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Oförtrutet argumenterande

D

en första april i år har jag varit ordförande för Svenska Logopedförbundet i tio år. Tio roliga, lärorika, omtumlande och
utmanande år. Något som också är tio år är Slofs beslut om att
påbörja ett riktat påverkansarbete för en breddad arbetsmarknad. Propositionen som låg till grund för det antogs samma dag som jag valdes
till ordförande och har hela tiden genomsyrat mitt uppdrag. Det är också
här de största lärdomarna och utmaningarna har funnits. Jag är inte en
till naturen tålmodig person. Men tålamod är just vad påverkansarbete
kräver. Politiska beslut och förändringar som genomförs på alla nivåer
inom det offentliga Sverige är långsamma processer. Beslutsnivåerna
är många, liksom intressenterna. Regeringsuppdrag delas ut till myndigheter och institutioner, parlamentariska utredningar tillsätts och
slutförs. Nya myndigheter uppstår, gamla får ett förändrat uppdrag.
Samhällsförändringar sker successivt och genom små justeringar i det
som redan finns. Det är ofta ganska vattentäta skott mellan olika frågor,
ta till exempel frågor som skolan och äldrevården, två helt olika världar.
Våra argument för det vi vill uppnå – god tillgång på logopeder till hjälp
för våra patienter var de än befinner sig i
livet och i samhällssystemen – kommer
att behöva upprepas om och om igen i
ett otal sammanhang och under lång tid.
För en så otålig själ som mig är det ibland
otroligt frustrerande att förändringar som
jag tycker är självklara går så långsamt.
Men en sak är säker. Oavsett takten på förändringarna måste vi fortsätta
föra fram våra argument för våra patienters skull och för vårt yrkes. Lite
i taget och på så många ställen vi kan. Det är här det blir så viktigt att
innehållet i professionen och avtal och regler som styr yrkesutövningen
följs åt, att vi argumenterar för båda samtidigt. Det var därför bytet till
SRAT var så avgörande. Vi fick en chans att göra just det. Det är också
därför som lokalföreningarna inom Slof är superviktiga. Med aktiva lokalföreningar får vi kraft att påverka lokalt och regionalt, samtidigt som vi
håller ett öga på vartåt det barkar hos
olika arbetsgivare. Är det något jag är
stolt över med mitt ordförandeskap
så är det just det här, att vi kom igång
med påverkansarbetet och att vi bytte
förbund. Om drygt ett år avslutar jag
mitt uppdrag som ordförande. Det
ska bli roligt att se vem som tar över
och fortsätter uppdraget att oförtrutet argumentera för patienternas och
kårens väl och ve.

”Men tålamod
är just vad
påverkansarbete kräver”

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Samordnande logoped
Logopeder i skolan har ökat
snabbt de senaste åren, vilket
också föranlett ett behov av
samordnande logopeder
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Ny diagnos ätsvårigheter
När ICD-11 införs i Sverige kommer en ny diagnos för ätsvårigheter att finnas med - ARFID,
undvikande/restriktiv ätstörning

22 Projekt för pedagoger
På Värner Rydénskolan i Malmö
pågår projektet ”Utbildning i
språkutvecklande arbetssätt för
pedagoger som möter elever
med språkstörning”

om vanligt har årets första
och fullmatade nummer
av Logopeden samma
tema som Europeiska Logopedidagen. Ytterligare reportage,
intervjuer och informationsmaterial om logopedens roll i
förhållande till personer med
autism kommer att finnas tillgängligt på Slofs hemsida och
på Logopedforum. Vi hoppas att
allt detta ska bidra med inspiration att lobba för logopeder den
6 mars!
Opinionsbildning för utvidgad
arbet smarknad för logope der sker på flera nivåer. Ulrika
Guldstrand berättar om hur
förbundets påverkansarbete ser
ut på det nationella planet och
skollogopeden Linnéa Cooke
berättar om hur hon bjöd in sig
själv till lärarutbildningen – ett
bra exempel på att alla kan göra
något för att sprida kunskap om
logopeders kompetens.
Skolvärlden är en stadigt växande arbetsmarknad för logopeder. Vi får en inblick i vad det ett
uppdrag som ledningsansvarig
logoped kan innebära och får ta
del av ett pågående utvecklingsprojekt kring elever med språkstörning på en skola i Malmö.
I sommarnumret kommer vi
att fokusera på röstområdet och
som vanligt välkomnar vi era
bidrag och tips på vad ni vill läsa
om i Logopeden.

En evidensbaserad insats i grupp
för att utveckla sociala färdigheter hos barn och ungdomar i
åldern 8-19 år.

FRAMSIDA, BILD: PIXABAY

Signe Tonér
Redaktör

Stina Lindkvist
Redaktör

Nationell konferens i logopedi

BILD: FRIDA RICKHAG

Logoped Annika Löfstedt, områdeschef och tillika en av arrangörerna från Region Jönköpings län.

NKL i Jönköping 22-23
november 2018 var större
än någonsin. Konferensens återkommande tema
är att bygga broar mellan klinik och forskning
och det specifika temat
var framtidens logopedi.
Huvudföreläsningarna
handlade bland annat om
e-hälsa, evidensbaserad
praktik kontra praktikbaserad evidens och om
de nationella riktlinjerna
för Parkinson / MS, stroke

och demens. Förbättringsarbete och aktuell
forskning presenterades
också i en mängd kortföredrag.
En längre rapport finns på
Slofs hemsida.
Anna Aronsson
NKL arrangeras av logopederna
vid rehabiliteringscentrum Region
Jönköpings län och regionens utvecklingsenhet Qulturum. I planering
och genomförande var också Maria
Södersten, Karolinska institutet och
Lena Hartelius, Göteborgs universitet
involverade.

Andra Nationella
Dysfaginätverksmötet 21 / 11 2018

Nationell konferens om dyskalkyli

Totalt deltog drygt
hundra logopeder och
glädjande nog även
tolv dietister. Förmiddagen inleddes med
kortpresentationer
av forskning, kliniska
förbättringsprojekt
och masterarbeten
som sker i Sverige.
Därefter följde två
längre presentationer av logoped Kajsa
Lamm Laurin och
logoped och forskare
Margareta
Bülow.
Därpå följde korta
redovisningar från de
arbetsgrupperna och
sist diskussioner.

Den andra nationella
nätverkskonferensen
för logopeder som
utreder dyskalkyli
ägde rum på Danderyds sjukhus den
1-2 november 2018.
Under en och en halv
dag diskuterades nya
forskningsrön, utredningsförfarande och
diagnoskriterier.

En längre rapport
finns publicerad på
Slofs hemsida.
Kerstin Johansson
4
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Pekka Räsänen, neuropsykolog från Niilo Mäkiinstitutet i Jyväskylä,
Finland, höll en mycket
uppskattad föreläsning
om forskning kring självförtroendets
betydelse
för
matteprestationer
och om vilka tidiga insatser som ger resultat för
räkneförmågan. Precis
som förra året gav Ulf
Träff, professor i psy-

kologi vid Linköpings
universitet, en inblick
i sin senaste forskning
kring räknesvårigheter.
Han tog bland annat upp
ordinalitet som en möjlig aspekt av räknesvårigheter, något som även
Räsänen pekade på. De
nyblivna logopederna Åse
Prodér och Lovisa Verner
presenterade sitt magisterarbete bestående av
en första utvärdering av
validitet och reliabilitet
i ett nytt testmaterial av
räkneförmåga. Dessutom
medverkade Inger Rålenius och Ester Hedberg
som informerade om
Dyslexiförbundets arbete
med dyskalkyli.
Deltagarna uttryckte
uppskattning över att få
tillfälle att träffas och för-

djupa kunskaperna inom
ett logopediskt område
i snabb utveckling. Talkliniken har åtagit sig att
arrangera ytterligare en
konferens hösten 2019.
Carina Ode

FOTO: OLOF TYCHE.

Pekka Räsänen från Niilo
Mäki-institutet i Jyväskylä.

aktuellt

Hur går det till när företrädare
för logopedi får chans att delta
och uttala sig om våra kunskapsområden på nationell nivå?
Vad?
Hearings, dialogmöten,
arbets- och referensgrupper förekommer i
olika skepnader inom
departement, parlamentariska utredningar och
myndigheter. Hearings
och dialogmöten handlar om kunskapsinhämtning inför en utredning,
genomförande av ett
regeringsuppdrag eller
framtagande av kunskapsstöd och riktlinjer.
Arbets- och referensgrupper tillsätts när den första
kunskapsinhämtningen
är klar och projektet har
kommit igång.

att delta i olika skeden
i arbetet. I den bästa av
världar skulle det vara en
självklarhet att Svenska
Logopedförbundet, eller
åtminstone någon logoped, blev inbjuden till
alla projekt där vår kunskap och kompetens är
relevant. Tyvärr ser det
inte riktigt ut på det sättet, men lyckligtvis ökar
kunskapen om vårt yrke
och vår kompetens, vilket leder till att vi blir
inbjudna i allt fler sammanhang.
Vem?

efter någon som har rätt
kompetens och möjlighet att delta. De gånger
vi inte blir inbjudna är
mest problematiska och
då blir omvärldsbevakning och nätverk extra
viktigt. På så sätt kan vi
få information om vad
som pågår och söka upp
de som är ansvariga. Tips
från er medlemmar är
också välkomna: ibland
får Slofs styrelse kännedom om pågående intressanta projekt via kollegor
eller arbetsgivare och vid
en del tillfällen lyckas
enskilda medlemmar via
sina arbetsplatser och
kollegor ta sig in i sammanhang där vi som förbund har haft svårt att
komma till tals. Då hjälper styrelsen gärna till
och stöttar er i genomförande av uppdraget på alla
sätt vi kan.

De som ansvarar för
arbetet inom ett departement eller en myndighet
är också de som ansvarar för vem som bjuds in

Nästa steg är att hitta
rätt person, helst med
forskningsankny tning
inom
ämnesområdet,
alternativt med stor klinisk erfarenhet inom
aktuellt område. Ibland
går det lätt, men andra
gånger får vi leta länge

Dyslexinätverk

PCI-kurs Stockholm

Nybildat i Uppsala

Den 7-8 maj är det nationellt nätverksmöte för
dyslexilogopeder. Träffen
äger rum på Östra sjukhuset
i Göteborg och årets tema
är läs- och skrivsvårigheter / dyslexi med samtidig
annan funktionsnedsättning. För mer information,
se Logopedforum.

Palin Parent-Child-Interaction-kurs kommer att
äga rum i Stockholm under
tre dagar under våren. PCI
fokuserar på behandling av
barn som stammar upp till
7 års ålder. Håll utkik i Slofs
kanaler efter mer information!

Slof Uppsala län som
bildades strax före sommaren bjöd in alla logopeder i
Uppsala till Julfika 8 / 12. Det
bjöds på glögg, lussebullar och annat gott. Styrelsen presenterade sig man
kunde gå tipspromenad,
vinna och lämna förslag till
vad styrelsen ska jobba för.

Hur?

Ulrika Guldstrand

Tillskott i SRAT
Sedan 1 januari 2019 är
Svenska Barnmorskeförbundet en självständig
facklig professionsförening
i SRAT. Det innebär att
SRAT växer och att ännu
ett legitimationsyrke finns
representerat i SRAT, tillsammans med logopeder,
audionomer, tandhygienister, kiropraktorer och
optiker. De senaste 40
åren har det framför allt
varit Vårdförbundet som
ansvarat för barnmorskors
fackliga frågor.

Fysioterapeuterna
bryter med fack
Fysioterapeuterna
bryter avtalssamarbetet
med Vårdförbundet efter
att Vårdförbundet velat
ändra styrkeförhållandet
mellan fackförbunden.
Fysioterapeuterna har nu
ansökt om inträde i Akademikeralliansen, en samverkansorganisation för
förhandling inom offentlig
sektor, som bland annat
innefattar förbunden för
bland andra logopeder,
arbetsterapeuter och
psykologer. ( källa : Dagens
Medicin )

Koordinatorsstöd
till föräldrar
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
startar tillsammans med
Socialstyrelsen ett treårigt
projekt: Koordinatorstöd
till föräldrar som har barn
med funktionsnedsättning. Projektet bygger på
Socialstyrelsens modell för
förbättrad samordning.
- Koordinatorstöd kan
bidra till att familjen får en
fungerande situation där
barnet får tillgång till det
stöd hen behöver, säger
Mona Pihl, projektledare.
( källa : NKA )
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ANNONS

KONSIS TENSGU IDE

Dryck

Exempel

Konsistens

Beskrivning

Hel och delad

Normal konsistens, eventuellt
delad i mindre bitar.

Helt eller delat kött, hel fisk,
färs- eller korvrätter, grönsaker,
potatis och sås.
Färsk frukt eller konserverad frukt
med vispad grädde eller glass.

Grov paté

Luftig, mjuk och grovkornig, t ex
saftig och mjuk köttfärslimpa.
Lätt att dela med gaffel.
Mer tuggmotstånd jämfört med
timbal samt innehåller partiklar.

Grov köttpaté eller hel kokt fisk,
grov grönsakspaté eller välkokta
grönsaker, potatis hel eller pressad
och sås. Delad konserverad frukt
med vispad grädde eller glass.

Timbal

Mjuk, slät, kort och sammanhållande, t ex omelett. Kan ätas
med gaffel eller sked.
Måttlig grad av tuggmotstånd
och homogen konsistens.
Mer porös än grov paté.

Kött- eller fisktimbal,
grönsakstimbal/puré, potatismos
eller pressad potatis och sås.
Fruktfromage med vispad grädde
eller glass.

Gelé

Mjuk och hal mat, t ex vinbärsgelé.
Kan ätas med gaffel eller sked.
Dallrig och homogen. Smälter i
munnen, till skillnad från grov paté
och timbal.

Kall kött- eller fiskgelé, grönsakspuré eller kall grönsaksgelé,
potatismos och tjock sås.
Fruktgelé med vispad grädde
eller glass.

Flytande

Slät och rinnande, t ex tomatsoppa.
Rinner av skeden. Kan ej ätas med
gaffel.
Mindre krämig jämfört med
tjockflytande.

Berikad kött-, fisk- eller grönsakssoppa med en klick av crème
fraiche. Fruktsoppa med vispad
grädde eller glass.

Tjockflytande

Slät och trögflytande, t ex gräddfil.
Droppar från skeden. Kan ej ätas
med gaffel.
Krämigare än flytande.

Berikad tjockflytande kött-, fiskeller grönsakssoppa med en klick
av crème fraiche.
Tjockflytande fruktsoppa med
vispad grädde eller glass.

vald konsistens
Ge först en liten mängd vätska med tesked för att se om personen kan svälja
dryck
utan att hosta. Var försiktig! De flesta personer med dysfagi behöver tjockflytande
dryck.
t ex nyponsoppskonsistens. En del personer med dysfagi kan dricka kolsyrad

Matglädje och
livskvalitet med
rätt konsistens
Konsistensguiden är ett resultat av flera års forskning
och utvecklad med hjälp av dietister, logopeder,
läkare och andra experter inom området.
Den underlättar för vård- och kökspersonal att
ge olika individer rätt konsistens på maten utifrån
deras behov. Gemensamma definitioner av de
olika konsistenserna underlättar kommunikationen
mellan måltidsplanerare, kökspersonal, vårdpersonal, logopeder och dietister m.fl.
Konsistensguiden är uppdelad i sex olika
konsistenser och vedertagen av både
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.

as!
Var alltid uppmärksam och försiktig när ny konsistens introducer
Referenser:
K, Scandinavian Journal of
Rothenberg E, Ekman S, Bülow M, Möller K, Svantesson J, Wendin
.
Food & Nutrition 2007; 51:141-147 - DOI: 10.1080/17482970701760675
E, Stading M.
Wendin K, Ekman S, Bülow M, Ekberg O, Johansson D, Rothenberg
i0
Food & Nutrition Research 2010, 54; 5134 - DOI: 10.3402/fnr.v54

För mer information kontakta oss på 070-340 93 92 eller
specialfoods@se.findus.com Du hittar oss även på specialfoods.se

6

Logopeden 1 | 2019

tema autism

Skolsituationen
för barn och
ungdomar
med autism
BILD: PIXABAY

Skolsituationen för barn och unga med autism har försämrats enligt enkäten.

Agneta Söder är intressepolitisk ombudsman på Autismoch Aspergerförbundet med
ansvar för skolfrågor. Hon
uppskattar att det finns ca
15 000 elever med autism i
den svenska skolan, varav
många behöver anpassningar och stöd för att kunna
tillgodogöra sig sin skolgång.
Flickor uppmärksammas inte
på samma sätt som pojkar
och de får generellt sämre
stöd. Föräldrar till pojkar med
autism är också generellt
mer nöjda med stödinsatser
än föräldrar till flickor.
Vartannat år gör Autism- och
Aspergerförbundet en skolenkät
bland sina medlemmar och i fjol
kunde den besvaras av dem som
har barn i åldrarna 2-21 år. Underlaget omfattar förskola, grund- och
särskola samt gymnasiet och gymnasiesärskola. Enkäten 2018 visade
på en försämring jämfört med
2016 : grundskoleelever med autism
har sämre måluppfyllelse och frånvaro orsakad av brister i skolan har
ökat. Vidare visar enkäten bland

annat att färre elever får insatser
där specialpedagogisk kompetens
har varit delaktig i att utforma stödet.
Autism i förskolan
Knappt hälften av föräldrarna till
förskolebarn med autism anser att
förskolan har utformat det stöd
barnet behöver och föräldrarna
påtalar brister i samverkan mellan förskola och habilitering, även
i de fall då det finns en etablerad
kontakt mellan dess instanser.
Autism- och Aspergerförbundet
menar att det inom förskolan finns
en vänta- och se-attityd som drabbar barn med autism
Kompetensen behöver stärkas
Rätten till utbildning för barn med
funktionsnedsättning är stark, och
stöds av Barnkonventionen, FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
samt Skollagen. Trots detta klarar

en tredjedel av skolorna inte att
leva upp till Skollagens krav om
särskilt stöd, enligt Skolinspektionen. Autism- och Aspergerförbundet menar att det framför allt är
brist på kompetens om autism och
en otillgänglig skolmiljö som gör
att eleverna har låg måluppfyllelse
och hög frånvaro. Man föreslår därför en obligatorisk kurs om autism
för blivande lärare, speciallärarutbildning med inriktning autism
samt kontinuerlig fortbildning om
autism och dess konsekvenser i
skolan för all skolpersonal. Dessutom behöver varje enskild elevs
behov kartläggas så att man inte
bara applicerar generella åtgärder.
Autism- och Aspergerförbundet
vill också se en mer flexibel elevhälsa med ytterligare yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter,
och ökad kunskap om autism hos
huvudmännen.
Signe Tonér
Beteckningen ’autism’ används genomgående på
begäran av Agneta Söder.

Logopeden 1 | 2019
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Projekt Småsyskon
Projekt Småsyskon är ett
forskningsprojekt i samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet. Projektet syftar till att
förbättra kunskapen om den
tidiga utvecklingen hos barn
som får autismspektrumstörning, språkstörning eller
ADHD.

typiskt utvecklade yngre syskon
till barn utan diagnos. I projektet
följs barnen från 5 månader upp till
6 års ålder. Mer kunskaper kan på
sikt bidra till utvecklingen av nya
behandlingsinsatser.

Projektet omfattar småsyskon till
barn med diagnos inom autismspektrumstörning ( ASD ), språkstörning eller ADHD eftersom en
högre andel av dessa småsyskon får
en diagnos jämfört med småsyskon
till barn utan diagnos. I projektet
ingår även en jämförelsegrupp med

I december 2018 disputerade leg.
psykolog Elisabeth Nilsson Jobs
med avhandlingen “Recognizing
disability and ability in young autistic children” inom institutionen för
psykologi vid Uppsala Universitet.
Elisabeths kliniska fokus är neuropsykologi. Hon är specialist i kli-

Ny avhandling om tidig upptäckt av ASD

nisk psykologi och har arbetat med
utredningsarbete,
konsultation
och undervisning. Forskarstudierna har bedrivits inom ramen för
projekt Småsyskon och har fokuserat på 3-åringar med och utan ASD.
Avhandlingens övergripande syfte
var att förbättra tidig identifikation och tidigt erkännande av både
funktionshinder och styrkor hos
barn med ASD.
Förskolepersonal viktiga i
utredningen
Delstudier i avhandlingen visar att
förskolepersonal kan utgöra en viktig informationskälla när det gäller

BILD: PIXABAY

Småsyskon till barn med ASD, språkstörning eller ADHD och en jämförelsegrupp ingår i projektet.
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att identifiera symtom på ASD. I en
del fall kan föräldrarna ha svårt att
upptäcka symtom på autism i hemmiljön och då kan information om
hur barnet fungerar i förskolemiljön vara viktig för att kunna ta ställning till diagnos. Kärnsymtomen
vid ASD utgörs av svårigheter inom
socialt samspel respektive begränsade och repetitiva beteenden.
Resultaten visar att förskolepersonalen främst noterade svårigheter
inom socialt samspel hos barnen
med ASD, medan begränsade och
repetitiva beteenden var svårare
att förmedla. Mer forskning om
varför det var så behövs, men det
skulle kunna bero på att begränsande och stereotypa beteenden
antingen är svåra att upptäcka eller
att frågeformulären om dessa beteenden är svåra att besvara.
Var vaksam på ovanliga
språkliga beteenden!
Resultaten är intressanta för olika
professioner som arbetar med
utredning av ASD. Symtom på ASD
måste förekomma i minst två olika
miljöer för att kunna fastställa ASD
enligt DSM-5, vilket gör att information från förskolan kan vara
avgörande för diagnos i fall där
föräldrarna inte uppfattar symtomen i hemmiljön. För att ställa
ASD-diagnos måste dessutom
symtom från båda kärnområdena
föreligga. Eftersom begränsade
och repetitiva beteenden kan vara
svåra att fånga upp, är det extra
viktigt att som utredare vara vaksam på sådana beteenden hos barnet. Om symtomen inte upptäcks,
förhalas diagnosen och viktiga
behandlingsinsatser uteblir. För
logopeder är det särskilt viktigt att
vara uppmärksam på stereotypt tal
och språk som exempelvis inbegri-

per ovanlig intonation och upprepningar av ord eller fraser i samband
med den språkliga bedömningen.

Disputerade
logopeder

Signe Tonér

Simon Sundström disputerade i somras vid Linköpings
universitet med avhandlingen
Prosodic and Phonological Ability
in Children with Developmental
Language Disorder and Children
with Hearing Impairment: In the
Context of Word and Nonword
Repetition. Både barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning uppvisade svårigheter jämfört med typiskt utvecklade barn vad gäller prosodiska
aspekter av nonord, vilket visar
att det är viktigt att ta hänsyn
till prosodi när man konstruerar
nonordsrepetitionsuppgifter och
när man tolkar resultaten.

Projekt Småsyskon
Projektledare :
Terje Falck-Ytter, docent i psykologi vid Uppsala universitet
Andra medarbetare ( i urval ) :
Sven Bölte, professor, KI
Gustaf Gredebäck, professor,
Uppsala universitet
Martina Hedenius, lektor i
logopedi, Uppsala universitet
och postdoktor, KI
Maja Rudling, logoped och
doktorand, Uppsala universitet
www.smasyskon.se

BILD: UPPSALA UNIVERISTET

Avhandlingen av Nilsson Jobs.

Sara Stormoen disputerade
den 16 november vid CLINTEC, Karolinska Institutet, med
avhandlingen Medical decisionmaking in Alzheimer’s disease:
a linguistic approach. Opponent
var professor Elisabeth Ahlsén,
Göteborgs universitet. Resultaten
av avhandlingens fem delstudier
visar att redan vid mildare kognitiva och språkliga nedsättningar
har personer med Alzheimers
sjukdom en nedsatt förmåga att
bedöma risker, att resonera och
att kommunicera sina val på ett
tydligt sätt. Stormoen har även
tagit fram svenska instrument
för att identifiera patienter med
nedsatt förmåga att ge informerat samtycke.
Ulrika Marklund disputerade
den 14 december vid institutionen för lingvistik, Stockholm
universitet, med avhandlingen
Turn-taking and early phonology:
Contingency in parent-child interaction and assessment of early
speech production. Opponent
var biträdande professor Barbro
Bruce, Högskolan i Kristianstad.
Marklund har bland annat översatt och anpassat instrument
för att bedöma tidig expressiv
fonologisk förmåga och har även
undersökt hur föräldrars yttrande- och pauslängd relaterar till
barns ordförråd.
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”Jag vill bli idiotförklarad på egn
Thomas Lundgren föreläser
om autismspektrumtillstånd,
till stor del utifrån sin egen
erfarenhet av att ha Aspergerdiagnos. Han önskar att vi
lägger mindre vikt vid diagnoser och mer vid individuella olikheter och att vi ger
stöd utifrån behov.
I 25-årsåldern hörde Thomas talas
om Asperger syndrom. Han hade
under hela sin uppväxt känt sig
annorlunda, men kunskapen om
neuropsykiatriska diagnoser var
liten fram till 90-talet. Tillsammans med sin psykolog fick Thomas kämpa hårt för en utredning,
och när diagnosen Asperger syndrom väl ställdes kände han främst
lättnad. I sitt arbete som föreläsare
möter Thomas många, främst unga
män, som tolkar sin autismdiagnos
på ett annat sätt än vad han gjorde,
ofta som en bekräftelse på att de är
så värdelösa som de känner sig. Thomas tycker att den tolkningen är
viktig att motarbeta eftersom varje

Vad?

Logopeden 1 | 2019

Vad innebär en diagnos?
Thomas anser att en diagnos kan ge
klarhet och hjälp att se saker som
man behöver stöd i. Han ser även
att diagnostiserande lett till att det
finns ett ”know how” hos exempelvis logopeder.

Vem?
Varför?

Var?
10

individ är värd att bli bedömd utifrån sina egna förutsättningar och
inte utifrån en mall. Han ser en risk
att unga människor identifierar sig
för mycket med sin diagnos. Han
ser även en risk att omgivningen
generaliserar och utgår ifrån att en
person med diagnos är på ett visst
sätt. Thomas uttrycker att han vill
bli idiotförklarad på egna meriter,
och inte utifrån någons förutfattade bild. Att säga något allmänt
om hur man bör bemöta en person
inom autismspektrat tycker han är
svårt, och önskar istället att samma
regel ska gälla för alla människor,
nämligen att visa hänsyn, lyhördhet och respekt.

När?

Hur?

– Jag tycker ändå att det utreds lite
för mycket i dagens samhälle. Vem
som helst borde ha rätt till hjälp utifrån behov och inte nödvändigtvis
diagnos, säger Thomas.
Thomas upplever att lärarna själva
kan bedöma vilka barn som behöver extra stöd, och att intyg som
kräver utredning inte borde behövas. Resurser borde sättas in där
lärare ser att det finns behov.
– Frågan borde vara
hur barnet på bästa
”Jag tycke
sätt ska lära sig, och
det utred
inte vilken diagnos
mycket i da
som hindrar barnet
i det. Först då hjär- hälle. Vem
nan utvecklats färdigt borde ha rä
borde utredning och utifrån be
diagnostisering vara inte nödv
relevant, menar Tho- diagnos”
mas.
Kommunikationssvårigheter
När Thomas pratar om egna kommunikationssvårigheter nämner
han om något som han kallar för
”det överhoppade momentet”, nämligen att han förutsätter att andra
vet det han själv vet. Han kan till
exempel börja prata med andra om
påveval och glömma bort att han
kanske behöver kolla av att den
andre vet hur en konklav fungerar.
Det kan också vara så att Thomas
förutsätter att den andre inte vet
något om det han pratar om vilket
kan göra att andra kan tycka att han
är dryg och nedlåtande.

Det som bäst utvecklat Thomas
sociala förmåga tycker han är konkret erfarenhet av olika sociala
situationer och människor som
sagt rent ut vad de önskat att han
skulle gjort annorlunda. Han har
även lärt sig mycket genom gruppinsatsen Vardagssamtal, som då
han deltog leddes av psykolog och
logoped. Thomas upper ändå att lever att hans självkänhar ökat på det
ds lite för nedom
sättet, bland annat av
agens sam- att få höra de andra
m som helst g r u p p d e l t a g a r n a s
ätt till hjälp erfarenheter.
ehov och Avslutningsvis pravändigtvis tar vi om behandling
för barn med autism
och hur man kan respektera en person för den han eller
hon är och samtidigt lära personen
förmågor som är viktiga i samhället. Thomas tycker inte att vi behöver krångla till den frågan. Hans
synsätt är att det finns vissa sociala
regler som alla behöver förhålla
sig till för att vårt samhälle ska
fungera. Eftersom vi är människor
krävs av oss att vi inte beter oss illa
mot varandra, och de som inte lär
sig detta intuitivt behöver stöd i att
lära sig det. Du ska respekteras för
den du är, och just därför har vi alla
en skyldighet att visa den respekten.
Johanna Öhrn

g
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Stöd och behandling

Lo

na meriter”

Alla har rätt att funka olika!
Under en vecka i december flyttade tre kända programledare
in i en glasbur på Stortorget i
Lund och genomförde Musikhjälpen med temat: Alla har rätt
att funka olika. Totalt samlades
drygt 50 miljoner kronor in av
svenska folket. Bland alla insamlingar fanns Logopedbössan som
samlade in totalt 44 900 kronor.
Det slår den tidigare rekordnoteringen från 2017 ( 34 000 )
med över 10 000 kronor. Pengarna kan räcka till exempelvis
yrkesutbildning för två personer
med funktionsnedsättning i ett
år. Svenska Logopedförbundet
tackar för allt engagemang!
Texten för Logopedbössan :
”ALLA HAR RÄTT ATT FUNKA
OLIKA ! Det tycker och arbetar
logopeder för. Människor med
olika funktionsnedsättningar är

en av jordens mest diskriminerade grupper. Många lever fattigt, känner sig ensamma och
osynliggörs på grund av stigman
och hinder i samhället, både i
Sverige och i resten av världen.
Logopeder arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska få ett bättre liv. Denna
insamling genomförs av logopeder och andra som också förstår
vikten av att hjälpa människor
med
funktionsnedsättningar,
människor som så ofta drabbas
av svårigheter att kommunicera
och att äta. Logopeder både utreder, diagnosticerar, behandlar
och arbetar förebyggande med
kommunikations- och ätsvårigheter till följd av olika funktionsnedsättningar.”
Kristina Hammar

Logoped Barn och ungdomshabiliteringen Malmö
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AUTISM OCH TYPISK BEGÅVNING
Med hjälp av logopeder kan personer med autism utveckla sitt språk, kommunikation och ätande. Tänk om logopeder var en självklar del i samhällsinstanser
där personer med autism får stödinsatser. Det skulle kunna se ut såhär:

Barnet

Logopeden
Logopeden i utredningsteamet bedömer
att Adam utöver sina samspelssvårigheter har svårt både att förstå språk och att
själv uttrycka sig, och att han behöver
både kommunikativa anpassningar i
vardagen och språklig stimulans och
träning. Den samlade utredningen resulterar i autismdiagnos.

FÖRSKOLEÅLDER

UTREDNINGEN

Barnet
Adam är fem år och hamnar ofta i konflikter med andra barn på förskolan. Det
är svårt för Adam att klara övergångar
mellan aktiviteter, och hemma tycker
föräldrarna att Adam är lite lat och ofta
struntar i att följa instruktioner de ger till
honom, och att han har svårt att berätta
vad han har gjort under dagen. Remiss
skickas till ett utredningsteam.

I leken med andra barn på förskolan är
Adam bra på att fantisera, men han vill
styra mycket och det blir ofta missförstånd i kommunikationen med de andra
barnen. Adam har svårt att förstå vad de
andra barnen menar, och att de andra
barnens vilja ibland skiljer sig från hans.

Logopeden på

förskolan

På förskolan handleder logopeden förskolepersonalen i hur de kan anpassa sin
kommunikation efter Adams förståelse
och hur de kan utveckla hans språk.
Logopeden pratar också om att skapa
förutsättningar för fungerande samspel
med andra barn och betonar vikten av
att personalen hjälper Adam att tolka vad
han själv, de vuxna och de andra barnen
känner, vill och tänker i olika situationer
på förskolan och att personalen hjälper
honom att koppla det till hur han själv
och andra beter sig.

Logopeden på

habiliteringen

Adams föräldrar går föräldrautbildningen
TalkAbility, ledd av en logoped, där de får
strategier kring att utveckla Adams lek,
språk och kommunikation, samt hans
förmåga att ta andras perspektiv. Habiliteringslogopeden gör uppföljningar av
Adams språkutveckling.

12
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Text: Julia Andersson, Axel
Bergström & Johanna Öhrn
Illustration: Stina Lindkvist
Bilder: Pixabay

Barnet

Den vuxne

Adam har svårt att förstå saker som
inte sägs rakt ut, beskriva saker och
uttrycka vad han vill och känner. Adam
har svårt att föreställa sig och förstå hur
han uppfattas av andra i olika situationer
och vad andra känner och tycker. Det
innebär att Adam inte alltid hänger med
i vad kompisarna säger när de skämtar
eller använder olika uttryck. När det är en
skoluppgift som går ut på att man ska
dra slutsatser och använda sammanhang
så blir det också svårt för Adam.

Logopeden i

skolan

Två gånger i veckan träffar Adam skollogopeden tillsammans med några
klasskompisar för att repetera och skapa
förförståelse för nya ord och begrepp
inför lektioner. Skollogopeden deltar även
i klassrummet och har tillsammans med
klasslärare och specialpedagog utformat
extra anpassningar så att Adam ska ha
möjlighet att delta i undervisningen
utifrån sina språkliga och kommunikativa
förutsättningar och behov.

Logopeden på

Efter att Adam slutat gymnasiet tycker
han att det är svårt att skapa och behålla
relationer, både med vänner och med
kärlekspartners. Adam tycker att han har
lärt sig att använda många sociala koder
men är fortfarande väldigt osäker vad
gäller att läsa av andras dolda budskap i
blickar, tonläge, ordval etc. Adam är aktiv
i en facebookgrupp kring astronomi,
och träffar ofta sin familj men känner sig
ändå ensam.

VUXENDOM

SKOLÅLDER

tema autism

Logopeden
När Adam får kontakt med Vuxenhabiliteringen samtalar han med logopeden och de andra i habiliteringsteamet
för att göra en ny kartläggning av vad
som fungerar och vad som är svårt för
honom. De bestämmer att Adam ska gå
kursen Vardagssamtal som leds av bl.a.
logopeden, och som går ut på att öka
gruppdeltagarnas medvetenhet om det
sociala och kommunikativa samspelet i
vardagliga situationer. Gruppdeltagarna
fortsätter att hålla kontakten efter att
kursen avslutats.

habiliteringen

Adam deltar i en grupp på habiliteringen,
med barn i ungefär samma ålder, som
leds av logoped och psykolog. I gruppen
får de träna på att samarbeta, ta andras
perspektiv, fundera kring sina egna och
andras känslor och öva på samtalsteknik.
Föräldrarna har egna gruppträffar med
logopeden och psykologen för strategier att använda i vardagen. Föräldrarna
går också kurs kring visuella strategier,
såsom ritprat, sociala berättelser och
videomodeller.

Det här är en
del av det material
som arbetsgruppen inför
6 mars ( Julia Andersson, Axel
Bergström och Johanna Öhrn )
har tagit fram för att sprida
kunskap till allmänheten om vad
logopeder kan göra för personer med autism. Mer material
finns att ta del av på Slofs
hemsida och i andra digitala kanaler.

Logopeden 1 | 2019
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Aspekter av kommunikations
barn med autism - kommand
Kommunikativa svårigheter
är ett av huvudsymptomen
vid autism men många barn
har även svårigheter med
strukturell tal- och språkförmåga. Aspects of communication, language, and
literacy in autism – Child
abilities and parent perspectives, är titeln på Emilia Carlssons avhandling i logopedi,
som försvaras den 8 mars vid
Göteborgs universitet.
Huvudsyftet
med
avhandlingen var att studera färdigheter
såsom läsning, Theory of Mind
och berättande i relation till olika
aspekter av strukturell språklig
förmåga hos 7-8-åriga barn. Jag
har även undersökt föräldrars
upplevelser av att ha ett barn som
genomgått tidig screening och
neuropsykiatrisk utredning. Deltagarna i avhandlingen rekryterades
från projektet Tidig Upptäckt
Tidiga Insatser, där cirka 100 barn
som screenades positivt för autism
vid 2 ; 6 års ålder har följts under
flera år. Vid 7 till 8 års ålder följdes
barnen upp i ett FORTE-finansierat
projekt med fokus på språk- och
läsförmåga.

filer vid 8 års ålder. En tredjedel av
de 53 deltagande barnen bedömdes
ha en god läsförmåga medan ungefär hälften hade svårigheter med
avkodning och läsförståelse. God
ordavkodning men nedsatt språkförståelse ( dvs. hyperlexi ) fanns
hos 20 % av barnen. De goda läsarna
presterade bättre än båda de andra
grupperna på språkliga test redan
vid 3 års ålder. Det tyder på att en
stor del av barnen, trots olika grad
av autism, behöver stöd gällande
läsinlärning och språkförmåga.
Theory of Mind
I en experimentell studie undersöktes Theory of Mind ( ToM ) hos 68
barn med autism och 98 barn utan
autism med ett test i form av en app.
Testet visades i tre betingelser, narrativ, tyst och lexikalt brus, för att
undersöka betydelsen av verbalt
stöd vid ToM-testning. Resultaten
visade att barnen med autism presterade sämre än åldersmatchade
kontroller, och att deras presta-

tion inte var över chansnivå. Ett
oväntat resultat var att gruppernas
prestation på testet skiljde sig i två
betingelser, dock inte i betingelsen
lexikalt brus. Appen fungerade inte
riktigt som förväntat vilket gör
det svårt att dra säkra slutsatser
om betydelsen av verbalt stöd för
denna uppgift.
Berättarförmåga vid autism
Berättarförmågan undersöktes hos
45 barn med autism och relaterades
till andra språkliga och kognitiva
färdigheter. Jämförelser gjordes
både med en åldersmatchad grupp
och en yngre språkmatchad grupp.
Barnen med autism var sämre på
muntligt återberättande än båda
jämförelsegrupperna, vilket indikerar att det inte enbart är språkförmågan som förklarar resultatet
på berättaruppgiften. Ickeverbal
sekvenseringsförmåga
visade
sig ha en viktig roll för berättarförmågan hos barnen med autism.

Samband mellan språk och
läsning
I en longitudinell studie undersöktes barnens läsförmåga i relation till
språkliga och andra kognitiva färdigheter. Syftet var att undersöka
tidiga och nuvarande prediktorer
associerade med barnens läspro-
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Figur 1. Läsprofiler för de 53 inkluderade barnen.

tema autism

s-, språk- och läsförmåga hos
de avhandling i logopedi
Föräldrars upplevelse av
utredning
Slutligen gjordes en kvalitativ intervjustudie med fokus på
föräldrars upplevelser av den neuropsykiatriska utredningsprocessen. Föräldrarna tycktes vara nöjda
med utredningen och beskrev att
de upplevde att de fått mer kunskap
om sina barn, däremot kände
föräldrarna sig ensamma och i
behov av stöd efteråt.
Behov av bredd och djup i
språklig bedömning
Sammanfattningsvis visar avhandlingen att strukturell språklig
förmåga och förmågor som läsning
och berättarförmåga var associerade hos barnen med autism,
men alla svårigheter kunde inte
förklaras med språklig nivå,
exempelvis verkar sekvenseringsförmåga ha betydelse för återberättande. Det fanns en koppling
mellan läs- och språkförmåga,
vilket tyder på att det kan finnas
ett behov av språklig intervention
utöver stöd kring läsinlärningen.
Barn med autism behöver bedömas
språkligt både djupt och brett, och
språkförmåga samt läsförmåga
bör följas över tid. Slutligen bör
föräldrars upplevelser tas till vara
och inkluderas i utveckling av
framtida studier.

Avhandlingens delstudier
Åsberg Johnels, J. Carlsson, E., Norbury, C., Gillberg,
C., & Miniscalco, C., Current Profiles and Early
Predictors of Reading Skills in School-Age Children
with Autism Spectrum Disorders: A longitudinal,
retrospective population study.
Carlsson, E., Miniscalco, C., Gillberg, C., & ÅsbergJohnels, J. Assessing False-Belief Understanding in
Children with Autism Using a Computer Application:
A Pilot Study. Journal of Psycholinguistic Research.
BILD: JOSEFIN BERGENHOLTZ

Emilia Carlsson

Studien finansierades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Majblommans forskningsfond och
Drottning Silvias Jubileumsfond.

Carlsson, E., Åsberg Johnels, J., Gillberg, C., & Miniscalco, C. Narrative skills in primary school children
with autism: relation to language and nonverbal
event sequencing. Submitted for publication.
Carlsson, E., Miniscalco, C., Kadesjö, B. & Laakso, K.
Negotiating knowledge: parents’ experience of the
neuropsychiatric diagnostic process for children
with autism.

Huvudhandledare:Carmela Miniscalco
Bihandledare:Jakob Åsberg Johnels,
Christopher Gillberg.

Emilia Carlsson
Leg logoped, doktorand vid Enheten
för logopedi & Gillbergcentrum vid
Göteborgs Universitet
emilia.carlsson@gu.se

BILD: GJORD I CANVA AV JULIA ANDERSSON
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ANNONS

Fler och fler logopeder väljer
®
att använda ISOVOX MedTech
i sitt vardagliga arbete.
Vill ni också testa en portabel inspelningsmiljö
i absolut världsklass helt gratis?
Kontakta oss idag och få en kostnadsfri
testperiod för röstanalyser.

ISOVOX® MedTech-certifierade användare
Logopedimottagningen Halmstads sjukhus
Logopedimottagningen Varbergs sjukhus
Logopedimottagningen i Falkenberg
Logopedimottagningen Kungsbackas sjukhus
Logopedimottagningen Alingsås lasarett
Logopedmottagningen i Skövde
Försvarsmakten

Christoffer Olsson
076-006 30 88
Christoffer@Isovoxmedtech.com
www.Isovoxmedtech.com
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KONTAKT - social färdighetsträning
för barn och unga med autism
Under hösten 2018 har Habilitering & Hälsa i Region Stockholm satsat på att utbilda
medarbetare i metoden KONTAKT social färdighetsträning
i grupp för barn och ungdomar i åldern 8-19 år. Syftet är
att habiliteringen ska kunna
erbjuda barn och ungdomar
med autismspektrumdiagnos
( högfungerande ) en evidensbaserad insats i grupp för att
utveckla sociala färdigheter.
Metoden utgår från principer
från kognitiv beteendeterapi
och är beforskad i Tyskland
och på KIND ( Center of Neurodevelopmental Disorders
at Karolinska Institutet ) i
Stockholm.
Sammanlagt är det 29 medarbetare
i olika yrkeskategorier som gått en
tvådagarsutbildning anordnad av
KIND. Under hösten fick de gruppledare som startade grupper även
handledning från KIND vid fyra
tillfällen. Det är inte ett krav med
handledning för att hålla grupper,
men tanken är att de medarbetare
som vill ska kunna bli certifierade.
Certifierade KONTAKT-ledare kan
i sin tur utbilda och handleda kollegor som vill bli gruppledare. På
det sättet blir habiliteringen ”självförsörjande” på kompetens och kan
i egen regi utbilda och handleda
grupper.
Generella och individuella mål
Gruppträningen pågår under en
termin med sammanlagt 12 sessioner, men det finns även ett upplägg på 16 sessioner respektive 24

sessioner. Generella
mål med gruppen kan
vara att utveckla förmågan att initiera och
upprätthålla konversation, att ta kontakt
med andra, känna igen
egna känslor och läsa
av och förstå andras
verbala och ickeverbala signaler. Andra
mål kan vara att bli
och ungdomar med autismspektrumdiagnos erbjuds
bättre på att lösa kon- Barn
social färdighetsträning i grupp.
flikter och problem,
vad man kan göra eller säga i olika Implementeringsarbete
sociala situationer eller på olika
sätt berömma sig själv, till exem- KONTAKT kan användas inom
pel undersöka egna styrkor, tänka barn- och ungdomspsykiatri, habipå vad man gjort bra under dagen. litering och andra kliniska samVarje deltagare sätter även indivi- manhang. Det ska bli intressant
duella mål med gruppen. Betydel- att följa implementeringsarbetet
sen av föräldrarnas roll betonas för gällande KONTAKT social färdigatt generalisera färdigheterna till hetsträning i grupp inom habilibarnets eller ungdomens vardag. teringen. Det är även spännande
Ett sätt är att vara ett stöd vid plane- att som logoped få tillfälle att ge
ring och genomförande av hemupp- behandling av pragmatiska svågifter som deltagarna gör mellan righeter vanliga vid autism och
utvecklande med perspektiv från
varje session.
kollega med annan yrkesbakgrund,
Förutsägbar struktur
vilket främjar både gruppen och
Upplägget för varje session föl- teamarbetet på habiliteringen.
jer samma struktur vilket skapar Framför allt är det väldigt roligt om
förutsägbarhet och igenkänning. fler barn och ungdomar kan erbjuEftersom innehållet är detsamma das en insats som enligt forskning
oberoende av ålder behöver grupp- kan leda till förbättrad förmåga till
ledarna anpassa nivån på temadis- social kommunikation och relatekussioner, praktiska övningar och rade förmågor.
lekar. Tiden för sessionerna behöver också anpassas efter gruppens Catrin Killander
uthållighet. Vanligt är 60 minuter Leg logoped och beteendeanalytiker
grundläggande psykoterapeut
för de yngre och 90 minuter för de samt
(KBT) på Habiliteringens resurscenter i
äldre.
Stockholm
BILD: PIXABAY
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Samordnande logope
Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att ta in och
kommunicera kunskap vilket
har lett till att man på senare
år alltmer förstått vikten av
ett språkinriktat och språkutvecklande arbetssätt i skolan.
Ann-Sofie Taleman, samordnande logoped i Norrköpings
kommun och Marika Habbe,
ledningsansvarig logoped
inom Specialpedagogiska
skolmyndigheten berättar
mer om sina uppdrag och om
ledningssystem i elevhälsa.
Logopedens roll i skolan
Antalet logopeder som anställs i
skolan har ökat snabbt de senaste
åren, delvis som en följd av att
skolorna har blivit alltmer medvetna om vikten av språkinriktad undervisning i alla ämnen.
Dessutom har kännedomen om
funktionsnedsättningar som tillhör
logopedens
kompetensområde
ökat. Skolans styrdokument betonar vikten av att utveckla och
använda språket i lärande och i
kommunikation. I samtliga ämnesoch kursplaner ställs krav på att
eleverna ska behärska avancerade
muntliga och skriftliga språkliga
förmågor, vilka måste utvecklas
parallellt med ämneskunskaperna
för att eleven ska nå målen. Elever
i språklig och kommunikativ sårbarhet är en heterogen grupp som
av olika skäl behöver språkligt stöd
under skolgången. Ett välfungerande språk är också en förutsättning för att klara vuxenlivets
krav och språkliga svårigheter

18
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utgör riskfaktorer för utanförskap
och psykisk ohälsa senare i livet.
Logopeden har med sin specialistkunskap inom språkutveckling en
nyckelroll och blir en viktig samverkanspartner till specialpedagoger och lärare. Tillsammans med
pedagogisk personal kan en logoped definiera prioriterade språkliga områden samt stötta elevernas
måluppfyllelse.
Logopeder i elevhälsan

bidrar till genom till exempel kompetensutveckling till pedagogisk
personal, samverkan med pedagoger för att utveckla språkligt inkluderande arbetssätt i klassrummet
samt stödinsatser för enskilda
elever. Logopeder arbetar således
på både organisations-, grupp- och
individnivå.
Behov av samordning och
ledningssystem

Många skollogopeder vittnar om
Allt fler logopeder i Sverige anställs svårigheten i att uppfylla den förpå förskolor och skolor och inom väntade rollen när man anställs
central elevhälsa. Den senaste elev- som logoped på en tjänst som tidihälsoenkäten från Sveriges kom- gare ofta varit vikt för specialpemuners och landsting visar att dagoger. I många fall är logopeder
logopeder tillsammans med studie- inom skola / förskola dessutom
och yrkesvägledare är de största ensamma i sin yrkeskategori på
av elevhälsans
arbetsplatsen.
icke
lagstad- ”Många skollogopeder Skolledare
och
gade yrkesgrup- vittnar om svårigheten e l e v h ä l s o c h e per. Elevhälsan
i att uppfylla den för- fer har inte alltid
vilar på tanken väntade rollen när man kunskap om logoom ett team
anställs som logoped pedens specialistdär olika propå en tjänst som tidi- kunskaper och de
fessioner
tillgare ofta varit vikt åt skyldigheter och
specialpedagoger”
för kompetens
krav som följer
som skolan och
med legitimatioeleverna har behov av. Logopeder nen. Ett ledningssystem innebär
erbjuder spetskompetens inom att skolhuvudmannen som ansvakommunikation, språk och tal samt rig vårdgivare efterlever hälso- och
läs- och skrivsvårigheter, bidrar sjukvårdens krav genom att systei utvecklingsarbete och systema- matiskt och fortlöpande utveckla
tiskt kvalitetsarbete inom dessa och säkra verksamhetens kvalitet,
viktiga områden samt stöttar sko- samt planera, leda, kontrollera,
lans skyldighet att säkerställa kva- utvärdera och förbättra verksamhelitet. Målet är att skolan ska arbeta ten. Upparbetade ledningssystem
hälsofrämjande och förebyggande med en verksamhetschef som är
för att stötta eleverna att klara ansvarig för att fullgöra uppdraget
kunskapsmålen, vilket logopeder inom hälso- och sjukvård existerar

aktuellt

ed – vad är det?
i många kommuner. Verksamhetschefen kan i sin tur delegera uppgifter med ledningsansvar till
företrädare för olika yrkesgrupper
inom skolan som följer Hälso- och
sjuk vårdslagen.

C
B
A

Dessa samlas ofta i en medicinsk
ledningsgrupp under ledning av
verksamhetschefen, som har medicinskt ansvar, medan rektor ansvarar för det pedagogiska arbetet på
skolorna. Ledningssystemet kan
tydliggöra elevhälsans olika yrkesroller så att samverkan kan komma
till stånd mellan medicinsk och
pedagogisk personal, vilket gynnar alla elever - inte minst elever i
språklig sårbarhet.
Ledningsansvarig logoped
En ledningsansvarig logoped ( LLA )
har under ledning av verksamhetschefen övergripande samordningsansvar för logopederna inom
aktuell organisation och behöver ha
god kunskap om författningar, styrdokument och vetenskapliga rön,
både vad gäller skolans verksamhet
och den medicinska elevhälsan. En
LLA ser även till att logopeder til�lämpar kvalitetssäkrade arbetssätt
för logopedisk utredning och insats

samt säkerställer rutiner för journalföring. LLA kan även verka som
sakkunnig gentemot skolchefer och
övrig personal. Arbetsuppgifter för
en LLA kan till exempel vara att:
•

Bevaka lagar, förordningar
och nationella riktlinjer

•

Bevaka forskning och nya rön

•

Utarbeta och förankra rutiner för logoped anställd i förskola och skola

•

Revidera rutiner vid behov

•

Planera och leda nätverksträffar för logopeder.

•

Ansvara för avvikelsehantering

•

Sammanställa årlig patientsäkerhetsberättelse

•

Påvisa behovet av logopedinsats i förskola och skola

LLA är en viktig garant för att förskole- eller skollogopeden får möjlighet att utöva sitt yrke med tydligt
definierade arbetsuppgifter och
rutiner med tillgång till journalsystem och erforderligt arbetsmaterial och utredningsverktyg.
Med ett väldefinierat uppdrag blir
det dessutom lättare att belysa
behovet av fler logopedtjänster.
Ann-Sofie Taleman har uppdraget som samordnande logoped för
Norrköping kommuns 17 logopedtjänster inom förskola / skola. Inom
Specialpedagogiska skolmyndigheten, med 12 logopeder totalt har
Marika Habbe uppdraget som LLA.
Samordnande / ledningsansvariga
logopeder finns bland annat även i
Uppsala och Malmö.

Är du själv ledningsansvarig
logoped i din kommun, eller är du
intresserad av att veta mer? Ta
gärna kontakt med artikelförfattarna!
Ann-Sofie Taleman
samordnande logoped
Centrala Elevhälsan
Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 18 47
ann-sofie.taleman@norrkoping.se

Marika Habbe
logopediskt ledningsansvarig
Resurscenter tal och språk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Telefon: 072-572 6419
marika.habbe@spsm.se

Författningar
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
Patientlagen (2014:821), nationella riktlinjer
och lokala rutiner utgör grund för logopediska
insatser i förskola och skola. Inom skolan gäller
även Skollagen (2010:800).

Litteratur (ytterligare litteratur och länkar finns på Slofs
hemsida)
Archibald, L. M. D. (2017). SLP-educator
classroom collaboration: A review to inform
reason-based practice. Autism & Developmental Language Impairments, 2, 1-17.
Bruce, B. och Sjunnesson, H. (2018). Logopeden
som kollega. Samverkan och samsyn. I Bruce B
(Red). Att vara speciallärare – Språk-, skriv- och
läsutveckling respektive matematikutveckling.
Malmö: Gleerups utbildning AB.
Wallach, G. P. (2014). Improving clinical practice:
a school age and school-based perspective.
Language, Speech, and Hearing Services in
Schools, 45(2), s. 127-136. DOI: 10.1044/2014_LSHSS-14-0016
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tema autism

ARFID – ny diagnos för ätsvårigheter
ARFID – Avoidant Restrictive
Food Intake Disorder – finns
med i diagnosmanualen
DSM-V och benämns på
svenska som undvikande /
restriktiv ätstörning. ARFID
finns även med i utkastet till
ICD-111. Tre logopeder med
lång erfarenhet att arbeta
med barn, unga och till viss
del även vuxna med ätsvårigheter berättar om sina tankar
kring ARFID.
Redan nu finns positiv förväntan
inför att diagnosen troligen införs.
– Diagnosen beskriver de ätsvårigheter som vi så länge arbetat
med inom habiliteringen med
personer med diagnos inom
autismspektrum, säger Catrin Killander, logoped på habiliteringens
resurscenter i Habilitering & Hälsa
Region Stockholm.
Föräldrar frågar om ARFID
Maria Törnhage, logoped på Folke
Bernadotte Regionhabilitering vid
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala ( FBH ) och Kajsa Lamm Laurin,
logoped på Mat & Prat berättar att
många föräldrar har läst om ARFID
och frågar om deras barn har
dessa svårigheter. Kajsa har börjat
använda diagnosen som en förklaringsmodell och Maria uppger att
man på FBH i många fall hade satt
diagnosen om den funnits i nuvarande klassifikationssystem.
– I dagsläget får majoriteten av barnen som kommer till oss diagnosen
Matvägran, men den benämningen
täcker inte in hela problematiken.
ARFID har en bredare symtombeskrivning och är en avsevärd förbättring, menar Maria Törnhage.
20
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Logopeders kompetens bör
framhållas
Både Catrin, Maria och Kajsa anser
att ARFID är en högst aktuell diagnos för logopeder, men att ett teamarbete självklart är viktigt för att ge
bästa vård. Kajsa vill verkligen lyfta
fram logopeders kompetens.
– Att behandla sensorik kopplat till
mat, det är logopeder bra på! Jag
upplever ibland att andra verksamheter saknar kunskap om att denna
typ av ätsvårigheter faktiskt går att
behandla, säger Kajsa.
Komplex problematik
Enligt beskrivningen i DSM-V
skulle en stor variation av barn och
vuxna kunna få diagnosen.
– Man måste följa diagnoskriterierna noga. Detta handlar om en
komplex problematik, enligt Kajsa
Lamm Laurin.
I en schweizisk studie2 av 1444
skolbarn uppfyllde cirka 3 % kriterierna för ARFID. Kajsa är tveksam
till att de flesta små barnen ( ca 1-3
år ) med ätsvårigheter som hon
träffar skulle få en ARFID-diagnos
eftersom de inte är tillräckligt
utredda t ex medicinskt. Maria är
inne på att redan små barn också
kan ha så pass etablerade svårigheter att diagnosen skulle kunna
sättas. Där pekar Maria på kriteriet
som berör psykosocial påverkan.
Både Maria och Kajsa träffar ofta
föräldrar som vänder ut och in på
sig själva för att hålla barnets vikt,
ofta med stor påverkan på hela
familjen.
Stina Lindkvist

Diagnoskriterier i DSM-V:
ARFID - undvikande / restriktiv
ätstörning
A. En form av ätstörning ( t ex bristande intresse för mat eller för att
äta mat; undvikande som grundas
på matens sensoriska karaktäristika;
upptagenhet av negativa konsekvenser av att äta ) som visar sig
som en ihållande oförmåga att i
tillräcklig grad tillgodose kroppens
behov av näringsämnen och energitillförsel. Störningen är förenad med
ett ( eller fler ) av följande:
•
Signifikant viktnedgång ( eller,
hos barn, utebliven förväntad
viktökning eller avstannad
tillväxt ).
•
Signifikant näringsbrist.
•
Personen är beroende av
parenteral nutrition eller oralt
näringstillskott.
•
Påtaglig negativ inverkan på
psykosocial funktionsförmåga.

1
ICD-11 planeras preliminärt att införas i Sverige från
januari 2022, se Socialstyrelsen och WHO för mer
information. ICD är det officiella klassisfikationssystemet som används.

2
Kurz S, van Dyck Z, Dremmel D, et al. Early-onset
restrictive eating disturbances in primary school
boys and girls. Eur Child Adolesc Psychiatry.
2015;24(7):779-85
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auskultationen
Hej Linnea Cooke! Var
jobbar du och vilken är din
huvudsakliga patientgrupp?
Jag är anställd i centrala elevhälsan tillsammans med ytterligare en
logoped och specialpedagoger. Jag
jobbar mot grundskolan och grundsärskolan, men träffar flest elever i
mellan- och högstadiet. En typisk
dag på jobbet gör jag klassrumsobservationer och träffar elever individuellt eller i grupp för språklig
träning eller kartläggning. Jag för
givetvis journal, har möten med
lärare och / eller vårdnadshavare
samt deltar i elevhälsoteam och
fortbildningsinsatser till skolorna.
Vad använder du för material?
För äldre skolelever är ”Träning
med tärning” helt klart en favorit!
Jag använder också mycket egenkomponerat material och material
från skollogopedkollegor runt om i
landet, främst i form av stödmallar
för språkligt krävande uppgifter
som att resonera och argumentera.
Eftersom jag inte har något utredande uppdrag gör jag bara översiktliga kartläggningar, framför
allt mer kvalitativa bedömningar.
Vad eller vem inspirerar dig i
din yrkesroll?
Främst inspireras jag av alla underbara elever, vars glädje och kämparglöd får mig att älska mitt jobb
samtidigt som de utmaningar och
orättvisor de möter i skolsystemet
inspirerar mig att lära mig mer för
att kunna stötta eleverna bättre. Jag
inspireras också mycket av att få
vara med i den miljö där de direkta
behoven finns. Konkreta förebilder
i yrkesrollen är Anna Eva Hallin,
Julia Andersson och Ida Rosqvist!

Anledningen att vi valde just
dig till Auskultationen är ju
faktiskt att du har gjort något som kan inspirera andra,
berätta !
Varje dag möts jag av lärare som
uttrycker frustration över sina bristande kunskaper om språkstörning
och språklig sårbarhet och hur det
påverkar inlärning och skolarbete.
Lärarna önskar att de fått lära sig
mer om det under utbildningen, så
eftersom jag gillar att föreläsa och
brinner för att sprida kunskap om
språkstörning hörde jag av mig till
närmaste lärarutbildning, nämligen Linköping. Jag berättade om
mitt jobb och mina erfarenheter,
om logopeders kompetens och vad
vi kan bidra med i skolan och sa att
jag gärna kunde komma och föreläsa för studenterna. De nappade
direkt och valde att ha språkliga
svårigheter som tema för en gemensam dag för studenter från tre olika
lärarutbildningar. Jag föreläste
och hade även förberett ett antal
fall med frågor för studenterna att
diskutera i mindre grupper. Tyvärr
var dagen inte obligatorisk så uppslutningen var inte så bra, men de

som närvarade var väldigt engagerade, ställde bra frågor, kom fram
efteråt och ville veta mer. Även de
ansvariga lärarna tyckte att innehållet var väldigt relevant för studenterna så jag ska komma tillbaka
till universitetet i vår och föreläsa
för blivande svenskalärare, denna
gång som obligatoriskt moment!
Jag har också blivit tillfrågad att
föreläsa om digitala verktyg, så det
har gett ringar på vattnet.
Har du några tips till logopeder som vill göra något liknande?
Våga ta kontakt! Påtala vilken ovärderlig kompetens vi logopeder kan
tillföra i skolans värld. Jag tror att
vi kommer långt genom att vara
ödmjuka inför lärarnas kompetens, våra professioner kompletterar varandra. Ju fler logopeder
som är ute och pratar om språkliga
svårigheter i skolan, desto bättre
stöd kommer våra elever att möta
och desto mer efterfrågade blir vi i
skolans värld.
Linnéa Cooke samtalade med
Signe Tonér
Logopeden 1 | 2019
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Projekt om språkutveckland
På Värner Rydénskolan i
Malmö pågår det ettåriga
utvecklingsprojektet ”Utbildning i språkutvecklande
arbetssätt för pedagoger
som möter elever med språkstörning”. Projektlogopederna Boel Forsell och Nha
Lu berättar om arbetet med
kompetensutveckling och
handledning om visuellt stöd
och ordförrådsutveckling.
På Värner Rydénskolan finns en
ambition om att elever med språkstörning ska känna igen sig i det
stöd som de får, oavsett årskurs
och pedagog. I den ordinarie verksamheten finns en heltidsanställd
logoped för förskoleklass upp till
årskurs 3 och tack vare SIS-medel
från Specialpedagogiska skolmyndigheten finns nu en projektlogopedtjänst på heltid, fördelad mellan
två logopeder. Projektet syftar till
att öka pedagogernas kunskaper
om vad en språkstörning innebär
och hur det inverkar på lärandet
samt att ge pedagogerna verktyg för
att anpassa sin undervisning.
Samsyn kring visuellt stöd
Redan innan projektet hade logoped Boel Forsell påbörjat ett arbete
med att ta fram symboler för
gemensamma begrepp. Som ett
led i detta har Värner Rydénskolan
beslutat att använda gemensamma
symboler för alla textgenrer och
generella förmågor som eleverna
ska utveckla enligt Lgr 11. Dessutom
finns gemensamt bildstöd för lektionsmål, lektionsupplägg och åter-
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kommande instruktioner i syfte att
ge minnesstöd och frigöra kapacitet att processa annan information.
Symbolerna är inte valbara eller
utbytbara men pedagogen kan välja
i vilken form de presenteras.
Handledning och tydliga mål
Projektet första del har just avslutats och innebar att ge pedagogerna
i årskurs 4-6 mer kunskaper om
visuellt stöd som de sedan provar
i undervisningen. Upplägget utgår
bland annat från en studie av Starling och kollegor ( 2012 ), där pedagoger fick handledning av logoped
och implementerade arbetssätt
som sen gav signifikanta förbättringar i skriftlig uttrycksförmåga
och hörförståelse hos elever med
språkstörning.
Inledningsvis observerade logopederna undervisningen hos samtliga pedagoger och tog sedan fram
förslag på mallar och modeller för
visuellt stöd inom tre huvudområden: bildstöd för att betona viktigt innehåll och stötta förståelse,
uttrycksförmåga / stödstrukturer
samt för att planera, organisera
och förstå instruktioner. Återkommande föreläsningstillfällen
och gruppdiskussioner bidrog till
att skapa en gemensam kunskapsgrund samt bygga upp gemensamt vokabulär. För att gå från
ord till handling har varje pedagog dessutom formulerat egna mål
kopplade till sin undervisning.
Logopeden har sedan gett individuell handledning till pedagogerna
utifrån uppsatta mål och klass-

rumsobservationer. Såväl material
som arbetssätt har kontinuerligt
utvecklats och utvärderats och allt
material sparas i en gemensam
digital materialbank. I slutet av
2018 redovisade pedagogerna sitt
arbete, visade material och berättade om syfte, arbetssätt och resultat.
Jämför

likheter

Vikingatiden

Medeltiden

skillnader

Vikingatiden

Medeltiden

Religion

Samhälle

Att vara barn
Av leg. logoped Boel Forsell Värner Rydénskolan. Baserat på Johansson & Sandell Ring Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Tabell jämföra. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018.

Bildstöd för likheter och skillnader mellan två tidsepoker. Av leg logoped Boel
Forsell Värner Rydénskolan. Baserat på
Johansson & Sandell Ring Låt språket bära
– genrepedagogik i praktiken. Widgitsymboler© Widgit Software/Hargdata 2018.

Bildstöd för mål och instruktion. Bilderna
är utformade med InPrint 3, Widgitsymboler© Widgit Software/Hargdata 2018.

Vad tyckte lärarna?
Vid utvärderingen svarade samtliga
pedagoger att de fått ökad kunskap
om hur en språkstörning påverkar
elevers kunskapsinhämtning. Nästan alla uppgav att de lärt sig mer
om hur språkstörning kan påverka
uttrycksförmågan i tal och skrift

språk

de arbetssätt för pedagoger
och om anpassningar för elever
med språkstörning. Pedagogerna
upplevde också att de har fått ökade
kunskaper om verktyg för att göra
anpassningar i undervisningen och
om syfte och användningsområden för visuellt stöd. Den enskilda
handledningen låg utöver pedagogernas ordinarie konferenstid
och mötte motstånd i initialskedet,
men i utvärderingen framkom att
pedagogerna upplevde den individuella handledningen och materialen från logopederna som det mest
givande.

man bör fokusera på för att stötta
ordförrådsutvecklingen hos elever
med stora språkliga brister och att
pedagogerna ska få kunskap om
och använda fler konkreta verktyg
i arbetet med att utveckla elevernas
ordförråd.

Framgångsfaktorer

Boel Forsell och Nha Lu

Att implementera nya metoder och
att utveckla arbetssätt tar tid och
det är viktigt att få möjlighet att
bygga en process när professioner
ska mötas i ett arbete mot gemensamma mål. De inledande observationerna gjorde att logopedernas
råd och materialförslag förankrades i skolans ordinarie undervisning. En annan viktig förutsättning
är att rektorerna har avsatt tid till
projektet inom ramen för pedagogernas ordinarie kompetensutveckling. Det obligatoriska kravet
att prova utifrån ett eget uppsatt
mål har lett till att alla pedagoger
har omsatt teoretiska mål till praktisk handling.

Leg. logopeder, Värner Rydénskolan
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ANNONS

Världsröstdagen
Den 16 april går
Världsröstdagen
av stapeln Över
hela världen
anordnas många
hundra röstevenemang, föreläsningar, konserter
och workshops
för att uppmärksamma rösten
som kommunikationsredskap. För
mer information,
se wvd.forts.se

Projektet fortsätter
Den andra delen av projektet påbörjades i januari 2019 och handlar om
ordförrådsutvecklande arbetssätt
med målsättning att öka förståelsen för vilka typer av begrepp
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