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D en 23 september deltog jag vid det vittnesseminarium i logopedi som 
Karolinska institutet anordnade som en del av 50-årsfirandet för 
svenska logopedutbildningen. Ett vittnesseminarium är ett sätt att 

teckna ner historien genom att ett antal ”vittnen” ger sin skildring och en öppen 
diskussion med publiken uppstår. Det hela kommer att resultera i både en film 
och en bok. 

Vid seminariet berättade de inbjudna nyckelpersonerna om sina minnen från 
hur de tre första logopedutbildningarna (Stockholm, Lund och Göteborg) kom 
till. Det var mycket intressant och klargjorde för min del funderingar kring 
varför utbildningen var upplagd som den var när jag gick den i Lund i mitten av 
1990-talet. Successivt utvecklades berättelsen och kom att omfatta alla utbild-
ningsorterna, framväxten av det fjärde utbildningsåret och strävan efter ett 
femte. Yrkets utveckling och framväxt och våra önskemål och strävanden för 
framtiden diskuterades också. På 50 år har vi åstadkommit väldigt mycket. Men 
vi har också mycket kvar att göra.

            Om man jämför vår historia med andra medicinska  
         och hälsomedicinska yrken som läkare, sjuksköterska och  
           psykolog så är deras i flera fall hundratals år äldre. Vi   
           framstår i sällskapet som rena ungdomen. Utifrån det  
         perspektivet har vårt yrke utvecklats snabbt. Tänk på  
       hur många arbetsfält vi erövrat, hur snabbt forsknings- 
  ämnet har utvecklats och hur många logopeder vi hunnit bli. 
 Jag gick från seminariet med en väldigt positiv känsla.

Språk och kommunikation blir allt mer betonat i samhället och det blir också 
allt tydligare att det finns människor som har brister i de här förmågorna. Det 
kommer att bli allt tydligare att vi kan vara till hjälp och att vi har en kompe-
tens som behövs. Naturligtvis måste vi alla hjälpas åt att föra fram budskapet! 
Det är som ett led i en strävan att göra detta bättre och mer effektivt som vi i 
SLOFs styrelse initierade bytet till SRAT. De allra flesta av er har redan valt 

att följa med oss och har meddelat oss er 
önskan. Vi tackar för förtroendet och ser 
fram emot att fira SLOFs egen 50-års dag 
med er om två år.

Tillhör du dem som ännu inte genomfört 
övergången? Gör det. Det tar bokstavligen 
30 sekunder! www.dik.se/yrke-karriaer/
logopedfoerbundet/uttraede-ur-dik-och-
intraede-i-slofsrat/jag-godkaenner/

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets 
styrelse.

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

”Det kommer 
bli allt  
tydligare att 
vi kan vara 
till hjälp.”
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4 Luckor i dyslexiforskning
 Barbro Bruce berättar mer om 

SBU-rapporten, som kartlagt  
vad i dyslexitestning och  
intervention det egentligen finns  
vetenskapliga belägg för.

6 Utbildning i Kenya
 Efter hårt slit och stort engage-

mang startas en logopedutbildnig 
i Kenya. Men det är fortfarande 
några pusselbitar som saknas; 
som kollegor i Sverige kanske kan 
hjälpa till med.

7 Storslagen 50-årsfest 
 Logopedutbildningen firade 50 år 

med pompa och ståt i Stockholm. 
Annika Szabo Portela berättar om 
en dag av heta diskussioner och 
muntra festligheter.

11

7

16

11  Tema: Dyskalkyli
 Utredning av räknesvårigheter blir 

sakta men säkert ett större fält 
inom logopedin. Men vad vet vi om 
dyskalkyli? Hur kan det kännas att 
ha diagnosen? Hur kan en utredning 
läggas upp och vilken anpassning 
kan underlätta vardagen för vuxna 
med dessa svårigheter?

16 Behandling med  
papillaplatta

 En klinisk studie kartlägger effek-
ten av papillaplatta för behandling 
vid svårigheter med artikulation. 

18 Till minne av... 
 Tre personer som förändrat  

logopedin i grunden har lämnat oss 
i saknad: Ninni Elliot, Bodil  
Andersson Rack och Björn Frizell. 

INNEHÅLL # 3 | 2014

”Det var värre när 
dyslexidiagnosen 
introducerades”
Det berättade logoped Kerstin Hill 
Svensson när jag intervjuande henne 
inför artikeln om hjälpmedel (s. 13). 
Då var nämligen inte bara pedagoger 
oense om läs- och skrivsvårigheternas 
existens, utan även forskare kritiserade 
begreppet. Dyslexins orsaker och 
konsekvenser debatterades i oändlig-
het och under tiden blev barn och 
vuxna med läs- och skrivsvårigheter 
försummade. Dyskalkylidiagnosen 
ifrågasätts fortfarande inom skolan 
och på regionnivå – men forskningen 
är i grunden enig, menar Kerstin. 

I detta nummer får du veta mer om 
vad dyskalkyli kan innebära. Vi träf-
far Elina Brynk som berättar om hur 
hennes dyskalkyli påverkar vardagen, 
när skoltiden är förbi. Ulf Träff ger 
oss en uppdatering på forskningslä-
get. Elisabeth Åman beskriver an-
passningsmöjligheter på Stockholms 
universitet. Logopeder i Stockholm 
och Linköping, där det kliniska 
arbetet med dyskalkyli kommit 
längst på landstingsnivå, berättar mer 
om utredning av räknesvårigheter. 
Alla vittnar de om stora möjligheter 
till stöd och kompensation, men ett 
stort problem kvarstår: Samhällets 
okunskap. 

Hjälpmedlet för detta? Det är både 
enkelt och komplext  
på samma gång:  
Alla hjälps vi åt att  
sprida information  
om vad dyskalkyli  
är och hur  
personer som  
har diagnosen 
kan stöttas!

Omslagsbild: 
Dyskalkyliteamet på Danderyds sjukhus talklinik är både modell för utredning och för detta omslag. 
Foto: Karin Sjögren

Karin Sjögren
Redaktör
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SBU-rapporten om 
kunskapsluckorna 
kring dyslexi skapar 
möjligheter för nya 
forskningsprojekt. Det 
menar Barbro Bruce, 
logoped och lektor 
på Malmö högskolas 
fakultet för lärande och 
samhälle, som varit 
med i projektets  
expertgrupp.

När vi träffar Barbro Bruce på 
Malmö högskola har det gått 
en månad sedan rapporten 
publicerades. Det stora medie-
uppbådet har passerat och 
resultaten börjar istället sippra 
ut till skolorna över landet.

– Nu dyker det upp många 
frågor kring hur kunskapen 
ska kunna omsättas i praktik, 
säger Barbro Bruce.
Strukturerad träning
I fråga om intervention visade 
endast en metod vetenskapligt 
bevisad effekt. Phonics, som 
är en strukturerad träning av 
kopplingen mellan fonem och 
grafem, gav goda resultat på 
fonologisk medvetenhet, stav-
ning, avkodning, läshastighet 
och läsförståelse hos elever 
med dyslexi.

– Enbart träning i fonologisk 
medvetenhet tycks inte ha 
samma effekt, och det är den 
metod vi kört med i 30 år nu. 
Bokstäverna måste alltså vara 
med i bilden för att det ska ge 
någon bevisbar effekt på läs- 
och skrivförmågan.
Inga svenska tester med 
För dyslexilogopeder är fokus 
i dag främst på utredning och 
hjälpmedelsförskrivning, och 
inte intervention. 

– Något som kan kännas lite 
sorgligt för logopeder är att 
inget av de tester som finns i 
Sverige är tillräckligt utvärderat 
för att ens ha kunnat analyseras 
i rapporten.

Hur kommer det sig att 
testerna inte finns med, trots 
att de är standardiserade och 
normerade?

– Det har helt enkelt sak-
nats vetenskapliga studier som  
utvärderat testernas tillför-
litlighet. Ofta görs normeringar 
i magisterarbeten och liknande, 
som kanske inte genomförts 
på ett tillräckligt stort antal  
individer med dyslexi och kanske 
saknar uppgifter om viktiga 
metodfrågor som till exempel 
randomiseringsförfarande. 
Sedan finns ingen tradition 

av att testerna blir grund till 
vetenskapliga artiklar, vilket 
är det vi utgått ifrån.
Många forskningsluckor
Det saknades också evidens 
kring effekten av olika sorters 
hjälpmedel.

– Ett resultat från rapporten 
vi kan ta med oss är behovet 
av mer forskning. Rapporten 
visar, svart på vitt, vilka enorma 
kunskapsluckor som finns.

Någonting som med fördel 
kan hänvisas till vid ansökning 
om forskningsanslag för nya 
projekt. 
Språk som data
Barbro Bruce ser dock ibland 

en motvilja eller rädsla inför 
kvantitativa data inom utbild-
ningsvetenskap och specialpe-
dagogik, och kanske i viss mån 
även logopedi.

– Vi måste våga satsa mer på 
kvantifieringar.  Det är inte 
fult att räkna på ord, bara för 
att de i sig även är kvalitativ 
data. I skolan leder språkburna 
aktiviteter till olika poäng, i 
form av rätt och fel på prov.

Genom att våga arbeta mer 
med statistik kan logopedin 
släppas in i andra vetenskap-
liga rum.

– Den kvantifierbara datan 
är en inträdesbiljett och ett 
verktyg vi måste lära oss. 

KARIN SJÖGREN

aktuellt 

Rapport öppnar för mer dyslexiforskning

Med mer kvantitativ forskning kan logopediska metoder stå sig 
starkare i vetenskapliga sammanhang, menar Barbro Bruce.

2 år har det tagit för SBU och 
sakkunniga att sammanställa 
rapporten.

12743 sammanfattningar 
av artiklar om utredning och 
insatser vid dyslexi har lästs.

10 % (cirka) av dessa  
artiklar plockades ut för att 
läsas i fulltext och analyseras 
vidare i rapporten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har som uppdrag att se över vårdens 
metoder.

Kunskapsöversikten visade att:
• Intervention i skolåldern genom att strukturerat arbeta enligt metoden Phonics ger bevi-
sad effekt.
• Det finns stöd för att dyslexi kan testas redan innan skolåldern, och visar sig då som 
svaga resultat på RAN, bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet.
• Det går inte att säga om det finns stöd för de tester som används vid utredning av läs- 
och skrivsvårigheter i Sverige, eller andra metoder för intervention eller hjälpmedel som 
förskrivs, då det inte finns tillräckligt med forskning på området. 

Hela rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser” hittas på:
www.sbu.se/225

fakta
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”I alla tider har logopeder 
fått frågan om vad 
man gör. De vanligaste  
alternativen är: knän 
eller fötter. Jag har själv 
fått en eller två påring-
ningar om tidsbokning 
för fotvård till min 
firma. Nu tror jag att 
jag hittat en källa till 
denna felaktiga  
information, på Lilla 
danska vägen i  
Göteborg.”          

29-30 januari är det nationell 
nätverksträff för stamnings-
logopeder. Träffen kommer äga 
rum på Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset

Personcentrerad vård och snabba forskningsnyheter på konferens i Jönköping

20 000 familjer i Uppsala län 
får filmen ”Hitta språket” på 
sitt BVC, som en del i ett stort 
språkprojekt med Kodknäckarna. 
Se den på: www.kodknackarna.se

Den 20 och 21 november är det nationell konferens i logopedi. 

Dear colleagues,
 

On behalf of the Scientific Committee of the CPLOL Congress I am pleased 
to invite you to participate in the 9th European CPLOL Congress which will 
take place in Florence, Italy on 8-9 May 2015.

 
Our congress will cover all the fields of the speech and language therapy prac-
tice:

· Child language and non-language disorders.
· Acquired speech, language and swallowing disorders in adults and the 

     elderly.
· Speech and language education and profession.
 

We look forward to receiving your abstract(s) for the scientific programme. 
Abstract submission will be closed on November 1st 2015 and notification of 
acceptance will follow at  the end of December 2014. You will find the leaflet 
Call for Abstracts in the attachment, with detailed information as well as 
abstract submission guidelines in both English and French. You will find more 
information about the congress at: www.cplolcongress2015.eu. 

Join us for this special event for European speech and language therapists!

CPLOL is the Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists and  
Logopedists in the European Union. The acronyme ”CPLOL” refers to the French name: 
Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l ’Union Européenne.

UNDER våren och sommaren välkomnade vi ett ett stort antal nya  
logopeder ut i yrkeslivet. Innan dess hade de dock slitit hårt för att 
bidra till forskningen inom fältet. 

På Logopednytts hemsida finns en sammanställning av årets 
magisteruppsatser: www.dik.se/logopednytt

Träff om stamningKodknäck i UppsalaPå webben:  Årets magisterarbeten i logopedi

Hälsningar från,  
Lina Bjarnegård Carlsson

Årets nationella  
konferens i logopedi 
ger stort utrymme till 
kortföredrag: parallella, 
snabba presentationer 
av ny logopedisk  
forskning.

– I utvärderingarna har 
vi förstått att det är kort-
föredragen som besökarna 
uppskattar allra mest, säger  
Annika Löfstedt, enhetschef på  
logopedmottagningen i Jön-
köpings läns landsting och en 
av arrangörerna.

Föredragen täcker in de 
f lesta logopediska fält. De 
kon fe rensöve rg r ipa nde  
programpunkterna kan man 
dock se ett tema i.

– Det handlar en hel del 
om personcentrerad vård och 
bemötande. Det är ett be-
grepp som kommer starkt inom  
vården.

Årets nationella konferens i 
logopedi är den 6:e i ordningen 
och arrangeras av Jönköpings 
läns landstings logopeder  
tillsammans med KI.

KARIN SJÖGREN
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utbildning

Tänk er ett land utan logopedi… 
Det finns mycket nytta logopeder 
skulle kunna göra på platser där 
de idag helt saknas. 

En logoped i Kenya skulle till exempel 
kunna jobba med: 

• barn med missbildningar och svårigheter 
att artikulera och nutriera sig.
• barn i behov av alternativ kommunikation.
• barn med språkstörningar som ställer 
till det extra i ett f lerspråkigt samhälle 
med en skola utan plats för barn med 
särskilda behov.
• en vuxen befolkning som i ökande grad 
drabbas av stroke, som följd av ålderdom 
men också på grund av följdverkningar 
av sjukdomar som HIV.
• landets betydande antal trafikskadeoffer.

 Linköpings universitet har sedan lång tid 
tillbaks ett utvecklat samarbete med Moi 
University i Eldoret, Kenya. Vid Moi finns 
läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning 
och fysioterapeututbildning och man 
planerar även en arbetsterapeututbildning.
Utan egen utbildning
Logopedutbildning finns det däremot inte 
alls i Kenya. I 20 år har man av och till 
diskuterat hur man kan få till en utbildning. 
Det finns ett fåtal logopeder som jobbar 
i landet, främst i huvudstaden Nairobi, 
vanligtvis i privata verksamheter eller på 
volontärbasis, men de har alla sin utbild-
ning utanför landet. Närmaste utbildning 
i Östafrika finns i Uganda.
Omfattande arbete för uppstart
I september har jag tillbringat ett år i  
 

Logopedin bryter 

jungfrulig mark

Finansiella bidrag sätts in på  
bankgiro: 574-7126
Märk insättningen: SLPMoi

Engelskspråkig logopedlitteratur 
skickas till:
Janna Aanstoot
Moi University 
Dept of Linguistics & Foreign Language 
Box 3900 
30100 Eldoret

Redovisning av medel kommer att ske i  
          Logopednytt inom ett år.

Kenya med att försöka få till landets första  
logopedprogram. Arbetet påbörjades för 
f lera år sedan av dåvarande programan-
svarig i Linköping, Anita McAllister, och 
Hillary Sang, klinisk kenyansk lingvist.

Men i Kenya tar allt byråkratiskt lång tid. 
Att få programmet genom alla instanser 
har varit, och ÄR en lång process som 
långsamt börjar bära, om inte frukt, så 
åtminstone små groddar. Jag har planerat 
och haft möten, skrivit utbildningsplaner 
och kursplaner, knackat dörrar och skakat 
händer, fått mina planer granskade av kva-
litetsansvariga och institutionsansvariga. 
Kickar igång programmet
Det har varit en lärorik tid och jag har 
kontrakt på att stanna här ytterligare ett 
år för att verkligen vara med och sparka 
igång programmet. För en månad sedan 
fick jag äntligen en inhemsk kollega som 
anställts för programmets räkning och ska 
hjälpa till i uppstarten. Och programmet 
har godkänts på avdelningsnivå och är 
nu presenterat för kvalitetskommittén på 
institutionsnivå.
Hjälp behövs
Nu behöver vi ER hjälp. Resurserna 
här nere är små och vi är nu i behov av 
donationer för att skapa bland annat ett 
programbibliotek med bra textböcker 
i logopedins alla ämnen, samt teknisk 
utrustning av typen projektor, skrivare 
och uppdaterat språklabb.

Tacksam för ert stöd att sprida logopedin 
ut i världen!

Janna Aanstoot & Tom Obuom  

janna.aanstoot@liu.se
Internationellt programansvarig för Master- 
programmet i logopedi vid Moi University
 
tomabuom@yahoo.co.uk 
Clinical linguist and lecturer at Moi University 
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Storslaget firande
av 50 årig logopedutbildning  
Från utbildningar landet över 
vallfärdade logopeder till  
Stockholm för att fira ett halvt 
sekels historia, men framför allt 
blicka fram mot nästa. 
Annika Szabo Portela summerar 
sommarens största kunskapsfest.

Enheten för logopedi vid Karolinska 
Institutet (KI) arrangerade ett veten-
skapligt symposium den 14 juni 2014 för 
att fira att det är 50 år sedan den första 
logopedutbildningen i Sverige slog upp 
sina dörrar. Symposiet låg i anslutning 
till den 15:e ICPLA konferensen (Interna-
tional Clinical Phonetics and Linguistics 
Association) som ägde rum i Stockholm 
den 11-13 juni.

Under jubileumssymposiet belystes 

logopedin i Sverige i dag och strategier för 
framtiden diskuterades under föredrag 
och paneldiskussioner utifrån de olika 
ämnesområdena röst, tal, språk och 
sväljning. 
Evidensbas med professor Dollaghan
Professor Anette Lohmander, chef för 
Enheten för logopedi, KI, hälsade audi-
toriet välkommen i den nya magnifika 
Aula Medica på KI i Solna. Symposiet 
öppnades av professor Kerstin Tham, 
prorektor vid KI. Moderator var fri-
lansjournalist Sara Gunnarsdotter, som 
bidrog till att dagen blev en färgstark 
tillställning. 

Huvudföredraget hölls av profes-
sor Christine Dollaghan, University 
of Texas at Dallas, USA. Dollaghan 

betonade vikten av att kliniska beslut 
baseras på högkvalitativ evidens och 
visade hur logopedisk forskning har 
ökat i omfattning och kvalitet under 
senare år. Publiken fick begrunda var 
på vägen mot evidensbaserad verksam-
het vi befinner oss och vad som kom-
mer att krävas för en fortsatt positiv 
utveckling av logopedin i samverkan 
med omvärldens förändringar. Under 
det halvsekel som logopedin existerat 
i Sverige har stora framsteg gjorts vad 
gäller prevention och intervention. Men 
en majoritet höll med om att vi har en 
bra bit kvar på resan. Professor Dollaghan 
gav tankeväckande exempel på hur den 
ökade mängden av evidensbaserade 
resultat dramatiskt har förändrat några 
av de mest seglivade föreställningarna 

Haralds poporkester, under banketten i gyllene salen, Stockholms stadshus. Foto: Annika Szabo Portela



8      Logopednytt  3 | 2014

om kommunikationsstörningar. I den 
efterföljande diskussionen framfördes 
att logopedprogrammen har ett viktigt 
ansvar för den så kallade tredje upp-
giften, nämligen att dela med sig av 
kunskap och sprida forskningsresultat 
så att logopeder ute i landet får ta del av 
evidensbaserade kliniska riktlinjer och 
exempelvis stöttas i att överge verk-
ningslösa behandlingsmetoder.
Aktuell svensk logopediforskning
Efter lunch och uppskattat mingel 
följde state-of-the-art-presentationer 
av välrenommerade svenska forskare/
logopeder. Med. dr Ellika Schalling, 
KI, berättade bland annat om ett ökat 
intresse för kommunikativ delaktighet 
och livskvalitet vad gäller talstörningar 
hos vuxna. Docent Per Östberg, KI, 
lyfte fram språkets väsentlighet för 
arbetsliv och samhällsdelaktighet och 
beskrev preliminära positiva effekter 
av intensiv språkträning efter stroke 
samt goda effekter av kommunikations-
partnerträning. Med. dr. Margareta 
Bülow, Lunds universitet, belyste den 
mångfacetterade problematiken inom 
dysfagiområdet där ett stort resurs- och 
kunskapsbehov finns. Vidare talade 
docent Maria Södersten, KI, om utma-
ningar inom röstlogopedin. Behand-
lingsprogrammen behöver utvecklas 
för olika röststörningar grundat på 
interventionsstudier av hög kvalitet. 
Resursfördelning inom vården
Föreläsarna samt verksamhetschef 
Elisabet Lundström, Karolinska 
universitetssjukhuset, deltog sedan i en 
paneldiskussion som inleddes av profes-
sor Jan Liliemark, Statens beredning 
för medicinsk utvärdering. Professor 
Liljemark framhöll vikten av blinda 
randomiserade behandlingsstudier för 
att kvalitetssäkra logopedin och som 
en förutsättning för framtida resurs-
fördelning inom vården. Värdebaserad 
vård innebär att fokus kommer skifta 
från process till hur mycket patientvär-
de i form av hälsoutfall per krona som 
åstadkoms. Enligt professor Liljemark måste 
vi logopeder kunna bevisa vilken nytta 
vi tillför våra patienter ur ett hälso- 

ekonomiskt perspektiv då vårdens  
resurser i allt större utsträckning  
kommer att prioriteras för livshotande 
tillstånd. Det debatterades att trots 
att vi logopeder arbetar med kom-
munikation så är vi inte särskilt bra 
på att förmedla vad vi gör. Att kom-
municera och svälja är vitala förmågor 
men få vet vad en logoped är och att 
det är detta vi arbetar med. Vi måste 
därför klargöra vår kompetens och våra 
patienters behov samt visa i form av 
resultat berättigandet av våra insatser 
för beslutsfattare för att erhålla nödvän-

diga resurser. Synpunkter framfördes 
att då våra patientgrupper är särskilt 
sårbara på grund av svårigheter att föra 
sin egen talan bör vi bistå deras svaga 
röster genom opinionsbildning inom ut-
bildningsväsende och hos allmänheten. 
Till exempel vore det bra om vi syntes 
i sociala media i större utsträckning. 
Nationell samordning kring standardi-
serade bedömningsmetoder efterlystes 
också för att logopediska insatser ska 

efterfrågas som en självklar del av 
vården såväl som underlag för forskning 
och utveckling. 
Stärkta insatser och genomslagskraft
I denna anda framförde professor 
Birgitta Sahlén, Lunds universitet, upp-
maningen att enas kring ett folkhälso-
perspektiv på logopedisk prevention 
och intervention vid språkstörning hos 
barn för att stärka insatser och genom-
slagskraft. Komplexiteten vid bedöm-
ning av läs- och skrivsvårigheter hos 
en- och flerspråkiga barn belystes av 
med dr Eva-Kristina Salameh, Lunds 
universitet. Som avslutning annonse-
rade professor Anette Lohmander, KI, 
dagens blänkare i ekot om förslag att 
införa en standardiserad tidig joller-
kontroll på BVC vid 10 månaders ålder. 
Syftet är att möjliggöra tidig identifie-
ring av barn med risk för senare tal- och 
språksvårigheter som behöver följas upp 
av logoped. 
Paneldiskussion om vård och skola
I den efterföljande paneldiskussionen 
med föreläsarna samt enhetschef Bir-
gitta Rosén, Linköpings universitets-
sjukhus och docent Christina Persson, 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet, efterlystes fler logopeder i 
skolan samt ett större samarbete mellan 
yrkesverksamma i vård och skola och 
därtill mellan nationella och interna-

Paneldebatten efterlyste fler logopeder i skola och ett större samarbete mellan skola-
vård och forskning. Foto: Maria Södersten

”Det debatterades att 
trots att vi logopeder 
arbetar med kommu-
nikation så är vi inte 
särskilt bra på att  
förmedla vad vi gör.” 
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tionella forskargrupper. Från publiken 
höjdes flera röster om hur vi logopeder 
ofta trasslar in oss i långa och krångliga 
förklaringar som kan te sig svårbegrip-
liga för utomstående. Det är inte ”fult” 
att förenklat kalla det för problem med 
”talet” på ett skolmöte för att underlätta 
diskussionen kring en elevs språkliga 
svårigheter. 
Festligheter och minnesstund
Efter det framåtblickande symposiet 
följde på kvällen en bankett i gyl-
lene salen i Stockholms stadshus med 
tillfälle till bakåtblickar. Det blev en 
guldkantad tillställning med mid-
dag, tal och sång. Britta Hammarberg 
som var med då det begav sig för 50 år 
sedan, som student på första kursen vid 
KI, kunde dela med sig av anekdoter 
om grundaren Gunnar Bjuggren och 
röstbehandling i linneförrådet. Vi fick 
tillfälle att minnas Ninni Elliot och 

Björn Fritzell som betytt mycket för 
logopedin och röstområdet i synnerhet. 
Elisabeth Lindström (Umeå), Mar-
gareta Jennische (Uppsala), och Anita 
McAllister (Linköping) som varit med 
och startat logopedprogrammen runt 
om i landet bjöd på rafflande historier 
fyllda av utmaningar och munterheter 
och Kristina Hansson framförde häls-
ningar från Lundautbildningen. Ewa 
Söderpalm som spelat en viktig roll i 
uppstartandet av logopedutbildningen 
i Göteborg kände sig stärkt av uppgif-
terna under dagen om den ökande livs-
längden och menade att vi kan räkna 
med henne till logopedutbildningens  
75 års-jubileum! Aftonen avslutades 
med dans till levande musik med 

Haralds Poporkester. Maria Södersten, 
Ulrika Nygren och Victoria Kelly visade 
sina röstresurser utanför klinik och 
forskning genom att sjunga Bei Mir Bist 
Du Shein à la The Andrew Sisters. Allt 
som allt var det en oförglömlig dag och 
afton.   
Logopedhistorisk seminarium
Som det tidigare berättats om i Lo-
gopednytt (#2, 2014) gavs ytterligare 
tillfälle till tillbakablickar och reflek-
tion i ett logopedhistoriskt seminarium 
om kunskap i utveckling arrangerat 
av enheten för logopedi, KI, den 23 
september 2014. Daniel Normark, 
idéhistoriker på Kulturenheten vid KI, 
var moderator. 

Annika Szabo Portela
Leg logoped, doktorand,  
Enheten för logopedi, CLINTEC, KI

I gyllene salen i Stockholms stadshus samlades symposiumdeltagarna för en bankett, som gav tillfälle för tillbakablickar.  
Foto: Annika Szabo Portela

”Allt som allt var det 
en oförglömlig dag 
och afton.” 
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tema: dyskalkyli

Under de senaste fem 
åren har forskningen 
om dyskalkyli utvecklats 
i hög fart. 
Ulf Träff, biträdande 
professor i psykologi 
vid Linköpings univer-
sitet och en av Sveriges 
mest framstående  
dyskalkyliforskare, ger 
oss en uppdatering.

– I dag finns två dominerande 
hypoteser om grunden till 
dyskalkyli, säger Ulf Träff och 
förklarar:

– Den ena är att dyskalkyli är 
en medfödd eller tidig störning 
i förmågan att diskriminera 
skillnad mellan antal, och upp-
fatta förändring i antal. Den 
andra hypotesen är att proble-
met är kopplat till inlärningen 
av symbolsystemet: siffrorna.  

Det är svårt att koppla ihop 
symbol och antal. 
Multifaktoriella orsaker
Hos personer med dyskalkyli 
syns sällan en isolerad svårig-
het, utan problemen med räk-
ning har ofta multifaktoriella 
orsaker. 

– De f lesta är överens om 
att det finns subgrupper, och 
att elever med dyskalkyli kan 
ha svårt med antingen både 
antalsuppfattning och sym-
bolsystemet, eller en av dessa. 
Många har även svårt med till 
exempel arbetsminne.
Skillnader i vit substans
Oavsett subgrupp noteras ofta 
vissa skillnader i hjärnaktivitet 
och struktur hos vuxna och 
barn med dyskalkyli under 
uppgifter som har med siffror 

och antal att göra. Det gäller 
området i intraparietala sulcus, 
som är aktivt vid numeriska och 
aritmetiska uppgifter.

– Personer med dyskalkyli 
visar avvikelser i aktivitet i om-
rådet – antingen en lägre eller 
högre aktivitet. Hos vissa finns 
det en hög aktivitet i frontal-
loben vid räkneuppgifter, vilket 
kan bero på att personerna har 
utvecklat andra strategier, säger 
Ulf och fortsätter:

– På en strukturell nivå syns 
det att densiteten i den vita 
massan i intraparietala sulcus 
är mindre hos personer med 
dyskalkyli.
Tidig upptäckt svårt
I dag finns det inte tillräckligt 
med forskning för att kunna 
avgöra om det finns sätt att upp-
täcka dyskalkyli vid en tidigare 

ålder än 9 år, då inlärnings-
takten varierar mycket elever 
emellan. 

– Heterogeniteten är stor 
både mellan olika elever med 
dyskalkyli och inom individen. 
En elev med dyskalkyli kan 
prestera skapligt inom det 
område de jobbar med i matten 
för tillfället. Fast när klassen 
går vidare till nästa steg tappas 
kunskaperna. 
Få studier på träning
Det f inns få studier kring 
intervention med elever med 
räknesvårigheter – eftersom 
det heller inte gjorts många 
på populationen som helhet. 

– Framöver hoppas jag kunna 
testa  datorbaserad intervention 
med tredje- och fjärdeklassare 
med dyskalkyli och se om det 
får någon effekt.

Tal, antal och antaganden

TEXTER OCH ILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN
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Omvärldens okunskap är ofta ett större 

problem än räknesvårigheterna i sig. 

Det menar Elina Brynk som har  

dyskalkyli.

– I samhället är dyskalkyli mer eller mindre oupptäckt. Hur man 
än förklarar tänker alla att det är ”problem med matematiken” 
man har. Ingen ser nog klockan som en matematisk gåta. För 
mig är det den största gåtan.

Räkning och tal finns överallt. Det är 22-åriga Elina Brynk 
mer medveten om än de f lesta.

– Ett problem jag nästan alltid stöter på är när jag ska räkna 
raster på jobbet. Till exempel: Jobbar du mer än fem timmar 
har du rätt till 30 minuter, mindre än fem timmar ger två tio-
minutersraster.
Prick på minuten
Klockan och tidsuppfattning har alltid varit svårt för Elina. 

– Men det betyder inte alls att jag kommer sent till möten 
eller liknande. Tvärtom: Jag kommer nästan alltid för tidigt eller 
prick på minuten. Jag har svårt att avgöra hur lång tid något tar 
vilket gör att jag nästan alltid tänker att det tar väldigt mycket 
längre tid och därför kommer 30 minuter tidigare. 

Trots de knep hon utvecklat återstår en ständig oroskänsla.
– Är jag i tid? Hinner jag? Vad är klockan? Har jag råd? Kostar 

en läsk 30 eller 50 kr? Jag är aldrig helt säker och det finns inget 
hjälpmedel som kan ta bort den osäkerheten. Jag är beroende av 
andra i vardagssituationer. Vilket hade minskat om förståelsen 
och kunskapen hade ökat i samhället.
Kunskapsluckor hos lärare
Under uppväxten hade Elina svårigheter med matematiken i 
skolan, och trots en pedagogisk utredning i åk 6 var förståelsen 
hos lärarna obefintlig. 

– Min mamma har genom alla år varit frustrerad över pedago-
gernas ovilja att lära sig mer om dyskalkyli, i syfte att undervisa 
och utbilda elever. Jag känner personligen att: Det finns ingen 
kunskapslucka, för det finns ingen kunskap över huvud taget. 
Jag gav upp när lärarna inte förstod att jag inte förstod.

Höstterminen 2013 var Elina på dyskalkyliutredning hos logoped 
Kerstin Hill Svensson inför studier på högskolan. Överföring 
av resultatet till hjälp vid studier blev dock svårt även nu.

– Eftersom dyskalkyli är så pass okänt fanns det ingen plan 
eller mall på skolan till vad jag kunde få hjälp med utan att det 
skulle anses som fusk.

I slutändan fick hon ingen hjälp alls. Detta var bara en av 

f lera anledningar till att hon inte längre studerar på högskola. 
Hittar egna system
Ändå känner Elina sig stärkt av att ha gjort utredningen som 
vuxen.

– Jag hade aldrig förstått hur många system jag tagit 
fram själv för att få skola och vardag att gå ihop förrän  
Kerstin lade fram dem på bordet efter utredningen. Det gav mig 
självförtroende i styrkorna jag hade. Jag fick också bekräftat att 
jag är bra på att planera och driva saker, för då känner jag att 
jag har kontroll över läget.

Logopeden gav tips på litteratur, appar och formel-lathundar 
för att underlätta vardagen, samt exempel på hur hon kunde 
förklara för vänner och familj vad dyskalkyli innebär och vad 
de kan göra för att underlätta vissa situationer. Det kan röra sig 
om överföring av pengar, resor och tidsbestämmelser.

– Jag är hundra procent medveten om vad jag är bra på och 
vad jag behöver stöd i och hur jag lättare ska ta mig fram till 
en lösning.

”Utredningen gav mig självförtroende  

i de styrkor jag hade”

Elina Brynk fick intyg på sin dyskalkyli som vuxen. Foto: Privat.

tema: dyskalkyli
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Studenter med dyskalkyli har 
ingen lagstadgad rätt till  
hjälpmedel vid högre studier. 
Elisabeth Åman vid  
Stockholms universitets  
Studentstöd berättar att det 
ändå finns stora möjligheter 
till anpassning.

 
Formelsamling, miniräknare och längre 
tid på prov. Det är några anpassningar 
studenter med dyskalkylidiagnos kan ha 
möjlighet att få vid Stockholms univer-
sitet. Det berättar Elisabeth Åman, som 
är gruppledare på Studentstöd.

– Vi pratar igenom vad de kan behöva 

och skriver utifrån detta rekommendatio-
ner om stöd i ett intyg. Studenten tar med 
sig detta till en kontakt på den aktuella 
institutionen, ofta studievägledaren, som 
jämför det med kursplanerna och ser vad 
som är genomförbart. Grundregeln är 
att stödet ska vara rimligt.
Rekommendationer, inte krav
Elisabeth poängterar att studenterna 
inte har rätt att få en viss anpassning, 
utan Studentstöd ger rekommendationer. 
– I slutändan ligger beslutet hos respek-
tive institution. 
Om en student inte får igenom den  
anpassning hen känner är nödvändig 

och rimlig f inns det möjlighet att ta 
frågan vidare till studentkåren eller 
universitetets jämlikhetssamordnare.
Stockholm - ett undantag
I ett nationellt perspektiv är Stockholm 
ett undantag – i och med att det där 
är lättare att få sina räknesvårigheter 
utredda och diagnosticerade. Intyg på 
att funktionsnedsättningen är varaktig 
är nämligen alltid utgångspunkten för 
anpassningen.

– Jag har träffat få kollegor från andra 
lärosäten som kommer i kontakt med stu-
denter med diagnosen dyskalkyli. Utan 
dokumentationen får man ingen hjälp.

Stöd till studenter med tal- och räknesvårigheter

Kerstin Hill Svensson, som driver Logopedbyrån Hill i Västerås med omnejd, har 20 års 
erfarenhet av att utreda både barn och vuxna med specifika räknesvårigheter. 
Logopednytt bad henne dela med sig av tips och funderingar kring hjälpmedel och 
anpassning för ungdomar och vuxna med dyskalkyli.

– Vid dyskalkyli är det inte mängdträning som saknas, fortsätt inte nöta den enklaste matten år efter år. Våga gå vidare. Träning och  
   kompensation ska varvas redan i tidiga skolår.

– Konsekvenser av dyskalkyli påverkar många ämnen i skolan till exempel NO, musik, hemkunskap, orientering och bild.

– Personer med dyskalkyli kan studera matematik på högskolenivå, då den fokuserar mer på logiskt tänkande och problemlösning. Ju  
   högre matematik, desto färre sifferhanteringar. När man skalat ner en komplex fråga till att svaret är till exempel 15 genom 3 kan det 
   dock vara svårt att göra just den sista uträkningen utan hjälp. 

– Ofta är det svårt att få rätt hjälp på högskolan, med några få undantag (som Stockholms universitet, se nedan). De flesta examinatorer  
   godkänner miniräknare, men inte alla. De flesta ger längre tid, men inte tillräckligt. Studenter med dyskalkyli brukar ha avancerade  
   strategier för att räkna trots sina svårigheter, och dessa är väldigt tidskrävande.

– Lathundar och formler för olika räknesätt på prov samt att få möjlighet att spela in/ fota lektioner rekommenderas.

– Mobiltelefonen är ett jättebra hjälpmedel för svårigheter med omvandlingar, pengahantering och tidsuppfattning.

– Om individanpassade formler byggs upp i Exceldokument kan personen lättare föra in data som tidsregistrering, procenträkning,  
   vinstmarginaler.

– Vuxna som har ett fast arbete och varit anställda i mer än ett år kan få hjälpmedel bekostade av försäkringskassan. Arbetstagaren får  
              efter utredningen hjälp av logoped att ansöka om så kallad arbetsplatsanpassning, som förutom hjälpmedlen  
                 inkluderar långtgående individuella lösningar och utbildning i att på arbetsplatsen använda dessa. Stödet  
                    kan pågå under lång tid. I viss mån kan motsvarande stöd ges till utredda personer som går  
       arbetsmarknadsutbildningar/vuxenutbildning.

Tips på hjälpmedel och anpassning  

för personer med dyskalkyli
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Talkliniken på Danderyds  
sjukhus har landets största  
dyskalkyliteam, vilket ger stora 
möjligheter till utveckling av ut-
redningsmodeller. 

På de flesta håll i Sverige bärs ansvaret för 
utredning av dyskalkyli upp av en eller två 
engagerade individer, som kämpar för att 
diagnosgruppen ska prioriteras på sin ort. 
I många fall måste patienter bekosta utred-
ningen själva, vänta länge på en tid och resa 
långt för besöket. Men det finns undantag.
Alla dyskalkyliremisser
Talkliniken på Danderyds sjukhus AB är ett 
sådant. De har av Stockholms landsting fått 
i uppdrag att ta emot alla dyskalkyliremisser 
som hinns med inom vårdgarantin. Som följd 
av detta har de kunnat bygga upp en stor 
organisation som präglas av kunskapstörst 
och samarbete. 

– Vi är en brokig, generationsöverskri-
dande, skara människor med bakgrund inom 
olika logopediska områden, säger logoped 
Olof Tyche. 

– Det skapar en väldigt bra och kreativ 
dynamik, tillägger logoped Nina Fhärm. 
Teammöten
Logopederna är spridda över sjukhusets olika 
mottagningar i norra Stockholm, men träffas 
för teammöte en gång i veckan. 

Teamarbete kring utredning

På Talkliniken, Danderyds sjukhus AB, görs dyskalkyliutredningar av Anders Hellblom, Walter Dynesen, Karin Frithiofsson, Nina Fhärm, 
Olof Tyche, Jessica Anerfält och Jonas Walfridsson.

– Då diskuteras olika patientfall och 
diagnosticering, vi granskar remisser och 
bedriver utvecklingsarbete, säger logoped 
Jonas Walfridsson.
Evidens för utredning
Tillsammans med logoped Markus Björn-
ström och Ulf Träff, biträdande professor i 
psykologi, författar Jonas just nu en fokus-
rapport, ”som en lokal SBU-rapport” om 
evidens för utredning av dyskalkyli. Den 
skrivs på uppdrag av Stockholms landsting 
och presenteras för Stockholms medicinska 
råd den 11 december.

En anledning till att fokusrapporten görs 
just nu är att antalet remisser med dyskalkyli 
som frågeställning ökat dramatiskt under 
de senaste åren.
Underlag innan utredning
– Vi ser ett stort intresse för dyskalkyli 
hos pedagogerna, vilket är positivt. Men 
det finns fler anledningar till att elever 
inte klarar matten i skolan och en risk att 
många slussas fel när de kommer till oss, 
säger Nina Fhärm.

Svag teoretisk begåvning, neuropsykia-
triska tillstånd eller bristfällig undervis-
ning kan vara sådana anledningar. Då 
Talkliniken begär underlag från skolan 
innan utredning kan de ibland redan vid 
remissgranskningen slussa vidare vissa 
elever till rätt typ av utredning. 
Inledande samtal
Vuxna patienter träffar istället logopeden 
för ett kort inledande samtal där anamnes 
och grundläggande tester avgör om det finns 
anledning att göra en hel dyskalkyliutredning. 

– Något som kommer fram under det 
inledande samtalet och kan ge anledning 
till vidare utredning är om det finns saker i 
vardagen som är svåra eller undviks till följd 
av räknesvårigheterna, säger Jonas.

± Fokusrapport om evidens för testning 
av dyskalkyli, på uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Rap-
porten presenteras 20 oktober.

√ Handledning av logopediska magister-
uppsatser på KI för normering av dyskal-
kylitester för ungdomar/vuxna.

÷ Utveckling av åtgärdsförslag för elever 
med dyskalkyli i samarbete med Special-
pedagogiska skolmyndigheten.

tema: dyskalkyli

På gång i dyskalkyliteamet
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Vilken är din huvudsakliga patientgrupp?
Jag arbetar i huvudsak med dyslexi- dyskalkyli- och språkutred-
ningar på skolbarn, skolungdomar och vuxna. Logopedmottag-
ningens uppdrag ändrades nu vid årsskiftet till att även omfatta 
dyskalkyliutredningar. Vi får numera även ta emot skolbarn med 
frågeställning: dyslexi.

Vilka är dina kollegor?  
På logopedmottagningen är vi logopeder och en undersköterska, 
men vi tillhör och delar lokaler med Öronkliniken. Jag samarbetar 
även mycket med pedagoger och elevhälsa inom skolorna och med 
barn- och ungdomspsykiatrin.

Hur många patienter har du i snitt per dag? 
Vanligtvis har jag en ny utredning varje vecka och ett något 
varierande antal besök med mina andra patientgrupper (barn och 
laryngektomier). Vi arbetar enligt principen 60-40, det vill säga 
60 % patienttid och 40 % övrigt.

Hur lång är dyskalkyliutredningen?
Vi har 13 timmar att förfoga över till en utredning (dyslexi, dyskalkyli, 
språk), varav 5 timmar är den faktiska testtiden, 2 timmar är åter-
givning till elev, föräldrar och skola och 6 timmar är administration. 
Vanligtvis lägger jag upp det så att utredningen är uppdelad på två 
förmiddagar under samma vecka. Återgivningen med föräldrar och 
elev bokas in ungefär två veckor efter själva testningen. Jag brukar 
därefter åka ut till skolan tillsammans med elev och föräldrar för att 
återkoppla.

           Vad använder du för tester?
              Till dyskalkyliutredningarna använder vi  
              alltid de datorbaserade testen Dyscalcu- 
                 lia screener och Panamath. Talkliniken  
                   på Danderyds sjukhus har varit mycket  
   generösa och gett oss material  
   de själva har utformat. Vi har även  
   kontakt med Ulf Träff som är forskare  
   i psykologi här vid Linköpings Universitet.  
                   I en dyskalkyliutredning testar vi  
        många områden, bland annat  
                       antalsuppfattning, tal- 
         uppfattning, aritmetik,  
         minne, snabbhet,
           språk och läsning.

Finns det någon särskild metod eller ett material du vill 
lyfta fram? 
Jag var nyligen på konferensen om essence på Gillbergcentrum 
i Göteborg. Essence är Christopher Gillbergs paraplybegrepp 
för barn med olika inlärningsstörningar och funktionshinder och 
inkluderar bland annat språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, 
autismspektrumtillstånd och ADHD/ADD. Han menar att dessa 
funktionshinder nästan aldrig förekommer isolerat, och att dessa 
barn därför bör utredas av särskilda team som ser till helheten 
och har kompetensen att utreda utifrån samtliga områden. Bland 
barnen och ungdomarna jag utreder är det mycket vanligt med 
komorbiditet i form av språkstörning eller dyslexi i kombination med 
adhd eller autismspektrumtillstånd. Jag försöker samarbeta så 
mycket som det går med barn- och ungdomspsykiatrin, men det 
bästa vore ju helt klart att ha samtliga utredande kompetenser på 
samma ställe.

Vad inspirerar dig i ditt jobb?
Jag tycker det är spännande att jobba med de lite klurigare utred-
ningarna, där man misstänker flera olika slags svårigheter och där 
jag får möjlighet att samverka med andra vårdgrannar och lägga 
lite pussel kring barnen och deras svårigheter. 

auskultationen

Under rubriken ”Auskultationen” får vi en beskrivning av vardagen för en av våra 

logopedkollegor. Martina Gerdin utreder dyskalkyli i Östergötland.

”Det är spännande 

med de lite klurigare  

utredningarna”

Martina Gerdin är en av de logopeder i landstinget i Östergötland 
som sedan årsskiftet även utreder dyskalkyli. Foto: Erik Eriksson.

Karin Sjögren
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Kartläggning av behandling 

med papillaplatta: En klinisk 

utvärdering

Cecilia Halvarsson*, 
leg. logoped, Kita Logopedstudio AB, cecilia.halvarsson@kita.se
Therese Bergström*, 
leg.logoped, Hällsboskolan Stockholm. *projekt utfört vid 
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet.
Helena Johansson, 
leg. logoped, Oralmotoriskt Centrum, Talkliniken, Danderyds 
sjukhus AB.

Martha Bergöö Björnström, 
’leg. tandläkare, Oralmotoriskt Centrum, Talkliniken, Dan-
deryds sjukhus AB.
Anette Lohmander, 
Professor, leg. logoped, Enheten för logopedi, Institutionen för 
klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet 
och Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Syftet med denna retrospektiva studie var att beskriva och 
utvärdera behandling med papillaplatta vid Oralmotoriskt 
Centrum (OMC), Talkliniken, Danderyds sjukhus AB. 
Undersökningsgruppen bestod av 96 patienter som hade 
fått papillaplatta under åren 2011-2012 och beskrevs utifrån 
journaldata. För 10 av dessa fanns ljudinspelningar före 
och efter behandling, vilka användes för utvärdering av 
talet. En perceptuell lyssnarbedömning med fonetisk 
fintranskription samt skattning av variablerna förstå-
elighet, tydlighet och klang gjordes. Procent korrekta 
konsonanter, artikulationsställen och artikulationssätt 
beräknades. De allra f lesta patienter som har fått papil-
laplatta vid OMC var barn i förskoleålder/tidig skolålder. 
Patienternas logopediska tal- och språkdiagnoser var 
framförallt utvecklingsförsening av oralmotorik samt 
oral och/eller verbal dyspraxi. Kartläggningen av målen 
med behandlingen visade att det för 56 % av patienterna 
var att träna tungspetsmotorik och för övriga olika 
varierande mål. Utvärderingen visade att det fanns 
signifikanta skillnader mellan bedömningarna före och 
efter behandling med papillaplatta. Denna förändring 
kunde dock inte direkt relateras till behandlingen med 
papillaplatta. Studiens resultat och slutsatser påverkades 
av otillräckliga uppgifter i journalerna. 

forskning

Sammanfattning
The aim of this retrospective study was to describe and 
evaluate treatment with a “papilla palatal plate”. Participants 
were 96 clients at the Oral Motor Centre in Stockholm 
who had received a “papilla palatal plate” during the 
years 2011-2012. All clients were described from medical 
records. Audio recordings before and after treatment 
were available for 10 of the clients and were used for the 
evaluation. A perceptual assessment was performed using 
narrow phonetic transcription of consonants in single 
words and scale rating of intelligibility, distinctiveness and 
resonance from connected speech. Calculation of percent 
correct consonants, articulatory places and articulatory 
manners was accomplished. The chart review showed 
that the clients were preschool/early school-age children 
with delays in oral motor development and/or childhood 
apraxia of speech (CAS). The purpose of the treatment 
was mainly to exercise motor control of the tongue apex. 
The evaluation showed significant differences between 
the measures before and after treatment. However, the 
changes could not be directly related to the treatment 
with a ”papilla palatal plate”. The results and conclusions 
in this study were affected by insufficient data in the 
medical records.

Abstract
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Introduktion
I logopedisk klinisk praktisk verksam-
het är det vanligt att använda oral-
motoriska, icke talbaserade övningar 
som ett komplement i behandlingen av 
olika talstörningar. Övningarna anses 
öka de motoriska grundförutsättning-
arna för ljudproduktion (Meyer, 2008) 
och används exempelvis för barn med 
artikulatoriska/fonologiska störningar, 
barn med sen talutveckling, barn med 
neuromotoriska funktionsnedsätt-
ningar samt hos vuxna med förvärvade 
talstörningar. Träning av oralmotorik 
för att förbättra talproduktion är dock 
omdiskuterat och ifrågasatt. 

Gomplatta är ett intraoralt tränings-
hjälpmedel som används vid Oralmo-
toriskt Centrum (OMC), Talkliniken, 
Danderyds sjukhus AB. Den vanligaste 
är papillaplattan som har en rörlig 
metallkub vid papilla incisiva (figur 1a, b). 
Syftet med papillaplattan är att öka 
rörlighet och precision för tungspetsen, 
separera tungans rörelser i förhållande 
till käken samt att hitta artikulations-
ställe för dentala språkljud (Törnhage, 
2007). 

Lass och Pannbacker (2008) och 
Bowen (2005) menar att icke talbaserad 
oralmotorisk behandling borde uteslu-
tas från logopedisk praxis på grund av 
rådande bristande teoretiska grunder 

och evidens. Flera studier refererar till 
evidens för uppgiftsspecifik motorisk 
utveckling och kontroll och talets 
unikum bland motoriska system (t.ex. 
Bunton, 2008; Kent, 2004; Wilson, 
Green, Yunusova & Moore, 2008). 
Förespråkarna åberopar klinisk erfaren-
het för att oralmotorisk behandling kan 
vara relevant (Marshalla, 2008). Det 
finns dock ingen vetenskaplig utvär-
dering som bekräftar uppfattningen. 
Enligt McCauley, Strand, Lof, Schoo-
ling och Frymark (2009) ger existerande 
studier otillräcklig evidens för att vare 
sig stödja eller tillbakavisa användning 
av oralmotoriska övningar. 

Syftet med föreliggande studie var att 
beskriva och utvärdera behandling med 
papillaplatta. Målsättningen var även 
att ge underlag för nya studier. Fråge-
ställningarna var:

1. Vilka patienter har fått papillaplatta 
och vad var målet med behandlingen? 

2. Vilka artikulatoriska svårigheter 
fanns i talet hos de patienter som behand-
lats med papillaplatta? 

3. Blev det någon skillnad i talet efter 
behandling med papillaplatta? 
Metod
Totalt 96 patienter varav 94 barn och 
två yngre vuxna (20 år och 27 år) hade 
fått en papillaplatta vid OMC under 

åren 2011-2012. Samtliga dessa 96 
patienter inkluderades för att besvara 
frågeställning 1. För att besvara fråge-
ställning 2 och frågeställning 3  
inkluderades patienter 4 till 19 år 
gamla, som hade ljudinspelningar 
utförda inom sex månader före respek-
tive efter behandling med papillaplatta. 
Exklusionskriterier för frågeställning 2 
och 3 var utvecklingsstörning,  
anatomiska/strukturella avvikelser i 
talorganen, neuropsykiatriskt funktion 
stillstånd, neurologisk sjukdom, annat 
behandlingsmål med papillaplatta än 
att förbättra talet, ej uppföljd på OMC 
samt ej avslutad behandling med papil-
laplatta. Syftet med exklusionskriteri-
erna var att minska risken för påverkan 
av andra faktorer, så som svårigheter att 
följa instruktioner och nedsatt  
koncentrationsförmåga. Totalt 11 
personer uppfyllde kriterierna för in-
klusion. Ett bortfall erhölls och således 
inkluderades 10 patienter för att besvara 
den andra och tredje frågeställningen 
(tre flickor och sju pojkar, i åldrarna 
4:2–7:4 år, M = 5,8, SD = 0,9).

Datainsamling skedde genom 
granskning av journaler från OMC för 
patienter behandlade med papillaplatta 
under åren 2011-2012. Ur patientjour-
nalerna hämtades den information 
som krävdes utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna. Insamlade mål 
med behandlingen kategoriserades. För 
de 10 patienter där det fanns ljudfiler 
editerades och analyserades dessa. De 
innehöll ordbenämning ur STORM 
Talscreening (Henningsson, McAllister 
& Hartstein, 2008) och analyserades 
genom perceptuell lyssnarbedömning 
med fonetisk fintranskription utifrån 
Internationella fonetiska alfabetet (IPA, 
2005; extIPA 2002). För sju av de tio 
patienterna fanns även sammanhäng-
ande tal ur STORM Talscreening 
(Henningsson et al., 2008) både före 
och efter behandling med papillaplatta. 
För dessa ljudinspelningar gjordes även 
en skattning av variablerna förståelig-
het, tydlighet och klang utifrån ett 
egendesignat protokoll som bestod av 
en ordinalskala med skalstegen och 
definitionerna: 0 = ej avvikande, 1 = lätt Figur 1a. Papillaplatta med rörlig metallkub vid papilla incisiva
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forskning

avvikande, 2 = måttligt avvikande och  
3 = kraftigt avvikande. Fonetisk  
fintranskription och skattningar 
utfördes självständigt och oberoende 
av två av författarna (CH och TB). 
Materialet var blindat, d.v.s. deltagarens 
ålder, kön och logopediska tal- och 
språkdiagnos(er) samt om det var en 
ljudinspelning gjord före eller efter 
behandling med papillaplatta, var okänt 
för bedömarna genom hela analyspro-
ceduren. För att få ett mått på interbe-
dömarreliabilitet användes ett slumpvis 
utvalt stickprov om 30 procent av ljud-
inspelningarna för att jämföra de båda 
bedömarnas individuella transkriptioner 
samt ett slumpvis utvalt stickprov om 
30 procent av ljudinspelningarna med 
sammanhängande tal för att jämföra de 
båda bedömarnas individuella skatt-
ningar. För att få ett mått på intrabedö-
marreliabilitet analyserades de slumpvis 
utvalda stickproven individuellt av de 
båda bedömarna cirka tre veckor efter 
den första analysen. Analyserna  
jämfördes, punkt för punkt, och procent 
överensstämmelse beräknades. 

Ålder, kön, logopediska tal- och 
språkdiagnoser samt målen redovisades 
deskriptivt. Transkriptionerna ana-
lyserades genom att procent korrekta 

konsonanter (PCC), procent korrekta 
artikulationsställen (PCP) och pro-
cent korrekta artikulationssätt (PCM) 
beräknades. Medianvärde, medelvärde 
och standardavvikelse för PCC, PCP, 
respektive PCM beräknades i SPSS. 
Även bedömning angående vilka 
artikulationssätt och artikulationsstäl-
len som fanns etablerade respektive 
inte etablerade hos patienten gjordes. 
Relativ frekvens av korrekt produktion 
för varje möjligt artikulationssätt och 
varje möjligt artikulationsställe beräk-
nades och bedömdes som etablerat om 
den relativa frekvensen var 50 % eller 
högre. Central- och spridningsmått 
beräknades. Wilcoxons teckenrangtest 
användes för att jämföra mätningarna 
före och efter behandling med papil-
laplatta. Analysen genomfördes som 
parvis analys på gruppnivå, där varje 
deltagare var sin egen referens. Wilcox-
ons teckenrangtest redovisades tillsam-
mans med medianvärden, medelvärden, 
standardavvikelser och Cohens d. 
Spearman’s rangkorrelationskoefficient 
beräknades för sambandet mellan PCC 
och variabeln förståelighet. Determi-
nationskoefficienten användes som 
mått på betydelse. p < 0.05 valdes som 
signifikansnivå. 

Interbedömarreliabiliteten för trans-
kriptionerna var låg, 59 %. En gemen-
sam återbedömning på det slumpvis ut-
valda stickprovet om 30 % av ljudinspel-
ningarna gjordes och samstämmigheten 
blev då 82 %. Intrabedömarreliabiliteten 
uppgick till 85 % för den ena bedömaren 
och 76 % för den andra. Transkrip-
tionerna tillhörande bedömaren med 
högst intrabedömarreliabilitet användes 
för resultatredovisning. Interbedömar-
reliabilitet för skattning av variabeln 
förståelighet var 50 %, för variabeln 
tydlighet 25 % och för variabeln klang 
50 %. Bedömarna gjorde en konsen-
susbedömning genom att tillsammans 
lyssna igenom samtliga bedömda 
ljudinspelningar med sammanhängande 
tal och enades om en skattning. Detta 
värde användes för resultatredovisning. 
Intrabedömarreliabilitet för skattning 
av variabeln förståelighet var för båda 
bedömarna 25 %, för variabeln tydlighet 
100 % respektive 75 % och för variabeln 
klang 100 % respektive 50 %. Skillnaden 
vid ombedömningen var liten  
(ett skalsteg). Efter reducering av skalan 
i syfte att redovisa inom ett skalsteg var 
intrabedömarreliabiliteten för samtliga 
variabler 100 % för båda bedömarna. 
Även överensstämmelsen mellan bedö-

Tabell 1. Procent korrekta konsonanter (PCC), procent korrekta artikulationsställen (PCP) och procent korrekta artikulationssätt 
(PCM) hos de patienter vars tal utvärderades före och efter behandling med papillaplatta.
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marna uppgick till 100 %.
Registertillstånd för studien fanns 

och kompletterades med godkännande 
från verksam-hetschefen enligt praxis 
för kliniska studier av redan insamlat 
material inom ordinarie klinisk verk-
samhet. 
Resultat
De 96 patienter som hade fått papil-
laplatta vid Oralmotoriskt Centrum 
under 2011-2012 var i åldrarna 3:7–27:2 
år (M = 6,7, SD = 3,3, T = 5,0). Av 
dessa var 67 % pojkar och 33 % flickor. 
Diagnosen utvecklingsförsening av 
oralmotorik fanns hos 70 % av patien-
terna (n = 67) och oral och/eller verbal 
dyspraxi förekom hos 32 % (n = 31). 
För 54 (56 %) av de 96 patienterna var 
målet att ”träna tungspetsmotorik”. För 
17 (18 %) var målet att ”uppnå ökad oral 
medvetenhet” samt för 13 (14 %) att 
”separera tungan från käken”. För två 
patienter (2 %) var målet att ”guida till 
dentalt artikulationsställe” och för en 
patient (1 %) att ”guida till velart arti-
kulationsställe”. Hos tre patienter (3 %) 
var målet med papillaplattan annat än 
att förbättra talet. För sex patienter 
(6 %) kunde författarna inte finna någon 
uppgift om målet med behandling med 
papillaplatta. Det övergripande syftet 
med behandlingen med papillaplatta 
var att gagna talet, i merparten av fallen 
genom att förbättra de munmotoriska 
förutsättningarna.

Artikulationsförmågan hos de 10  
patienter som utvärderades före och 
efter behandling redovisas i tabell 1. 
Samtliga förändringar var statistiskt 
signifikanta på gruppnivå. I tabell 2 
redovisas etablerade artikulationsställen 
före och efter behandling med papil-
laplatta för varje individ. Där framkom-
mer att sju patienter hade etablerade 
dentaler redan före behandling och 
ytterligare tre efter. Vidare framkom-
mer att endast fyra patienter hade 
velarer etablerade före behandling och 
ytterligare två efter. I tabell 3 redovisas 
etablerade artikulationssätt före och 
efter behandling med papillaplatta för 
varje individ. Där framkommer att 
förändringen i artikulation framförallt 

gäller etablering av likvidor. Behand-
lingslängden med papillaplatta varie-
rade från fem till 17 månader (Md = 8,5, 
M = 9,3, SD = 3,6, T = 7,0) och samtliga 
dessa patienter fick behandling av talet 
parallellt med behandlingen med papil-
laplatta. 

De parvisa jämförelserna på grupp-
nivå visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan mätning-
arna, före och efter behandling med 
papillaplatta för förståelighet (Z = -1,63,  
p = 0,10), tydlighet (Z = -1,00,  p = 0,32) 
eller klang (Z = -1,00, p = 0,32). 
Diskussion
Utvärderingen visade att de artikulato-
riska svårigheter som fanns i talet hos 
de 10 patienter vars tal utvärderades 
före och efter behandling till största 
del var framåtflyttning av velarer, men 
även bakåtflyttning av dentaler före-
kom hos tre. Patienterna hade också 
svårigheter med labiodentaler samt vad 
gäller artikulationssätt med likvidor 
och ett par med frikativor. Resultaten 
visade att det var skillnad i talet utifrån 

ljudinspelningen efter behandling på så 
sätt att patienternas generella artikula-
tionsförmåga hade förbättrats signifi-
kant mellan mätningarna på gruppnivå. 
Effektstyrkan var stor, men det var stora 
individuella variationer i gruppen. Vid 
mätningen före behandling med papil-
laplatta var det fler patienter som sakna-
de bakre artikulationsställe än patienter 
som saknade främre artikulationsställe, 
trots att syftet med behandling med 
papillaplatta var att öka rörlighet och 
precision för tungspetsen och att hitta 
artikulationsställe för dentala språkljud. 
Syftet med behandling med papillaplat-
ta är också att separera tungans rörelser 
i förhållande till käken (Törnhage, 
2007). Då separation av tung- och käk-
rörelser sägs vara avgörande för talpro-
duktion (Meyer, 2008) kan detta varit 
orsaken till att flera av patienterna som 
saknade bakre artikulationsställe fick 
en papillaplatta. Fyra av sju patienter 
hade etablerat likvidor efter behandling. 
Då STORM Talscreening  grupperar 
in samtliga dentala språkljud under 
rubriken dentaler riskerar förändring av 

Tabell 2. Etablerade artikulationsställen före och efter behandling med papillaplatta hos 
de patienter vars tal utvärderades före och efter behandling.

Tabell 3. Etablerade artikulationssätt före och efter behandling med papillaplatta hos de 
patienter vars tal utvärderades före och efter behandling.
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enskilda dentala språkljud att falla bort. 
Detta tycks ha skett med /l/-ljudet. 
Hälften av patienterna som saknade  
bakre artikulationsställe hade etablerat 
det vid mätningen efter behandlingen. 
Alla utom en av patienterna som 
saknade främre artikulationsställe före 
behandlingen med papillaplatta hade 
etablerat det efter. Samtliga patienter 
hade förbättrat sin artikulation efter 
behandling med papillaplatta. Då 
deltagarna var barn i förskoleålder/
tidig skolålder som är en expansiv 
utvecklingsfas samt att de fick parallell 
behandling av talet är även dessa eller 
en kombination av dessa faktorer san-
nolika förklaringar till förbättringen. 
Exempelvis hade frikativor etablerats 
hos samtliga patienter. 

Att de parvisa jämförelserna på 
gruppnivå av förståelighet, tydlighet 
och klang visade att det inte fanns  
någon signifikant skillnad mellan  
mätningarna före och efter behandling 
med papillaplatta kan möjligtvis bero 
på att underlaget för utvärderingen var 
för litet samt att de förbättringar som 
sågs vad gäller artikulation hos patien-
terna inte påverkar just dessa aspekter. 

I denna studie blev den slutgiltiga 
undersökningsgruppen liten. En av 
orsakerna till detta var att det inte 
fanns ljudinspelningar före och efter 
behandling. Det rådde vid flera tillfällen 
osäkerhet kring behandlingslängd, 

användningsfrekvens och om målet 
med behandlingen uppnåtts på grund 
av otillräckliga uppgifter i journalerna. 
I början av 2011 bytte den aktuella 
kliniken journalsystem, vilket skulle 
kunna vara en av orsakerna till detta. 
I de fall där det fanns f ler än ett mål 
med behandlingen diskuterades med 
logoped på OMC och därefter enades 
bedömarna om vilket mål som uppfat-
tades som det främsta målet för varje 
patient. Det var dock svårt att välja 
mål, och detta är en möjlig felkälla i 
beskrivningen av mål med behandling 
med papillaplattan. STORM-manualen 
är bristfällig vad gäller kriterier för 
hur artikulation ska bedömas och vissa 
fonem som förekommer i talscreenings-
materialet saknas i manualens översikt 
och beskrivning. Bedömarna utformade 
därför egna bedömningskriterier och 
lade till saknade fonem vid analysen av 
PCC, PCP och PCM. 

Överensstämmelsen mellan de två 
bedömarna var låg. En trolig förklaring 
till detta är att materialet var svårbe-
dömt, framförallt på grund av att ljud-
kvaliteten varierade. Vid editeringen 
av ljudfilerna gjordes ingen korrigering 
av ljudnivå eller radering av störande 
bakgrundsljud eller annan kommunika-
tion utöver ordbenämning och samman-
hängande tal. En annan förklaring till 
den låga överensstämmelsen vid  
transkriptionerna kan vara att bedö-
marnas jämförelse var mycket  
noggrann. När graden av snävhet i 
transkriptionerna ökar, minskar inter-
bedömarreliabiliteten (Howard, 2011). 
En förklaring till den låga överensstämmelsen 
vid skattning av sammanhängande tal 
kan vara att bias uppstod  
genom att bedömarna påverkade  
varandra i förstudien. Den ena bedöma-
ren tenderade att skatta högre medan 
den andra tenderade att skatta lägre i 
förstudien. I de efterföljande skattning-
arna var rollerna ombytta; bedömaren 
som tenderade att skatta högre, skattade 
nu lägre och vice versa. Denna insta-
bilitet hos bedömarna visade sig även i 
intrabedömarreliabiliteten samt genom 
med vilken lätthet bedömarna enades 
genom konsensusbedömning för dessa 

variabler. Möjligtvis hade tydligare 
definitioner till det egendesignade 
protokollet lett till en högre inter- och 
intrabedömarreliabilitet vid skattning 
av sammanhängande tal. Skillnaden vid 
ombedömningen var dock liten 
 (ett skalsteg) och om man accepterar 
ett skalstegs skillnad som överensstäm-
melse var den 100 %. 

Papillaplattan tycks ha ett relativt 
brett användningsområde vad  
gäller att stimulera orala förmågor, men 
huvuddelen av behandlingsmålen rör 
tungmotorik.  De artikulatoriska  
svårigheterna förefaller vara mer  
generella och innefattar inte bara 
dentala ljud. Undersökningsgruppen var 
liten med stora individuella skillnader, 
varför det inte går att dra generella slut-
satser. Evidensnivån för oralmotoriska 
övningar med syfte att förbättra talet är 
i dagsläget låg (McCauley et al., (2009), 
Lof (2006) och Powell (2008). Detta 
gäller även behandling med papilla-
platta, vilket patienter bör informeras 
om inför behandling. Det är önskvärt 
med vidare forskning inom området. 
Av utvärderingen framgick också att 
dokumentationen vid OMC behöver 
standardiseras och rutiner struktureras. 
Viktiga frågeställningar som framtida 
studier bör syfta till att besvara: 1) är 
behandling med papillaplatta effektiv 
och i så fall för vilka? 2) hur ofta ska 
man träna och hur länge ska behand-
lingen pågå? 3) är papillaplatta verk-
ningsfull med parallell behandling och 
i så fall vilken?

forskning

Figur 1b. Papilla incisiva-platta på plats.
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Det tvärprofessionella  
samarbetet kring elev-
erna är bristfälligt.  
Det visar specialpe-
dagogen Susanne 
Olausson-Westermarks 
masteruppsats.

När Susanne O-Westermark 
hade sammanställt resultatet 
på sin studie ville hon först inte 
skriva klart uppsatsen.

– ”Hjälp, det här resultatet 
skäms jag över”, tänkte jag och 
fick skrivkramp. 

Syftet med arbetet var att 
genom intervjuer kartlägga 
kunskaperna om språkstörning 
på tre olika nivåer i tre kom-
muner med språkklasser: chefer 
(förvaltning), rektorer och 
pedagoger i klassen.

Olika kriterier
I Logopednytt nr 1 2014 berät-
tade regeringens utredare Jan 
Sydhoff om att kriterier för 
vem som platsar i en språk-
klass skiljer sig åt kommuner 
emellan, någonting Susanne  
O-Westermarks master också 
bekräftar. 

– Det finns inga gemensam-
ma synsätt kring språkstörning.

Men det Susanne blev uppgi-
ven över var de fall då synsätt i 
frågan avvek som en följd av att 
kunskaperna om språkstörning 
var helt obefintliga.
Svårtolkade utlåtanden
– Det som skrämmer mig 
mest är dåliga kunskaper om 
språkstörning hos rektorer: de 
som sitter med det övergripande  
pedagogiska ansvaret liksom 

ansvar för resursfördelning.
Från pedagogernas håll 

märktes dels en osäkerhet i 
tolkningen av de ofta fackspråk-
liga logopediska utlåtandena. 
Men det fanns också en oro 
för att neuropsykiatriska svå-
righeter som ofta finns utöver 
en grav språkstörning kommer 
i skymundan, vilket kan göra 
det svårt att lägga upp arbets-

metoder i skolan. Eftersom 
barnen i språkklasser redan får 
logopedbehandling tas de ofta 
inte upp på elevhälsoteamens 
möten.

– Det tvärprofessionella  
arbetet blir därför oerhört  
viktigt, säger Susanne.

Uppsatsen har titeln: Språk-
störning – handlar det bara om 
språk? 

Olika syn på språkstörning 

inom kommuner
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Till minne av...

Bodil Andersson Rack, Lund, 
gick bort i maj 2014, endast 50 
år gammal. Hennes närmaste 
är maken John, dottern Lily 7 år 
och mamma Märta.

Hennes stund på jorden blev alldeles för 
kort, samtidigt, utifrån den person hon var, 
en värdefull och rik stund. Hon var ytterst 
noggrann, professionell ut i fingertopparna 
och hängiven sitt arbete. 

Bodil ägnade sin logopedgärning åt 
dyslexi. Hon hade en säker känsla för 
språk och använde den talangen väl i vad 
hon än tog sig an, föreläsningar, artiklar 
och böcker. Hon blev efter en kortare 
tid i offentlig tjänst sin egen i företagen 
Spella och Oribi.

Hon var pionjär inom kompensations-
tänkandet. Tusentals klassrum runt om i 
landet är utrustade med Stava Rex och Spell 
Right, de geniala rättstavningsprogram 
Bodil varit med om att ta fram. 

Under många år arbetade hon för 
Dyslexiförbundet FMLS, bland annat i 
projektet ”Språka loss”. 

Hon var mycket intresserad av f ler-
språkighet och dyslexi och fortfarande 
är hennes systematiska genomgång av 
området en stor kunskapskälla.

Under senare år kom Kodknäckarna in 
i bilden. Se Kodknäckarnas filmer! Bodils 
kloka ord ledsagar vilsna föräldrar med en 
aldrig sviktande stämma.

Stämman var också f litigt använd i 
körsammanhang i Lund. Lika f litig som i 
kören var hon som ledare av gympapassen. 

Och alltid, alltid planerade Bodil, arbete 
och fritid, vardag som fest, inget lämnades 
någonsin åt slumpen. Men oväntat nog, 
2004, träffade Bodil sin blivande man John 
och all planering kullkastades – faktiskt! 
Hon vågade språnget och flyttade till John 
i York, England. Jobbet var naturligtvis 
fortfarande mycket viktigt, men tillvaron 

ändrades och familjelivet kom i fokus.
2007 kom baby Lily, ett oerhört efter-

längtat barn. I maj 2008 döptes Lily och 
i augusti var det dags för ett stort bröllop, 
båda ceremonierna i Ekshärads kyrka i 
Värmland. 

Ekshärad ligger långt från allfarvägen, 
men nära Bodils hjärta; hennes morfar, 
den legendariske dom-prosten Krook 
verkade där i många år. Gästerna från när 
och fjärran fick vara med om ett riktigt 
sagobröllop, planerat in i absolut minsta 
detalj, förstås.

Under några somrar vikarierade Bodil 
i Hagfors och genomförde mängder av 
dyslexiutredningar, alla lika noggrant 
genomförda. Hon var fascinerad av de 
nordvärmländska patienternas uppoff-
ringar: ”Tänka sig, de körde 14 mil extra 
runt en rasad vägbank för att komma till 
utredningen, typiskt Värmland!”

Konferenser, resor, utställningar, fö-
reläsningar; Bodil var där, tycktes hinna 
med allt, ständigt tålmodig och med sitt 
stora leende nära till hands. 

2010 kom familjen tillbaka till Lund. 
Lily skulle få en dos svensk barndom, 
midsommar, ”galonisar” och Luciafirande 
på dagis. Planeringen började svikta när 
Bodil blev sjuk. 

Familjen vågade ändå se framåt. Inkö-
pet av fritidshuset i Bälinge för några år 
sedan blev en ljuspunkt mitt i den oroliga 
sjukdomstiden; grannbarn att leka med 
och Bullerbyatmosfär. 

Bodil träffade hela tiden nya männ-
iskor, många kom också att bli bekanta 
och vänner. Samtidigt som nya kom till 
vårdade Bodil vänfast sina barn- och ung-
domsvänner, familjen och släkten. Hon 
var en oerhört f litig kommunikatör, via 
mail, sms, Facebook och telefon. 

Vänkretsen är en brokig skara, ett 
tvärsnitt från hennes olika epoker i livet. 
Och alla känner vi oss unika, kanske just 

för att Bodil själv var så unik. 
Då hon under årets dyslexikongress 

postumt hedrades med ett stipendium på 
100000 kronor ur Marianne Bernadottes 
stipendiefond för dyslexiforskning och 
dyslexipedagogik sa John i sitt tacktal: ”As 
many of you know, one of Bodil's greatest 
gifts was her ability to see the potential 
and the talent in others- and to nurture it.” 

Stipendiet betyder mycket för John och 
Lily, på alla plan. Det är en välförtjänt 
hedersbetygelse till Bodils stora insatser 
inom dyslexiområdet.

Orden ”det går inte” fanns nog inte i 
Bodils ordförråd, men tillvaron erbjuder 
sorgligt nog ibland inga möjligheter. 

Bodil, du fattas oss.

Nu kan vi säga att vi har varit på jorden
Ja, jag var där
Hur underbart var det
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var nära,
Jag var nära, jag var där
En stund på jorden, en stund på jorden
(Laleh)

ELISABETH MISKE

VÄN, KOLLEGA



Logopednytt  3 | 2014         23

En förgrundsgestalt inom  
foniatri har gått ur tiden. 
Den 24 maj 2014 avled professor 
Björn Fritzell i en ålder av 87 år. 

Hans närmaste är hustrun Margareta, 
barnen Lena, Per, Anders och Åsa med 
familjer, samt bröderna Bo och Bengt.

Björn Fritzell växte upp i en sjungande 
familj i Stockholm. Han studerade medicin 
vid Karolinska Institutet och blev senare 
medicine licentiat. Strax innan hade han 
lärt känna sin blivande maka Margareta.

Björn ägnade sig åt sång parallellt med 
medicinstudierna, deltog i Studentsångarna 
och Radiokören med många solistuppdrag. 
Sången följde honom hela livet och han 
gav den i arv till sina barn. 

Sångintresset ledde till att Björn spe-
cialiserade sig i foniatri. Utbildningen 
skedde vid de foniatriska avdelningarna 
på Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska 
sjukhuset. Efter en fyra månaders studieresa 
1958 till röst- och talforskare och foniatrer i 
Köpenhamn, Hamburg, Paris och Erlangen 
fullbordade Björn sin specialistutbildning. 

Han fortsatte vid Foniatriska avdelningen 
på Sahlgrenska, och efter 2 års forskning 
vid Kresge Hearing Research Institute, 
Ann Arbor, USA, disputerade han 1969 
på en avhandling om muskelaktiviteten i 
mjuka gommen.

 1974 utsågs han att leda logopedutbild-
ningen vid KI, som startat 10 år tidigare. 
Björn byggde upp en stark forskning inom 
läpp-käk-gomspaltområdet och inom 
röstforskning i samarbete med Taltransmis-
sionslaboratoriet vid KTH. Profilområdet 
passade fint in på det nystartade Huddinge 
sjukhus. Samarbete över yrkesgränserna 
var verksamhetens signum. Björn hade en 
stor vetenskaplig produktion och gav 1973 
ut läroboken ”Foniatri för medicinare”, en 
klassiker inom ämnesområdet. 

En milstolpe var när Björn Fritzell 1981 
i USA valdes till president i International 
Association of Logopedics and Phoniatrics. 
Björn var också aktiv i grundandet av 
Svensk förening för Logopedi och Foniatri, 
1959, samt Röstfrämjandet, 1991. Samma 
år utsågs Björn av regeringen till landets 
förste professor i foniatri.

Björn Fritzell var en färgstark och ge-
nerös ledare som skapade en positiv och 
humoristisk stämning på kliniken och 
utbildningen. Studenter, medarbetare och 
internationella forskare var alltid välkomna. 
Björns anda sitter fortfarande kvar i väg-
garna! Vi känner djup tacksamhet för att 
ha fått ha Björn som vän och arbetskamrat.

BRITTA HAMMARBERG, STELLAN HERTEGÅRD,  
PER-ÅKE LINDESTAD OCH MARIA SÖDERSTEN 

Den 29 april avled logope-
den och hedersdoktorn Ingrid 
”Ninni” Elliot, född Wahlund, i en 
ålder av 95 år. 

Hennes närmaste är sönerna Claes och 
Rickard med familjer. 

Ninni växte upp i ett musicerande hem i 
Domnarvet. Under sin uppväxt i Falun och 
Uppsala tog hon lektioner i piano, dans, 
sång, talteknik och recitation. Medan hon 
studerade vid Uppsala universitet deltog 
hon också f litigt i studentteatern. Där 
lärde hon känna sin blivande make, Carl-
Gustaf Elliot. Efter studier vid Koblancks 
teaterskola i Stockholm fick hon i slutet 
av 1940 ett engagemang vid Helsingborgs 
stadsteater, där hon medverkade i en rad 
operetter och teaterpjäser. 

Inom svensk logopedi var Ninni Elliot 
var en pionjär. Hon engagerades i den 
logopedutbildning, som startade vid Ka-
rolinska Institutet i mitten av 1960-talet, 
och blev huvudlärare i ämnet röst. Kän-
netecknande för Ninnis rösthantverk var 
utformningen och valet av övningar, som 

alltid tog utgångspunkt i individens röst-
funktion. Med enastående lyhördhet och 
närvaro i stunden handledde och stöttade 
hon otaliga elever och röstpatienter. 

För sina banbrytande insatser vid ska-
pandet av logopedutbildningen och för 
sin framgångsrika verksamhet inom 
röstområdet blev Ninni Elliot 1995 ut-
nämnd till hedersdoktor vid Karolinska 
Institutet. Hon inspirerade många yngre 

kolleger och studenter och bidrog till att 
röstområdet fick en stark position inom 
svensk logopedi. Även internationellt blev 
Ninni Elliot mycket väl mottagen som 
inbjuden talare och ledare av workshops.

På 1970-talet initierade Ninni Elliot en 
utbildning för röst- och talpedagoger med 
estetisk inriktning på SMI, Högskola för 
Musikpedagogik. I en lång rad år var hon 
utbildningens inspirerande huvudlärare 
och bidrog starkt till dess nuvarande ut-
formning - ett tvåårigt högskoleprogram 
i logonomi för skådespelare, sångare och 
sångpedagoger. 

Ninni Elliots behandling av röststör-
ningar låg till grund för den röstforskning 
som hon deltog i på institutionen för Tal 
Musik Hörsel vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan. På sin 90-årsdag år 2009 gav hon 
ut Röstboken, tal- röst och sångövningar, 
där läsaren möts av roliga och instruktiva 
exempel på övningar som hon utarbetat 
under sin långa yrkestid. Ninni Elliot 
lämnar ett ljust och glädjefyllt minne 
efter sig. 

BRITTA HAMMARBERG, JENNY IWARSSON, ULLA OCH 
JOHAN SUNDBERG, MARGARETA THALÉN
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