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Vi är logopeder – en engagerad, kompetent profession som brinner för våra patient-
grupper och för vårt yrke. Svenska Logopedförbundet vill fortsätta utvecklas och 
verka för jämlikt logopediskt omhändertagande och förbättrad logopedtillgång i hela 
landet. För att uppnå det arbetar vi med påverkansarbete för att få f ler logopeder i 
hela vårdkedjan och en generellt vidgad arbetsmarknad. 

Sedan DIKs kongress 2009, då samtliga delföreningar utom Svenska Logopedförbun-
det avvecklades, har diskussioner förts mellan DIK och Svenska Logopedförbundets 

styrelse kring hur arbetet med professionsfrågor ska 
utformas. Sedan kongressen 2012 har DIK tydligt 
signalerat att Svenska Logopedförbundet behöver 
läggas ner för att DIK ska kunna driva logopedfrågor. 
Logopeder skulle då helt företrädas av DIK, vars pro-
filfrågor inte berör logopedprofessionens kärnfrågor.

Svenska Logopedförbundets styrelse arbetar för största 
möjliga medlemsnytta. Därför har vi under våren 
fört givande diskussioner med fackförbundet SRAT 
angående möjligheten att f lytta vår fackförbundstill-
hörighet dit. SRAT är ett förbund för Akademiker 
inom hälsa, kommunikation och förvaltning som 
ingår i SACO och i Akademikeralliansen. Förbun-

det är uppdelat i delföreningar och företräder f lera vård- och hälsoprofessioner. I 
SRAT finns utmärkta förutsättningar att driva logopediska kärnfrågor med hjälp 
av förbundets upparbetade kontakter. 

Svenska Logopedförbundets nästa förbundsmöte äger rum redan i januari 2014. 
Förbundsdelegaterna har mandat att ta ställning i den angelägna frågan om Svenska 
Logopedförbundets inriktning och framtid. Från styrelsens sida hoppas vi att denna 
fråga ger upphov till intressanta diskussioner på våra olika arbetsplatser så att vi kan 
fatta ett väl underbyggt beslut. 

Välkomna med era frågor, tankar och åsikter!

ledare

Därför 
har vi fört 
diskussioner 
med SRAT om 
möjligheten 
att flytta vår 
fackförbunds
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4 Tema Dysfagi
 på sidan 4 börjar det här numrets 

tema om dysfagi, ät- och sväljsvå-
righeter. Margareta gonzalez Lindh 
rapporterar från en stor konferens i 
barcelona. Hon anser att svenska 
logopeder måste börja använda de 
mätinstrument som finnas och ger 
exempel på sådana. temat handlar 
bland annat också om bristande 
kompetens inom åldringsvården, 
om vikten av munhygien och om 
hur man i Malmö har stor erfaren-
het av röntgen för att upptäcka 
sväljsvårigheter.  

18 Produktionskrav
 en tumören tvingade Lars reis lära 

sig vad afasi innebär. Han berättar: 
”Jag kunde inte läsa, jag kunde inte 
skriva, och jag kunde inte tolka ord. 
Jag tvingades att lära mig om afasi 
och vad det innebär. 

4

18

20

20 Selektiv mutism
 det är vanligt att barn med selektiv 

mutism pratar obehindrat hemma, 
men är tysta på förskolan eller i 
skolan. det är vanligt att barn med 
selektiv mutism även har språkliga 
svårigheter, vilket gör det viktigt 
för logopeder att förstå och kunna 
hantera tillståndet.   

22 Elever med dyslexi 
I dag vet vi att man absolut inte 
kan sätta likhetstecken mellan 
funktionsnedsättningen dyslexi 
och att ha svårt att lära. Ändå blir 
skoltiden ofta ett långt lidande för 
dessa elever och Skolverkets nya 
nationella prov ökar nu på detta 
lidande. elever med dyslexi förned-
ras fortfarande och får stå där med 
dumstruten på huvudet, anser leg 
logoped ulla föhrer och lågstadie-
läraren Helene bross.

Innehåll # 2 | 2013

Fokus på dysfagi
I detta nummer av Logopednytt lägger 
vi stort fokus på dysfagi. ett svårt ämne 
enligt många, där man märker att det 
saknas kunskap och rutiner i flera steg 
av vårdkedjan. I ett försök att standar-
disera vården för patienter med dysfagi 
höll european Society for Swallowing 
disorders (eSSd) en konferens i barce-
lona förra hösten. Margareta gonzales 
Lind rapporterar från denna på s.5. Ma-
rika Schütz skriver på s. 8 om kunskaps-
luckor om dysfagi inom äldrevården och 
hur dessa luckor kan fyllas med hjälp av 
utökad logopedisk närvaro i primärvår-
den och kommunal verksamhet. 

på s. 10 skriver Åsa Mogren om sali-
vens och en god munhälsas betydelse 
för att slippa infektioner och inflammatio-
ner i samband med dysfagi. 

utöver artiklar om dysfagi kan man 
även läsa om selektiv mutism och hur 
viktig en tidig upptäckt och intervention 
är för barnets fortsatta språkutveckling. 
Amelie grape och Carina engström 
skriver om detta på s. 20.

detta nummers forskningsartikel 
handlar om huruvida nonordsrepeti-
tion fungerar bra som klinisk markör vid 
den språkscreening som görs på bVC i 
fyraårsåldern. Artikeln hittar ni på s. 24 
och är skriven av Kristina Hansson och 
Ann Lavesson. 

nästa nummer av Logopednytt har 
som tema universiteten. Vi hoppas kun-
na presentera vilken logopedisk forsk-
ning som bedrivs vid de olika lärosätena, 
och hur landets logopedutbildningar 
profilerar sig. dessutom är studenter 
varmt välkomna att skicka in populärve-
tenskapliga artiklar om sina uppsatser på 
olika nivåer! 

Vi på redaktionen vill även passa på 
att önska en trevlig sommar! 

Simon Sundström och 
Patrik Åhlund
Redaktörer
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Min personliga reflektion

Vi måste  
börja använda  
de skalor och  
mätinstrument 
som finns
Sverige är inte ensamt om att sakna 
riktlinjer och standardiserade un-
dersökningsprotokoll för dysfagi 
som borgar för lika vård i landet. 
De ”position statements” som ESSD 
nu har arbetat fram är ett stort steg 
framåt i processen och dess ambition 
är att fortsätta arbetet inom bland 
annat pediatrisk dysfagi. 

Min personliga ref lektion är att 
vi omedelbart måste börja använda 
de skalor och mätinstrument som 
finns, till exempel FOIS, Rosen-
beks Penetration–Aspiration Scale 
och MASA – även om det ännu 
inte finns svenska översättningar. 

Ett möjligt sätt att nå detta är att 
dysfagiansvariga och handledare 
på landets olika logopedprogram 
diskuterar ESSDs rekommenda-
tioner och kommer överens om ett 
nationellt breddinförande.

Margareta gonzalez lindh

Styrelsens målsättning med denna andra 
konferens man arrangerar på lika många 
år, var att lägga en grund för riktlinjer 
för dysfagipatienters diagnosticering och 
behandling som kan accepteras och följas 
av alla medlemsländer. 

Ett antal ”position statements” hade 
förberetts av en expertgrupp, och dessa 
fick sedan auditoriet diskutera igenom 
för att slutligen acceptera som konsensus 
genom röstning. Dessa position state-
ments godkändes också i sin slutversion 
av Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i les Balears, Instituto de Sa-
lud Carlos III, CIBERehd Agència de’ 
Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, 
och European Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition (ESPEN).

Generella uttalanden
Expertpanelen gjorde först några generella 
uttalanden där man fastlog att

– Tillförlitliga, validerade instrument 
måste användas i screening, bedömning, 
diagnosticering och behandling av oro-
faryngeal dysfagi.

– WHOs International Classification 
of Diseases (ICD) och International 
Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) måste finnas med i 
journalföringen på varje patient.

– Den medicinska personal som är in-
volverad i dysfagipatienten ska ha särskild 
utbildning.

– Dysfagi kräver ett multiprofessionellt 
team.

– Internationella, generaliserbara defi-
nitioner och termer och standardisering 
av kostkonsistenser och konsistensanpass-
ningar för f lytande och fast mat behöver 
fastställas snarast.

Första screening inom två timmar
Gällande standardisering av kliniska 
metoder för screening och bedömning 
av orofaryngeal dysfagi (OD), enades 
man om att en klinisk screening är en 
bedömning som identifierar patienter 
som riskerar OD och att syftet är att 
avgöra om patientens sväljförmåga är 
nedsatt och en mera detaljerad bedömning 
indicerad. Den kliniska sväljscreeningen 
kan utföras av avdelningspersonal eller 
medicinsk personal med grundläggande 
träning i screeningprotokollet och bör på 
strokepatienter göras inom två timmar från 
ankomsten till sjukhuset. Denna första 
screening bör vidare vara icke-invasiv, lätt 
att utföra och vara begränsad till vatten. 
Den ger ett binärt svar: ja eller nej. I de 
svenska strokeriktlinjerna har man valt 
att rekommendera SSA – Standardized 
Swallowing Assessment. 

Fördjupad bedömning inom två dagar
Den kliniska bedömningen (assessment) 
utförs i de f lesta deltagarländerna av 
logoped och definieras som en utförlig 

Europa 
mot dysfagi
Rapport från European Society for Swallowing 
Disorders (ESSD) konferens i Barcelona

Margareta Gonzalez Lindh. Leg logoped Gävle sjukhus,  
margareta.gonzalez.lind@lg.se

Under parollen ”Ett förenat Europa mot dysfagi” möttes kliniker 
och forskare från hela Europa, delar av Asien samt Brasilien i ett 
höstvackert Barcelona i oktober för att under tre intensiva dagar 
diskutera, reflektera, argumentera och nätverka. 
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bedömning av hur effektiv och säker pa-
tientens sväljning är. Syftet är att bedöma 
grad av svårighet och tänkbara orsaker till 
denna. Den fördjupade sväljbedömningen 
bör göras inom två dagar Man rekom-
menderar även här att testbolus i första 
hand är vatten för att vid behov utökas till 
andra konsistenser och att pulsoximetri 
eller andra validerade metoder används 
under bedömningen för ytterligare infor-
mation om patientens status. Penetration-
aspiration av saliv är en stark prediktor för 
respiratoriska komplikationer. I England 
pågår en diskussion om huruvida det är 
indicerat att sätta in profylaktisk antibio-
tikabehandling på de patienter som har 
en nytillkommen konstant aspiration av 
saliv och tunnflytande.

Mätinstrument och skalor
Logopeden bör i sin bedömning analysera 
den orala fasen av sväljningen, dra slutsatser 
om den faryngeala fasen samt försöka få 
en uppfattning om patientens förmåga att 
skydda sina luftvägar. 

För att bedöma graden av svårighet 
kan till exempel The Mann Assessment 
of Swallowing Ability (MASA), som är 
standardiserat för strokepopulationen, 
användas. Det används redan i England 
och har översatts till bland annat tyska. 
Vid den europiska strokekongressen i Lis-
sabon 2012 nämndes testets höga kvalitet 
av engelska neurologer. 

Eat-10 är ett protokoll utformat för att 
patientens subjektiva sväljsvårigheter ska 
upptäckas. Det har översatts till svenska av 
logoped och med. dr.  Margareta Bülow, 
och kan beställas från Nestlé. 

För att gradera patientens sväljfunktion 
kan exempelvis Functional Oral Intake 
Scale (FOIS) användas. Det är en sjugradig 
skala utarbetat av Crary, Mann och Groher 
(2005), där  nivå 1 = noll per os, nivå 2= 
”tube dependent with minimal attempts 
of food and liquid” (vilket jag översätter 
som att all näring ges via naso-gastrisk 
sond med mycket försiktig sväljträning) 
och så vidare.

En fullständig sväljbedömning
Den logopediska journalen ska innehålla 
anamnes och neurologisk bedömning av 
kranialnerv 5, 7, 9, 10, 11 och 12. Det är 

Belafsky et al. Validity and Reliability of the 
Eating Assessment Tool (EAT-10). Annals 
of Otology, Rhinology and Laryngology, 
2008; 117 (12): 919-924.

Crary, M., Carnaby Mann, C., Groher, 
M. Initial Psychometric Assessment of a 
Functional Oral Intake Scale for Dysphagia 
in Stroke Patients.

European Society for Swallowing Dis-
orders: Position Statements and Meeting 
abstract. Dysphagia ISSN: 1432-0460 
(online).

Referenser

också viktigt att inkludera patientens 
andningsstatus i den generella delen av 
rapporten.

En fullständig sväljbedömning innebär 
att man i den orala fasen bedömer tung-
ans rörelseomfång och styrka, eventuell 
dregling och frånvaro eller närvaro av ett 
rotatoriskt tuggmönster.  

I den faryngeala fasen bedöms larynx 
rörelseomfång och hastighet genom pal-
pation, samt eventuell närvaro av nasal 
regurgitation. Larynxstatus kommenteras 
också genom notering om hostförmåga, 
harklingar och eventuell röstpåverkan. 

Liksom övrig medicinsk personal bör 
logopeden ref lektera över patientens 
nutritionsstatus och rapportera tecken 
på malnutrition. 

Slutligen ska tydliga rekommendationer 
lämnas om vad patienten klarar och inte 
klarar avseende intag per os. I vilken form 
(om alls) hen kan ta mediciner bör tas upp, 
liksom en prediktion av huruvida patienten 
kan försörja sig per os eller behöver stöd 
i form av dropp eller sond. Att klara av 
att säkert svälja en konsistens och att orka 
göra det i tillräcklig mängd går inte alltid 
hand i hand.

Sensorik i mun och svalg
Fortfarande vet vi mycket lite om hur vi 
ska testa sensorik i mun och svalg och hur 
långtgående slutsatser vi kan dra av vad vi 
finner. Idag testas inte sensoriken alltid i 
de kanadensiska och amerikanska sväljbe-
dömningsprotokollen, medan vi i Sverige 
och till exempel Australien oftast testar 
närvaro eller frånvaro av kväljref lexen. 

Avsaknad av denna innebär inte påverkan 
på själva sväljförmågan, men kan däremot 
påverka sväljsäkerheten.

Alla patienter som löper risk för OD, som 
neurologiska och multisjuka geriatriska 
patienter, bör hållas fastande eller noll per 
os till dess deras sväljning har screenats. 
Detta bör ske så snart patienten är vaken. 

Kongressens rekommendationer
Kongressen röstade fram rekommenda-
tioner på en mängd punkter, bland annat 
för standardisering av instrumentella 
bedömningar (sväljröntgen och FUS), för 
lungkomplikationer som aspirationspneu-
moni, för nutrition och för medicinsk, 
kirurgisk och rehabiliterande behandling 
(t.ex. oralmotorisk träning). 

I tidskriften Dysphagias nästa num-
mer, som utkommer i juni, finns alla 
rekommendationer att läsa i sin helhet. 
Onlineversionen finns tillgänglig från 
den 27 april i år.  Även ESSDs hemsida 
www.myessd.org uppdaterar kontinuerligt 
sin information och mycket av den finns 
tillgänglig även för icke-medlemmar. 
Här kommer man så småningom också 
att publicera alla riktlinjer.

logopeden bör i sin 
bedömning analysera 
den orala fasen av 
sväljningen, dra slut
satser om den farynge
ala fasen samt försöka 
få en uppfattning om 
patientens förmåga att 
skydda sina luftvägar. 

tema dysfagi
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MASA (Mann, 2002) är en 
standardiserad bedsidebe-
dömning av sväljförmåga och 
aspirationsrisk hos patienter 
från 18 års ålder. Det är ett 
lättadministrerat, icke-invasivt 
och heltäckande test där un-
dersökaren förutom tillgång 
till patientens journal behöver 
tungspatel, handskar, ficklam-
pa, vatten och eventuellt andra 
matkonsistenser. 

Undersökningen täcker 24 kliniska punk-
ter och är uppdelad i tre större områden: 

• utvärdering av motoriska och sen-
soriska aspekter av sväljningen genom 
bland annat en grundläggande krani-
alnervsundersökning och utvärdering 
av kognitiva funktioner som är av vikt 
för säker sväljning (t.ex. medverkan, 
språkförståelse). 

• en funktionell sväljbedömning
• riskbedömning och kostrekom-

mendationer

Graderas och poängsätts
Varje punkt graderas enligt svårighetsgrad 
och poängsätts. Efter genomförandet 
räknas poängen ihop och maxpoäng 200 
= inga svårigheter alls. Aspirationsrisk 
uttrycks som: uttalad, trolig, möjlig el-
ler inte trolig (eng. definite, probable, 

Mann, G., & Hankey, G.J. (2001). Initial clinical and demographic predictors of swal-
lowing impairment following acute stroke. Dysphagia 16, 208-215.

Mann, G., Hankey, G.J., & Cameron, D. (1999). Swallowing function after stroke: 
prognosis and prognostic factors at 6 months. Stroke, 30: 744-748.

Langmore, S.E., & Logemann, J.A. (1991).  After clinical bedside swallowing examina-
tion: what next? American Journal of Speech –Language Pathology (sept) 13-19.

Ott, D.J., Hodge, R.G., Pikna, L., Chen, M. & Gelfand, G. (1996). Modified Barium 
Swallow: clinical and radiograph correlation and relation to feeding recommendations. 
Dysphagia 11 93-98.

Referenser

MASA Score Cutoff for Severity Groupings of Dysphagia and Aspiration

Severity 
grouping

MASA score 
– dysphagia

MASA Score 
- aspiration

No abnormality detected ≤ 178-200 ≤ 170-200

Mild ≤ 168-177 ≤ 149-169

Moderate ≤ 139-167 ≤ 148

Severe ≤ 138 ≤ 140

possible, unlikely). Normativa data finns 
för patienter som insjuknat i sin första 
stroke, men författaren håller för troligt 
att testet kan administreras även på andra 
patientgrupper med dysfagi.

Skapats av Giselle Mann
MASA har skapats av logoped Giselle 
Carnaby Mann, docent vid Department 
of Behavioral Science &  Community 
Health, University of Florida. Hen-
nes forskningsfokus är rehabilitering av 
sväljsvårigheter efter stroke eller huvud-
halscancer och hon har varit involverad i 
f lera multicenterstudier.

Dr. Jay Rosenbek, Department of 
Communicative Disorders, College of 
Public Health & Health Professions, 
University of Florida (som utvecklat the 
penetration-aspiration scale) skriver i 
förordet till testmanualen att den kliniska 
bedsidebedömningen varit föremål för 
intensiva diskussioner bland ledande 

kliniker och forskare under senare år. 
Vissa menar att den kliniska (fördjupade) 
bedsidebedömningen inte är mer än en 
screening och enbart ger en grov indika-
tion på eventuellt nedsatt sväljförmåga, 
medan andra menar att den information 
en fördjupad bedsidebedömning ger kan 
stå självständigt och inte alltid behöver 
valideras av en instrumentell bedömning. 
Rosenbek menar att sanningen kanske lig-
ger någonstans där emellan, men tack vare 
den extensiva psykometriska testning som 
gjorts under utarbetningen av MASA har 
dysfagilogopeden fått ett reliabelt verktyg 
för att utvärdera sina data och riskbedöma 
patienter med neurogen dysfagi.

Kan beställas
Testet är en del av Singular’s Dysphagia 
Series och kan beställas från Delmar 
Cengage Learning.

Margareta Gonzalez Lindh

MASA är ett lättadministrerat  
icke-invasivt och heltäckande test



8      Logopednytt  2 | 2013

Socialstyrelsen gjorde 2012 en 
översyn av geriatrik och geron-
tologi. Utredarna konstaterade 
att det finns stora kompetens-
brister när det gäller vård och 
omsorg om äldre. I samarbete 
med Svenska Logopedförbun-
det tog Socialstyrelsen fram 
förslag till hur en satsning på 
ökad logopedisk kompetens 
kan utformas. 

Idag träffar vi logopeder de geriatriska 
patienterna främst inom slutenvården och 
polikliniskt på logopedmottagning. De 
allt kortare vårdtiderna på sjukhusen har 
resulterat i att insatser ofta inte har hunnit 
göras innan personen blivit utskriven till 
eget eller annat boende. Rehabiliteringen 
blir bristfällig när patienter, anhöriga och 
personal inte får den hjälp och den hand-
ledning de behöver kring kommunikation 
och svårigheter att äta och svälja. Brist på 
logopedisk kompetensen inom primärvård, 
hemrehabilitering och inom kommunali-
serad vård har skapat en allvarlig situation 
där funktionsnedsättningar inom kom-
munikation och ät- och sväljfunktion inte 
uppmärksammas (Vårdalinstitutet, 2005).

Viktig del av ett värdigt liv
Rätten till kommunikation och ett säkert 
ätande är en stor och viktig del av ett vär-
digt liv. Rehabilitering och träning inom 
geriatrisk verksamhet lägger alltför mycket 
fokus på kroppsliga funktioner, och det 
föreligger stora brister vad gäller tillgång 
till träning av kognitiva funktioner såsom 
kommunikation och minne.

Sväljningsdysfunktion är vanlig och 
av stor betydelse hos äldre. Dysfagin 
negligeras ofta och det är mycket vanligt 
att svårigheterna uppmärksammas först 

Okunskap inom äldrevården 
om ät- och sväljsvårigheter 
Marika Schütz, Svenska Logopedförbundet, marika.schutz@dik.se

mellan 2 och 6 dagar vid varje tillfälle – 
till en total vårdkostnad av 61 500 kronor. 
Majoriteten av dysfagipatienterna inom 
akutsjukvården hamnar i kategori 1 enligt 
riksdagens prioriteringsskala. 

Ökar drastiskt för äldre patienter
Statistik visar att diagnosen aspirations-
pneumoni (J.69) har en medelvårdtid på 
9,32 dagar i alla åldrar, och antalet dagar 
ökar drastiskt för äldre patienter, med upp 
till över 900 dagar. 

Drygt 50 patienter dör varje år till 
följd av sin aspirationspneumoni. Den 
redovisade statistiken gäller endast de 
fall av pneumoni som kodats som aspi-
rationspneumoni enligt ICD- 10, och här 
finns ett stort mörkertal då de f lesta aspi-
rationspneumonier kodas som pneumoni 
UNS (Kjellin, 2005).

För att öka logopedisk kompetens 

när de äldre hamnar på sjukhus eller an-
nan institution. Dysfagiförekomsten på 
sjukhus och sjukhem med äldre patienter 
har beräknats till upp till 50 procent av 
de intagna. Förekomsten är ännu högre 
hos dem som är riktigt gamla, det vill 
säga över 85 år (Ekberg, 2004). Så många 
som 80–85 procent av de äldre boende 
på sjukhem uppvisar problem med att 
äta (Sandin, 2005). Då dysfagin inte 
uppmärksammas löper den äldre risk att 
drabbas av livshotande tillstånd, såsom 
aspirationspneumoni och avmagring. 

Vårdkostnader
En referensgrupp har tagit fram vård-
kostnader för patienter som vårdades för 
aspirationsorsakad pneumoni på Karo-
linska Universitetssjukhuset i Huddinge 
under 2003. En av patienterna vårdades 
upprepade gånger vid Neurologkliniken – i 

Dysfagiförekomsten på sjukhus och sjukhem med äldre patienter har beräknats till upp 
till 50 procent av de intagna.

tema dysfagi
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Ekberg, O. (2004). The geriatric pharynx and 
esophagus. In: O. Ekberg (Ed.): Radiology 
of the pharynx and the oesophagus, Ch 
9, pp 207-216, Springer. 

Eriksson A. & Hejdström A. (2011). Före-
komst av tal-, språk- och sväljsvårigheter på 
geriatrisk avdelning, Linköping: Linköpings 
universitet, Institutionen för klinisk och 
experimentell medicin.

Hertegård, S. (2005). Fokusrapport Dysfagi, 
Stockholms läns landsting, FORUM för 
Kunskap och gemensam Utveckling. 

Kjellin, O. (2007). Sväljningsröntgen, 
Aspirationsstatistik och manual för radio-
loger, föreläsningskompendium, hämtat 
2012-01-16 , http://www.ltkronoberg.
se/HoS/HoS-personal/Vardprogram/
Lokala-vardprogram/Dysfagi/ 

Larsson, M. & Rundgren, Å. (2003). Geria-
triska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Sandin, E., KC-Kompetenscentrum (Rap-
port 36 ISSN: 1650-884X December 2005).

För mer information om Socialstyrelsens 
rapport ”Ökad kompetens inom geriatrik 
och gerontologi – förslag till utformning 
och genomförande”, gå till www.social-
styrelsen.se/publikationer2012/2012-

Så många som  
80–85 procent  
av de äldre boende  
på sjukhem uppvisar  
problem med att äta 

Referenser

inom geriatrik och gerontologi är det 
viktigt att stärka vårdkedjan och skapa 
f ler logopedtjänster inom primärvård 
och kommunal verksamhet. En stor och 
viktig del av det logopediska arbetet på 
äldreboenden är att utreda, behandla och 
handleda sväljsvårigheter. Logopeden kan 
även öka kompetens och medvetenhet gäl-

lande kommunikationssvårigheter, ät- och 
sväljsvårigheter hos övriga personalgrup-
per i verksamheterna genom teammöten, 
handledning och utbildning. 

Anordna fler kurser
Ytterligare strategiska åtgärder för ökad 
geriatrisk logopedisk kompetens inom 

äldreomsorg och primärvård är att an-
ordna f ler fristående avancerade kurser 
på universiteten, samt att avsätta sär-
skilda medel för kvalitetsutveckling och 
patientnära forskning för logopeder och 
andra yrkesgrupper inom äldreomsorg 
och primärvård. 
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Munhälsans betydelse vid dys-
fagi har uppmärksammats mer 
och mer under de senaste åren. 
Den orala hälsan försämras av 
oral dysfagi och dålig oral hälsa 
kan vara livsfarligt för personer 
med aspirationsrisk. Risken är 
stor att de bakterier som finns i 
munnen ska orsaka en infektion 
eller inflammation i lungslem-
hinnan om saliven aspireras.

I december 2012 anordnades en fokusdag 
på Mun-H-Center om den orala hälsans 
betydelse vid dysfagi. Såväl sjukvårds-
personal som tandvårdspersonal deltog i 
dagen både som publik och föreläsare. En 
tvärprofessionell utbildningsdag utifrån 
alla aspekter. 

Professor Olle Ekberg, logoped Mar-
gareta Bülow, övertandläkare Birgitta 
Bergendahl, övertandläkare Madeleine 
Wertsén och tandhygienisterna Char-
lotte Karlsson, Mia Zellmer och An-
nette Carlsson föreläste under dagen. 
En sammanfattning av föreläsningarna 
finns på Mun-H-Centers hemsida www.
mun-h-center.se. 

Saliven har stor betydelse
Saliven har stor betydelse för en god 
munhälsa. Om man inte tuggar avtar 
salivproduktionen och spottkörtlarna 
minskar. Saliven har en buffrande och 
smörjande effekt som är viktigt både för 
sväljningen och för munhälsan. Det är 
därför viktigt att man fortsätter med oral 
stimulering även för patienter som får sin 
huvudsakliga näring via PEG. 

Forskning visar att personer med funk-
tionsnedsättning och kronisk sjukdom har 
sämre tandstatus än befolkningen som 
helhet. En studie i Jönköping av tandsta-

God munhygien viktig 
i samband med dysfagi

Åsa Mogren, leg logoped, Mun-H-Center, 
Göteborg, asa.mogren@vgregion.se

Saliven har stor betydelse för en god munhälsa. Saliven har en buffrande och smörjande 
effekt som är viktigt både för sväljningen och för munhälsan. 

tema dysfagi
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tus och salivsekretion hos patienter med 
sväljningssvårigheter har visat att det är 
viktigt att dessa patienter remitteras till 
tandvården för undersökning, utvärdering 
av tandstatus och salivfunktion och i vissa 
fall oral rehabilitering. 

Ökad kariesrisk
Om det föreligger en oralmotorisk funk-
tionsnedsättning påverkas ofta förmågan 
att göra rent i munnen efter måltid. Det 
resulterar i högre sockerkoncentration 
och förlängd sockerelimination, vilket 
påverkar syraproduktionen i dentalt plack 
och ger därmed ökad kariesrisk.

Dessutom förändras oftast kostvanorna 
vid en oralmotorisk funktionsnedsätt-
ning. Man kanske väljer mat som är mer 
lättuggad och mjuk vilket innebär mat 
som lättare klistrar sig fast vid tänder och 
slemhinna och har en lång retentionstid i 
munhålan. Båda dessa faktorer – nedsatt 
förmåga till rengöring i munhålan och 
mjuk mat – medför att personer med 
oralmotoriska funktionsnedsättningar 

”Oral hälsa är en del av 
den allmänna hälsan 
och bidrar till fysiskt, 
psykiskt och socialt 
välbefinnande med 
upplevda och fullgoda 
orala funktioner satta 
i relation till individens 
förutsättningar samt 
frånvaro av oral sjuk
dom”. 
(Hugoson, Koch & Johansson, 2003)

Bergendal B. Oral Hälsa och Funktionshinder. In: Hugoson A, Koch G, Johansson 
S (eds). In: Konsensuskonferens Oral Hälsa. Förlagshuset Gothia AB, Stockholm, 
Sweden, 2003, pp 69-85.

Bergendal B, Mörner-Serikoff E, Forsgren L, Wallquist J. Evaluation of the impact 
of dental status and salivary secretion on people with dysphagia. J Disabil Oral Health 
2009;10:59-64.

Yoneyama  T, et al.  Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes.  J 
Am Geriatr Soc.  March  2002;50:430–3.

El-Sohl AA, et al. Colonization of dental plaques: a reservoir of respiratory pathogens for 
hospital-acquired pneumonia in institutionalized elders. Chest. 2004 Niv; 126(5):1575-82. 

Referenser

är mer utsatta för karies. 
Det finns studier som visar att god 

munvård minskar aspirationspneumo-
nier hos personer på särskilda boenden 
och att förhindrad bakteriekolonisation 
i oropharynx endast kan ske genom att 
avlägsna dentalt plack med hjälp av tand-
borstning. Det är alltså av största vikt att 
säkerställa att personer med oral dysfagi 
har möjligheter till god mun- och tandvård. 

Eftersom autonomin ofta är påverkad för 
dessa personer behöver sjukvårds- och 
tandvårdspersonal vara uppmärksamma 
på att tillräcklig hjälp ges vid munvård i 
hemmet eller på boendet och att det finns 
tillgång till lämpliga hjälpmedel. Även hos 
personer som inte längre äter via munnen 
är en god munhygien av största vikt för 
att säkerställa en god livskvalitet.

Foto: Birgitta rydBeck
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A brief history of cervical auscultation
Cervical auscultation (CA) is a technique 
which assesses the sounds of swallowing 
and swallowing related respiration [1].  It 
is used as an adjunct to the clinical swal-
low examination (CSE) with both adult 
and paediatric dysphagia management.

There are various methods for detec-
ting swallow sounds - with traditional 
stethoscopes, electronic stethoscopes, 
microphones and accelerometers all being 
used either clinically or in research [1, 
2, 3].  Of course, in the clinical setting, 
a stethoscope is most often used.  The 
optimal placement is suggested to be the 
area over the lateral border of the trachea, 
immediately inferior to the cricoid cartilage 
[4]. Clinical experience also suggests that 
central placement immediately inferior 
to the cricoid cartilage (especially when 
using a microphone) is also appropriate for 
detecting swallow and swallow-respiratory 
sounds. 

Since the early 2000s, we have seen 
literature agree more and more with the 
theory of 3 swallow sounds and conclusively 
document the importance of the swallow-
respiratory coordination during feeding 
and swallowing [5, 6, 7, 8, 9, 10]. It is these 
swallow sounds, the swallow-respiratory 
coordination and identification of normal 
vs. abnormal clinical signs which contribute 
to the clinical decision making process 
for appropriate dysphagia management.  

The controversy
As with many new techniques, controversy 
for and against CA can be found strongly 
represented throughout the literature.  
The controversy surrounding CA has 
stemmed from 2 main areas.  Firstly, in 
the late 1990s and early 2000s, when the 
interest in CA began to f lourish, there was 
excitement that perhaps this non-invasive 

Cervical Auscultation: An adjunct 
to your dysphagia management
Liza Bergström. Leg. logoped, forskningsassistent, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avdelningen för öron-, näs- och  
halssjukdomar, Enheten för audiologi och logopedi

tema dysfagi

Ta diskussionen om 
cervikal auskultation 

vidare i gruppen Dysfagi 
på Logopedforum. Om du 
inte redan har ett konto, 
kontakta Signe Tonér på  

signe.toner@dik.se. 

method could reliably detect aspiration and 
thus replace the instrumental assessment.  
Evidence to date suggests that should 
certainly not be the case. Instrumental 
assessments will always have their place 

in dysphagia management as will ongoing 
clinical (bedside) management. Both are 
considered to be essential for adequate 
dysphagia management. The second area 
of controversy surrounds the underlying 
physiological cause of the swallowing 
sounds.  There are several studies which 
have reached broad agreement on phy-
siological events surrounding the swal-
low sounds [9, 11, 12, 13], however other 
studies have been unable to produce the 
same outcomes [14].  Of course, some of 
these studies have poor methodology and 
are not replicable.

The evidence
Cervical auscultation has comparable and 
often better evidence to support its use 
than other clinical swallow examination 
(CSE) methods we currently use to manage 
dysphagia. This includes components of the 
patient’s case history, the oral-peripheral 
cranial nerve assessment, listening for a 
‘wet voice’ post swallow and pulse oxi-
metry [15, 16, 17].  When compared with 
VFSS, cervical auscultation has shown 
sensitivities of 62-94 % and specificity 

of 66-70 % for detecting aspiration [18, 
19, 20]. Sensitivity refers to a test’s ability 
to correctly identify the condition, for 
example, correctly identify aspiration or 
dysphagia.  Specificity relates to the test’s 
ability to correctly identify people without 
the condition, i.e. correctly identify non-
aspirators.  Of course, the strength of many 
of the above articles is that they emphasise 
that dysphagia detection is greater when 
we combine all sources of information, for 
example, combining case history, cranial 
nerve assessment, swallow trials, ‘wet-voice’ 
post swallow, and pulse oximetry result 
in higher sensitivities  and specificities. 
With already higher sensitivities and 
specificities figures than many current 
CSE techniques, cervical auscultation 
should certainly be a technique to add.

As such, CA is one of the skills re-
commended to be used in dysphagia 
management by the American Speech and 
Hearing Association (ASHA) Practice 
Policy in paediatric dysphagia management 
(see http://www.asha.org/slp/healthcare/
NICU.htm). 

The advantages
Cervical auscultation has the advantage 
that it is accessible, non-invasive and 
portable. It can be used with both the 
paediatric and adult populations. CA assists 
with ongoing dysphagia management to; 
(1) track progress on a meal-by-meal basis, 
(2) regularly review a patient’s dysphagia 
progression or deterioration and upgrade 
or downgrade diets in a timely manner, 
and (3) trial compensatory or rehabilita-
tive swallowing strategies and review the 
ongoing success of these strategies.  CA 
should also be used to ensure that more 
appropriate referrals to instrumental as-
sessment occur.  CA has also shown to 
improve the accuracy of the CSE. A study 
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by Eicher, Manno, Fox and Kerwin [21] 
showed that children assessed via usual 
CSE methods predicted results which 
matched 76 % with VFSS.  When CA 
was added the CSE, predicted results 
matched 86 % with VFSS. CA is another 
tool to use in your dysphagia management 
toolbox! CA contributes to the timely, 
efficient, cost-effective and continual 
ongoing dysphagia management. 

The challenges
Cervical auscultation is unfortunately not 
a skill that can be learnt from reading 
current text books or articles available to 
date.  Also, research in the CA field is 
small (but growing fast) and unfortunately 
some of the published articles have poor 
methodology and focus on the swallow 

sounds only.  Many articles miss the 
importance of the swallow-respiratory 
coordination and inf luence on success-
ful feeding and swallowing – this is in 
both the paediatric and adult literature.  
And finally, the terminology describing 
swallow sounds used in some articles has 
caused confusion for clinicians. However 
there is hope!

The future
The future need for continued research 
in this exciting field is certainly apparent. 
The clinical application is also growing! 
In April this year, the University of Goth-
enburg hosted a 3 hp course, ‘Cervical 
Auscultation in Dysphagia Management: 
A practical workshop for speech patho-
logists working with adult and paediatric 

dysphagia’.  64 participants from northern 
Europe attended, with most participants 
coming from Sweden. Many of the above 
topics, advantages and challenges of CA 
were discussed and, since the course, the 
Swedish speech pathologists have planned 
to address some of the confusing issues 
surrounding CA terminology – such as 
establishing appropriate terms in Swedish!  

As one of the presenters during the 
‘Cervical Auscultation in Dysphagia 
Management’ course and as a clinician 
who has been using cervical auscultation 
for 14 years, I am perhaps biased.  So it 
would be great idea to hear from speech 
pathologists who attended the course, or 
who are currently using CA.  What are 
your impressions of CA, its usefulness, 
controversies, advantages and challenges?
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Margareta Bülow, leg logoped och Med dr, disputerade 2003 med en avhandling om utvärdering av sväljningsbehandling.
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Margareta Bülow föreslår en femma. Undersköterska Mai-Liz 
Olsson tar en sked med fem milliliter fruktgelé och matar pa-
tienten, som sitter på en stol i en röntgenapparat. 

– Vi går över till kalvtimbalen, säger Margareta Bülow. 
Patienten är en kvinna i 60-årsålderna som upplever smärta i 

samband med sväljning, samt andningssvårigheter på morgonen. 
Med i rummet finns också Lena Gleerup, röntgensjukskö-

terska. Vanligtvis brukar det vara en röntgenläkare, men dem 
råder det brist på just nu. Hon styr röntgenkameran med en 
joystick från sitt kontrollbord. Mat och dryck är försedd med 
kontrastmedel, och genomlysingstiden är i genomsnitt två-tre 
minuter på låg stråldos. 

Bra dricka kolsyrad dryck
Ovanför dem i en mobil skärm kan de se röntgenfilmerna, med 
patienten i lateral projektion. Lena Gleerup kör filmerna om och 
om igen, medan Margareta Bülow antecknar. Hon kan konstatera 
att patienten inte lider av några sväljproblem vad gäller mun 
och svalg. Allt är normalt, och det är en viktig diagnos i sig, 

för då kan man utesluta mycket. Men det står inte helt rätt till. 
– Du har inga sväljproblem, men matstrupen fungerar inte 

som den ska, säger Margareta Bülow, när hon sedan går fram 
till patient för att prata om det som precis har skett. Hon ger 
också tips om att patienten skulle kunna dra nytta av att dricka 
kolsyrad dryck. 

Svårt att komma rätt i vården
En terapeutisk sväljröntgenundersökning är precis över. Just den 
här patienten är ett typexempel på varför undersökningen gör 
stor nytta, eftersom hon har skickats runt mellan olika instanser 
innan hon kommit hit, till Diagnostiskt centrum för bild och 
funktionsmedicin vid SUS i Malmö. 

– Många gånger är det svårt att komma rätt i vården för den 
som har sväljningsproblem, ofta någon form av oral eller faryngal 
dysfunktion. Det finns ganska mycket okunskap inom detta 
område, säger Margareta Bülow när hon inne på sitt kontor 
tittar på dagens patientschema. 

De logopeder som jobbar med dessa patienter utreder dys-

Röntgen visar
sväljproblem
Torbjörn Hallgren, journalist

Runt 4000 terapeutiska sväljröntgenundersökningar har man 
hunnit göra i Malmö sedan starten för tjugo år sedan. Vi har träf-
fat logoped Margareta Bülow som varit med sedan starten, och 
tagit del av en undersökning.
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funktionen, de ger förslag på behandling samt genomför även 
behandlingen i många fall. 

Behandlingsförslag rör sig om till exempel olika typer av 
huvudpositioneringar, så som att pressa hakan mot bröstet, 
till andra typer av sväljningstekniker, samt anpassning av mat 
och dryck.

Väntetiden ligger på runt två veckor
Terapeutisk sväljröntgenundersökningen har pågått i Malmö 
sedan 1993. Margareta Bülow var med om att starta verksamheten 
i samarbete med professor Olle Ekberg, som var den som tog 
initiativet. Han hade varit i USA och insett fördelen med att 
röntgenläkare och logopeder samarbetade.

Cirka 4000 undersökningar har man hunnit göra i Malmö, 
med drygt nio undersökningstider per vecka. Mestadels är alla 
tider fullbokade, väntetiden ligger på runt två veckor. 

De f lesta patienter har någon form av neurologisk skada, ofta 
stroke, men även ALS, MS och Parkinson. 

– Många strokepatienter har svårt att förstå instruktionerna 
vi ger, och i f lera fall har de tyvärr inte heller förmågan att 
utföra till exempel huvudpositioneringar. Då får man istället 
koncentra sig på att anpassa mat och dryck.

Där kommer kolsyran in igen. Den som sväljer fel, och aspirerar, 
kan lättare svälja rätt med kolsyrad dryck. Även syrlig sorbet 
kan ge den effekten. Vad exakt det är i dessa två som hjälper 
människan att lättare svälja vet man ännu inte, men forskning 
pågår, bland annat på SUS. Till patientgruppen hör även per-
soner med traumatiska skador som uppstått genom fallolyckor 
eller i trafiken. Samt patienter med tumörer i tunga eller svalg. 

– De är inte så jättemånga, men de är nog den svåraste gruppen 
att behandla. Den kirurgiska behandlingen, och strålbehandling, 
kan ge svåra och sena effekter på sväljningen. De behöver långa 
behandlingar, säger Margareta Bülow.

Oftast inte psykiska orsaker
En allmän uppfattning är att sväljningsvårigheter ofta beror på 
psykogen dysfagi, att någon form av psykiska orsaker påverkar 
sväljandet. Det är i själva verket väldigt ovanligt.

Margareta Bülow är engagerad i att kunskapen förs vidare. 
Hon är kursansvarig för en grundkurs i dysfagi som återkom-
mer årligen, med f lera olika föredrag som vänder sig till det 
multidisciplinära teamet. 

– Det viktiga med dysfagivård är att vi har teamsamverkan. 
De kan se ut på olika sätt. Här har vi ett team mellan logoped 

Terapeutisk sväljröntgenundersökning sker med hjälp av ett team-samarbete mellan 
logoped och röntgenpersonal.

Maten som patienten får svälja består bland  
annat av kalvtimbal, lax och kyckling.

tema dysfagi
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och röntgenläkare, med det finns också nutritionsteam där 
dysfagilogopeder och dietister samverkar, och öron-, näs- och 
halsläkare och logopeder kan samverka. Det finns många f ler 
exempel. 

Både grundkurs och internationell kongress
I grundkursen i dysfagi hålls föredrag från röntgenläkare, neu-
rolog, kirurg, öron-, näs- och halsläkare, dietist, sjuksköterskor 
från vårdavdelningar, nutritionskoordinator samt tandläkare. 
Och en kock. 

– Kocken pratar om kostanpassning på ett vårdboende, alltså 
hur man kan tillaga mat som är lätt att svälja. Mat som dessutom 
smakar gott och ser god ut, för det är också viktigt.

Förutom grundkursen arrangerar Diagnostiskt centrum för 
bild- och funktionsmedicin i Malmö i år den internationella 
kongressen ”Dysphagia: Diagnosis and Treatment - a multidis-
ciplinary challenge” i september i år, ihop med ESSD, European 
Society for Swallowing Disorders.

– Hit till Malmö kommer då forskare från hela världen som 
berättar om det senaste inom forskning av sväljning och svälj-
ningsproblem. Vi har satt ihop programmet, nu väntar vi bara 
på alla anmälningar.

Alla filmer på patienterna lagras digitalt.

Kongress i Malmö

the european Society for Swallowing disorders anordnar 
sin tredje kongress den 12-14 september i Malmö. 

temat är multidisciplinära utmaningar vid diagnostisering 
och behandling av dysfagi, med särskilt fokus på dysfagi 
efter huvud- och halscancer. 

Kliniker och forskare från hela världen träffas för att ta del 
av föreläsningar och diskussioner om aktuell forskning och 
klinisk erfarenhet. 

I anslutning till kongressen anordnas den 12 september 
även en kurs om kliniskt omhändertagande av patienter 
med dysfagi, där allt ifrån dysfagirelaterad neurologi och 
radiologi till klinisk undersökning och behandling tas upp. 
Läs mer på www.myessd.org.
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Jag kunde inte läsa, jag kunde inte skriva, och 
jag kunde inte tolka ord. Enligt läkaren skulle det 
fixa sig själv på 5–6 månader. När tumören ope-
reras bort skulle nerverna få nya vägar i hjärnan. 
Tyvärr hade läkaren fel. Jag tvingades att lära mig 
om afasi och vad det innebär. Jag fick ingen trä-
ning hos logoped under hela första året.

Den första logoped jag träffade var i Eslöv. Under ett helt år 
åkte jag två gånger varje vecka, men jag märkte inte någon 
förbättring.  Logopeden visade vad jag hade lärt sedan första 
gångens test och då förstod jag att jag lärt mycket under första 

Tumören tvingade Lars Reis lära sig vad afasi innebär

Jag kunde inte läsa, 
inte skriva, inte tolka ord ...

Lars Reis, Hörby

året. Jag insåg att jag skulle se framåt och vara positivt.
Under slutet av perioden i Eslöv satte logopeden oss i en grupp 

med tre personer. Det var första gången jag förstod hur andra 
afasipatienter kan ge mig mycket information om mig själv. 
Efter 176 logopedträningar avslutades behandlingen.

Under ett år hade jag ingen verksamhet med logoped. Min 
hustru märkte att jag började tappa de kunskaper som jag erhållit 
i Eslöv. Hustrun tog kontakt med logopediska avdelningen på 
lasarettet i Lund och jag fick åka dit tre gånger.

Två av de tre gångerna i Lund fick jag träffa en logoped under 
slutet av sin utbildning, som gjorde att vi inte kom på samma 
nivå.  När man är över 60 år vill man inte bli behandlad som 
om man är ett barn.

Afasifyren i Kristianstad
Hösten 2008 började jag på Afasifyren i Kristianstad. Där träf-
fade jag f lera personer som hade olika typer av afasi. Jag märkte 
att jag hade lite problem jämfört med andra jag träffade på 
Afasifyren. Jag började att ”älska” verksamheten i Kristianstad 
och det blev mitt ”arbete” (1½ dag/vecka).  Då ansåg jag att en 
mötesplats för afasi borde finnas i Hörby, men jag kunde inte 
se hur det skulle se ut.

Statistiskt borde det finnas cirka 150 personer med afasi i 
Hörby. Närmaste dagverksamhet ligger i Kristianstad. För 
att få delta i Afasifyrens verksamhet måste ett avtal upprättas 
mellan kommunerna. 

Jag blev inbjuden till en träff för personer med afasi i Eslöv. 
Där beslöt man att starta en studiecirkel och vi träffades en 
gång per månad. Vi kom från Eslöv och Hörby.  Detta gav idén 
till ”Afasi-café” i Hörby.

Jag tyckte att om man tar det bästa från Eslöv och det bästa 
från Afasifyren så kan det bli bra.  Jag behövde mer informa-
tion om afasi och stroke och detta kunde jag få av personal på 
Afasifyren.

Tränar på ”Afasi-café”
Studiecirkeln pågår cirka två timmar under en förmiddag i 
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Lars Reis har varit anställd i Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby 
under 42 år och det var naturligt att han bad dem om hjälp med 
Afasi-caféet.  

– det kompletta bildmaterialet 
för fonologisk träning på ordnivå
fonemarkivet riktar sig till logopeder och pedagoger 
som hjälper barn och vuxna att lära sig använda de 
svenska språkljuden. 

Cd:n innehåller 247 bildkartor systematiskt ordnade 
utifrån svenska språkets alla vokal- och konsonanljud 
i olika positioner och i minimala par. Skriv ut och 
använd fritt inom verksamheten. Manual medföljer.

fonemarkivet är gjort av leg logoped Liv fridefors.

epost: info@fonemarkivet.se 
Hemsida: www.hargdata.se

NYHET!

veckan. Vi försöker att hjälpa deltagare att träna räkning, läs-
ning och att tala. Det gör vi genom korsord, spel m.m. för att 
aktivera hjärnan, men vi kan inte ge deltagarna professionellt 
stöd. Allt skall vara roligt och socialt. Vi kallar mötet Afasi-
café, för det är viktigt att umgås. 

Jag har varit anställd i Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby 
under 42 år och det var naturligt att jag bad dem om hjälp.  
Lokal var inget problem, men hur skulle vi hitta deltagare? 
Personer med Afasi springer inte snabbt fram för att anmäla 
sig. Men med hjälp kunde jag få adresser till tidigare deltagare 
från Afasifyren. När vi började var vi fem stycken med afasi.

Kommunens handläggare var intresserade av den planerade 
verksamheten, men jag fick ingen hjälp i början från dem. Nu 
är det bättre. Vi har fått vara med att ge kommunens personliga 
assistenter information om afasi.

”Jag har det bra”
Vi har drivit caféet i över två år och nu har vi 8-10 deltagare 
varje måndag. En kompis från Lions hjälper mig. Det visade 
sig att det är svårt att klara så många som 10 deltagare själva.

Det har hänt mycket under dessa två år.  Våren 2012 hade vi fyra 
logopeder på besök från Eslöv. De ville titta på vår verksamhet 
och berättade om afasi. Jag har det bra – trots opererad prostata 
och tumör som gav mig afasi så har jag min hustru kvar. Tack!  
Alla som har afasi har inte sin partner kvar.
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Selektiv mutism innebär en 
oförmåga att tala i vissa situa-
tioner, men i andra kunna prata 
helt obehindrat. Tillståndet 
inbegriper ångest, oro och ett 
undvikande beteende som i 
varierande utsträckning försvå-
rar vardagen för personen som 
lever med det. 

Under en endagsutbildning i ämnet, 
anordnad av logopedmottagningen Röst-
konsulten AB, samlades logopeder från 
hela Sverige för att lyssna till Jan Ringler, 
psykolog och psykoterapeut med mångårig 
erfarenhet av att arbeta med personer 
med selektiv mutism, Carina Engström, 
legitimerad logoped från Röstkonsulten 
AB samt Sofie Brusberg Lewin, förälder 
till tvillingar med selektiv mutism. 

Barn med selektiv mutism upptäcks ofta 

Barn med selektiv mutism  
upptäcks ofta sent

sent. Detta kan delvis förklaras av att 
dessa barn ofta är arbetsvilliga i skolan, 
uppmärksamma på sin omgivning och 
inte stör. Det är vanligt att barn med 
selektiv mutism pratar obehindrat hemma, 
men är tysta på förskolan eller i skolan. 

Hamnar mellan specialiteter
Enligt Jan Ringler finns inte tillräcklig 
kunskap för att identifiera barn med 
selektiv mutism, och många barn hamnar 
mellan specialiteter eller blir helt utan 
hjälp. Tidig intervention är avgörande för 
att kunna bryta beteendet och undvika 
en negativ utveckling. Det är betydligt 
lättare att ändra invanda mönster hos ett 
barn än hos en tonåring. 

Selektiv mutism kan bland annat 
leda till brister i utvecklingen, nedsatt 
initiativförmåga och svårigheter att 
använda språket i logiska resonemang, 

Från vänster: Jan Ringler (psykolog och psykoterapeut), Carina Engström (leg. logoped), 
Sofie Brusberg Lewin (förälder till barn med selektiv mutism)

Amelie Grape. Leg. logoped

Carina Engström. Leg. logoped

eftersom barnet inte fått samma möjlighet 
att diskutera som andra barn. 

Barnets ovilja att svara på frågor tolkas 
ofta som trots eller envishet, men handlar 
egentligen om ångest i en viss situation 
eller med vissa personer. Det är vanligt 
att barn med selektiv mutism även har 
språkliga svårigheter, vilket gör det viktigt 
för logopeder att förstå och kunna hantera 
tillståndet. Behandlingen bör inbegripa 
samarbete mellan terapeuter, familj, för-
skola eller skola, samt vid förekomst av 
svårigheter med språk eller samspel även 
logoped. 

Viktigt att reducera stress
Carina Engström har i sitt arbete som 
logoped träffat f lera barn med selektiv 
mutism och arbetar idag med patientgrup-
pen. Enligt henne är det viktigt att erbjuda 
dessa barn en behandlingskontakt där små 
kommunikativa steg skall tas på barnets 
villkor med initialt mycket låga krav på 
barnet. Det är viktigt att reducera stress 
i samspelssituationen. Carina betonar 
även vikten av att vänta ut barnet och ge 
barnet tillfälle att ta ansvar och initiativ 
till samspel. Låt barnet ta ansvar för och 
styra leken och belöna inte talet, utan 
det kommunikativa initiativet. Kom-
munikationen ska vara en upplevelse där 
kommunikativa initiativ och tal leder till 
något positivt. 

Flera behandlingsinsatser kan pågå pa-
rallellt men behandlarna måste samverka. 
Exempelvis kan BUP arbeta med samspelet 
mellan barn och förälder (BOF – barn- och 
familjeinriktad terapi), logopeden med 
barnets kommunikation och språk, och 
pedagog med barnets självförtroende och 
samspel i förskole- eller skolsituationen. 
Logopedens roll kan även vara att handleda 
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förskola och skola. 
Sofie Brusberg Lewin berättar om 

sina upplevelser av att vara förälder till 
tvillingar med selektiv mutism. Hon 
beskriver bland annat svårigheterna med 
bristande kunskaper om selektiv mutism i 
skolan och svårigheter att få anpassningar 
i undervisningen att fungera, exempelvis 
vid muntlig redovisning. Mycket ansvar 
läggs på föräldrarna. Hon berättar även 
om sin oro inför framtiden vad gäller 

skolgång och sociala kontakter med risk 
för utanförskap och maktlöshet.

Bli bättre på att identifiera
Selektiv mutism är något vi logopeder 
behöver bli bättre på att identifiera, be-
möta och behandla i samverkan med såväl 
förskola och skola, föräldrar och andra 
specialister inom skola och sjukvård. Det 
är viktigt att skolpsykolog eller BUP är 
med i nätverket kring barnet. 

I höst erbjuder Röstkonsulten AB en 
fördjupningskurs om selektiv mutism. 
Huvudtalare kommer att vara Alice Wint-
gens som bland annat tillsammans med 
Maggie Johnson är författare till boken 
The Selective mutism manual. Båda är 
verksamma i England och undervisar på 
logopedutbildningar i England. Vid frågor 
och synpunkter, kontakta oss gärna på 
info@roestkonsulten.com.

Det är vanligt att barn med selektiv mutism pratar obehindrat hemma, men är tysta på förskolan eller i skolan. Barnets ovilja att svara på 
frågor tolkas ofta som trots eller envishet, men handlar egentligen om ångest i en viss situation eller med vissa personer. 
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år 1990 erkändes dyslexi som ett han-
dikapp. Ordet handikapp har senare ersatts 
av begreppet funktionsnedsättning. Mer än 
20 år har gått sedan dess, men för personer 
med dyslexi är det fortfarande långt ifrån 
självklart att mötas av förståelse.

Det är vanligt att elever med dyslexi inte 
lär sig läsa under lågstadiet, trots intensiv 
träning. Läsning består av avkodning – alltså 
kopplingen mellan bokstav och språkljud 
– och förståelse. Dyslexi innebär problem 
med att uppnå en automatiserad avkodning 
och bristfällig avkodning blir ett hinder för 
läsförståelse.

Svårigheterna kvarstår vanligtvis genom 
skolåren och långt upp i vuxenlivet. Det kan 
innebära att läsningen förblir långsam, att 
till exempel inte hinna läsa textremsan på 
tv, eller svårigheter att stava.

Den som har läs- och skrivsvårigheter 
upplever sig ofta som dum och obegåvad i 
jämförelse med sina kamrater i skolan. I dag 
vet vi att man absolut inte kan sätta likhets-
tecken mellan funktionsnedsättningen dyslexi 
och att ha svårt att lära. Ändå blir skoltiden 
ofta ett långt lidande för dessa elever och 
Skolverkets nya nationella prov ökar nu på 
detta lidande.

Sedan år 2000 utformas nationella prov 
för grundskolan och gymnasiet. Syftet med 
proven är att underlätta en likvärdig och 
rättvis bedömning och betygsättning. Nytt för 
i år är prov i årskurserna 3 och 6 i matematik 
och svenska.

Nytt är också att proven inte får anpassas till 
elever med funktionsnedsättning, vilket var 
möjligt tidigare. Alla elever ska göra samma 
prov, även om läraren vet att eleverna med 
dyslexi kommer att misslyckas.

Proven ska enligt Skolverket ha en di-
agnostisk funktion och till exempel visa 
om en elev behöver särskilt stöd. Men som 

diagnosmaterial är de nationella proven 
synnerligen trubbiga instrument. Läsa och 
skriva är språkliga aktiviteter och en diagnos 
kan enbart baseras på en 
grundlig genomgång av 
den språkliga förmågan. 
Att en elev inte kan läsa 
en viss text är bara ett 
konstaterande, ingen 
diagnos.

Är det då meningsfullt 
att elever som inte läser 
ska delta i dessa prov? Vi 
anser inte det.

Lärarna vet självklart 
redan vilka elever som 
ännu inte kan läsa, att 
tro något annat är att 
nedvärdera lärarkåren. 
Deras kunskap om vilket 
stöd och vilka åtgärder 
som ska sättas in kan 
däremot variera. Där 
är inte resultaten på de 
nationella proven till någon hjälp.

Den sorgliga sanningen är dessutom att 
även när en lärare vet vilken typ av stöd en 
elev skulle behöva, är det inte säkert att skolan 
kan tillhandahålla detta. Lärarförbundet 
gjorde år 2012 en enkät bland 800 lärare. Där 
uppgav varannan lärare att de hade hindrats 
från att sätta in extra stöd för elever som 
behövde det. Så är det i dagsläget, även om 
Skollagen kapitel 3 lyder: ”Särskilt stöd ska ges 
till elever som har svårigheter i skolarbetet.”

I Skollagen kapitel 2 står det: ”I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever med särskilda 
behov.” Det är tillåtet för elever med dyslexi 
att använda assisterande teknik i det ordi-
narie skolarbetet. I årskurs 6 har i bästa fall 
elever med dyslexi fått lära sig använda till 
exempel talsyntes, som omvandlar text till tal, 

Skolverkets nationella prov 
ger dyslektiker dumstrut

debatt
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stavningsprogram och digitala ordböcker i 
skolarbetet och på prov.

Men vid nationella prov är det plötsligt 
inte tillåtet. Här blir alltså elever med funk-
tionsnedsättning berövade sina hjälpmedel 
och därmed möjligheten att visa sina faktiska 
kunskaper.

Självklart blir elever med dyslexi och 
deras föräldrar djupt oroade, när de hör att 
hjälpmedel inte är tillåtna. Hjälpmedel som 
eleverna är helt beroende av. Det är svårt att 
föreställa sig att man skulle ta glasögonen 
från en elev med kraftig synnedsättning och 
hävda att eleven ska prestera så gott den kan 
utan glasögon.

Det är djupt kränkande att berövas sina 
hjälpmedel, när man verkligen ska visa vad 
man kan. Det är också kränkande mot lärarna 
att tvingas behandla sina elever på detta sätt. 
Om läraren hjälper eleven med uppläsning 
av texten och uppgifterna får provresultatet 
inte användas som betygsunderlag.

Skolverket menar också att om en elev 
undantas från provet kan han/hon känna 
sig särbehandlad. Men är det inte också en 
särbehandling att sättas i en provsituation 
där man är dömd att misslyckas?

En elev som har svårigheter att avkoda 
kan ändå ha god språkförståelse och ut-
trycksförmåga och möjlighet att analysera 
innehållet i en text som han eller hon lyssnat 
till. Det finns f lera exempel på författare som 
har eller har haft problem med avkodning 
och ändå gett prov på en avancerad språklig 
förmåga. Här kan nämnas Lennart Hellsing, 
HC Andersen och Agatha Christie.

Många personer med dyslexi har problem 
med att lära sig saker utantill. Att minnas nå-
got enbart i dess ljudmässiga eller fonologiska 
form kräver en hög fonologisk medvetenhet 
och det saknar många dyslektiker. De har 
en språklig funktionsnedsättning som även 

får följder för matematiken. Det kan, trots 
många års slit, vara svårt eller omöjligt att 
lära sig hela multiplikationstabellen. Men 
någon som har dessa problem kan likväl ha 
en god förmåga till matematisk tänkande och 
andra minnesförmågor kan fungera utmärkt.

I dagens läge har de f lesta tillgång till 
en miniräknare i mobilen. Men detta enkla 
hjälpmedel kan man 
komma runt problemet 
med multiplikationsta-
bellen. Men på natio-
nella prov i matematik 
får inte hjälpmedel an-
vändas. Det betyder att 
provet i matematik slår 
ut elever med dålig fono-
logisk medvetenhet och 
missar att bedöma deras 
matematiska förmåga.

De nationella proven 
syftar till att visa på kun-
skapsluckor. Men i själva 
verket är det kanske så 
att de missar att lyfta 
fram elevers verkliga 
förmågor. Vem är betjänt 
av det?

Finns det på Skolver-
ket tillräckliga kunskaper om hur funktions-
nedsättningen dyslexi påverkar skolarbetet?

I Barnkonventionen kan man läsa om barns 
lika värde och rättigheter och att barnen 
ska komma i främsta rummet. Känner inte 
Skolverket till det?

Elever med dyslexi förnedras fortfarande 
och får stå där med dumstruten på huvudet.

Detta är en debattartikel som även publicerats i UNT – 
Uppsala Nya tidning 5/5 och går att finna tillsammans 
med debattsvar på hemsidan UNT.se. 

Ulla Föhrer Helena Bross
Leg logoped, med dr h c Lågstadielärare och författare med dyslexi
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Språkscreening i fyraårsåldern: 
Nonordsrepetition som klinisk markör

BAKGRUND

Studiens syfte är att värdera nonordsrepeti-
tion som klinisk markör för språkstörning 
som ett steg på väg mot konstruktion av 
ett nytt språkscreeningtest. Testet är tänkt 
att användas vid fyraårsbesöket på BVC 
så att de barn med språkliga problem 
vilka har störst behov av intervention kan 
identifieras. 

Termen klinisk markör definieras av 
Rice och Wexler (1996, s. 1239): 

“a linguistic form or principle that can 
be shown to be characteristic of children 
with Specif ic Language Impairment 
(SLI).” Nonordsrepetition som prediktor 
för språkstörning hos barn i olika åldrar 
föreslås i f lera studier (Bishop et al., 1996; 
Coady & Evans, 2008; Reuterskiöld-
Wagner et al., 2005).

Det som anses påverka förmåga till 
nonordsrepetition mest är det fonologiska 
korttidsminnet. I en översikt beskriver 
Coady och Evans (2008) det starka samban-

det mellan förmåga till nonordsrepetition 
och lexikal utveckling. Barn med specifik 
språkstörning har som regel svårighet 
med nonordsrepetition och lär sig nya 
ord långsammare, men det allra starkaste 
sambandet är dock det positiva, det vill 
säga att barn med typisk språkutveckling 
klarar nonordsrepetition bra. Sahlén et al. 
(1999a; 1999b) fann att nonordsrepetition 
korrelerar med både fonologisk förmåga 
och med grammatisk utveckling hos 
svenska femåringar. 

Ann Lavesson, Master i logopedi, logoped, Avdelningen för röst- och talvård, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kristina Hansson, Dr. med. vet., Universitetslektor, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Kliniska vetenskaper, Lund,  
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The purpose of the study is to investigate the usefulness 
of nonword repetition as a clinical marker of language 
impairment, compared to other types of tasks in a pilot 
version of a new language screening test to be implemented 
in the screening performed for 4-year olds within the 
Swedish Health care system. 

In this pre-pilot study 4-year olds (27 children in a 
patient group and 9 in a control group) were assessed 
with the new screening test as well as with more extensive 
language tests. 

Logistic regression analyses indicated that nonword 
repetition best could distinguish between the patient 
and the control group. Nonword repetition should be 
combined with tasks assessing lexical organization and 
language comprehension which also contributed signi-
ficantly as clinical markers. 

The screening tasks will be revised and health care 
nurses will then use the test at their 4-year screening in 
order to create norms.

Abstract

Studiens syfte är att undersöka om nonordsrepetition är 
säkrare som klinisk markör för språkstörning än andra 
typer av uppgifter vilka ingår i den testprototyp för 
fyraåringar, som konstruerades. Forskningsresultaten 
är tänkta att implementeras vid språkscreening på BVC. 

I denna förstudie har 36 fyraåringar (27 barn i en 
patientgrupp samt 9 barn i en referensgrupp) testats 
med både det nya screeninginstrumentet och med mer 
omfattande logopediska test. 

Logistiska regressionsanalyser visade att nonordsrepeti-
tion var den bästa kliniska markören för att klassificera 
barnen i patient- respektive referensgrupp. Nonordsre-
petition bör kombineras med testuppgifter som lexikal 
organisation samt språkförståelse, vilka också gav sig-
nifikanta bidrag som kliniska markörer. 

Nästa steg blir att justera screeninguppgifterna och 
därefter låta sjuksköterskor använda testet vid fyraårsun-
dersökningen på BVC, för att slutligen i en huvudstudie 
kunna normera screeningtestet. 

Sammanfattning

forskning
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  Baddeley (2010) konstaterar att äldre 
barn med språkstörning kan ha möjlighet 
att kompensera för svårigheter med fono-
logiskt korttidsminne så länge de exekutiva 
funktionerna fungerar väl. Miniscalco och 
Gillberg (2009) fann i en undersökning av 
barn i yngre skolålder att såväl deltagare 
med språkstörning som deltagare med 
neuropsykiatriskt funktionshinder har 
låga resultat vid repetition av nonord. 

Hemsley et al. (2006), fann att f ler-
språkiga och enspråkiga barns resultat på 
nonordsrepetition inte skiljer sig åt. Ett 
positivt samband mellan typisk språkut-
veckling och god förmåga till nonordsrepe-
tition förefaller också gälla för flerspråkiga 
barn (Kohnert et al., 2006). Kohnert et al. 
(2006) jämför enspråkiga och flerspråkiga 
barn med och utan språkstörning. Högst 
resultat har enspråkiga barn med typisk 
språkutveckling, lägst resultat barn med 
atypisk språkutveckling oavsett om de var 
en- eller f lerspråkiga.

Conti-Ramsden (2003) menar att en 
processberoende uppgift som nonordsre-
petition kan fungera bättre än en språklig 
uppgift, men att en kombination av upp-
gifter rekommenderas.

Syfte
Studiens syfte är att undersöka om nonords-
repetition är säkrare som klinisk markör för 
språkstörning än andra typer av uppgifter.

METOD

Deltagare 
Totalt 36 barn deltog i studien.  Av dessa 
hade 27 remitterats från fyraårsundersök-
ningen på BVC och de diagnostiserades 
som språkstörda vid logopedisk utredning 
(se nedan). Nio barn med typisk språk-
utveckling utgjorde en kontrollgrupp. 
Åldersspridning och medelålder var 
densamma i båda grupperna, 3;11–4;3 
(år; månader), medelålder 4;1. Av barnen 

i patientgruppen var 23 % f lerspråkiga 
och ett av barnen i kontrollgruppen var 
tvåspråkigt. Inget av barnen hade någon 
diagnostiserad hörselskada vid tillfället 
för testning.

Test och genomförande
Tio nonord konstruerades, ett enstavigt, 
fem tvåstaviga samt fyra trestaviga. De 
fonem som ingick är vanligtvis väl etable-
rade hos en fyraåring med typisk språkut-
veckling (Nettelbladt, 2007).   Nonorden 
följde svensk fonotax. Testledaren läste 
ett nonord i taget och barnet repeterade.   

Förutom nonordsrepetition konstruera-
des uppgifter inom områdena fonologi, 
språkförståelse, semantik, grammatik, 
pragmatik och medverkan.    

En illustratör skapade tydliga bilder 
(Bild 1). Religiös och kulturell neutralitet i 

Bild 1.  Exempel på bild ur screening-
testet. (Illustration Anders Jeppsson)

om deltagarna hade en typisk eller atypisk 
språkutveckling genomfördes därefter 
en språkutredning med fyra språktest: 
Gramba (Hansson & Nettelbladt, 2005), 
TROG-2 (Bishop, 2003), kortversion av 
Fonemtest (Hellquist, 1984) samt en hän-
delsebild ur Nelli (Holmberg & Sahlén, 
2000).  

Studien har godkänts av Regionala 
etikprövningsnämnden i Lund. 

RESULTAT
Varje barns resultat på hela screeningtestet 
summerades. Den maximala poängen var 
78. Independent samples t-test visade att 
medeltalet för patientgruppens resultat 
(M=58.37, SD=8.76) skiljde sig signifikant 
från referensgruppen (M=69.44, SD=5.70; 
t(34)=3.53, p=.001).

Patient- och referensgruppernas med-
elvärde för var och en av screeningupp-
gifterna beräknades. Skillnaden mellan 
barngruppernas resultat granskades för 
att kunna identifiera de enskilda screen-
inguppgifter vars resultat bäst separerade 
grupperna. För vidare analys återstod 
därefter 42 uppgifter, fördelade inom sju 
delområden: nonordsrepetition, fonologi 
(ordrepetition), språkförståelse, semantik, 
grammatik, pragmatik och medverkan. 
Summamått för varje delområde formera-
des och låg till grund för vidare logistiska 
regressionsanalyser.

Resultaten från nonordsrepetition visar 
att tre nonord (nr 7, 9 och 10 i figur 1) var 
svåra för de f lesta barn. Övriga sju upp-
gifter bedömdes separera barngrupperna 
och fick därmed ingå i summamåttet för 
delområdet nonordsrepetition.

Huruvida barnen i patientgruppen var 
en- eller f lerspråkiga medförde inte någon 
signifikant skillnad i resultat för nonords-
repetition (M=4.80, SD=2.26 respektive 
M=4.67, SD=1.63; t(24)=0.13, p=.90). Det 
fanns inte heller någon signifikant skill-
nad mellan pojkar (M=4.50, SD=2.38) och 

kombination med vad som bedömdes ingå i 
en fyraårings begreppsvärld eftersträvades. 

Barnen träffade endera av två erfarna 
barnlogopeder på logopedmottagning. 
Språkscreening med den nya testprototy-
pen inledde besöket. För att kunna avgöra 
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f lickor (M=5.08, S =1.78; t(24)=.70, p=.492) 
i patientgruppen. 

För att analysera hur uppgifterna inom 
de olika delområdena förmådde särskilja 
referensgruppen från patientgruppen 
genomfördes en separat univariat logistisk 
regressionsanalys för varje delområde. Den 
beroende variabeln var grupptillhörighet 
(patientgrupp/referensgrupp). Resultaten 
redovisas i tabell 1.

Nonordsrepetition, semantikuppgifter, 
ordrepetition, språkförståelse, och prag-
matikuppgifterna predicerade signifikant 
grupptillhörighet, men nonordsrepetition 
var den uppgift som bäst skiljde mellan 
barngrupperna.

För att undersöka om måtten för de övriga 
språkliga områdena adderade kraft till att 

Figur 1. Kvantitativa resultat för nonords-
repetition i form av genomsnittligt värde 
för patient- respektive referensgrupp. 
Resultat 1.00 innebär att samtliga barn i 
gruppen klarat uppgiften. 

predicera utfallet språkstörning användes 
två logistiska regressionsmodeller. I den 
första ingick endast repetitionsuppgifterna 
(ord och nonord) som prediktorer. I den 
andra ingick dessa uppgifter tillsammans 
med ytterligare en variabel för varje annat 
delområde i testet. Som framgår i tabell 
2 gav inte medverkan, grammatik eller 
pragmatik något ytterligare signifikant 
bidrag för att klassificera typisk respektive 
atypisk språkutveckling. Språkförståelse 
(p=.014) och semantik (p=.022) bidrog 
däremot signifikant till att, utöver nonords- 
och ordrepetition, bättre skilja de två 
deltagargrupperna åt.

Ännu en logistisk regressionsanalys 
visade att ordrepetition inte gav nå-
got signifikant bidrag (R2=.01, Χ2=0.51, 

p=0.474), till att klassificera fyraåringar 
i grupper med typisk respektive atypisk 
språkförmåga under förutsättning att 
barnen genomfört nonordsrepetition.

 

DISKUSSION
Nonordsrepetition visar sig resultatmäs-
sigt vara det delområde vilket har det 
starkaste prediktionsvärdet. Resultaten 
stämmer väl överens med den forskning 
som framhåller värdet av nonordsrepeti-
tion som klinisk markör. 

En del forskare menar att nonordsrepe-
tition har sin främsta styrka i att kunna 
identifiera de barn vilka inte har några 
språkliga problem (Coady & Evans, 2008; 
Kohnert et al., 2006). Sett ur screening-

Prediktor Cox &Snell 
förklarad 
varians (R2)

Chi2 
värde

P-värde

Språkförståelse .10 6.09 .014

Semantik .08 5.21 .022

Grammatik .001 0.03 .894

Pragmatik .05 3.17 .075

Medverkan .01 0.59 .443

Tabell 2. Resultat av multivariata logistiska regressionsanaly-
ser: Adderad förklarad varians för olika språkliga delområden 
utöver vad repetitionsuppgifter förklarar i grupptillhörighet.

Prediktor Cox &Snell 
förklarad 
varians (R2)

Chi2 
värde

P-värde

Nonordsrepetition .41 19.17 <.001

Ordrepetition .28 11.84 .001

Språkförståelse .16 6.12 .013

Semantik .32 13.61 <.001

Grammatik .05 1.66 .198

Pragmatik .21 8.69 .003

Medverkan .10 3.63 .057

Tabell 1. Resultat av univariat logistisk regressionsanalys för 
sju olika prediktorers förmåga att klassificera barnen i patient- 
respektive referensgrupp.   
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Referenser

synpunkt skulle det kunna medföra att 
specificiteten blir högre och kanske mer 
robust än sensitiviteten. Men även det 
omvända, nonordsrepetitionens förmåga 
att identifiera barn med språkstörning, är 
väl beskriven i litteraturen (Coady & Evans, 
2008; Estes et al., 2004; Reuterskiöld-
Wagner et al., 2005). Föreliggande studie 
visar att nonordsuppgiften i vart fall ger 
ett signifikant bidrag till att separera 
deltagarna på gruppnivå. 

Nonordsrepetition kan inte beskrivas 
som en helt språkoberoende uppgift, men 
vi fann ingen signifikant skillnad mellan 
en- och f lerspråkiga barns resultat. Detta 
talar för att f lerspråkighet inte ska tas som 
intäkt för att förbise eller bortförklara 
språkstörning hos barn med låga resultat 
på nonordsrepetition.  

Kan man då tänka sig att genomföra en 
språkscreening på BVC som enbart består 

av nonordsrepetition? Utifrån föreliggande 
resultat skulle detta inte rekommenderas. 
Det finns också andra uppgifter som 
ger signifikanta bidrag som prediktorer 
för språkstörning. Kombinationen av 
nonordsrepetition, semantik och språk-
förståelse behövs.  

Resultat från screeningen visar att om 
nonordsrepetition är genomförd så ger inte 
ordrepetition något signifikant bidrag. 
Detta indikerar att de förenklingsprocesser 
som barnet med dysfonologi har kan fångas 
i en uppgift som nonordsrepetition. Att i 
ett senare skede däremot differentialdiag-
nostisera dysfonologi – dysartri – verbal 
dyspraxi – fonologiskt korttidsminne, 
för att bestämma intervention är en an-
nan fråga.  

 Vår slutsats är att det finns belägg för 
att låta uppgifter med nonordsrepetition 
ingå i ett framtida screeningtest. Efter 

uppgiftsrevidering ska BVC-sjuksköterskor 
använda metoden vid fyraårsbesöket i ett 
pilotprojekt. Efter ytterligare justeringar 
av testet ska därefter ett stort antal barns 
resultat ligga till grund för normering.

Det är en tilltalande tanke att på sikt 
kunna erbjuda en oselekterad barngrupp 
ett evidensbaserat screeningtest som kan 
bistå med att identifiera de barn med 
språkstörning som är i störst behov av 
språklig intervention. 
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Tack till Martin Lövdén, Agneta Ivanov, 
fokusgruppen av distriktssköterskor och 
ett särskilt stort tack till alla barn med 
föräldrar! Södra Regionvårdsnämnden 
tackas för ekonomiskt bidrag.



Namn E-postadress Län/ Region Huvudarbetsgivare namn

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

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

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

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

Nha Lu nha.lu@lg.se Gävleborg Landstinget Gävleborg

Kerstin Andersson Kerstin.e.Andersson@regionhalland.se Halland Hallands Läns Landsting

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

Anna Aronsson anna.aronsson@lj.se Jönköping Jönköpings Läns Landsting

Ina-Siv Ahlinder inasiv.ahlinder@lj.se Jönköping Jönköpings Läns Landsting

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

Kicki Norberg christina.e.norberg@nll.se Norrbotten Länslogopedin Norrbottens Läns Landsting, Gällivare

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

Karin Melander Karin.Melander@skane.se Skåne Region Skåne, Helsingborgs Lasarett 

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

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

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

Erika Lindquist erika.lindquist@skane.se Skåne Region Skåne,Trelleborgs lasarett

Annika Hildén annika.hildendik@yahoo.se Stockholm Stockholms läns landsting, Habilitering

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

Åsa Hallgren asa.hallgren@ds.se Stockholm Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Signe Tonér signe.toner@ds.se Stockholm Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Anna Björling anna.bjorling@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Stadshagen

Gisela Liljeqvist gisela.liljeqvist@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund

Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, Stroketeamet Sigtuna

Sara Hellsten Sara.Hellsten@dll.se Sörmland Landstinget Sörmland

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

Maria Törnhage maria.tornhage@akademiska.se Uppsala Folke Bernadotte regionhabilitering

Hanna Evers hanev543@gmail.com Värmland Landstinget i Värmland

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

Ulrika Fransson ulrika.e.fransson@vll.se Västerbotten Västerbottens Läns Landsting

Heléne Westerlund westerlundhelene@hotmail.com Västerbotten Västerbottens läns landsting

Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Västernorrland Landstinget Västernorrland

Anna Nilsson anna.nilsson@lvn.se Västernorrland Länssjukhuset Sundsvall och Härnösand

Susanne Westerbring susanne.westerbring@lvn.se Västernorrland Landstinget Västernorrland

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

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

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

Anna Hansen hansen.anna@hotmail.com Örebro Örebro Läns Landsting

Susanna Wennerfeldt wennerfeldt@telia.com Örebro Örebro Läns Landsting

Helena Wilkås helena.wilkas@orebro.se Örebro Örebro kommun

Logopedförbundets förtroendevalda


