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ledare

Under de senaste åren har hälso- och sjukvården i Sverige genomgått stora föränd-
ringar. Detta gäller kanske särskilt primärvården, där fokus på fri etablering och 
privata alternativ blivit stort sedan införandet av lagen om valfrihetssystem 2008. 
På de f lesta håll i landet har detta påverkat oss logopeder i ganska liten utsträck-
ning. På många håll ingår logopedin inte i vårdvalen överhuvudtaget, på andra håll 
bara i specifika delar av ett vårdval.

I Stockholms läns landsting är situationen en helt annan. Stora delar av logope-
din var med i den första vågen av vårdval som lanserades och ersättningsmodellen 
som valdes innebar en stor förändring av förutsättningarna för mottagningarna 
och logopederna i regionen.  Arbetsmarknaden breddades genom möjligheten att 

starta eget eller att ta anställning på en av de privata 
mottagningar som växte upp. Tillgången till logo-
pedisk vård formligen exploderade. Köerna försvann 
och logopederna kunde plötsligt ge en betydligt mer 
fullödig vård än tidigare. Det föreföll i början som 
ett logopediskt paradis och Stockholms logopedi 
hade verkligen drag under galoscherna.

I dag är bilden en annan. Den fria etableringen och den varierade arbetsmarkna-
den är fortfarande positiva delar av vårdvalet. De odifferentierade, alldeles för låga 
ersättningarna och brist på styrsel och riktlinjer från vårdbeställaren, SLL, har 
däremot blivit ett stort problem. Den framåtanda och innovationslust som fanns 
och som kändes så lockande, att den till och med kunde få en inbiten lantis som 
jag att vilja byta kommunlogopedin (som jag verkligen uppskattar) mot primär-
vårdslogopedi i storstan, har nu bytts ut mot kamp för ren överlevnad och mot en 
massa kritik som till den allra första delen inte borde ha riktats mot logopederna, 
utan mot systemet de har att verka inom.

Det här numret av Logopeden kommer att handla en hel del om just primär-
vårdslogopedin i Stockholms läns landsting. Dels vill vi att du som är medlem i 
Stockholm ska få veta vad som är på gång och vad vi som dina företrädare försöker 
åstadkomma. För dig som inte arbetar i Stockholm finns det mycket att lära av 
situationen. Förr eller senare når de förändringar som är på gång i vården även din 
mottagning. Förändring kan vara både nyttigt, roligt och spännande. För att det 
ska bli så, när förändringen gäller något så omfattande som organisationen av ett 

hälso- och sjukvårdssystem, måste den dock 
vara genomtänkt och bygga på kunskap om 
både patienterna, professionerna och vården 
som omfattas. När de här diskussionerna 
börjar i just ditt landsting gäller det att vara 
på hugget. Ta reda på vilka tjänstemän som 
utreder frågan, och be att få träffa dem. Kon-
takta politikerna som ska ta beslutet och bjud 
in dem till mottagningen. Kontakta patient-
föreningarna i närområdet. Ta kontakt med 
oss. Gör detta innan beslutet fattats. Det 
handlar om dina patienter, din arbetsmiljö, 
din lön och din hälsa!

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

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

”Det finns 
mycket att lära 
av situationen.”
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5 AKK på fler språk
 En ny kommunikationsresurs för 

barn med flera språk har tagits 
fram. Det är resultatet av ett fyra år 
långt projekt med bas i Göteborg.

10 Revisorerna säger sitt
 Snart ett år har gått sedan revisionen 

för vårdval logopedi blev offentlig. 
Revisorerna sammanfattar rappor-
ten, och vad som hänt sedan sist.

13 I vårdvalet och kvalet
 Stockholms län har vårdval på 

logopedi, med ersättning per be-
sök. Slof har undersökt hur detta 
förändrat arbetssituationen för 
logopederna. 

14 Diagnoser och diagnoskoder
 Det råder osäkerhet kring hur diag- 

noser kan kodas i journalsystem. 
Därför vill logopedförbundet arbeta 
för nationell samstämmighet.

10

13

16

16  Att stötta ett leende
 Logopedstudent Angelica Pen-

nerdahl berättar om sin erfarenhet 
som volontär inom ett projekt med 
Operation smile i Nicaragua.

18 Var finns hab-logopeden?
 Förutsättningarna för logoped- 

kontakt inom habilitering varierar 
över landet. Det konstaterar fors-
kare från Uppsala universitet,  
i numrets vetenskapliga artikel.

23 Auskultation på skola
 Logopeden tittar in i klassrummet 

på Rosengårdsskolan i Malmö. Där 
arbetar Ida Rosqvist som logoped, 
med fokus på att hjälpa eleverna 
att hitta inlärningsstrategier som 
fungerar.
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Din röst ska 
också höras

V ad händer hos dig? Har du 
hittat ett nytt sätt att jobba 
på, eller just avslutat ett pro-

jekt? Dela med dig till dina kollegor 
i tidningen Logopeden! Det behövs 
inte mycket. En bild kan som bekant 
säga mer än tusen ord. Uttrycker du, 
som de språknördar vi ändå är, dig 
hellre i text kommer här lite tips: 

• Kort är gott. Logopedi är ett stort ämne 
och vi vill få med så mycket som möjligt 
i varje nummer, för att spegla denna 
bredd. En notis i tidningen motsvarar 
300 tecken, en kortare artikel 1000 och 
en helsida 2000 tecken. 

• Notiser och korta tips får alltid plats, 
men filar du på en längre text uppmuntras 
du höra av dig i god tid (deadline för 
nästa nummer är 19 november). Detta för 
att vara säker på att det finns utrymme 
i just det nummer du tänkt dig.

Tidningen finns till för oss medlem-
mar och jag vill veta mer om allas 
logopediska intressen. Vill du läsa 
mer om dysfagi? Att vi ska ta upp mer 
om afasi vid f lerspråkighet? Eller ska 
vi skriva om löneskillnader, nya lagar 
och fortbildningskrav? Tipsa mig på: 
logopeden@logopedforbundet.se

OMSLAGSBILD: LOGOPEDER I STOCKHOLMS PRIDEPARAD 2015 

FOTO: PER STRÖM

Karin Sjögren

Redaktör
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Du kan vara med och 
påverka i Stockholm
STOCKHOLMS lokalfackliga 
Slof har bara varit i gång  
i några månader, men har  
redan utkristalliserat sig  
i tre arbetsgrupper:

• Arbetsmiljö (inklusive 
arbetsbelastning) 
Ansvarig: Lena Lindberger.

• Lön
Ansvarig: Annika Ingemarsson 
med stöd av Annika Hildén.

• Professionsutveckling 
och vidareutbildning
Ansvarig: Anna Nyman.

ÄR du intresserad av att 
engagera dig i någon av dessa 
frågor? Kontakta den ansvarige 
för fokusgruppen! 

Kontaktuppgifter hittas på: 
www.logopedforbundet.se.  

aktuellt

Ordjakten - alla har rätt att hänga med

Välkommen till SITS kongress den 20-21 
november på Sheraton Stockholm Hotel.

I vårt samhälle får orden allt större betydelse. Ett gott ord-
förråd är viktigt för både inlärning och delaktighet. Alla har 
inte samma förutsättningar att fånga in orden och årets 
föreläsare belyser ämnet ur en mängd olika perspektiv. 

• Ordförråd och ordkunskap: språkets byggstenar
• Ord för ord – ordtillägnande och AKK
• Flerspråkighet och språkstörning
• Vad föreställer orden?
• Learning to Love and Loving to Learn words
• Våra lager av ord
• Möten och bemötande

Föreläsare: Christine Cox Eriksson, Bitte Rydeman, Eva-Kris-
tina Salameh, Johan Althoff, Victoria Joffe, Astrid Frylmark 
och Gunilla Hammar.

Välkommen med din anmälan på www.sits.nu

SRAT bjuder på juridiken
VISSTE du att det i ditt fackmedlemskap ingår viss juridisk hjälp 
för dig och din familj?

SRAT har ett samarbete med juristbyrån avtal24 som ger yrkes-
verksamma medlemmar i logopedförbundet möjlighet att kostnads-
fritt skapa testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, sambo-avtal 
samt skuldebrev via webbplatsen. Dessutom ingår 30 minuters 
fri rådgivning med jurist per år, samt rabatt på övriga avtal. Även 
studentmedlemmar och pensionärer kan ta del av vissa av dessa 
förmåner. Mer info hittar du under Förmåner på www.srat.se

Vill du jobba hos oss?
Vi söker en säljare, gärna med erfarenhet av kommunikationsområdet. Ser 
helst att du är Logoped eller Arbetsterapeut  och bosatt i Stockholm med om-
nejd. Arbetet är självständigt och innebär i huvudsak att planera säljaktiviteter, 
hålla i visningar och utbildningar. Du bör ha god planeringsförmåga.  Tjänsten 
innebär en hel del resor och ibland med övernattningar.

Se våra produkter på www.picomed.se

För mer information om tjänsten, kontakta Leena eller Erik.
Leena: 070 – 228 71 19  leena.oberg@picomed.se
Erik: 070 – 535 85 58   erik.korteback@picomed.se

Sista ansökningsdag 30 oktober.

Nu är Slof Örebro Län startad!
STYRELSEN består av ord-
förande Lisa Mellenthin, vice 
ordförande Anna Djurberg, 
sekreterare Karin Ranås och 
ledamot Sofia Gunnarson. De 

planerar ett styrelse möte för 
att lägga upp en vision för sin 
verksamhet och komma i gång 
med arbetet under november. 
Sedan hålls årsmötet i januari 

enligt stadgan. En av de första 
frågorna blir att registrera en 
e-post så att de lätt kan nås av 
medlemmar som vill engagera 
sig genom frågor eller förslag.

Här är de – Slof Örebro Läns nya styrelse. FOTO: EMIL PETTERSSON

ANNONS

ANNONS
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FRAM till den 15:e oktober går det att anmäla 
sig till vårens fristående påbyggnadskurser i 
logopedi. Förutom kurser i master- och magister-
uppsats ges i vår dessa:

Röst och tal hos transsexuella personer: 
bedömning och intervention 

7,5 poäng, Karolinska institutet. 

Hörselnedsättningar: kognition, 
kommunikation och intervention

7,5 poäng, Uppsala universitet.

Evidensbaserad logopedi
15 poäng, Göteborgs universitet.

Dags för fortbildning?

Nytt material om livet 
med afasi
AFASIFÖRBUNDET har 
skapat två informationsskrifter 
om afasi: en som vänder sig an-
höriga och en för vårdpersonal. 
Broschyrerna kan beställas på 
www.afasi.se

Dysleximässa 
JOHANNA Kristensson 
(Logopeden i skolan) och 
läsforskaren Ulrika Wolf är 
några av föreläsarna under 
årets dysleximässa, arrangerad 
av Dyslexiförbundet FMLS. 
Mässan hålls i Göteborg, den 
23–24 oktober.

Från Vi i femman
till högskoleprov
UNIVERSITETS- och högsko-
lerådet har beslutat om vissa 
ändringar för provdeltagare 
med dokumenterad dyslexi. 
Provdeltagare som styrker läs-
svårigheter med intyg från logo-
ped baserat på en fullständig 
utredning av provdeltagarens 
totala språkliga kompetens från 
och med årskurs 5 godkänns, 
mot tidigare åk 8. Diagnosen 
måste vara F81.0 eller F81.3.

Logopedförbundet har lyft 
frågan om att tillåta anpassning 
även för personer med språk-
störning, samt möjligheter att få 
provet uppläst och inte bara få 
längre tid.

Nu finns nytt material med 
information om afasi. 

FOTO: AFASIFÖRBUNDET

Rättelse
Karolinskas pragmatikbedömningsformulär har vuxit fram ur ett utvecklingsarbete inom verksamhets-
område Barnspråk vid Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. För att hitta formuläret, 
som kan användas för att bedöma pragmatisk förmåga hos både barn och vuxna, gå in på Karolinska 
universitetssjukhusets hemsida och sök på pragmatikbedömninsformulär. I förra numret av Logopeden 
stod det felaktigt att det utvecklats på Karolinska institutet.

TAKK på fler språk
”Takk för språket” är en webb-
baserad resurs om AKK till familjer 
och personal kring barn med grava 
funktionsnedsättningar, tillgänglig 
på fem språk.

Mellan år 2010 och 2014 pågick projektet TAKK 
för språket i Göteborg. Det drevs av en ideell 
organisation, m.i.m. kunskapscentrum i sam-
arbete med Språkens Hus och finansierades av 
Allmänna arvsfonden. Det syftade till att ge 
kunskaper om användningen av AKK, Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation, tillsam-
mans med modersmålet, både till f lerspråkiga 
familjer med barn med grava funktionsnedsätt-
ningar och personal som arbetar med dessa barn. 
Projektet resulterade bland annat i en hemsida 
kring att använda (T)AKK med f lerspråkiga 
familjer som finns på: http://www.takkforspraket.
se, med text på svenska, engelska, somali, spanska 
och arabiska. Det är också möjligt att klicka 
på texten så att den läses upp för de föräldrar 
som inte är litterata. Det finns mängder av 

material att ladda ner kring tecken och också 
filmade intervjuer med deltagande föräldrar. 
För den som är intresserad finns slutrapporten 
på http://www.mimkunskapscentrum.se/pdf/2014/
slutrapport_tfs_2014.pdf 

Eva-Kristina Salameh

TAKK för språket vill blåsa liv i debatten om 
tecken som stöd, och flerspråkighet.

50
av Sveriges kommuner har 
logoped anställd inom elev-
hälsan, visar en enkät från SKL.
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aktuellt

För första gången 
representerades logo-
peder som yrkesgrupp i 
Stockholms pride-
parad. Ett fikarumsförslag 
som kan vara början på 
en ny tradition.

När logopeder från olika mot-
tagningar i Stockholm samla-
des vid pridetågets startpunkt 
var förväntningarna låga. Ingen 
tvivlade på att det skulle bli 
en trevlig dag: Vädret var bra  
och stämningen god bland 
deltagarna. Det var pride och 
staden glittrade av kärlek och 
politik. Men idén till ett lo-
gopedkårsdeltagande hade 
kommit sent. De kollegor som 
kommit med initiativet hade 

inte hunnit sprida info till så 
många så det var oklart om 
närvaron ens skulle märkas. 
Och så det eviga dilemmat: 
Vet folk ens vad vi arbetar med?

Stort stöd
– Vi blev fantastiskt positivt 
överraskade, säger Karin Nils-
son efteråt. 

– Folk längs gatorna hejade 
på, och ropade: ”Jag älskar 
logopeder!” och ”Äntligen 
logopeder i pride!”.

Karin berättar att många 
pridebesökare kom fram efteråt 
för att uttrycka sitt stöd och 
diskutera logopedi. Betydel-
sen av yrkeskårens närvaro 
i HBTQ-sammanhang blev 
tydlig.

– Redan då tog vi beslutet: 
Nästa år samlar vi ihop ett 
stort gäng logopeder från hela 
landet, säger Karin.

Inför Stockholm pride 2016 har 
det därför startats en facebook-
grupp, Logopride. Gruppen är 
tänkt att bli en bas för planer- 
ingen.

HBTQ-certifiering 
I år bestod denna plattform  
i stället av fikarummet på logo-
pedmottagningen i Stockholm 
där Karin och hennes kollegor 
arbetar.

 – Företaget har HBTQ-
certifierats och vi har pratat 
mycket om sätt att förhålla sig 
till våra patienter. Då föddes 
idén att arbetssättet är något 

som även måste visas utåt. 
De kom snabbt överens om 

att det var viktigt att inte göm-
ma sig bakom ett företagsnamn, 
utan hörde av sig till kollegor 
på konkurrerande mottag-
ningar och samlades under 
gruppnamnet ”Logopeder i 
Stockholm” i paraden. 

– Eftersom vi hade så ont 
om tid lyckades vi inte bjuda 
in alla logopeder. Just därför 
känner vi att det är så vikigt 
att sprida informationen inför 
nästa års parad. Kanske logo-
peder i Göteborg och Malmö 
dessutom blir lockade att göra 
någonting liknande, till sina 
prideparader.

Karin Sjögren

Röster för en jämlik vård

En liten skara kan också göra skillnad. Stockholmslogopederna som deltog i Stockholm pride möttes av engagemang och glädje.  
FOTO: VICTORIA GEJROT 
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Om du träffar en barn-
patient och dennes 
förälder: I stället för 
att fråga ”och bar-

nets pappa?” eller ”och barnets 
mamma?” kan du fråga ”Finns 
det någon mer förälder med 
i bilden?”. Då förutsätter du 
varken att det finns två föräldrar 
(vissa barn har en förälder, vissa 
barn har f ler än två) eller könet 
på en/flera eventuell(a) andra 
förälder/-rar.

Se över mottagning-
ens föräldraformulär. 
Fortfarande står det på 
många formulär inom 

vården ”Mamma” och ”Pappa” 
på två rader där föräldrarna ska 
skriva sina namn. För att exem-
pelvis samkönade föräldrar ska 
slippa stryka över ord, ändra till 
”Vårdnadshavare” och lämna 
fritt att skriva ett, två eller 
f lera namn. Med detta ordval 
inkluderar du även barn som 
till exempel bor hos sin moster.

När du tar anamnes 
på en ungdom eller 
vuxen patient: Undvik 
att köna och antals-

bestämma patientens partner/
partners om du frågar efter 
närstående. Istället för att 
fråga ”Har du någon man/
fru/f lickvän/pojkvän?”, fråga 
mer öppet till exempel: ”Vilka 
har du i din omgivning?”. Då 
inkluderar du patienter med 
samkönade partners, patienter 

med partners som inte passar 
in i cis-normen samt patienter 
med f lera partners.

Förutsätt inte vilken 
relation medföljande 
anhörig har till patien-
ten. Undvik att säga 

”Jaså, har du din syster/kompis/
mamma med dig?” eftersom 
den anhöriga mycket väl kan 
vara patientens partner. Fråga 
i stället förutsättningslöst vem 
det är som är med, om detta 
har betydelse, eller invänta 
presentation av personen själv 
eller din patient.

När du pratar med 
barnpatienter om för-
äldrar, använd hellre 
ordet ”föräldrar” än 

”mammor och pappor”. Om du 
inte vet vilken/vilka förälder/-
rar barnet har undviker du 

att förutsätta att det har två 
heteroföräldrar när du pratar 
om barnets egna föräldrar, 
och om du vet att barnet har 
samkönade föräldrar och pra-
tar om föräldrar i allmänhet 
stödjer du användandet av det 
könsneutrala ord som kom-
mer kunna vara hjälpsamt för 
barnet att själv använda i olika 
sammanhang.

Ett sätt att inkludera 
transpersoner som inte 
är öppna med sin kön-
sidentitet är att und-

vika att köna dina patienter i 
onödan. Använd gärna namn 
eller ”patienten” i intyg och 
så vidare. Du kan aldrig veta 
vilken könsidentitet någon 
har om den inte uttryckligen 
berättat det för dig.

Du som jobbar med trans-
personers röst: Här har logo-
peder en viktig roll. 1) Tänk 
på att inte förutsätta att alla 
transpersoner är binära. Det 
finns även transpersoner som 
varken ser sig som kvinnor eller 
män, som också behöver jobba 
med sin röst för att motverka 
könsdysfori kopplat till rösten. 
2) Håll dig uppdaterad om de 
korrekta begreppen, tex att 
säga ”könskorrigering” och inte 
”könsbyte”, eftersom det inte 
handlar om att byta kön utan 
att korrigera sin kropp för att 
matcha det upplevda könet.

Charlie Bergström

Även under Linköpings regn-
bågsvecka i början av septem-
ber deltog Logopedstudenter  
i paraden.   FOTO: LINA VIKSTRÖM

Digitalt forum för 
HBTQ-logopeder

HBTQ-LEG.LOGOPEDERNA 
är en facebook-grupp som 
grundades av ett gäng stu-
denter i Uppsala med fokus på 
normkritik i utbildningen. I och 
med att initiativtagarna blev 
färdig-utbildade upptäcktes 
behovet av att lyfta HBTQ-
frågor även på arbetsplatsen. 
Öppen för alla som brinner för 
HBTQ-frågor, oavsett arbets-
fält.

Paradplanering  
på längre sikt

PÅ gatorna under 2015-års 
prideparad i Stockholm påbör-
jades vad som förhoppningsvis 
kan bli en tradition av logopedisk 
närvaro i parader runtom i Sve-
rige. Redan nu börjar planer 
smidas inför nästa år. För att 
hålla dig uppdaterad om vad 
som händer, besök facebook-
gruppen: ”Logopride”.

Normkritik i vardagen

HBT-CERTIFIERING är ett 
koncept skapat av RFSL. Målet 
är att höja kompetens kring  
hbtq-frågor på arbetsplatser, 
men utbildningen ger även 
utrymme för andra diskussioner 
kring fördomar och bemötande. 
En utbildare från RFSL kommer 
till arbetsplatsen och håller kur-
ser. Certifikatet gäller sedan i 
tre år. Info finns på: www.rfsl.se

Logoped Charlie Bergström ger sex tips på hur logopeder,  
i sin yrkesroll, kan vara mer inkluderande gentemot HBTQ-
personer; inte bara i festliga sammanhang, utan varje dag.

Prideparaden är det bara en 
gång om året.

Logopride varje dag

1

2

3

4

5

6



Jag har fått tillbaka energin att 
leva och är inte längre rädd för 
att sätta i halsen. 
Att äta är en av livets mest naturliga delar. Vi tar det för givet. En 
måltid associeras med underbara dofter, smaker och synintryck.  
Vi tänker oss trevligt sällskap och ett gott samtal ¬ en stund som 
blir en av dagens höjdpunkter. 

När detta ändras drabbas vi människor hårt både psykiskt och  
fysiskt. De flesta som lider av ät- och sväljsvårigheter drar sig  
undan och slutar efterhand att försöka äta. De ger upp, går ner i 
vikt och lever ofta i en ensam kamp för att hitta ett nytt sätt att leva.

Med konsistensanpassade produkter och 
utbildning skapar Special Foods matglädje  
där livet sätter begränsningar. Produkterna  
ser ut som den vanliga maten. De finns i ett 
brett utbud för att kunna varieras efter den  
vanliga menyn och väcka en slocknad aptit.

För mer information, kontakta oss på 020-88 61 00 eller 
specialfoods@se.findus.com. Du hittar oss även på specialfoods.se Upplev skillnaden

ANNONS
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Logopedi är ett fantastiskt 
ämne på många vis, men det 
stora pengarna väntar inte 
bakom hörnet efter många års 
slit med att ta fram nya material.

På grund av detta , och eftersom logopeder 
bakom nya material och metoder vill att 
det de har tagit fram skall komma i kli-
niskt bruk, är det en internationell trend 
att forskare delar med sig av sitt material 
helt gratis via nätet.

Verb från Boston
Ett exempel på detta är verbbenämnings-
testet Action Naming Test (ANT) som 
tagits fram i Boston av forskargruppen i 
projektet ”Language in the Aging Brain” 
med professorerna Martin. L. Albert och 
Lorraine Obler i spetsen.  Testet som 
prövar verbbenämning är skapat enligt 
samma principer som det mer välkända 
Boston Naming Test. Det engelska ma-
terialet (bilder och protokoll) finns för 
nedladdning på projektets hemsida http://
www.bu.edu/lab/. Materialet är översatt 
till svenska och prövat på såväl personer 
med som utan afasi, som ett litet kliniskt 
material inom ramen för två magisterar-
beten och ett kandidatarbete i logopedi 
vid Linköpings universitet. Slutsatserna 
från dessa arbeten är att den svenska 
översättningen också behöver anpassas 
till svenska språket innan testet är helt 
användbart.  Alla tre uppsatserna finns 

att ladda ner: http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:426726/FULLTEXT01.
pdf; http://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:624454/FULLTEXT01.pdf och 
http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:615324/FULLTEXT01.pdf.

Tester på olika språk
För logopeder som träffar många flersprå-
kiga patienter finns en hel del material 
att hämta ner från en hemsida benämnd 
Multilingual Children’s speech; http://
www.csu.edu.au/research/multilingual-
speech. Hemvist för sidan är Charles 
Stuart University och upphovskvinna är 
professor Sharynne McLeod. Bland an-
nat hittar man på denna sida den svenska 
översättningen (gjord av Tove Lagerberg) 
av Intelligibility in Context Scale (ICS). 
ICS är ett skattningsformulär i vilket 
vårnadshavare får skatta hur mycket de 
tycker att andra personer förstår av sitt 
barns tal.  

Bedömning av fonologi
Alltsedan 2010 har vi vid enheten för 
logopedi vid Linköpings universitet varit 
delaktiga i en större multicenterstudie av 
avvikande fonologi hos barn med olika 
modersmål. Projektet koordineras av 
professor Barbara May Bernhardt vid 
the University och British Columbia i 
Vancouver, Canada och projektet har en 
egen hemsida http://phonodevelopment.
sites.olt.ubc.ca/. Inom ramen för projektet 

har ett fonologiskt bedömningsmaterial, 
Linus, skapats. Materialet består av två 
bildbenämningstest (en kortversion och 
en fullständig version) med fotografiska 
bilder som antingen kan skrivas ut eller kan 
visas i bildspelsläge på dator eller läsplatta. 
Till materialet hör förutom testprotokoll 
också ett protokoll som möjliggör en mer 
fördjupas fonologisk analys på olika nivåer 
samt ytterligare ett undersökningsformu-
lär som kan fyllas i och som kan utgöra 
hjälp vid behandlingsplaneringen. Allt 
material finns på projektets internatio-
nella hemsida.  På hemsidan finns också 
instruktioner i form av korta videofilmer 
om hur man kan använda det datoriserade 
programmet PHON som är användbart 
om man vill göra mer detaljerade analyser 
av transkriberad taldata och möjliggör 
också en integration mellan fonologiska 
och akustiska analyser genom en koppling 
till PRAAT. PHON och PRAAT är båda 
free ware program som finns att ladda ner 
på https://www.phon.ca/phontrac och http://
praat.en.softonic.com/.

Ovan är endast några exempel på material 
som är användbara för logopeder. Det 
finns f ler därute på nätet. I vanlig ordning 
gäller det dock att vara källkritisk till det 
som finns att hämta hem.

Inger Lundeborg Hammarström
Leg. Logoped och lektor, Linköpings universitet  

Det bästa materialet 
kan vara helt gratis

LOGOPEDFORUM har uppdaterats under sommaren och fått en helt ny plattform. Nya funktioner är 
bland annat möjligheter att ladda upp filer och en förbättrad sökfunktion.

ALLA tidigare medlemmar har kvar ett login även i nya Logopedforum. Om du inte fått ett mail med dina 
inloggningsuppgifter kan du gå till inloggningssidan och klicka på ”glömt lösenordet”, för att få ett nytt 
lösenord skickat till din e-post. 

WWW.LOGOPEDFORUM.SE
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vårdval logopedi 

Under 2014 beslutade Stock-
holms läns landsting (SLL), Häl-
so- och sjukvårdsförvaltningen 
(HSF), avdelningen för närsjuk-
vård, att göra en granskning av 
vårdvalet inom logopedi. 

Fyra revisorer utsågs och nästan femtusen 
patientbesök granskades. Fokus låg på barn 
med språkstörning (språk och tal) och 
dyslexi, då dessa två grupper dominerar 
vårdvalet.

Medicinska revisioner förekommer 
regelbundet inom logopedi och andra 
verksamheter. Landstinget har en skyldig-
het att följa upp att avtalen följs. 

Bakgrund
Sedan vårdvalet inom logopedi infördes i 
Stockholm år 2009 har det skett en 80 % 
volymökning av antal besök till logoped. 
Kostnaderna har därmed ökat från 50 
miljoner kronor år 2009 till 165 miljoner 
år 2014. Beställarna, dvs. SLL, tog därför 
initiativ till revisionen. Den främsta an-
ledningen till det var att de ville ta reda 
på varför kostnadsökningen var större 
än befolkningsökningen. Avsikten med 
revisionen var även att uppmärksamma 
förbättringsområden och ge förslag på hur 
bristerna skulle kunna åtgärdas både ur 
utförarnas och beställarnas perspektiv, inte 
att så att säga ”betygsätta” de logopediska 
insatserna. Några ekonomiska aspekter 
på vårdvalet har inte ingått i revisorernas 
uppdrag.

Frågeställningar inför revisionen var:  
• Går det att finna orsaker till volymök-
ningar av besök inom Vårdval Logopedi?
• Hur följs avtalens krav gällande regist-
rering och fakturering?

• Vilken är kvaliteten på gjorda insatser; 
utredningar, behandlingar, journalföring 
och intyg?

Metod
Uppdraget gavs till Emendor Consulting 
AB, som i sin tur anlitade revisorerna som 
alla är legitimerade logopeder.  De fyra 
revisorerna har lång klinisk erfarenhet, 
har förankring i forskning, har erfarenhet 
av utbildning, handledning och kvali-
tetsarbete både från offentlig och privat 
sektor. Emendor har tidigare genomfört 
ett stort antal revisioner inom SLL och 
dess ägare, Staffan Bryngelsson, är också 
diagnos- och kodningsexpert. 

Enheten för närsjukvård, SLL, beslu-
tade att perioden mellan 2013-06-01 och 
2014-05-30 skulle granskas. Samtliga besök 
under urvalsperioden inom områdena 
”språk och tal” (där ingen dyslexiutredning 
är genomförd och där diagnos stamning 
inte ställts) och ”dyslexi” skulle granskas 
liksom besök före och efter perioden 
om dessa fanns tillgängliga i journalen.  
Anledningen till det sistnämnda var att 
det då var lättare att få en helhetsbild av 
respektive patientfall.

Totalt granskades 25 mottagningar från 
17 olika verksamheter. Det totala antalet 
patienter under perioden var 6054. Av 
dessa granskades 513 patienter, vilket re-
sulterade i en genomgång av 4945 besök/
journalanteckningar. 

Totalt granskades 8,5 % av alla patienter 
i urvalet och antalet besök per patient 
varierade mellan 1 och 92.

För att säkerställa validiteten i bedöm-
ningen arbetade revisorerna i par som 
granskade varje journal tillsammans. 
Revisorerna arbetade i olika konstellatio-

ner. Staffan Bryngelsson från Emendor 
Consulting AB deltog vid besöken på 
alla mottagningar, antecknade och sam-
manställde resultaten parallellt med att 
granskning genomfördes. Journalerna 
fördes i varierande datasystem, och i un-
dantagsfall även i pappersformat.

Revisionen som genomfördes hos res-
pektive vårdgivare utgick ifrån:
• Patientdatalagen 
• Registreringsrutin enligt Förfrågnings-
underlag för Logopedverksamhet 2012 
• Förfrågningsunderlag Vårdval Logo-
pedverksamhet 2012
• Av professionen framtaget konsensus-
dokument för dyslexiutredning 

Alla bedömningar har gjorts enligt 
den tillgängliga journaldokumentation, 
som tillhandahölls av respektive chef. 
Revisorerna tilldelades behörighet för 
åtkomst till journaler av Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen enligt gängse rutiner.

Den övergripande handläggningen 
av varje patientfall har bedömts enligt 
följande: 
• Har utredningen/behandlingen gjorts 
i enlighet med det konsensusdokument 
som finns och i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet?
• Är antalet besök/kontakter relevant i 
förhållande till patientens problem?
• Har återgivning till skola skett?
• Har diagnos ställts korrekt alternativt 
avskrivits korrekt?
• Uppfyller journaldokumentationen 
patientdatalagens krav?
• Är rapporteringen av besökstyper och 
åtgärdskoder i enlighet med registrerings-
rutin för logopedverksamhet?

Samtliga granskade mottagningar har 
efter revisionen erhållit en separat rapport 

En kvalitetssäkring för barnlogopedin

Över hela landet har revisionen av Stockholms läns vårdval för logopedi varit ett 
hett debattämne under våren. Nu fördjupar revisorerna diskussionen och ger sin 
analys av resultaten – och hur erfarenheterna kan bidra till bättre vård.
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med de egna resultaten. En offentlig sam-
manfattande slutrapport finns här: http://
www.vardgivarguiden.se/Global/03_Avtal-
uppdrag/V%C3%A5rdval%20Stockholm/
Logopedverksamhet/Slutrapport%20Logo-
pedrevision.pdf.

Resultaten av revisionen redovisades 
muntligt vid två tillfällen där verksamhets-
chefer för alla granskade mottagningar var 
inbjudna tillsammans med beställare samt 
representanter för logopedprogrammet 
och Svenska Logopedförbundet.

Resultat
De olika kvalitativa och kvantitativa ob-
servationer som gjordes redovisas nedan 
uppdelat enligt frågeställningarna om 
orsaker till volymökning, följsamheten 
till avtal samt vårdkvalitet. 

Orsaker till volymökningar
• Ofullständiga remisser som inte borde 
ha accepterats. 
• Alltför stor fokusering på fonologi 
med alltför många besök som ägnas åt 

språkljudsproduktion trots att det tycks 
förekomma andra, mer omfattande språk-
liga svårigheter. 
• Barn som är inskrivna inom verksamheter 
som habilitering, särskola, autismcenter 
och BUP har parallella behandlingsbesök 
inom Vårdval Logopedi. 
• Det förekom besök hos logoped för så-
dant som ingår i skolans ansvarsområde, 
till exempel lästräning.

Följsamhet till avtal
• Regelverket för rapportering av besök i 
samband med dyslexiutredningar behöver 
förtydligas men det krävs också en bättre 
följsamhet till de regler som finns.

Vårdkvalitet
• Ofta saknades röd tråd, syfte och mål 
med behandlingen. En satsning på att 
verkligen göra rätt saker är nödvändig. 
• Remisser som ej uppfyller remisskrite-
rierna bör avvisas. 
• Det framkom sällan i dokumentationen 
att språkförståelsen var formellt testad.

• Flerspråkiga barn var underremitterade. 
Tolk förekom sällan.
• Vid en dyslexiutredning måste logopeden 
alltid ta ställning till patientens språkliga 
förmåga. 

Diskussion
Allmänna iakttagelser
Genom revisionen har framkommit att 
det råder en stor osäkerhet och många 
missförstånd inom logopedkåren när det 
gäller skillnaden mellan att ställa respektive 
klassificera diagnos. Diagnos ska ställas 
utifrån kliniska iakttagelser och formule-
ras i ord samt klassificeras enligt ICD-10 
(WHO, 1997). Vi revisorer fick många nya 
insikter tack vare vår uppdragsgivares ex-
pertis inom området, och har nu kontaktat 
bland annat Svenska Logopedförbundet 
för att skapa möjligheter för nödvändig 
kunskapsspridning inom detta område. 

Observationer av vikt för beställarna
Ansvarsfördelning. I många patientä-

renden fanns en osäkerhet om gränsdrag-

Revisionen av Vårdval Logopedi i Stockholm fick stort genomslag i media. Redan nu har debatten kring resultatet lett till förändringar  
– både i länet och i resten av landet.
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vårdval logopedi

ningen mellan logoped inom autismverk-
samheter, habiliteringsverksamheter, 
oralmotoriskt centrum samt logopeder 
inom Vårdval Stockholm. Gränserna var 
oklara och många barn gick parallellt i 
olika verksamheter. Även gränsdragningen 
mellan Vårdvalets, särskolans och skolans 
ansvar och skyldigheter behöver fastställas. 
I f lera fall arbetade logopeder regelbundet 
i skolans lokaler inom ramen för vårdvalet 
vilket strider mot intentionerna. HSF 
planerar att förtydliga uppdraget gentemot 
de olika huvudmännen. 

Ej fullvärdig teammedlem. Logopeder 
inom Vårdval Stockholm anlitas i hög 
utsträckning på konsultbasis i neuropsy-
kiatriska utredningsteam utan att vara 
tillhöriga teamet och därmed en självklar 
likvärdig part. Detta förfaringssätt leder 
till en oklar arbetssituation för berörda 
logopeder och i många fall även till en 
otillräcklig utredning av patienten. Logo-
pedtjänster tillhöriga de neuropsykiatriska 
utredningsteamen bör inrättas.

Brister i remisser. Barnhälsovårdens 
remisser innehåller ofta ingen tydlig 
frågeställning trots att 3-årsscreeningens 
utformning, det vill säga BVC-sjukskö-
terskans arbetsformulär, ger värdefull 
information till logopeden om barnets 
prestation om screeningen används rätt. 
Remisserna har i alltför hög utsträckning 
fokus på avvikelser gällande fonologi medan 
språk- och kommunikationsförmåga sällan 
uppmärksammas. Här behöver beställarna 
skapa möjligheter för utbildning och 
samverkan mellan logopedmottagningar 
och Barnhälsovården. HSF planerar att i 
samråd med Barnhälsovården ha utbildning 
om riktlinjer för remittering till logoped.

Ofta uppvisar även skolhälsovårdens 
remisser informationsbrister och i många 
fall saknas pedagogiskt utlåtande. Informa-
tion om krav på remissinnehåll måste nå 
fram till alla berörda remittenter.

Tydligare riktlinjer. Förtydliganden 
behövs i regelverk, vårdprogram och 
riktlinjer vilket ingick i revisorernas för-
slag till beställarna. Oklara instruktioner 
utgör en riskfaktor för felaktigheter i rap-
porteringen. HSF planerar revidering av 
Rapporteringsanvisningar, utbildningar i 
rapporteringsförfarande och en revidering 
av Förfrågningsunderlaget.

Observationer på logopedmottagning-
arna

Kvantitet och kvalitet. En huvudorsak till 
att beställarna tog initiativ till revisionen 
var volymökningen. Denna i sig är inte 
förvånande. Som revisorer välkomnar vi 
att efterfrågan på logopeder ökar då vi 
vet att behoven är stora och att logopeder 
saknas inom många olika verksamheter. 
Däremot har det varit nedslående att 
se att vissa av de granskade ärenden vi 
tagit del av handlat mer om kvantitets- 
än kvalitetsökning. Som nämnts ovan 
hamnar många logopeder i skarven mel-
lan Vårdvalet och andra verksamheter 
som skola, särskola och habiliteringen. I 
andra fall får logopeden bära ett alltför 
tungt lass där andra professioner inte tar 
sin del av ansvaret.

Vårdinnehåll. Här fanns stora skillnader 
i dokumentationen mellan olika mottag-
ningar. Vi har tyvärr noterat bristfälliga 
utredningar till exempel avseende språklig 
förmåga vid dyslexiutredning, alltför lite 
fokus på kommande läs- och skrivinlärning 
samt alltför begränsad testanvändning 
med delvis otidsenliga test. Påfallande 
ofta saknades dokumentation om test-
ning av språkförståelse. Påfallande ofta 
saknades också sammanfattad bedömning 
inför skolstart. Tolk användes i alltför 
liten utsträckning. Vi fick många gånger 
klart för oss att landstingets tolkförmed-
ling inte fungerar tillfredsställande. Vid 
behandlingsserier saknades ofta doku-
mentation som visar planering och ”röd 
tråd”. Enligt befintlig dokumentation 
förekom sällan att behandling utvärdera-
des. Överväldigande fokus i dokumenterad 
behandling var fonologiska svårigheter, 
medan journalanteckningar om insatser 
för syntax, semantik och pragmatik var 
sparsamt förekommande. Vidare förekom 
undantagsvis regelrätt lästräning som 
behandlingsinsats, något som inte inryms 
i Vårdvalet. Det fanns också anledning att 
påpeka att det är logopeden som utifrån 
sin kompetens, baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet, avgör om och i så fall 
vilka behandlingsinsatser som är aktuella. 
Föräldrar ska givetvis vara delaktiga men 
inte kunna ”beställa” insatser.

Journaldokumentation. Struktur, över-
skådlighet och innehåll i journaler varierade 

kraftigt mellan olika mottagningar och 
mellan olika vårdgivare på samma mot-
tagning. De f lesta mottagningar använde 
etablerade journalsystem medan några hade 
ytterst enkla lösningar med varierande 
säkerhetsnivå. Backupsystem saknades på 
några ställen. För patienter som hade lång-
variga kontakter förekom att diagnoskoden 
byttes utan att detta kommenterades och 
motiverades i journaltexten. Det förekom 
också att ospecificerad diagnos användes 
trots långa behandlingsserier. Även i de 
längsta behandlingsserierna, som sträckte 
sig över f lera år, var epikriser sällsynta och 
noteringar om utvärdering var sällsynta. 
I några fall var i stället dokumentationen 
så omfattande och detaljerad att relevant 
information var svår att urskilja.  

Rapportering av besök. I revisionen ingick 
att kontrollera om den dokumentation som 
gjorts av varje besök stämde med de datum 
och koder som rapporterats. Ersättningen 
baseras i Vårdvalet efter vilka koder som 
rapporteras. Därför måste det finnas en 
absolut överensstämmelse mellan vad som 
är dokumenterat i journalen och vad som 
är rapporterat till medicinska databaser. 
Avvikelser förekom och det var uppenbart 
att oklarhet råder kring KVÅ-koderna. 

Konklusion
Revisionen väckte många insikter och 
funderingar hos oss revisorer. Mycket 
är redan nämnt ovan, ytterligare något 
kommenteras här.

Efter revisionens genomförande hölls 
i maj ett konsensusmöte i Lund där man 
började diskutera nationella riktlinjer 
för barnlogopedi. Ett välkommet och 
välbehövligt initiativ som kan gagna såväl 
Vårdval Stockholm som logopedverksam-
het i andra delar av landet. 

Behandlingsinsatsernas mängd i vissa 
fall väcker frågan om fler besök alltid är 
till det bättre. Familjer med många barn 
och ibland även f ler funktionsnedsätt-
ningar hos patient eller syskon, får en 
orimlig situation. Ibland får logopeden 
i stället göra insatser långt utöver det 
egna ansvarsområdet eftersom andra yr-
kesgrupper inte gör sitt. Där nyutbildade 
logopeder arbetar i belastade områden såg 
vi risken för alltför stor arbetsbelastning 
som uppenbar.
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Enligt årsrapporten för barnhälsovår-
den i SLL år 2013 remitterades 13 % av 
alla 0-5-åringar till logoped. Variationen 
inom länet är stor, mellan 10 och 20 %. 
Detta innebär en kraftig överremittering 
av denna åldersgrupp där andra studier 
visar att ca 6 % i åldersgruppen remitteras 
pga språkliga problem. Självläkning av de 
språkliga svårigheterna är vanligt i denna 
åldersgrupp. Kombinerat med iakttagelsen 
om att mycket tid ägnas åt insatser inrik-
tade på fonologisk behandling förefaller 
en uppstramning nödvändig.

Som revisorer tyckte vi oss ana att antalet 
remisser i socialt välmående områden i 
vissa fall förefaller oväntat generöst jämfört 
med hur det förhöll sig i f lerspråkiga och 
socialt belastade områden. Vi förvånades 
också över förskrivning av hjälpmedel även 
i fall då ingen diagnos ställts. Tydligare 
riktlinjer är nödvändiga.

Avslutningsvis kan vi konstatera, att 
uppdraget var intensivt och intressant. 
Granskningen av dokumentation och 
regelverk väckte många tankar, insikter och 
önskemål. Revisionen har redan bidragit 
till verksamhetsutveckling på andra håll i 
landet, till exempel i Göteborg. Ett annat 
resultat av betydelse är de kontakter som 
tagits för att logopederna som yrkeskår 
ska få bättre kompetens när det gäller att 
ställa och klassificera diagnos. 

Astrid Frylmark
Carmela Miniscalco
Birgitta Rosén
Cecilia Skoglund

Referenser

Slutrapport Revision av Vårdval Logopedi inom Stock-
holms läns landsting 2014. www.sll.se
Årsrapport Barnhälsovård 2013. www.sll.se
ICD-10. www.socialstyrelsen.se
Patientdatalagen. SFS nr: 2008:355.
Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för 
logopedverksamhet 2012.
Förfrågningsunderlag logopedverksamhet 2012. www.sll.se
Av professionen framtaget konsensusdokument för 
dyslexiutredning. www.srat.se

I samband med revisionen av 
Vårdval Logopedi i Stockholm 
2014 framkom att det finns en 
osäkerhet kring diagnoser och 
diagnoskoder bland logopeder i 
Stockholms län. Det finns ingen 
anledning att tro att det skulle 
se annorlunda ut i resten av 
landet.

Med anledning av detta kotaktade Slofs 
styrelse Staffan Bryngelsson, som höll i 
revisionen och är sakkunnig inom området, 
för att klargöra vad som egentligen gäller 
kring diagnoser och diagnoskoder, och 
för att diskutera hur vi kan arbeta vidare 
med frågan.

Kod eller tillstånd?
Till att börja med är det viktigt att skilja 
på  diagnos och diagnoskod. Diagnos är 
den sjukdom eller tillstånd som vård-
givaren bedömer att patienten har och 
den formuleras fritt i text i journalen. När 
diagnosen är ställd kan den klassificeras 
enligt ICD-10, som är ett statistiskt 
kodverk, och syftet med detta är alltså 
egentligen bara att kunna inhämta statistik 
om hälso- och sjukvården.

I patientjournalen ska enligt lag diagnos 
anges. Däremot är det enbart läkare som 
enligt lag måste ange diagnoskoder. I prak-
tiken är många journalsystem utformade 
så att diagnoskod måste anges för varje 
besök även för andra professioner, men det 
är i så fall något det aktuella landstinget 
har fattat beslut om.

Dags att byta text
Texten som hör till diagnoskoden bör 
inte slentrianmässigt användas istället 
för diagnostext. Enligt Socialstyrelsens 
anvisningar hör den standardiserade 
diagnoskodtexten inte hemma i journa-
len, utan där ska vårdgivaren beskriva 
diagnosen fritt i text. Ingen patient ska 
till exempel ha diagnosen Störning av tal 
och språkutveckling ospec, även om F80.9 
är den kod som ligger närmast till hands. 
Den standardiserade diagnoskodstexten 
får och bör alltså ändras när den inte 

helt och hållet stämmer för den diagnos 
vårdgivaren ställt.

Under utredning ska patientens symtom 
kodas, dvs orsaken till kontakten med 
hälso- och sjukvården. Ibland används 
istället felaktigt koder ur Z-kapitlet, som 
Z038 och Z71.1 under utredning. Dessa 
ska dock endast användas när patien-
ten är färdigutredd och har friats från 
diagnos. Enligt detta sätt att se borde 
till exempel besök för dyslexiutredning 
kodas med R48.0 ”Dyslexiutredning”, 
tills man antingen har bestämt sig för att 
ställa diagnosen dyslexi, då koden F81.0 
”Specifik läs- och skrivsvårighet” används, 
eller har konstaterat att patienten inte har 
dyslexi och då sätter koden Z03.8 med 
texten ”Misstanke om sjukdom där ingen 
diagnos ställs”, eller liknande.

I väntan på ICD-11
Oklarheter kring diagnoskodning är ett 
nationellt problem och det gäller inte 
bara logopedkåren utan f lertalet andra 
professioner inom hälso- och sjukvården. 
Vi kan förvänta oss stora förändringar i 
diagnoskoderna i ICD-11, som är under 
utarbetande. Dock ligger införandet av 
ICD-11 ett f lertal år framåt i tiden, och vi 
kan därför inte invänta det nya systemet 
utan vi behöver redan nu göra något för 
att få bättre kunskap om och nationell 
samstämmighet kring diagnossättning 
och diagnoskodning. Svenska logoped-
förbundet håller som ett första steg på 
att ta fram en kortfattad anvisning, som 
förklarar de olika begreppen och princi-
perna för diagnoskodning. Därefter behövs 
en översyn av den logopediska diagnos-
kodförteckning som i dag används. Slof 
kommer att ta initiativ till att översynen 
görs, men en sådan grupp bör ha en bred 
sammansättning med representation från 
utbildningsanordnarna, logopeder från 
olika kliniska områden samt representation 
från logopedcheferna. Vidare planerar Slof, 
när nödvändigt material i form av anvisning 
och diagnosförteckning finns, att initiera 
utbildningsinsatser om diagnosticering 
och diagnosklassificering.

Camilla Olsson, Slof

Diagnoskodsguide ska utformas
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vårdval logopedi

70% av de logopeder 
som svarat på Slofs 
enkät tycker ersätt-
ningssystemet i Vårdval 
Stockholm är ohållbart.

Svenska Logopedförbundet 
(Slof) har följt frågan om vård-
val på nationell nivå sedan 
införandet av lagen om valfri-
hetssystem (LOV, 2008:962). 
För Slofs del har bevakningen 
framför allt kommit att handla 
om primärvårdslogopedin i 
Stockholm, som infördes re-
dan 2008. Modellen är den 
enda i Sverige som ger logo-
peder en verklig möjlighet till 
fri etablering och har öppnat 
marknaden för privata företag 
inom logopedi.

Ersättningsmodellen för 
Stockholms vårdvalsmodell 
är ett unikum nationellt, inte 
bara med avseende på logopedi, 
men har fått mycket kritik för 
sitt fokus på vårdkvantitet och 
för att gagna resursstarka och 
förhållandevis friska patienter 
på andra mer behövande grup-
pers bekostnad. Ingen annan 

region i landet har valt att följa 
i Stockholms fotspår vad gäller 
utformningen av vårdvalets 
förutsättningar. 

Alltmer oroande
Under de senaste åren har indi-
kationerna till förbundet kring 
arbetsmiljö och mående för 
logopederna som är verksamma 
inom vårdval Stockholm blivit 
alltmer oroande. Kraftigt ökan-
de produktionskrav, svårigheter 
att arbeta evidensbaserat, svå-
righeter att ta emot studenter 
och ökat antal arbetsrelaterade 
sjukskrivningar är signaler som 
kommit oss till del i relation 
till vårdvalet. 

2014 genomfördes en revision 
av delar av vårdval logopedi 
som påtalade en del brister 
inom systemet. De negativa 
aspekterna av revisionen fick 

uppmärksamhet i media och 
många logopeder kände sig 
(personligt) påhoppade och 
betryckta. Tyvärr uppmärk-
sammades revisorernas kritik 
avseende själva vårdvalsmo-
dellen betydligt mindre i de- 
batten. Under början av 2015 
framkom också att kostnaderna 
för vårdvalen i Stockholm  
generellt ökat lavinartat och  
att SLL:s ekonomiska situation 
var mycket dålig. Detta ledde 
till att den styrande allians-
majoriteten i mars beslutade 
att de redan låga ersättningarna 
inom vårdvalet skulle sänkas 
med 5%. Mottagningarna fick 
60 dagar på sig att meddela  
om de inte accepterade den  
nya prissättningen. 3 av 10 pri-
vata mottagningar inom olika 
vårdvalsområden har valt att 
inte gå med på sänkningarna 

(Dagens Nyheter, 28 augusti 
2015).

I detta bistra läge, och som 
en del i vårt pågående påver-
kansarbete gentemot SLL med 
att påtala behovet av förändring 
av ersättningssystemet inom 
vårdval, genomförde Slof en 
ny enkät bland medlemmar i 
Stockholm. Svarsfrekvensen i 
enkäten uppgick till 58 %. 

Enkäten i korthet
Över hälften av de svarande 
uppger att vårdvalsmodel-
len inte alls underlättar för 
verksamheten att genomföra 
evidensbaserad intervention. 

Det inflexibla systemet och 
de alltför låga odifferentierade 
besöksersättningarna leder till 
höga produktionskrav, orimlig 
arbetsbelastning och stress hos 
logopederna. Endast 13 procent 
upplever att de har en rimlig 
arbetsbelastning. 

Enkätsvaren visar också att 
samverkan och samarbete med 
andra professioner och verksam-
heter blir lidande som följd av 
vårdvalsmodellens utformning. 

Så tycker logopederna om vårdval

”Endast 13 procent upp-
lever att de har en rimlig  
arbetsbelastning.” 

Över hälften av de svarande anser att vårdvalsmodellen inte alls 
underlättar vad gäller att arbeta evidensbaserat. 

Missnöjet med ersättningssystemet är minst sagt utbrett och det 
råder stor samstämmighet mellan landstingsanställda och privat-
anställda logopeder. 
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Det är också en anmärknings-
värt stor andel som inte alls 
upplever att man får den kom-
petensutveckling man behöver 
för att hålla sig uppdaterad vad 
gäller aktuell forskning och nya 
behandlingsmetoder. 

Över 70 procent anger att 
ersättningsnivåerna inte alls 
är långsiktigt hållbar för verk-
samheten där de arbetar. 

Generellt höjd ersättning är 
den enskilt viktigaste faktorn 
som medlemmarna önskar att 
förbundet pläderar för, tätt 
följd av att säkerställa resurser 
för kompetensutveckling och 
fortbildning. Man efterfrågar 
också tydligare prioriteringar 
och högre grad av differentie-
ring i besöksersättningar. 

En annan aspekt är de be-
gränsade möjligheterna till 
samverkan med andra i nät-
verket kring patienten. Över 
2/3 av svaranden anger att man 
inte alls har tillräckligt med 
tid för att samverka med andra 
professioner eller verksamheter 
kring sina patienter. 

Konsekvenser för logopeder
Resultatet av enkäten bekräftar 
till stor del den bild av vårdvalets 
utveckling och konsekvenser 
för logopederna som redan 
kommit förbundsledning och 
ombudsmän till del under de 
senaste åren. Slof har redan 
bemöt den revision som ge-
nomfördes av delar  av vårdvalet 
under 2014, samt har pågående 
kontakt med Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen i deras 
arbete med att ta fram ett nytt 
förfrågningsunderlag för 2016. I 
vår kontakt med både politiker 
och tjänstemän har vi tagit fasta 
på era önskemål om höjda och 
differentierade ersättningar, 
samt på de förslag för ett för-
bättrat vårdval i logopedi som 
revisorerna framförde. Också 
resultatet av enkäten kommer 
att förmedlas till politiker och 
tjänstemän inom SLL för att 
ytterligare påpeka hur akut 
behovet av ett bättre utformat 
system är. 

Signe Tonér
Kommunikationsansvarig, Slof

Så tycker logopederna om vårdval

Nedslående resultat: Nära hälften tycker inte alls att arbetsbelast-
ningen är rimlig. 

Den 25/8 mötte Svenska Logopedförbundet de 
handläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen (HSF) som ska ta fram ett nytt förfråg-
ningsunderlag för vårdval logopedi i Stockholms 
läns landsting. 

Målet är att uppnå kostnadskontroll, samt att arbeta in 
rekommendationer från revisionen av vårdval logopedi  
i ersättningssystemet. Slof presenterade en rad förslag på 
nödvändiga åtgärder för att vårdvalet ska kunna upprätthålla 
kvaliteten för patienterna och åter bli en bra arbetsplats för 
logopeder verksamma inom systemet. 

Målen kan uppnås
Slof ställer krav på höjda besöksersättningar. Med bättre  
avgränsningar, noggranna prioriteringar, gemensamma vård-
program och möjligheter att få betalt för indirekta åtgärder är vi 
övertygade om att den kostnadskontroll som politikerna efterlyser 
kan uppnås och att besöksersättningarna dessutom kan höjas. 

Vårdkvaliteten påverkas
Tjänstemän och politiker inom SLL är ansvariga för vård-
valets konsekvenser, för både patienter och logopeder. Orimlig 
arbetsbelastning och svårigheter att arbeta evidensbaserat på-
verkar vårdkvalitén och därmed patienterna. Det hindrar också 
logopederna från att arbeta i enligt kraven i sin legitimation.

Vi hoppas att förvaltningen tar till sig de förslag vi framfört 
för ett bättre vårdval logopedi. 

Du kan läsa förslaget på: www.logopedforbundet.se

Ulrika Guldstrand, Ordförande, Slof

Slof med i diskussion om 
nya typer av ersättningar

Logopedförbundet ställer krav på HSF, för att besparingar inte ska 
leda till lägre ersättning per besök och högre arbetsbörda.
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Det är stort att förändra ett 
barns liv. Ändå gör varje 
volontär så mycket mer.

Jag heter Angelica och om ett halvår tar jag 
examen från logopedprogrammet i Upp-
sala. Förutom det har jag också förmånen 
att få vara en av Operation Smiles unga 
volontärer. I maj reste jag till Nicaragua 

för att delta i ett medicinskt uppdrag där 
många barn och ungdomar med LKG 
skulle få chansen till ett nytt liv. 

Från kaos till ordning
När vi anlände till Esteli, en bergsby  
fyra timmar från Nicaraguas huvudstad 
Managua, satt hundratals familjer redan 
och väntade på oss. Det såg ut att bli ett  
kaos! Men alla volontärer samlade sig 

blixtsnabbt och efter bara fem minuter 
var de redo att screena barnen. Logopeder, 
sjuksköterskor, narkosläkare, plastik-
kirurger, tandläkare och psykologer – 
alla visste vad de skulle göra och var de 
skulle befinna sig. Trots att alla var nya  
på platsen, trots att de kom från olika 
delar av världen och talade olika språk så 
visade de upp ett imponerande samarbete 
och engagemang. 

studentuellt

”Här är jag med Jordan, världens goaste kille. Han var alltid glad och blev snabbt allas vår lille maskot,” berättar Angelica Pennerdahl.   FOTO: OPERATION SMILE/ANGELICA PENNERDAHL

Operation smile
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Storartade människor
Det slog mig att alla volontärer inte bara 
var extremt kompetenta. De var även så 
givmilda och generösa. De lyssnade på 
vem som än behövde prata. Någon som var 
exceptionellt duktig på att lugna familjer 
och få barn att känna sig trygga var vår 
nicaraguanska logoped. Det fanns inte 
mycket tid för bedömning under screen-
ingen, men på bara några korta minuter 
hade hon lyckats få ut en oerhörd mängd 
information. Under tiden jag fortfarande 
satt och funderade på hur de nasala genom-
slagen egentligen lät, hade hon inte bara 
gjort färdigt bedömningen och skrivit upp 
familjen för träningssessioner, utan även 

gjort en utvecklingsbedömning utifrån 
hur hon ansåg att talet och oralmotoriken 
kunde påverkas genom operation. Självklart 
imponerande, men också väldigt sporrande 
inför min stundande yrkesgärning. 

En viktig kugge i hjulet
Under de två screeningdagarna vi hade 
innan operationsveckan startade, insåg 
jag hur pass viktig logopeden faktiskt är. 
Barn som var så undernärda att en opera-
tion inte var att tänka på, kunde hon rädda 
genom att instruera föräldrarna i hur de 
enklast får i sitt barn näring. Läkarna 
lyssnade på hur logopeden ansåg att en 
operation skulle förbättra tal, motorik och 

ätande. De hade också en stor respekt för 
logopedens tankar kring språkutveckling 
och motorik, huruvida det kunde finnas 
någon underliggande problematik. 

Ung Journalist
Min roll under uppdraget hette ”Ung Jour-
nalist”. Jag följde och intervjuade ett antal 
barn och familjer genom hela uppdraget. 
Jag tog hand om och lekte med barnen 
mellan undersökningar samt före och efter 
operationerna. Det var fascinerande att se 
hur barn är barn, oavsett var de kommer 
ifrån eller vilka problem de har. Ett barn 
med läpp-, käk- eller gomspalt har lika 

stort behov av att få leka, skratta och bli 
kramade som vilket annat barn som helst. 
Min främsta uppgift under uppdraget 
var att förmedla barnens och familjernas 
historier hem till Sverige, men även att 
porträttera de fantastiska volontärerna som 
arbetade så otroligt hårt hela uppdraget. 

Varje operation gör skillnad
Vårt uppdrag i Esteli var del av ett så 
kallat ”Mega Mission” i Nicaragua och 
det opererades totalt 375 barn på fem olika 
platser under bara en vecka. Livet kommer 
att förändras för varenda ett av dessa 375 
barn, men operationerna förändrar även 
så mycket mer. Barnets anhöriga får det 
lättare, eftersom många i Nicaragua tror 
att en familj straffats av högre makter om 
de får ett barn med en ansiktsdeformitet. 
Varje operation påverkar livet i en by med 
hundratals personer! På väg till Nicaragua 
hade jag bestämt mig för att agera profes-
sionellt i alla lägen. Men det gick inte att 
värja sig mot barnens öden. När en mamma 
berättade länge och förtvivlat om sitt 
barns problem så vällde gråten fram. Jag 
kommer aldrig att bli samma människa 
som efter den här veckan. När jag kom 
hem kändes köerna inte långa, trafiken 
kändes inte bullrig. Inget kändes svårt 
eller stressigt, jag bara fylldes av insikten 
om vilket bra liv jag har och hur lyckligt 
lottad jag är att få vara ung volontär i en så 
viktig organisation. Men framför allt: Hur 
glad jag är att jag valt att bli just logoped. 

Angelica Pennerdahl
Logopedstudent

”Här är jag med Jordan, världens goaste kille. Han var alltid glad och blev snabbt allas vår lille maskot,” berättar Angelica Pennerdahl.   FOTO: OPERATION SMILE/ANGELICA PENNERDAHL

”Emanuel opererade sin läpp på ett av våra 
uppdrag för snart ett år sedan. En riktig 
busunge!”

”Självklart imponerande, 
men också väldigt sporrande 
inför min stundande yrkes-
gärning.”

”Stämningen var alltid hjärtlig trots att vi 
arbetade hårt i tio dagar. Här är jag med 
Alejandro, en plastikkirurg från Mexico och 
Anna, narkosläkare från Umeå. ”
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forskning

Habiliteringslogopeden

Helena Wandin, leg logoped, Rett Center,
doktorand i medicinsk vetenskap, Uppsala Universitet, 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Funktionshinder och habilitering 
Box 564, 751 22 Uppsala, Sverige.
Telefon: +46 63-15 48 11. E-post: helena.wandin@pubcare.uu.se

Karin Sonnander, Professor. Uppsala Universitet, Institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap, Funktionshinder och habili-
tering, Box 564, 751 22 Uppsala, Sverige.

Per Lindberg, Professor. Uppsala Universitet, Institutionen för 
psykologi, Box 564, 751 22 Uppsala, Sverige.

Denna studie syftar till att kartlägga habiliteringslogo-
peders yrkeserfarenhet, hur de uppfattar förutsättningar 
för insatser samt insatsernas övergripande innehåll. En 
enkät skickades ut till samtliga logopeder inom Sveri-
ges habiliterings- och närliggande verksamheter. Den 
besvarades av 236 (67%) logopeder. Förutsättningarna 
för att ge logopedinsatser varierar över landet. Personer 
med behov av insatser gällande så väsentliga områden 
som kommunikation och ätande, saknar tillgång till 
logoped i en del landsting/regioner. Knappt en tredjedel 
i kåren är relativt nya i yrket och nästan 50% har arbetat 
kortare än fem år på arbetsplatsen. Möjligheter till kol-
legialt stöd varierar också bland deltagarna. För god och 
likvärdig vård över hela landet behöver logopedresurser 
i landstingen/regionerna ses över och åtgärder vidtas för 
att behålla redan anställda logopeder. 

Sammanfattning
The aim of the study reported in this paper is to describe 
the professional experience of Speech and Language 
pathologists (SLPs) in habilitation settings, their percei-
ved possibilities to provide intervention and the overall 
content of interventions. A questionnaire was sent to 
all SLPs working in habilitation settings. Of those, 236 
(67%) SLPs responded. The prerequisites for providing 
intervention varied nationally. There are county councils 
that do not provide SLP services to adults in habilita-
tion services. Almost one third of the participants have 
short experience in the occupation and almost half of the 
respondents had worked five years or shorter in the cur-
rent setting. The possibilities for support from colleagues 
also varied among the participants. To ensure equal SLP 
services across the country, the county councils need to 
revise the number of SLPs employed and take measures 
to retain SLPs already employed.

Abstract

Beskrivning av kårens sammansättning och arbetsmässiga 
förutsättningar – resultat från en enkätstudie

i fokus
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Introduktion
Resultaten i denna studie utgör 
en del av en enkät som skickades 
till samtliga logopeder som 
träffar barn och vuxna med 
insatser från habiliteringen. 
Huvudsyftet var att under-
söka logopeders kommuni-
kationsinsatser till personer 
med Rett syndrom. Eftersom 
svaren på bakgrundsfrågorna 
skulle kunna vara av intresse 
för logopedkåren redovisas 
de resultaten här. Föräldrar 
till barn som har kontakt med 
habiliteringsverksamhet har 
anekdotiskt beskrivit en stor 
genomströmning av logopeder 
(Carlhed, Björck-Åkesson, & 
Granlund, 2003; Gustafsson 
& Nyström, 2008). Antalet 
logopeder varierar över landet 
(Guldstrand, 2014). Ökad kun-
skap om habiliteringslogopeder 
som grupp kan bidra till att 
underlätta för habiliterings-
verksamheter att planera för 
rekrytering och insatser för att 
behålla logopeder. Detta skulle 
i sin tur kunna bidra till mer 
likvärdiga logopediska insatser 
oberoende av bostadsort.

Syftet med studien var att kart-
lägga habiliteringslogopeders 
yrkeserfarenhet, hur de uppfat-
tar sina förutsättningar för att 
ge insatser samt insatsernas 
övergripande innehåll. 

Metod
Designen var en tvärsnitts-
studie med deskriptiv ansats. 
Datainsamlingen skedde med 
en webbaserad enkät riktad till 
samtliga logopeder inom habi-
literingsverksamhet i Sverige. 

Enkäten LEKAR (logopeders 
erfarenheter av kommunika-
tionshjälpmedel i allmänhet 
och vid Rett syndrom) kon-
struerades för en studie om 
kommunikationsinsatser till 
personer med Rett syndrom.  
LEKAR har beskrivits närmare 
i en tidigare artikel (Wandin, 
Lindberg & Sonnander, 2014).  

I korthet består LEKAR av 
fyra delar varav sektion ett 
rapporteras här. Sektion ett 
riktade sig till samtliga lo-
gopeder och innehåller frå-
gor om demografi, ramar och 
förutsättningar för arbetet 
samt övergripande innehåll. 
Frågorna bestod mestadels 
av f lervalsfrågor. Deltagarna 
ombads att specificera om de 
kryssat i ”annat” som alternativ. 
De gavs också möjlighet att 
kommentera fritt i slutet av 
sektionen. 

Logopeder som arbetar inom 
hjälpmedelscentraler samt 
barn- ungdoms- och vuxen-
habilitering identifierades ge-
nom landstingens hemsidor 
eller med hjälp av administrativ 
personal. Ett introduktionsbrev 
skickades till dessa med en kort 
presentation av studien samt 
en sändlista över identifierade 
logopeder i det aktuella lands-
tinget. Logopederna ombads 
att ange adresser till kollegor 
(exempelvis inom kommunal 
verksamhet) som inte fanns 
med på listan, i syfte att få en 
så komplett lista som möjligt. 

Etiska riktlinjer utifrån lagen 

om etikprövning följdes (SFS 
2003:460).

Resultat
Den slutliga sändlistan bestod 
av 352 logopeder (se tabell 1). 

236 (67%) logopeder besvarade 
enkäten varav 218 (62%) besva-
rade samtliga 15 frågor i sek-
tion ett. Alla svar rapporteras, 
varför antalet respondenter 
varierar mellan de olika frå-
gorna. Av de 116 logopeder som 

Tabell 1 Antal identifierade logopeder per län. * Enligt Statistiska 
Centralbyrån, augusti 2014.

Tabell 2. Erfarenhet i yrket (n=236) sammanslaget i femårsgrupper.

Fortsättning följer på nästföljande uppslag.

”Att ge fler logopeder chans att specialisera sig skulle gagna personer 
med svårigheter med kommunikation och ätande. Det är också av stor 
vikt att säkerställa att samtliga personer med svårigheter inom dessa 
viktiga områden har möjlighet att få logopedinsatser.”
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forskning

inte besvarat enkäten kom 44 
(38%) från samma landsting. 
Arbetsgivaren i det specifika 
landstinget hade informerat om 
att enkäten inte fick besvaras på 
arbetstid vilket eventuellt kan 
ha påverkat svarsfrekvensen. 

Medelåldern var 41,3 (SD 10,7, 
range 23-66 år).  Av de 236 
deltagarna var 226 (96%) kvin-
nor och 10 (4%) män. 211 (89%) 
av 235 respondenter hade fast 
anställning. 97 respondenter 
arbetade deltid. Arbetstiden 

varierade mellan 10-97,5%, 
median 75%. 

Respondenterna hade arbetat 
som logopeder mellan 1-41 år 
(median 9 år) och på sin nuva-
rande arbetsplats mellan 0-39 
år (median 6 år). Se tabell 2.

Deltagarna tillfrågades hur ofta 
de gavs möjlighet att diskutera 
yrkesspecifika frågor med andra 
logopeder. Resultaten presen-
teras i figur 1.

Av de 17 logopeder som gavs 
möjlighet att diskutera yrkes-
specifika frågor mer sällan än 
var sjätte vecka hade 13 stycken 
fem års yrkeserfarenhet eller 
mindre. 

De logopeder som besvarat 
frågan “Vilka områden har 
dina insatser huvudsakligen 
gällt under de senaste tre åren?” 
indelades i fyra huvudgrup-
per: specialiserade på AKK, 
specialiserade på språkliga 
bedömningar eller annat, spe-
cialiserade på ätsvårigheter 
och ej specialiserade. I tabell 3 
redovisas också specialisering 
och tillhörighet. Majoriteten 
(212 av 218 respondenter) arbe-
tade med AKK. Kommentarer 
indikerar att det var svårt att 
uppskatta tidsåtgång samt att 
resor och indirekt arbete med 
kommunikationshjälpmedel av 
olika slag tar mycket tid. 

Diskussion 
Förutsättningarna för att be-
driva habiliteringslogopedi 
förefaller se olika ut över lan-
det. Enligt sändlistan varierar 
antalet invånare per logoped 
mellan 14 292 och 62 370. Det 
är givetvis möjligt att någon 
logoped inte nåtts. Även om 

så är fallet är det rimligt att 
anta att antal invånare per 
habiliteringslogoped varierar 
nationellt. Tillgång till stö-
dresurser eller möjlighet att 
specialisera sig förefaller också 
variera beroende på var logope-
derna är verksamma. Samtliga 
landsting hade exempelvis inte 
tillgång till logoped inom hjälp-
medelsverksamhet och de flesta 
kommunala habiliteringsteam 
saknar logoped.  Eftersom 
minst 97 av logopederna arbetar 
deltid är den faktiska tillgången 
till logoped ännu mindre än 
vad som redovisas i tabell 1. Att 
antalet invånare per logoped 
varierar är inte specifikt inom 
habilitering (Guldstrand, 2014). 
Landstingen förefaller dock 
ha gjort olika prioriteringar 
avseende habiliteringslogopedi. 
Exempelvis har Stockholms 
läns landsting relativt sett f ler 
invånare per habiliteringslogo-
ped jämfört med invånare per 
samtliga landstingsanställda 
logopeder. Norrbotten, Väs-
ternorrland och Värmland 
har lägst logopedtillgång både 
generellt och inom habilitering. 

Knappt en tredjedel av respon-
denterna är relativt nya i yrket 
och nästan 50% har arbetat 
kortare än fem år eller kortare 
på arbetsplatsen. Detta är i 
linje med vad som beskrivits  
i tidigare studier (Carlhed et 
al., 2003; Gustafsson & Ny-
ström, 2008). Hög omsättning 
av personal är kostsamt för 
organisationen och riskerar att 
ge lägre kvalitet och effektivitet 
i arbetet som utförs (Aarons, 

50%
av habiliteringslogopederna har 
arbetat i mindre än fem år.

”Möjligheter till professionell utveckling och stöd från kollegor har  
betydelse för tillfredsställelse eller intention att stanna kvar på sitt  
nuvarande arbete. Ett knappt 50-tal logopeder hade möjlighet till stöd 
från kollegor endast en gång per månad eller mer sällan.”

Figur 1. Hur ofta deltagarna gavs möjlighet att diskutera yrkes-
specifika frågor med andra logopeder (n=218).

Tabell 3. Specialisering.  *Autismcenter, barnneuropsykiatri, 
barnhälsovård, regionhabilitering, rehabilitering, taltjänst, samt 
utlåningsverksamhet.
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Sommerfeld, Hecht, Silovsky, 
& Chaffin, 2009). 

Möjligheter till professionell 
utveckling och stöd från kol-
legor har betydelse för till-
fredsställelse eller intention 
att stanna kvar på sitt nuva-
rande arbete. Ett knappt 50-tal  
logopeder hade möjlighet till 
stöd från kollegor endast en 
gång per månad eller mer säl-
lan. Utvecklingen med forum 
på internet, exempelvis Logo-
pedforum som drivs av svenska 
logopedförbundet, Slof, ger 
logopeder som har långt till 
kollegor chans att diskutera 
logopediska spörsmål. Att ges 
möjlighet att specialisera sig 
inom ett område är en väg till 
professionell utveckling som få 
av deltagarna i studien föreföll 
ha möjlighet till. 

Arbetsbelastning förefaller vara 
relaterat till att man faktiskt 
slutar sitt arbete (Chen, Chu, 
Wang, & Lin, 2008).  Faktisk 
eller upplevd arbetsbelast-

ning fokuserades inte i denna 
studie men har rapporterats i 
internationella undersökningar 
av logopeder som arbetar med 
AKK (Edgar & Rosa-Lugo, 
2007; Iacono & Cameron, 
2009). Att individanpassa  
och implementera kommuni-
kationshjälpmedel är betydligt 
mer tidskrävande än många 
andra typer av behandlings-
insatser och AKK-insatser 
ingick i de f lesta deltagande 
logopedernas arbetsuppgif- 
ter. 

Att ge f ler logopeder chans att 
specialisera sig skulle gagna 
personer med svårigheter med 
kommunikation och ätande. 
Det är också av stor vikt att 
säkerställa att samtliga personer 
med svårigheter inom dessa 
viktiga områden har möjlig-
het att få logopedinsatser. Det 
finns landsting där personer 
med behov av habilitering helt 
saknar möjlighet till stöd av 
logoped. För god och likvärdig 
vård över hela landet behöver 

logopedresurser i landstingen/
regionerna ses över och åtgärder 
vidtas för att behålla redan 
anställda logopeder. 

Resultaten bör tolkas med viss 
försiktighet på grund av stort 
bortfall i ett landsting. Vad gäl-
ler metod är det en viktig lärdom 
att förankra studier av detta slag 
hos verksamheternas ledning. 
Viss risk föreligger, som alltid 
vid enkätundersökningar, att 
frågor är otydligt formulerade 
och därför missuppfattats. 
Det har inte tidigare gjorts 
någon samlad undersökning av 
habiliteringslogopeder varför 
studien ändå kan bidra med 
värdefull kunskap.
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Förbereder läsning genom lekar som utvecklar
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     enligt Bornholmsmodellen

Fem olika spel som tränar
språklig medvetenhet, auditiv
diskrimination och auditivt 
minne

Varje spel har många alternativ
när det gäller språkljud för ökad 
individualisering.

Små inlärningssteg för barn 
med särskilda behov

Fyllig information till föräldrar
och utförlig teoretisk del för
pedagoger
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Jag gick latinlinjen i 
gymnasiet. Min lärare i 
franska sade till mig vid 
något tillfälle som jag 
minns tydligt: ”Du kom-
mer att bli lingvist!”

På Institutionen för Lingvistik 
i Uppsala studerade och un-
dervisade jag i fonetik, läran 
om språkljud. Bland mina 
elever fanns många som läste 
på logopedlinjen. Jag blev mer 
och mer intresserad av yrket.

Programmerandets konst
Samtidigt införskaffade insti-
tutionen en dator. Den var på sin 
höjd lika kraftfull som en mo-
biltelefon av i dag, men den var 
likväl stor som fyra garderober 
och krävde ett eget proppskåp 
med sexton säkringar, och inuti 
fanns trettiotvå f läktar.

Den långe och gänglige Len-
nart anställdes som datortek-
niker. Han tog hand om både 
datorn och mig. Under hans 
handledning fick jag lära mig 
att programmera. Av någon 
anledning var jag intresserad 
av både språk och teknik sam-
tidigt. Under några år lärde jag 
mig programmerandets konst, 
vilket naturligtvis imponerade 
på professorn.

En dag frågade professorn om 
jag ville vikariera som logoped 
eftersom han hade hört att 
Akademiska sjukhuset behövde 
ersättare för två logopeder som 

skulle bli barnlediga samtidigt. 
Jag hade ju länge intresserat mig 
för yrket så jag tog med glädje 
emot förslaget. Det blev slutet 
på fonetikperioden och början 
på resten av mitt yrkesliv.

Övningarna kommer till
Efter slutförd logopedexamen 
började jag arbeta vid Neuro-
logiska rehabiliteringskliniken 
i Sköndal och på Sabbatsbergs 
logopedmottagning. Så små-
ningom fick jag en heltidstjänst 
i Sköndal och slutade på Sab-
batsberg. På neurologkliniken 
var i stort sett alla mina patien-
ter afatiker.

1986 köpte klinikchefen en 
dator. Så snart chefen gick på 
lunch eller kafferast satte jag 
mig vid datorn och undersökte 
vad man kunde göra med den. 
Jag började att programmera 
igen. Programmen var till en 
början små och primitiva men 
det gick att använda dem till 
mina afatiker så att de kunde 
träna språket på olika sätt. Alla 
blev intresserade av detta och 
snart fick även jag en dator till 
mitt behandlingsrum. 

Den ena övningen efter den 
andra kom till, och programmet 
växte. Mina patienter tyckte 
att det var trevligt och nyt-
tigt att träna vid datorn vilket 
uppmuntrade mig att fortsätta. 
Snart hörde f lera logopeder av 
sig och förklarade att de också 
ville använda dessa tränings-

program för sina afatiker. Då 
blev det aktuellt att göra pro-
grammet säljbart. På den här 
tiden var programmet ett DOS-
program. Windows hade ännu 
inte blivit ett operativsystem. 
Arbetsgivaren, Stiftelsen Stora 
Sköndal, fick agera förlag och 
skötte ekonomin för det hela.

Programmet fick heta ”Afa-
siprogrammet”. När man köp-
te det fick man tio femtums 
f loppydisketter att installera i 
sin dator. De första kunderna 
var logopedmottagningar, folk-
högskolor och afasiföreningar.

Vid den här tiden startade 
Afasiföreningarna en verk-
samhet som kallades Prova-
på-rum. De blev allt f ler till 
antalet och snart hade nästan 
varje lokalförening en sådan 
verksamhet där afatiker kunde 
komma och träna vid datorn. 
Den här möjligheten blev 
mycket uppskattad. Det var 
fortfarande alltför dyrt för 
privatpersoner att skaffa sig en 
egen dator. Afasiföreningarna 
fick sina datorer bekostade av 
Arvsfonden.

Från Lexia till Lexion
En logopedmottagning som 
hade programmet fanns i Väs-
terås. Där arbetade min kollega 
Martti Mårtens med barn med 
läs- och skrivsvårigheter. På 
förslag från Martti gjorde jag 
om vissa övningar för att passa 
bättre för elever med läs-och 

skrivsvårigheter. Det fick heta 
Lexia. Året var 1992.

Nu började även skolor att 
köpa programmet. Snart var 
det betydligt f ler skolor än 
logopedmottagningar som 
använde Lexia.

Fler språk och nya projekt
Även från andra länder visade 
man intresse. Efter ett par år var 
den första versionen av Lexia 
översatt till finska, danska och 
spanska. När Windowsversio-
nen Lexia 3.0 kom översattes 
den även till norska. 

För att ytterligare underlätta 
anpassningen konstruerade vi 
programmet Provia där man 
kunde låta eleven genomgå 
olika test i till exempel fo-
nologisk medvetenhet. Om 
testresultatet hamnade under 
normen så uppstod automatiskt 
lämpliga övningar i Lexia.

Vi började utveckla en eng-
elsk version av Lexia och Provia. 
Det var ett stort projekt som 
tog många år. Det blev färdigt 
2006. Lexia och Provia slogs 
ihop till ett program som fick 
ett särskilt namn, Lexion.

Det var många år sedan Lexia 
4 utkom och det blev hög tid 
att förnya programmet, för att 
göra det tillgänglig ’i molnet’. 
En helt ny version för internet 
har därför utvecklats och finns 
tillgänglig sedan hösten 2014.

Olle Gunnilstam

Historien om Lexia
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Var arbetar du?
Jag arbetar på Rosengårds-
skolan i Malmö. Rosengårds-
skolan är en grundskola med 
cirka 300 elever från förskole-
klass till årskurs 6.
 
Vilka yrkesgrupper jobbar 
du ihop med? 
Jag arbetar framförallt tillsam-
mans med pedagoger (klass-
lärare, specialpedagoger och 
speciallärare) men även med 
skolbibliotekarie, IKT-pedagog, 
fritidspedagoger, elevassisten-

ter, rektorer, skolsköterska och 
kurator. Jag samarbetar även 
med centralt anställda skolpsy-
kologer och hörselpedagoger.

Vilken är din huvudsakliga 
elevgrupp? 
Jag arbetar framförallt med och 
kring elever med misstänkt eller 
konstaterad språkstörning. Men 
jag arbetar även generellt kring 
hur stöd kan ges till elever som 
av olika anledningar har behov 
av stöd för sin språk-, kom-
munikations-, läs- och skriv-

utveckling. Samtliga elever går 
i ”vanlig klass”, vi har alltså inga 
särskilda undervisningsgrupper 
eller liknande.

Hur lägger du upp din dag?
Majoriteten av min tid går till 
direktarbete med elever. En 
vanlig dag har jag cirka sex 
besök av elever som jobbar hos 
mig under skoltid. När eleverna 
gått hem arbetar jag till exempel 
med administration, planering 
och möten. Jag ger också stöd 
till pedagoger kring anpass-
ningar och stöd i klassrummet.  
Det kan vara diskussioner 
och handledning kring förhåll-
ningssätt och metoder, men 
också att plocka fram anpassat 
material som bildschema och 
skrivmallar.
 
Vad använder du för tester? 
Jag använder inga formella 
tester alls eftersom det inte 
ingår något utredande eller 
diagnostiserande uppdrag i 
min tjänst. Jag har olika sätt för 
att kartlägga elevens behov av 
stöd, till exempel genom samtal 
med mentorer och användande 
av checklistor. Men framförallt 
försöker jag använda dyna-
misk bedömning i mitt arbete 
med eleverna. Jag tittar på vad 
eleven klarar självständigt, med 
lite stöd, med mycket stöd eller 
inte alls trots mycket stöd och 
hur utvecklingen ser ut när vi 
tränar på något. Jag tittar också 
mycket på vilka strategier en 
elev har på egen hand och hur 
väl eleven kan ta till sig strate-
gier och stöd från mig.

Har du något material eller 
arbetssätt du vill lyfta fram? 
Jag försöker att tänka ”funktio-
nell kommunikation” och ”klass-
rumsbaserad språkbehandling” 
i allt jag gör. Vad ska eleven kla-

ra av? Vilka förmågor krävs för 
detta? Hur kan jag arbeta med 
att utveckla förmågorna och ge 
stöd för att eleven i högre grad 
ska nå läroplanens mål? Jag 
arbetar mycket med färdighets-
träning men också mycket med 
strategier för att ta sig runt det 
som är svårt.

När det gäller material så är 
programmet Symwriter otroligt 
användbart! Det kan användas 
till exempel till att göra språk-
träningsmaterial, bildscheman, 
instruktioner med bildstöd, 
skriva med bildstöd, talsyntes 
och stavningshjälp. Oumbärligt 
arbetsredskap! Jag arbetar 
också mycket med googlebilder 
och youtube. Sen gör jag mas-
sor av eget material själv och 
då använder jag appen Keynote 
i min iPad och plockar till exempel 
gratis clipartbilder från sidor 
som mycutegraphics.com.

Vem inspirerar dig i din 
yrkesroll? 
Jag ser alltid fram emot nya, 
intressanta inlägg av Anna Eva 
Hallin på www.sprakforskning.
se/forskningsbloggen. Jag är 
väldigt intresserad av narra-
tivutveckling och –träning och 
inspireras då mycket av Sandi 
och Ron Gillam. Det finns 
många andra intressanta fors-
kare som jag inspireras av och 
Anna Eva har referenser till de 
flesta på språkforskningsblog-
gen så läs där om du inte gjort 
det innan. I det praktiska arbe-
tet dagligdags är skollogoped/
doktorand Ketty Holmström 
alltid en källa till stöd och inspi-
ration (tack!). Och såklart mina 
fantastiska elever och kollegor 
som gör mitt arbete otroligt 
roligt och stimulerande!

auskultationen

”Jag tänker funktionell kommunikation 
och klassrumsbaserad språkträning  
i allt jag gör.” 

Ida Rosqvist arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö, med att stötta 
skolelever som har en språklig svaghet.

Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag. 
Ida Rosqvist jobbar som skollogoped i Rosengård i Malmö.
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