retade 
för sin oopererade spalt. Många vuxna 
rapporterar också om svårigheter att få 
studera,  att få jobb och att bli gifta. Jag 
som inte är van att se så stora barn och 

En operation, som för-
ändrar ett barns liv för 
alltid, tar omkring en 
timme och kostar runt  
2 400 kronor.

Daniela fick hjälp av Operation Smile som i dag finns i drygt 60 länder och har över 5000 medicinska volontärer. Daniela opererades på 
Guwahati Comprehensive Cleft Care Center Indien där svenska läkare och logopeder arbetar som volontärer. 
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vuxna med ooperarede spalter, vänjer mig 
dock snabbt. Det är mycket intressant 
och tankeväckande att höra att så många 
vuxna med öppna spalter i gommen. De 
har visserligen har ett kraftigt hyperna-
salt tal som gör dem svårförståeliga, men 
förvånansvärt många har ändå har en bra 
artikulation.

Kirurgi eller annan åtgärd
När patienten har träffat alla specialister i 
tur och ordning, gått igenom hela screen-
ingprocessen och fått sin Screening Chart 
ifylld, blir han eller hon prioriterad för 
någon typ av kirurgi eller annan åtgärd, 
beroende på behovet och hälsotillståndet. 
I Guwahati får alla möjlighet till uppfölj-
ning, och man planerar för operationer 
och kontroller i f lera steg. Oftast börjar 
man med läppoperation, därefter go-
moperation inom något år och vid behov 

De svenska deltagarna 

Dr Ulf Hildingsson, barnanestesiolog 
på ALB Karolinska Universitets-
sjukhuset. 
Dr Petra Peterson, plastikirurg, Stock-
holms Kraniofaciala Team, Karolinska 
universitetssjukhuset.
Narkossjuksköterska Birgitta Trulson, 
Kristianstads lasarett,
Leg logoped Liisi Raud Westberg, 
Stockholms Kraniofaciala Team, 
Karolinska universitetssjukhuset.
Hittills i år har ett tjugotal svenska 
medicinska volontärer besökt och 
arbetat vid Guwahati Comprehensive 
Cleft Care Center. 

Volonärerna arbetar sida vid sida med lokala läkare. I teamet ingår bland andra kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor, 
tandspecialister, logopeder och lekterapeuter. 

fistelslutningar. Bentransplantationer, 
tandreglering och velofarynxoperationer 
görs inte än så länge, på grund av svårig-
heten att göra regelbundna uppföljningar. 
Ibland föreslår man avvaktan eller annan 
behandling först, till exempel vid andra 
sjukdomar, undernäring, infektioner, 
behov av tandutdragningar, kraftig karies, 
eller avvikande tal som kan förbättras 
med träning. 

Kavata barn
Patienterna som ska opereras övernattar på 
en speciell avdelning med sina anhöriga. 
Dagen därpå kommer de ombytta till ett 
Waiting Area och får i grupp instruktioner 
av en ”Child Life Specialist” om sövningen 
eller lokalbedövningen, samt får träna på 
att andas i mask. Jag såg små barn, cirka 
tre-fyra år, glatt delta i detta och sedan 
ta sköterskan eller doktorn i handen och 
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kavat traska iväg till operationsalen, utan 
mamma eller pappa, klättra upp på britsen, 
greppa masken och andas djupt.

Toppmodern utrustning
OT (Operation Theatre) är ett stort, 
luftkonditionerat rum med fem opera-
tionsbord och toppmodern utrustning, 
som är finansierad av Operation Smile 
och lokala myndigheter. Lokala indiska 
läkare arbetar tillsammans med volontärer 
från Operation Smile och opererationerna 
sker parallellt i samma sal, runt 25-35 per 
dag. Därefter transporteras patienterna till 
Recovery Room för uppvakning, där även 
de anhöriga får komma in när patienten 
har vaknat. Natten tillbringas sedan åter 
på den speciella vårdavdelningen, ibland 
med hela familjen i samma säng. Om 
inga komplikationer har inträffat, sker 
sedan läkarundersökning, utskrivning 

och hemtransport nästkommande dag. 
Hittills hade man genomfört nästan 6.000 
operationer på det 1,5 år som centret hade 
varit öppet. Jämför detta med att det i 
Stockholm län föddes 50 barn med någon 
typ av spalt år 2010. Därtill kom också 37 
utlandsadopterade barn.

Uppföljningar
Logopeden ägnar operationsdagen till att 
hålla korta terapisessioner med anhöriga 
och ibland också patienten, om matning, 
tal- och språkutveckling, talträning och in-
struktioner för hemträning. Uppföljningar 
sker inom någon månad vid återbesök 
på centret eller på så kallade Outreach 
Camps då personal från centret åker ut 
till distrikten.

Dagen därpå börjar det hela om igen 
med nya patienter från ett nytt distrikt 
som ska screenas.

Ssk Birgitta Trulson  i Recovery Room.

Operation Smile
finns i 60 länder
Operation Smile startades 1982 
av den amerikanska plastikki-
rurgen Bill Magee och hans fru 
Kathy som är sjuksköterska och 
socialarbetare.

Organisationens vision är att inget barn 
i världen ska kränkas eller tvingas leva 
undangömt på grund av en behandlingsbar 
ansiktsdeformitet. 

Operation Smile finns idag i drygt 
60 länder och har över 5000 medicinska 
volontärer. Fokus för verksamheten i 
Sverige är att samla in pengar till det 
internationella arbetet och att rekrytera 
svensk sjukvårdspersonal som volontärer. 
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Under Operation Smiles medicinska upp-
drag samlas volontärer från olika delar av 
världen för att operera barn som annars 
inte skulle ha fått någon hjälp. I teamet 
ingår bland andra kirurger, narkosläkare, 
sjuksköterskor, tandspecialister, logopeder 
och lekterapeuter. 

I varje land där Operation Smile arbetar 
etableras en lokal organisation som re-
kryterar medicinska volontärer, utbildar 
sjukvårdspersonal och samlar in medel. 
Organisationerna arbetar också med att 
sprida information till familjer som har 
barn med ansiktsdeformiteter.

Tillsammans med lokal personal
För att skapa ett erfarenhetsutbyte ar-
betar Operation Smiles volontärer alltid 
tillsammans med lokal personal under 
de medicinska uppdragen. I de länder 

Så kan du bidra

• Gå in på hemsidan www.opera-
tionsmile.se för att ge en gåva eller bli 
månadsgivare

• Gå in på insamling.operationsmile.se 
för att starta en egen insamling

• Sätt in en gåva på bankgiro 900-2221  
(Operation Smile har 90-konto och gran-
skas av Svensk Insamlingskontroll)

• Sms:a SMILE till 72980 för att skänka 
50 kronor

där det är möjligt genomför Operation 
Smile även lokala medicinska uppdrag 
där en majoritet av volontärerna är från 
det aktuella landet. Målet är att kunna 
erbjuda vård lokalt och i f lera länder har 
även kliniker där barn han få behandling 
året runt etablerats.

Operation Smile Sverige
Insamlingsstiftelsen  Operation Smile 
Sverige grundades 2010 och är en politiskt 
och religiöst obunden hjälporganisation. 

Operation Smile Sverige är en del 
av Operation Smile International, som 
sedan starten 1982 utfört över 200 000 
operationer för att hjälpa barn och ung-
domar med olika ansiktdeformiteter, 
främst läpp-käk-gomspalt. Dessa barn, 
som ofta haft problem att äta och tala 
och som kanske gömts undan eller stötts 

ut av omgivningen, har på detta sätt fått 
en ny chans i livet.

En operation, som förändrar ett barns 
liv för alltid, tar omkring en timme och 
kostar runt 2400 kronor.

I varje land där Operation Smile arbetar etableras en lokal organisation som rekryterar medicinska volontärer, utbildar sjukvårdsperso-
nal och samlar in medel. 
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Jitul, 6 år, hos logopeden Mitali.

Mammor som väntar.
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Datorbaserad fonologisk intervention för barn  
med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA)  
– effekter på fonologiska färdigheter

Cecilia Nakeva von Mentzer1, Björn Lyxell1, Birgitta Sahlén2,6, Malin Wass1, Magnus Lindgren2,3,  
Marianne Ors2, Petter Kallioinen4, Elisabet Engström5 & Inger Uhlén5. 
1Linnécentrum HEAD, Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings Universitet, 2Linnécentrum Cognition, Communication and Learning, Lunds 
universitet, 3Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet, 4Institutionen för Lingvistik, Stockholm Universitet & 5Karolinska Universitetssjukhuset och 
Karolinska Institutet, Stockholm, 6Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi, Lunds Universitet
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Children with mild to profound hearing impairment 
5, 6 and 7 years of age, thirty-two using cochlear im-
plants and/or hearing aids, and sixteen normal hearing 
children participated in a computer based phonological 
intervention study. 

The main design was a quasi-experimental design with 
three test sessions separated in time with four weeks. 
Each test session included tasks for phonological skills 
and letter knowledge. All children were asked to practice 
10 minutes per day. 

Results showed that children with HI displayed a hete-
rogeneous pattern of results with respect to phonological 
skills. Only 20 percent performed within the range of 
NH children; these were children with HA, except one 
child with CI/HA. 

Group comparisons at the first and last test session 
revealed that children with CI displayed difficulty with 
phonological working memory whereas children with 
HA showed less letter knowledge. Intervention revealed 
positive effects on accuracy of phoneme-grapheme cor-
respondence for all children and a significant positive 
change on phonological processing skills for children 
with weak initial phonological skills. 

Abstract

Barn med mild, måttlig och grav hörselnedsättning 
(HNS), i åldrarna 5, 6 och 7 år deltog i en datorbaserad 
fonologisk interventionsstudie. Trettiotvå barn använde 
cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA). Sexton 
barn med normal hörsel utgjorde kontrollgrupp. 

Studien hade en kvasi-experimentell design med 
tre testtillfällen. Varje testtillfälle ägde rum med fyra 
veckors mellanrum och omfattade prövning av fonolo-
giska färdigheter och bokstavskännedom. Alla deltagare 
informerades om att öva hemma 10 minuter per dag. 

Resultaten visade att barn med HNS uppvisade stor 
variation avseende fonologisk förmåga. Endast 20 procent 
presterade inom normalvariationen för normalhörande 
barn.  Dessa var barn med HA, undantaget ett barn 
med CI/HA. 

Gruppjämförelser vid första och sista testtillfället visade 
att barn med CI uppvisade svårigheter med fonologiskt 
arbetsminne, medan barn med HA hade svagare bok-
stavskännedom. Interventionen visade generell effekt 
på säkerheten i fonem-grafemkorrespondens, och en 
signifikant positiv förändring avseende fonologisk bear-
betningsförmåga hos barn med svagt initialt fonologiskt 
utgångsläge

Sammanfattning

Mellan 2010-2011 har det, i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 
Linköpings och Lunds universitet, genomförts en tvärvetenskaplig interventionsstudie för 
barn med CI och/eller HA i åldrarna 5, 6 och 7 år med syfte att träna fonologiska färdighe-
ter. Barn med normal hörsel har tjänat som jämförelsegrupp (von Mentzer et al., 2012). 

Ett övergripande syfte med studien har varit att studera barnen beteendemässigt och språk-
ligt och att analysera hur de centrala hörselbanorna hos barnen bearbetar ljud både före 
och efter träning. 

Jämte den här studien har det skrivits två kandidatuppsatser och en magisteruppsats vid 
logopedprogrammet i Linköping där samma design använts på olika grupper normalhörande 
barn (Aldenholt & Lekeberg, 2011; Andersson & Martikainen, 2012; Keranovic & Stengård, 
2011).

Inledning
Fonologiska färdigheter kan beskrivas som den förmåga vi har 
för att på olika sätt hantera det talade språkets ljudstruktur. 
Fonologiska färdigheter påverkar hur en individ utvecklas och 
fungerar i många olika kommunikativa sammanhang. Vi vet att 

de har en direkt påverkan på ordförrådsutvecklingen (Johnson 
& Goswami, 2010; Levelt, 2001; Ramus, 2001) och en indirekt 
påverkan på utvecklingen av berättande- liksom läs- och skriv-
förmågan (Asker-Àrnasson, 2011).

Kunskapen om utvecklingsmöjligheterna för hörselskadade 
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barn ökar. Likaså gör medvetenheten om 
deras språkliga begränsningar jämfört 
med typiskt utvecklade normalhörande 
barn (Cole & Flexer, 2012). I Sverige har 
detta bland annat skett genom tre nyligen 
publicerade avhandlingar vid Linköpings 
och Lunds universitet som behandlat 
kognition, läs- skriv och kommunikations-
förmåga hos barn med CI och/eller HA 
(Asker-Àrnasson; 2011; Ibertsson, 2009; 
Wass, 2009). Gemensamt för dem är att 
de konstaterar att barn/ungdomar med 
hörselnedsättning visar stor heterogenitet 
när det gäller språkliga förmågor. Wass 
(2009) fann att så gott som alla barn med CI 

som hon träffade hade varierande grader av 
svårigheter med fonologiskt arbetsminne. 
Fonologiskt arbetsminne motsvaras av den 
komponent som i Baddeleys arbetsmin-
nesmodell (2003) ”matar” det språkliga 
långtidsminnet med ny information och 
fungerar som en passage mellan ny och 
redan känd språklig information, i sam-
spel med den episodiska bufferten. Den 
episodiska bufferten ansvarar i sin tur för 
att integrera information dels från olika 
sinnesmodaliteter, dels mellan arbetsmin-
net och långtidsminnet (Baddeley, 2003). 
Fonologiskt arbetsminne testas vanligen 
med repetition av så kallade nonord, ord 

som utmärks av att de inte innehåller 
språklig mening och följaktligen är svårare 
att minnas (Gathercole, 2006).

Kärnan i budskapet från en mängd pu-
blikationer (Briscoe, Bishop & Norbury, 
2001; Gathercole, 2006; Mainela-Arnolds, 
Evans & Coady, 2010) är att fonologiskt 
arbetsminne har mycket stor eller avgö-
rande betydelse för språktillägnande i 
stort och ordförrådsutveckling specifikt 
(Gathercole, Hitch, Service & Martin, 
1997), såväl beträffande storlek och kva-
litet. Likaså associeras det med graden av 
detaljskärpa i ljudspecifikationen av den 
tankemässiga ”bilden” av orden, de så 

forskning

Barn med bilaterala CI Barn med bilaterala HA

 Baseline 1   Post Intervention Baseline 1 Post Intervention

N M      SD      R                  M      SD      R N M     SD     R M    SD       R

Ålder (mån) 11 77       11     34             79       11     34 15 75      12    32 76     12      32

Ravena (percentiler) 11 71       25     90        81       14     45 15 76      19    45 86     13      45

Fonologiska färdigheter

Fonologisk komposit (%) 11 60       11     35 64      13      39 15 65       9     28 72     11      32

Nonordsrep. (pcc) 11 42       15      55        51       14      49  15 55     14      52 61     15      53

Fonol. repr. (%) 11 90        9      30 ß94       6      21 15 90     10     32 96      6       24

Nonordsdiskr. (% korrekt)    11 57      17      50        60       20     62 15 72e    22     75 e84   14      37

Nonordsrep. (% korrekta ord) 11 1,9       3        8        4,9       4      68 15 7,2      8      21 17     14      76

Bokstavskännedom

Namn (%) 11 88      20      54          94       11      26 15 77     26     83 86    22      73

Ljud (%) 11 89      16      46       95        7       19 15 75      25    65 89    20      58

Benämning (%) 11 81      24      75 89       20      67 15 57     34      95 68    36      92

Tabell 1. Beskrivande statistik över alla barn, indelade efter tekniskt hjälpmedel

Noter: a, b = Nonordsrepetition (pcc och procent ord), visade en signifikant skillnad mellan normalhörande barn och de andra tre grupperna vid b1 och postintervention,  
c = Fonologiska representationer visade en signifikant skillnad mellan normalhörande barn och barn med CI/HA vid b1, d = nonordsdiskrimination, en signifikant 
skillnad noterades mellan NH barn och barn med bilaterala CI och mellan normalhörande barn och barn med CI/HA, e = nonordsdiskrimination, en signifikant skillnad 
noterades mellan barn med bilaterala HA och bilaterala CI, liksom mellan barn med bilaterala HA och barn med CI/HA vid b1 och postintervention, f = med indelningen 
i tre gupper: NH, CI och CI/HA, HA var skillnaden signifikant mellan barn med HA och de andra två grupperna postintervention.
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kallade fonologiska representationerna. 
Dessa är ofta mer varierande och otydliga 
hos personer med hörselnedsättning, något 
som gör att det fonologiska arbetsmin-
net oftare behöver hantera suddiga, ofta 
obegripliga språkliga enheter (Zekveld, 
Kramer & Festen, 2011). Studier har visat 
att fonologiska representationer i sin tur 
är tätt sammanvävda med utvecklingen 
av fonologisk sensitivitet, det vill säga 
förmågan att ref lektera kring språkets 
form, en nödvändig förutsättning för 
läs- och skrivinlärning (Knight, 2001). 

Med hänsyn till de hörselskadade 
barnens spridning, såväl geografiskt som 

beträffande fonologiska färdigheter, vill 
vi i föreliggande studie erbjuda datorba-
serad fonologisk intervention. Det skulle 
kunna vara ett möjligt sätt att minska 
belastningen för de här familjerna i form 
av resor till kliniken, och att förhindra 
framtida språkrelaterade problem.

Frågeställningar
• Hur ser fonologisk förmåga ut hos barn 
med CI och/eller HA?
• Fungerar datorbaserad fonologisk in-
tervention för hörselskadade barn och 
deras familjer?

• Förbättras barnens fonologiska fär-
digheter med datorbaserad fonologisk 
intervention?

Metod
Fyrtioåtta barn i åldrarna 5, 6 och 7 år 
har övat med ett datorbaserat fonologiskt 
träningsprogram: 32 barn med CI och/
eller HA och 16 barn med normal hörsel 
(von Mentzer et al., 2012). Programmet, 
vars främsta syfte är att öva fonemdif-
ferentiering, heter Graphogame och är 
utvecklat i Finland (Lyytinen, Erskine, 
Kujala, Ojanen, & Richardson, 2009). 

Barn med CI/HA Normalhörande barn

Baseline 1 Post Intervention Baseline 1 Post Intervention

M     SD    R M    SD     R N M      SD     R M      SD     R            Sig.

Ålder (mån) 72    10     24 74    10      24 16 77      12      35           80      13      36 n.s

Ravena (percentiler) 86    18     45 91      8      20 16 80      25      85 88      15      45 n.s

Fonologiska färdigheter

Fonologisk komposit (%) 52    19     46 62    18      38 82       9      30 86       8       31 <.001

Nonordsrep. (pcc) 41    21     50 49    24      68 16 81a      9      32           85b     9       28 <.01

Fonol. repr. (%) 84c  13     34 93      9      22 16 98        2       7 99,8   0,7       3 <.05

Nonordsdiskr. (% korrekt)    42   22      50 67     26     75 16 88d    19    62,5          92g    15      50 <.05

Nonordsrep. (% korrekta ord) 2,1   5,1    12 11    16      42 16 43c     15     54 55f     16      58           <.01

Bokstavskännedom

Namn (%) 85   12     33 95    11      27 16 93       9       23          99      2         8 n.sf

Ljud (%) 86   18     50 96     6       15 16 90      15      42         97      5       15 n.s

Benämning (%) 67    29     83 89    20      50 16 75      28      75   89     16       42 n.sf



22      Logopednytt  3 | 2012

Graphogame innehåller övningar som trä-
nar barnen att uppfatta och särskilja fonem, 
koppla ihop fonem med grafem och att läsa 
enkla ord. Den svenska översättningen är 
gjord vid Lunds universitet. Graphogame 
är ett etablerat träningsprogram som har 
använts i internationella studier (se, www.
graphogame.com). 

Barnen i studien rekryterades från hör-
selvården i Stockholm, Uppsala och Lund. 
De normalhörande barnen rekryterades 
från Uppsala- och Stockholmsområdet. 
Alla familjer har gett sitt samtycke till 
att delta i studien som är godkänd av 
forskningsetisk kommitté i Stockholm 
(dnr_2009/905-31/2). 

Barnen har genomgått testning av 
fonologiska färdigheter och ljud-bokstavs-
kännedom vid tre tillfällen med 4 veckors 
mellanrum. För att fastställa barnens fo-
nologiska utgångsläge, underlätta upptäckt 
av fonologisk förbättring över tid, och 
möjliggöra jämförelser mellan grupperna, 
slogs samtliga tester för fonologiska färdig-
heter ihop till en ”fonologisk komposit”. 
Den fonologiska kompositen utgjordes av 
sju olika mått avseende hur barnen pro-
ducerade ord och nonord liksom i hur de 
uppfattade och repeterade nonord. Barnens 
icke-verbala begåvning, generella och 
visuella arbetsminne, läsförmåga liksom 
hjärnreaktionspotentialer (Event-Related 
Potentials, ERP), mättes vid testtillfälle 
2 och 3 (Uhlén et al., pågående).

Den datorbaserade övningen med Grap-
hogame ägde rum i hemmet 10 minuter om 
dagen mellan testtillfälle 2 och 3. För att 
uppnå att barnen övade lika mycket togs 
regelbunden kontakt med familjerna via 
telefonsamtal, sms och mail. All övning 
(tidpunkt på dygnet, längd och antal rätt), 
registrerades på servern för Graphogame.

 

Resultat

Övningen
Alla barn fullföljde träningen. Den ge-
nomsnittliga övningstiden per dag uppgick 
till 7 minuter, vilket innebär ett totalsnitt 
på drygt 3 timmars träning. Jämförelser 
mellan hörselskadade och normalhörande 
barn gav inga signifikanta skillnader i hur 
länge eller korrekt de övade, men de äldre 

barnen nådde f ler nivåer och svarade mer 
korrekt.

Fonologiska färdigheter
När vi jämförde gruppernas fonologiska 
komposit fann vi signifikanta skillnader. 
Barnen med hörselnedsättning presterade 
genomgående lägre både före och efter 
intervention och spridningen var stor: 
endast 20 procent hamnade inom en 
standardavvikelse för de normalhörande 
barnens genomsnitt. Detta var barn med 
HA, undantaget ett barn med CI/HA. 
Genom variansanalys undersöktes barnens 
utveckling över tid och skillnader på 
respektive test för fonologiska färdighe-
ter mellan grupperna. Analysen visade 
att barn med CI visade lägre resultat på 
f lertalet tester av fonologiska färdigheter 
framför allt de med uttalad belastning av 
fonologiskt arbetsminne (se tabell 1).

För att upptäcka ytterligare möjliga 
skillnader mellan undergrupper bland de 
hörselskadade barnen, gjorde vi sedan en 
median-split i fonologiskt säkra/mindre 
säkra barn efter barnens initiala fonologiska 

komposit. Denna indelning avslöjade att 
ökningen av den fonologiska kompositen 
efter träning var signifikant för barn med 
svagt fonologiskt utgångsläge. Det betyder att 
fonologiskt mindre säkra barn förbättrade 
sin förmåga med träning, se figur 1.

Ljud-bokstavssamband
Alla barn visade en signifikant förbättrad 
förmåga att matcha ljud-bokstav med trä-
ning. Normalhörande barn och barn med 
CI visade genomgående en större säkerhet 
än barn med HA, se fotnot för tabell 1.

Diskussion
Undersökningen av de hörselskadade 
barnens fonologiska färdigheter visade 
stor spridning (Lyxell et al., 2009; Wass 
et al., 2010). Endast 20 procent presterade 
i nivå med normalhörande barn. Barn 
med förhållandevis starka fonologiska 
färdigheter var samtliga barn med HA 
och barn med relativt svaga fonologiska 
färdigheter var huvudsakligen barn med 
CI. Det omvända förhållandet observerades 

Figur 1. Fonologisk förändring efter träning i relation till initialt fonologiskt utgångsläge. Svart 
cirkel: normalhörande, kryss: barn med cochleaimplantat, triangel: barn med hörapparat.

forskning
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när vi jämförde barnens bokstavskännedom 
där barn med HA presterade signifikant 
lägre postintervention i förhållande till 
normalhörande och barn med CI som 
hade en jämbördig prestation. Ytterli-
gare gruppjämförelser bekräftar tidigare 
studier avseende CI-barnens specifika 
svårigheter med fonologiskt arbetsminne 

(Wass, 2009). Samtliga barn genomförde 
interventionen vilket innebär en metod-
utveckling då den underlättar att viktig 
träning av avgörande betydelse för barnens 
utveckling, kan åstadkommas hemma på 
ett relativt enkelt sätt (Lyytinen et al., 
2009). Interventionsstudien innebar även 
signifikanta träningseffekter på alla barns 

förmåga att matcha ljud-bokstav, en viktig 
förmåga för alla barn i de här åldrarna. 
Likaså utvecklade de fonologiskt mindre 
säkra barnen sina fonologiska färdigheter 
något som kan underlätta framtida språk- 
och läsinlärning (Johnson & Goswami, 
2010; Ramus, 2001). 
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