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För att utföra sitt arbete behöver man verktyg. Inom fackligt arbete 
utgör kunskap och information redskapen som behövs. Varje 
höst genomförs en löneenkät bland medlemmar i Sacos alla 

medlemsförbund som ett led i att göra vårt arbete kunskapsbaserat. 
Enkäten brukar dyka upp i mailflödet runt mitten av oktober och vara 
öppen några veckor. Uppgifterna som samlas in handlar om vilken lön 
du som medlem har, om du har bytt arbete, om du har haft lönesamtal, 
vilken arbetsmarknadssektor du arbetar i och så vidare.  Medlemmarnas 
uppgifter läggs samman med partsgemensam statistik – uppgifter som 
samlats in via arbetsgivare – och utgör efter det ett ypperligt kunskaps-
underlag för alla nivåer av fackligt lönearbete. 

Förhandlarna på kansliet får en nationell bild både över kårens rörelser 
och våra löner. Deras stöd till både förtroendevalda medlemmar och till 

medlemmar som kontaktar dem i enskilda 
ärenden blir kunskapsbaserat och utgör inte 
bara kvalificerade gissningar. Lönedelega-
tioner och lokalfackligt aktiva har ett kun-
skapsunderlag att vila sin argumentation på 
i diskussion med arbetsgivare på olika nivåer 
i organisationerna, och du som enskild 
medlem kan gå in i lönediskussion med din 

chef med pålitliga argument i ryggen. Som medlem har du tillgång till 
statistiken via SRAT:s hemsida. Det är bara att logga in och ta för sig. 

Kunskap är makt. Så även när det gäller lön. De flesta av oss logopeder 
ingår i avtal där det skrivits in att lönebildningen ska vara lokal och att 
lönesättningen ska vara individuell och differentierad, alltså bygga på 
kompetens och arbetsprestationer. Det har visat sig att individuell löne-
sättning är bra för jämställdheten. Kvinnor som haft lönesamtal med 
sin chef har signifikant högre lön än de som inte haft det. Att komma 
förberedd till samtal med sin chef är dock A och O. Modellen fungerar 
bara om båda parter diskuterar utifrån sakargument. 

För att verkligen höja sin lön är det dock inte lönerevisionen som utgör 
det stora hoppet. Det är bara en årlig justering av din lön. Förhandlar 

sin lön på riktigt gör man bara när man 
förhandlar sin lön vid anställning. Även 
här är lönestatistiken kunskap som 
ger makt. 

Så oavsett om du ska ha lönesamtal, 
förhandla lönen till ditt första jobb 
eller är på väg att byta arbete så är 
lönestatistiken ett verktyg du behö-
ver. Använd den. Den samlas in för 
din skull!

Fick du aldrig någon länk till löneenkä-
ten? Då bör du kolla att dina kontakt-
uppgifter är aktuella på www.srat.se

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

”Det har visat sig 
att individuell 
lönesättning är 
bra för jämställd-
heten”

Lönestatistik är makt SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET
Box 1419
111 84 Stockholm
08 - 442 44 60
www.logopedforbundet.se

ANSVARIG UTGIVARE:
Ulrika Guldstrand  
Tel. 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

TRYCK:
Linderoths tryckeri

REDIGERING:
Stina Lindkvist

ARTIKLAR SÄNDES 
TILL REDAKTÖRERNA:
Signe Tonér och Stina Lindkvist                                  
logopeden@logopedforbundet.se

VETENSKAPLIG REDAKTÖR
Cecilia Nakeva von Mentzer 
logopedenva@logopedforbundet.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
språkligt ändra och förkorta bidrag. 

UTGIVNINGSPLAN 2019:

Nr Manusstopp I brevlådan

1 17 januari 10 februari

2 9 maj 4 juni

3 22 augusti 16 september

4 7 november 3 december

ANNONSPRISER: (inkl moms)
Plats- , kurs- och produktannonser
Storlek Pris 
1/1-sida  10 800 :- 
1/2-sida  7 300 :-
1/4-sida  5 100 :-
1/8-sida  4 300 :-

WEBBANNONSER:
(3 veckor för produktannonser, 
platsannonser till sista ansökningsdag)

Logopedforum: Sidobanner, 220x600 
pixlar  4 000:-

Logopedforbundet.se: Sidfotsbanner, 
980x75 pixlar 3000:-

ANNONSER SÄNDES TILL: 
Signe Tonér 
logopeden@logopedforbundet.se

Prenumerationspris:  250:-/år

Utanför Sverige:   300:-/år

ledare 
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Signe Tonér Stina Lindkvist
Redaktör Redaktör

6
BILD: PIXABAY

18  Logodar 2018
 Vi får en rapport från årets lo-

gopedstudentdagar i Linköping 
som hade temat ”Logopeden i 
tiden”.

19 Språk vid hjärntumör
 Malin Antonsson disputerade 

förra året med en avhandling om 
språklig påverkan vid låggradiga 
gliom.

22 Portabel röststudio
 Logopeder i Halland har tillsam-

mans med ett lokalt företag tagit 
fram en portabel röstinspelnings-
studio

6 Påverkade politiker
 Josefina Johannisson i Växjö 

lyckades förändra måltidslyfts-
förslaget inom äldreomsorgen 
genom at skriva ett brev.

8     Barndysfagi
 I juni besökte Dr Kelly Weir 

Stockholm för att ge en kurs i 
bedömning och behandling av 
pediatrisk dysfagi.

12  Rekonstruktion
 Logopedbyrån Dynamica Stock-

holm AB, Sveriges största privata 
logopedverksamhet, är under 
rekonstruktion.

16 Berättarförmåga 
 Lingvisten Josefin Lindgren har i 

sin avhandling undersökt berät-
tarförmåga hos både en- och 
flerspråkiga barn. 

BILD: PIXABAY
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Fackligt engagemang finns på många 
olika nivåer: från styrelsens arbete 
till det viktiga arbetet i Slofs växande 
antal lokalföreningar och faktiskt också 
ner till varje enskild medlem. Ingen 
kan göra allt men alla kan göra något! 

Förutsättningarna i vårdval Stockholm 
får många negativa konsekvenser. Slof 
Stockholm rapporterar om brister i 
arbetsvillkor bland deras medlemmar 
och Logopedbyrån Dynamica är under 
rekonstruktion på grund av ekonomis-
ka bekymmer. 

Ett synligt tecken på kompetensut-
veckling är specialisering för logo-
peder. Vi har nu fått vår första skol-
logopedspecialist. Inom vårt breda 
fält finns mycket aktuell forskning 
att ta del av, bland annat om barns 
berättarförmåga, språkpåverkan vid 
hjärntumörer och en ny typ av röst-
kartläggning. 

För mig som ny redaktör (Stina) är det 
inspirerande att se hur mycket som 
pågår runt om i landet och att få vara 
en del av att sprida det. Som logoped 
arbetar jag i Dysfagiteamet i Habili-
tering & Hälsa, Stockholm och har en 
övertygelse om att vi som logopeder 
skulle kunna vara en värdefull resurs 
inom fler verksamheter som möter 
personer med ät- och sväljsvårigheter. 
Lite nervöst att ansvara för att lyckas 
få ut en tidning, men eftersom du nu 
håller den i handen så verkar det ha 
gått vägen. 

Nästa nummer har tema autismspek-
trumtillstånd, hör gärna av er med 
uppslag! 

God jul och på återseende 2019!

Nytt nummer, 
ny redaktör
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Slof Stockholm:  
kartläggning av anställningsvillkor
Slof Stockholm upp-
märksammar brister 
vad gäller logopeders 
möjlighet till utveck-
lingsarbete och skä-
lig löneutveckling. 
Dessutom saknar 
arbetsgivarna riktlin-
jer för anpassning av 
arbete och rehabili-
tering. 

Styrelsen i Slof Stock-
holms län genomförde 
våren 2018 en enkät, som 
besvarades av drygt 300 
logopeder. Undersök-
ningen avslöjade bris-
ter i arbetsmiljö, vilket 
har redovisats tidigare 
i Logopeden. Ny lyfter 
vi istället fram anmärk-
ningsvärda resultat vad 
gäller anställningsvill-
kor för logopeder verk-
samma i Stockholms län. 

Lön och kompetens-
utveckling
Bland de svarande upp-
ger 15 % att arbetsgivaren 

inte erbjuder någon årlig 
löneutveckling¸ något 
som borde vara en själv-
klarhet. Ytterligare 15 % 
har svarat delvis. En tred-
jedel anger att de har 
små eller inga möjlig-
heter till professionellt 
utvecklingsarbete.

Bristande rutiner för 
rehabilitering och 
krisstöd
Vad gäller riktlinjer för 
anpassning av arbete 
och rehabilitering, är det 
64 % vars arbetsgivare 
antingen saknar riktlin-
jer eller som inte infor-
merar sina medarbetare 
om eventuella riktlin-
jer. De låga ersättning-
arna i vårdvalet gör det 
svårt för arbetsgivare att 
anpassa arbetsbelast-
ning och rehabilitering, 
vilket också finns onämnt 
i enkätens frisvarskom-
mentarer. Arbetsgivaren 
är dock skyldig att följa 

lagstiftningen på områ-
det oavsett ekonomiska 
förutsättningar. Ungefär 
en femtedel uppger att 
det inte finns riktlinjer 
för första hjälpen och 
krisstöd och nästan lika 
många har svarat att de 
inte vet om det finns rikt-
linjer, vilket sammantaget 
indikerar brister i arbetet 
med krisstöd hos många 
arbetsgivare. 

Facket hjälper dig 
att hålla koll på dina 
arbetsvillkor!
Det finns en hög andel 
vet ej-svar som tyder på 
okunskap om sina egna 
arbetsvillkor. Bland de 
svarande är det 8 % som 
inte vet om arbetsgiva-
ren har kollektivavtal 
eller ej och 23 % som inte 
känner till om de rätt till 
friskvårdstimme. Över 
40 % vet inte om de har 
extra föräldralön eller 
extra sjuklön. Nästan en 

fjärdedel av de svarande 
vet inte om de har försäk-
ringsskydd på arbetet. 
Dagens arbetsmarknad 
ställer ökade krav på att 
man som anställd håller 
sig informerad – särskilt 
som många arbetsgivare 
saknar kollektivavtal. 
Okunskap om tjänste-
pension och försäkringar 
kan dessutom bli kost-
samt för den enskilde. 
För att möta behovet av 
information planerar Slof 
Stockholms län under 
våren 2019 medlemsmö-
ten med fokus på anställ-
ningsvillkor. Vi kommer 
också att fortsätta vårt 
redan påbörjade arbete 
gentemot beslutsfat-
tarna för att förändra 
förutsättningarna inom 
vårdvalet.

Styrelsen Slof  
Stockholms län

Rättelse
I förra numret blev det 
inte helt korrekt när vi 
skrev om ett logopedföre-
tag som försatts i konkurs. 
Rätt uppgifter är att Logo-
pedbyrån Dynamica Swe-
den AB har gått i konkurs. 
Företaget Logopedbyrån 
Dynamica Stockholm 
AB bedriver verksamhet 
som tidigare och är under 
rekonstruktion, läs mer om 
detta på sidan 12.

Ny professor
Logoped Christina 
Hedman har utsetts till 
professor i svenska som 
andraspråk med didaktisk 
inriktning vid institutionen 
för språkdidaktik, Stock-
holms universitet. Hed-
mans forskning handlar 
bland annat om utveckling 
och användning av lit-
teracitet hos flerspråkiga 
barn och ungdomar i ett 
undervisningsperspektiv. 
(Stockholms universitet)

Hearing dyslexi
Tidigare i höstas anord-
nade Socialstyrelsen en 
hearing om dyslexi med 
företrädare för Dyslexiför-
bundet, Svenska Dyslexi-
föreningen, logopeder, 
forskare och SPSM. Detta 
med anledning av  regio-
nala skillnader vad gäller 
dyslexiutredningar och 
tillgången till hjälpmedel.  
Mötets syfte var att göra en 
problemanalys. Inga kon-
kreta åtgärder utlovades 
efter mötet. 

Samtala med barn
Sedan i oktober finns ett 
nytt kunskapsstöd, “Att 
samtala med barn”, som 
ger en generell bas för 
professionella i att samtala 
med barn inom socialtjäns-
ten, hälso- och sjukvården 
och tandvården.  Kun-
skapsstödet utgår från 
barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen och har 
som syfte att öka barns 
möjligheter till delaktig-
het inom vård och omsorg. 
(Socialstyrelsen)
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fackligt

Årsmöte Slof  
Västra Götaland
Fredagen den 21 sep-
tember hölls årsmöte för 
medlemmar i Slof Västra Gö-
taland. Styrelsen höll en kort 
presentation av verksam-
hetsåret 17/18 och presente-
rade resultat av den kart-
läggning som varit en del av 
uppdraget. Förbundsordför-
ande Ulrika Guldstrand var 
inbjuden att prata om bland 
annat vad facket kan bidra 
med på central respektive 

Ordförandeforum
Slofs lokalföreningar - en kraft att räkna med
Svenska Logoped-
förbundets lokala 
struktur fortsätter 
att utvecklas och på 
ordförandeforum i 
september var 12 av 
13 lokalföreningar 
representerade. 
Slofs ordförande Ulrika 
Guldstrand kunde kon-
statera att förbundets 
påverkansarbete går 
framåt. Vi blir inbjudna 
och involverade i viktiga 
sammanhang i större 
utsträckning än tidigare. 
På lokal nivå är lokalför-
eningarna förbundets 
förlängda arm som spe-
lar en avgörande roll för 
den lokala opinionsbild-
ningen och omvärldsbe-
vakningen. Mattias Torell, 
en av Slofs förhandlare 
från SRAT tog också upp 
att samverkan mellan 
olika SRAT-förbund på 
lokalfacklig nivå också 
kan göra oss starkare i 
olika frågor. 

En stor del av dagen 
ägnades åt nätverkande, 
där representanter från 
lokalföreningarna fick 
informera om pågående 
projekt och inriktning 
samt diskutera och inspi-
rera varandra inför fort-
satt arbete. En del frågor 
kan vi gå ut gemensamt 
med och på så sätt få 
nationellt genomslag, 
exempelvis konsekven-
ser av strokeriktlinjerna, 
där lokalföreningar till-
sammans med Slof cen-

Slof lämnar IALP
Svenska Logopedförbun-
dets styrelse har beslutat 
att förbundet ska lämna 
International Association 
of Logopedics and Phonia-
trics, (IALP). Medlemskapet 
är förenat med en viss 
kostnad för Slof. Ett mer 
aktivt engagemang i IALP, 
exempelvis i form av del-
tagande i styrelsearbetet, 
skulle även det innebära 
kostnader för Slof som är 
svåra att motivera utifrån 
perspektivet medlemsnyt-
ta. Slof fortsätter att vara 
aktivt inom den europe-
iska samarbetsorganisatio-
nen för logopedförbund, 
CPLOL.

Habiliteringens 
kvalitetskonferens
I september gick Habilite-
ringens kvalitetskonferens 
av stapeln i Göteborg. Te-
mat var ”Habilitering med 
engagemang – att skapa 
värde och mening för livet” 
och konferensen samlade 
över 800 deltagare.  Bland 
talarna återfanns logo-
ped Helena Wandin från 
Nationellt Center för Rett 
syndrom och närliggande 
diagnoser i Östersund. För-
eningen Sveriges Habilite-
ringschefer arrangerade 
tillsammans med Habili-
tering & Hälsa i VG-region, 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus samt 
Habiliteringen Region Hal-
land. Nästa konferens är 
2021. (habiliteringisverige.se)

Tal- & språkpriset
2018 års mottagare av 
Tal- & Språkpriset är logo-
ped och doktorand Ida 
Rosqvist. Priset delades ut 
i samband med Sits kon-
gress i oktober. Sits står för 
Svensk Intresseförening för 
Tal och Språk  och arbetar 
för att sprida kunskap om 
tal, språk, kommunikation 
och röst (sits.nu).

tralt, Afasiförbundet och 
lokala Afasiföreningar 
publicerat debattinlägg 
i lokalpress. Nästa års 
europeiska logopedidag 
har tema autism – ännu 
ett bra tillfälle att med 
förenade krafter belysa 
vikten av kommunika-
tion och att påtala vad 
vi logopeder kan bidra 
med. 

Kontaktuppgifter till lokalföreningar 
och lokala förtroendevalda finns på 
logopedforbundet.se

lokal nivå, men fick tyvärr 
avboka i sista minuten på 
grund av sjukdom. Delta-
garna fick tid att lyfta egna 
frågor och dela tankar och 
erfarenheter som rör yrket 
och organisation av olika 
verksamheter. Styrelsen 
fick flera frågor att arbeta 
vidare med. 

Mötet valde Tova Rune-
man och Maja Bjuggren 
till valberedningen inför 
2019. Styrelsen, som består 
av Elsa Beckman (ordfö-
rande), Anna Nilsson, Jonna 

Gunnerek, Erik Torstensson, 
Kristina Lindsta och Julia 
Yli-Hukka fick i uppdrag 
att utvidga den påbörjade 
kartläggningen av logoped-
tjänster i olika verksamheter 
i regionen samt att fortsätta 
jobba för att bli mer synliga 
som yrkeskår och förbund 
under verksamhetsåret 
18/19. Styrelsen Slof Västra 
Götaland tackar alla med-
lemmar för engagemang 
och respons. Vi ser fram 
emot uppdraget under verk-
samhetsåret 2018/2019!

Närvarande vid Slofs ordförandeforum i september

BILD: ANNA ARONSSON
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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, vård-
personal, logopeder och dietister m.fl.

Konsistensguiden är uppdelad i sex olika 
konsistenser och vedertagen av både 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.

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

Konsistens Beskrivning Exempel  

Hel och delad 

Grov paté

Timbal

Gelé

Flytande

Tjockflytande

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.

Luftig, mjuk och grovkornig, t ex 
saftig och mjuk köttfärslimpa. 
Lätt att dela med ga�el. 
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.

Mjuk, slät, kort och sammanhål-
lande, t ex omelett. Kan ätas 
med ga�el 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.

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

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

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

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

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

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

Dryck

KONSISTENSGUIDE

Ge först en liten mängd vätska med tesked för att se om personen kan svälja vald konsistens 

utan att hosta. Var försiktig! De flesta personer med dysfagi behöver tjockflytande dryck

t ex nyponsoppskonsistens. En del personer med dysfagi kan dricka kolsyrad dryck. 

Var alltid uppmärksam och försiktig när ny konsistens introduceras!
Referenser:
Rothenberg E, Ekman S, Bülow M, Möller K, Svantesson J, Wendin K, Scandinavian Journal of 

Food & Nutrition 2007; 51:141-147 - DOI: 10.1080/17482970701760675.

Wendin K, Ekman S, Bülow M, Ekberg O, Johansson D, Rothenberg E, Stading M. 

Food & Nutrition Research 2010, 54; 5134 - DOI: 10.3402/fnr.v54i0

ANNONS
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Ulla Föhrer har tilldelats dyslexipriset 2018
I samband med den väl-
besökta Dysleximässan 
i Karlstad i oktober fick 
logoped Ulla Föhrer ta 
emot Dyslexipriset för 
sitt långvariga och ban-
brytande engagemang 
inriktat på unga och 
vuxna med dyslexi/läs- 
och skrivsvårigheter. Pri-
set är sällsynt välförtjänt 
efter Ullas många år av 
engagemang och kun-
skapsspridning. I sin pro-
fession som logoped tog 
hon tidigt initiativ till att 
utbilda sina kollegor om 
dyslexi. Det var en tid då 
logopeder betraktades 
som ”främmande fåglar” 
i skolans värld. Inte sällan 
blev hon hårt ansatt av 

pedagoger som ansåg 
att logopeder inte hörde 
hemma i skolan. Ulla har 
med sin gärning visat att 
logopedens kompetens 
är naturlig, självklar och 

viktig, i både skola och 
arbetsliv. 

Ulla framförde ett tack 
och beskrev hur bety-
delsefullt det varit med 
alla personliga möten 

Från vänster: Inger Rålenius, Dyslexiförbundet, Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi,  
Elisabeth Reslegård, Läsrörelsen, Ulla Föhrer, Helene Tursten, deckarförfattare och prisutdelare, 
Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande

Förtydliga logopedens roll i uppföljning 
av personer med cerebral pares
Vid årets CPUP-dagar 
hölls för första gången en 
workshop riktad till logo-
peder. CPUP är ett kvali-
tetsregister och uppfölj-
ningsprogram för barn, 
ungdomar och vuxna 

med CP-skada. Syftet 
med workshopen var 
att informera om logo-
pedens roll i CPUP, dis-
kutera ett separat logo-
pedformulär och tillsätta 
en arbetsgrupp. Under 

diskussionen framkom 
att landets habiliteringar 
har kommit olika långt 
i införandet av EDACS 
(skattning av ät- och 
drickförmåga) och CFCS 
(skattning av kommu-
nikativ effektivitet) i sin 
verksamhet. På några 
ställen planerar logo-
peder, arbetsterapeu-
ter och fysioterapeuter 
in tider för bedömning 
tillsammans och det är 
självklart att logopeden 
gör skattningarna kring 
sväljning och kommuni-
kation. På andra habilite-
ringar har logopederna 

inte kommit in i arbetet 
alls, fast de gärna vill. Ett 
separat logopedformulär 
innehållande CFCS och 
EDACS skulle förtydliga 
logopedens roll i CPUP. 
Arbetsgruppen kom-
mer i samarbete med 
styrgruppen inom CPUP 
bland annat att jobba 
vidare med införandet 
av ett logopedformulär, 
eventuellt införande av 
fler bedömningsinstru-
ment och uppföljnings-
intervall.

AMANDA DAMBERG

– att få se personer åter-
vinna sin självrespekt 
och bättre förstå sina 
svårigheter. 

ASTRID FRYLMARK

Från vänster: Eva Sjöstrand, Åse Nylander, Helena Tegler och 
Amanda Damberg vid CPUP-dagarna i Malmö

BILD: PRIVAT

BILD: ASTRID FRYLMARK
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Politikerkontakt ger resultat
Växjölogopeden Josefina 
Johannissons väl under-
byggda argument medförde 
att politiker justerade sitt 
förslag om förbättringsarbete 
kring måltidernas kvalitet i 
äldreomsorgen. 

I maj 2017 skrev några moderat-
politiker ett debattinlägg i Små-
landsposten, ”Undernärda äldre är 
oacceptabelt”. Man ville satsa 120 
miljoner kronor på ett förbättrings-
arbete kring måltidernas kvalitet i 
äldreomsorgen, ett måltidslyft. 

Josefina Johannisson, logoped i 
Växjö, skickade brev till politikerna 
bakom förslaget om ett måltidslyft 
i äldreomsorgen och skrev bland 
annat: 

”Sällskap i matsituationen 
och vällagad mat är viktigt, 
men jag blev lite konfunderad 
när jag inte såg några insat-
ser på logopedisk grund. Utan 
logopedisk kompetens finns 
risk att insatser kring måltid 
och ätande inte ger förväntad 
effekt. Logopeder är experter 
på ätande och har en viktig roll 
när det gäller att utreda och 
behandla ätsvårigheter. Om 
grunden till problemet är ät- 
och sväljsvårigheter (dysfagi) 
finns risken att åtgärderna inte 
blir så effektiva som de kunnat 
bli med rätt diagnos och rätt 
insatser i kombination med 
sällskap och vällagad mat. Vår 
kår har mycket att bidra med, 
vad gäller säker ätning och 
sväljning.”

Josefina redogjorde för avsaknaden 
av logopeder inom äldreomsorgen, 
både i lokalt och nationellt, hon 
refererade till studier som visar 
på prevalens av dysfagi och hon 
förklarade att sväljsvårigheter är 
underdiagnostiserat och underbe-
handlat. Dessutom informerade 
hon politikerna om att man kan 
spara både pengar och mänskligt 
lidande genom logopediska insat-
ser, även här underbyggt med 
forskning och statistik. 

Cecilia Widegren, en av skriben-
terna bakom debattinlägget, tillika 
riksdagsledamot och moderater-
nas socialpolitiska talesperson, 
tackade Josefina för hennes engage-
mang och bifogade en uppdaterad 
version av måltidslyftsförslaget, nu 

med en formulering avseende sys-
tematiskt arbete med att ställa rätt 
diagnos och att sätta in rätt insatser 
för äldre med ät- och sväljsvårig-
heter. Widegren svarade också att 
man ska ta Josefinas synpunkter i 
beaktande vid framtida riksdags-
motioner.

– Vår yrkeskår kan ibland upp-
leva att vi inte blir sedda och hörda, 
men det här är ett exempel på hur 
jag på eget bevåg kontaktade politi-
ker och fick positiv respons. Detta 
är en möjlighet som vi alla har. Även 
om det har gått en tid sedan den här 
brevväxlingen, hoppas att flera kan 
bli inspirerade till påverkansar-
bete på hemmaplan, säger Josefina.

Signe Tonér 

aktuellt

Logopeden Josefina Johannisson i Växjö lyckades påverka politikernas förbättringsför-
slag vad gäller måltidernas kvalitet inom äldreomsorgen

BILD: PIXABAY
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intervju

NY STUDENTHANDLÄGGARE PÅ SRAT

”Många tycker  
någonting om  

arbetsmarknaden men 
alla känner  

inte till hur man 
påverkar den”

Axel Bergstöm! 
Vad gör du på jobbet?

Jag gör väldigt många olika saker på 
jobbet. Min huvudsakliga uppgift är att 

öka studentrekryteringen. Det kan innebära att 
vara ute och träffa många nya studenter i hela 
vårt avlånga land, att hjälpa studenter med att 
planera aktiviteter på deras lärosäten och att 
försöka utveckla mervärdet i studerandemed-
lemskapet i SRAT. Samtidigt håller jag kontakten 
med de olika professionsföreningar jag jobbar 
med för att försöka förbättra och utveckla rutiner 
för hur vi ska göra i framtiden i allt som kan tänkas 
involvera studenter.

Varför tror du att du fick jobbet som 
studenthandläggare?
Som student vid Linköpings 
universitet engagerade jag 
mig i allt ifrån logopedsek-
tionen till studentkåren till 
Sloss. I synnerhet tyckte 
jag att engagemanget 
i Sloss, med mina fan-
tastiska styrelsekollegor, 
och att adjungeras in i 
Slofs centrala styrelse var 
oerhört roligt, vilket jag inte 
höll tyst om. Det var på sådan 
väg jag fick ordentlig kontakt 
med SRAT. Eftersom jag hade hunnit skapa mig 
en del erfarenhet av studentverksamhet på olika 

Hej! nivåer och visade 
intresse för det 
studentfackliga 
området, i kom-
bination med att 
s tudentfrågan 
var aktuell inom 
hela SRAT tror jag 
kanske det kan 
ha varit en anled-
ning till varför jag 
fick jobbet.

Vad är din vision med din roll?
Min huvudsakliga vision är att göra studerande-
medlemskapet i SRAT så bra som bara möjligt, 
att förmånerna är kända för alla studenter som 

kan tänkas bli medlemmar och en så hög 
medlemsanslutning som möjligt. Det är 

väldigt viktigt att ha kunskap om vad SRAT 
och Slof gör, för att veta hur man själv 
kan påverka och vara delaktig. Många 
tycker någonting om arbetsmarknaden 
men alla känner inte till hur man påver-
kar den. Jag vill att alla ska ha tillgång 

till kunskapen om den högst betydande 
plats SRAT och Slof har på den logopediska 

arbetsmarknaden och hur arbetet bedrivs. 
Om sådan kunskap redan som student kan bli 

en självklarhet är jag övertygad om att vi skulle 
stå inför blomstrande tider!

Stina Lindkvist

BILD: STEFAN BOHLIN

ANNONS

Läsmaskiner
- rolig första lästräning

- befäst sambandet bokstav-ljud
- träna på korta ord
- möjlighet att spela in sig själv
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Under två intensiva dagar 
i juni besökte dr Kelly Weir 
Karolinska universitets-
sjukhuset i Solna för att ge 
en kurs i bedömning och 
behandling av pediatrisk 
dysfagi. 

Det pediatriska perspektivet på ät- 
och sväljsvårigheter representerar 
ett logopediskt område med sär-
skild komplexitet på grund av det 
stora antal medicinska diagnoser 
som till följd av nedsatt andnings-, 
hjärt- eller gastrointestinal funk-
tion orsakar orofaryngeal dysfagi. 
Trots att dysfagi är en självklar del 
av svenska logopeders kompetens-
område har det först under senare 
år blivit vanligare att vuxna med 
sväljsvårigheter får tillgång till 
evidensbaserad sväljrehabilite-

ring, även om tillgången varierar 
mycket i landet. När det gäller vår 
yngsta och sköraste patientgrupp 
har vi inte kommit lika långt. Här 
är det, förutom de specialiserade 
universitetsklinikerna, endast en 
handfull logopedenheter och barn-
habiliteringar som erbjuder regel-
mässig behandling. Under lång tid 
har vi nöjt oss med att ge råd och 
uppföljningar, utan att ha en klar 
idé om specifika mätbara behand-
lingsmål.

Ökad förekomst av  
ätsvårigheter hos barn
Incidensen vad gäller pediatrisk 
dysfagi har ökat på grund av för-
bättrad överlevnad hos barn med 
komplexa medicinska tillstånd och 
extremt för tidigt födda. Barnen 

har ofta försenad motorisk utveck-
ling under några år och/eller pro-
blem med lungor, hjärta, mage och 
tarmar, vilket kan påverka för-
mågan att ammas, äta och svälja. 
Logopeden ska kunna bedöma 
och diagnostisera oral sensomo-
torisk förmåga samt sväljning-
ens effektivitet och säkerhet, ge 
rekommendationer runt optimal 
kostkonsistens eller råd om nutri-
tion via sond samt behandla dessa 
svårigheter. Min personliga reflek-
tion är att detta inte täcks i grund-
utbildningen utan kräver tillgång 
till handledning och vidareutbild-
ning. 

Evidensbaserad behandling

På initiativ av tidigare Slof-styrel-
seledamoten Maria Jonsson hade 

Kurs i pediatrisk dysfagi med dr Kelly Weir 

BILD: PIXABAY
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dysfagi

Slofs kursansvariga Camilla Nils-
son och Elin Jälmbrant bjudit in 
dr Kelly Weir, verksam vid Grif-
fith University, Brisbane och Gold 
Coast University Hospital i Queens-
land, Australien. Hennes forskning 
fokuserar på pediatrisk dysfagi, 
trakeostomi, intensivvård samt 
bedömning och behandling av oro-
faryngeal dysfagi hos barn med 
cerebral pares eller funktionsvari-
ation. Trots en diger publikations-
lista arbetar hon även kliniskt och 
visade många konkreta behand-
lingsexempel, allt utifrån gällande 
behandlingsprinciper och evidens. 
I den behandlingsstrategi som 
Weir förespråkar blir barnen grad-
vis exponerade för olika sorters 
konsistenser och får lära sig strate-
gier för att förbättra sina förmågor 
och komma över rädslor. Behand-
lingen sker under lek och både för-
äldrar och barn är aktiva deltagare 
tillsammans med logopeden. Bar-
nen ges en trygg, uppmuntrande 
och strukturerad miljö där det 
ändå ställs ”mjuka krav”. Föräldrar 
undervisas i hur de kan stötta bar-
net för att förbättra ät- och drick-
förmågan, måltidsbeteendet och 
eventuella underliggande medi-
cinska problem, men också hur 
detta kan generaliseras till hem - 
miljön.

Behövs fortsatt  
kompetensutveckling

Vi logopeder måste bli bättre på 
att argumentera för att få adekvat 
kompetensutveckling. Att få chefer 
att prioritera ett diagnosområde 
som handlar om liv och död och 
som ligger bland de högst priorite-
rade medicinska tillstånden borde 
inte vara omöjligt.

I oktober gavs en ny möjlig-
het till förkovran och certifie-

Från vänster: Ellinor Strandberg, Dr Kelly Weir, Camilla Nilsson och artikelskribenten 
Margareta Gonzàlez Lind

Certifieringskurs i DDS
I slutet av oktober hade Universitetet 
i Tromsö bjudit in Professor Susan 
Balandin från Deakin University i 
Melbourne för en två dagars workshop 
och även för att ge certifieringskursen i 
DDS – Dysphagia Disorder Survey. DDS 
är ett validerat och reliabelt bedöm-

ring när The Arctic University of 
Norway anordnade certifierings-
kurs i Dysphagia Disorder Survey 
(DDS) och en två dagars workshop 
under ledning av professor Susan 
Balandin, Deakin University,  
Melbourne, Australien. Se notis  
om det nedan.

Margareta Gonzàlez Lindh
Logoped på Gävle sjukhus, doktorand 
vid Institutionen för neurovetenskap/
logopedi, Uppsala universitet

ningsinstrument för att identifiera och 
beskriva dysfagi hos barn och vuxna 
med medfödda eller tidigt förvärvade 
funktionsnedsättningar. Förekomsten 
av dysfagi i denna grupp är stor, men 
få standardiserade instrument finns 
för att kartlägga svårigheterna. Det är 

en kvalitetsindikator att certifiering 
krävs, men också en begränsning för 
att införa instrumentet på bred front. 
Eftersom Professor Balandin bor halva 
året i Norge är hon mycket positiv till 
att komma till Sverige för att hålla en 
certifieringskurs även här.

Kurs i pediatrisk dysfagi med dr Kelly Weir 

BILD: PRIVAT
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LOGOPEDBYRÅN DYNAMICA STOCKHOLM 
AB HAR PÅBÖRJAT EN REKONSTRUKTION

HSF skickar varnings-
brev till Dynamica 

Stockholm AB

Logopedbyrån Dynamica är 
Sveriges största privata logo-
pedverksamhet. I somras 
försattes ena delen av företa-
get i  konkurs och i oktober 
inleddes rekonstruktion av 
företagets andra del till följd 
av omfattande ekonomiska 
problem.

Företaget Logopedbyrån Dyna-
mica AB registrerades 2007. 
Bolaget ägs till 100 % av VD tillika 
styrelseordförande Åsa Ylipää. 
2008 infördes Vårdval Logopedi 
i Stockholm, vilket medförde fri 
etablering och möjligheter för 
privata vårdgivare att verka på 
liknande villkor som offentliga, 
med samma ersättning från lands-
tinget. 

Dynamica – en raket inom 
vårdvalslogopedin 

Dynamica expanderade kraftigt 
under relativt kort tid, startade 
mottagningar runt om i hela Stock-
holms län och hade som mest över 
80 logopeder anställda. Men före-
taget har under en längre period 
haft svårt att få verksamheten lön-
sam. 

Ett bolag för verksamhet och 
ett för personal
I mars 2017 bytte Logopedbyrån 
Dynamica AB namn till Logoped-
byrån Dynamica  Stockholm AB. 
Strax dessförinnan har ett nytt 
bolag startats, Logopedbyrån 
Dynamica Sweden AB, där perso-

nalen anställdes. Verksamheten 
inom vårdval logopedi är moms-
befriad och för att kunna sälja 
logopedtjänster till andra aktörer 
skapade man ett momspliktigt 
företag, vilket också medförde att 
företaget kunde lyfta ingående 
moms på tjänster relaterade till 
momspliktiga intäkter. 

Från och med hösten 2017 hyrde 
Dynamica Stockholm all personal 
från Dynamica Sweden, medan 
vårdvalsavtalen finns i Dyna-
mica Stockholm, det ursprung-
liga bolaget. Man ville sälja mer 
logopedtjänster till andra aktörer, 
exempelvis skolor, vilket i sin tur 
skulle leda till ökade margina-
ler i företaget som helhet. Den 11 
juli 2018 gick Dynamica Sweden i 
konkurs på begäran av VD. Från 
augusti erbjöds personalen anställ-
ning i Dynamica Stockholm.

Tre skarpa varningar från 
landstinget

Dynamica Stockholms ekonomiska 
situation var dock långt ifrån stabil. 
Redan under hösten 2017 hotade 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
( HSF ) i Stockholms läns landsting 
med uppsägning av vårdvalsavta-
let, då det hade kommit till HSF:s 

kännedom att företaget fått kredit-
värdighetsbetyget C, vilket indike-
rar stora ekonomiska problem. Vid 
kontroll mot Skatteverket framgick 
det att Dynamica hade restförda 
skatter och avgifter om närmare 5,5 
miljoner kronor. HSF krävde omgå-
ende åtgärder och krävde skriftligt 
svar. 

Ytterligare varningar skickades 
eftersom företagets VD inte sva-
rade på varför situationen hade 
uppkommit eller angivit någon 
plan för att bristerna inte skulle 
upprepas. Först i maj 2018 förkla-
rade VD i en skrivelse till HSF att 
bakgrunden till företagets under-
betyg i kreditvärdighet var betal-
ningsanmärkningar, att företaget 
vidtagit kraftfulla åtgärder och att 
personalens arbetsvillkor inte 
påverkats. 

Omfattande skulder och fel-
aktiga pensionsinbetalningar

Enligt en nylig kreditupplysning 
har Logopedbyrån Dynamica 
Stockholm AB en rad betalnings-
anmärkningar från de senaste tre 
åren, bland annat en omfattande 
skatteskuld, obetalda hyror samt 
skulder till elbolag och till en kon-
ferensarrangör. Dynamica Stock-

2007 2008

Logopedbyrån 
Dynamica AB 

registreras

Vårdval Logopedi 
införs i  

Stockholm

Företaget har som 
mest 80 anställda 

logopeder

2017
Våren

Bolaget delas i två delar:   
Dynamica Stockholm AB 

och Dynamica Sweden AB

Personal i Dynamica  
Sweden & Vårdavtal i  
Dynamica Stockholm

2017
Hösten
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LOGOPEDBYRÅN DYNAMICA STOCKHOLM 
AB HAR PÅBÖRJAT EN REKONSTRUKTION

aktuellt

holm har också blivit stämda av ett 
fastighetsbolag på grund av obe-
talda hyror. En tredskodom mot 
Dynamica Stockholm i juni 2018 
innebar att man 1  ) anmodades att 
genast avflytta från lokalerna eller 
riskera att bli avhyst, 2  ) att Dyna-
mica ska betala skulder och räntor 
på totalt omkring 90 000 kronor till 
fastighetsbolaget och 3  ) att Dyna-
mica ska ersätta motparten för rät-
tegångskostnader på 26 550 kronor. 
I en tredskodom dömer man till den 
ena partens fördel, i detta fall för att 
representant för Dynamica Stock-
holm förelagts att inkomma med 
skriftligt svaromål men inte hörts 
av. Dynamica Stockholm har även 
en låneskuld till Euro Finans, till 
vilka man har sålt sina fakturor vad 
gäller kundfordringar hos lands-
tinget till en hög räntekostnad. 
Under våren framkom det också 
att Dynamicas avsättningar till de 
anställdas tjänstepension har varit 
felaktiga under det senaste året. 

Hur har situationen uppstått?

Orsakerna till Dynamicas ekono-
miska svårigheter är investeringar 
som inte föll ut som planerat, admi-
nistrativa brister och för höga 
lönekostnader i förhållande till 

intäkterna. Man startade nya mot-
tagningar men beläggningen per 
mottagning var för låg för att täcka 
företagets utgifter. Man sade upp 
en bokföringskonsult och började 
sköta bokföringen i både Dynamica 
Stockholm och Dynamica Sweden 
med egen personal, som dock sak-
nade kompetens för uppdraget. 

Åtgärder och nuläge

För att komma tillrätta med situa-
tionen har Dynamica Stockholm 
lagt ner tre mottagningar, anställt 
en redovisningskonsult och anlitat 
externa rådgivare. Rekonstruk-
tion av Dynamica Stockholm AB 
inleddes i oktober 2018. Vidtagna 
och planerade åtgärder beräknas 
ge positivt resultat under 2019. 
Under rekonstruktionen ska också 
återbetalningen av de kvarvarande 
skulderna hanteras, enligt Sofia 
Uddeholt, som operativt leder före-
taget sedan mitten av augusti. 

Enligt Ackordscentralen (  30 
oktober 2018  ) har Dynamica Stock-
holm kommit långt i sina åtgärder 
på kort tid, men den ekonomiska 
styrningen behöver förbättras 
ytterligare. Dynamica har inget 
kollektivavtal och företaget behö-
ver se över sin lönemodell för samt-

liga anställda. Man diskuterar 
att minska lokaler och att even-
tuellt stänga ytterligare mot-
tagningar. Företaget ska också 
säkerställa avsättningar till 
anställdas tjänstepensioner och 
reda ut anställdas eventuella 
fordringar för tiden före rekon-
struktionen. Dynamica tar 
delvis del av den statliga lönega-
rantin.

– Det vi gör är att starta om med 
16 mottagningar och omkring 65 
anställda, en slimmad verksam-
het. Ersättningarna i vårdva-
let har höjts under 2018, vilket 
påverkar möjligheterna framåt, 
även om det fortfarande behövs 
ytterligare höjningar av ersätt-
ningarna, säger Sofia Uddeholt. 

Landstinget kräver ägar-
förändring

I dokumentationen från Ack-
ordscentralen framkommer 
det att HSF kräver en ägarför-
ändring för att vårdvalsavtalet 
inte ska sägas upp efter avslutad 
företagsrekonstruktion. VD Åsa 
Ylipää har enligt uppgift medde-
lat att hon är beredd att överlåta 
sina aktier för att rädda Dyna-
micas verksamhet. Ylipää är 
sjukskriven och har inte kunnat 
nås för en kommentar vid tid-
punkten för pressläggning. 

Signe Tonér
Källor: offentliga handlingar från Ackordscen-
tralen, Attunda tingsrätt och Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. 

HSF skickar varnings-
brev till Dynamica 

Stockholm AB

Rekonstruktion av 
Dynamica Stockholm 

AB inleds.

2017
 Slutet

Företagets VD 
skickar en skri-

velse till HSF

2018
Oktober

En tredskodom 
faller mot Dyna-
mica Stockholm

2018
Juni

2018
Maj

2018
Juli

Dynamica 
Sweden försätts 

i konkurs

Personal i Dynamica  
Sweden & Vårdavtal i  
Dynamica Stockholm
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Kommentarer från förvaltning och politiker 
angående Logopedbyrån Dynamica
Varför fick Logopedbyrån 
Dynamica behålla sitt vård-
valsavtal trots omfattande 
ekonomiska problem och 
upprepade varningar från 
Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen ( HSF )?

– Vi ska ha höga krav på såväl vård-
kvalitet som ekonomisk redlighet 
hos våra vårdgivare. Varningar är 
till för att ge vårdgivare en chans 
att bättra sig men om så inte 
sker ska avtal sägas upp. Denna 
hantering sköts av vår förvaltning, 
säger Anna Starbrink ( L ), hälso- 

och sjukvårdslandstingsråd med 
ansvar för övergripande hälso- och 
sjukvårdsfrågor i Stockholms läns 
landsting.

Dynamica har inte bedrivit dålig 
vård. Om hälso- och sjukvårdsför-
valtningen hade fått indikationer 
på att vården inte hållit måttet, 
skulle vårdvalsavtalet ha sagts upp 
betydligt snabbare.

– Förvaltningen har skickat totalt 
tre varningsbrev till Dynamica. En 
del av problemen som vi påtalade 
åtgärdades, dock inte allt. Vi såg 
att vårdgivaren genomförde en del 
förändringar, vilket gjorde att för-

valtningen hade ett visst mått av 
tålamod, säger Anna Ingmanson. 
avdelningschef på avdelningen för 
närsjukvård, HSF, Stockholms läns 
landsting.

Ingmanson beskriver likväl 
den uppkomna situationen som 
mycket allvarlig. 

– Läget är akut. Vi har gett före-
taget upprepade chanser att 
komma igen, men vårdgivaren 
har inte haft koll på läget och från 
HSF:s sida är förtroendet för vård-
givaren kört i botten.

Signe Tonér

aktuellt

Under två dagar i september 
ordnade Slof utbildningsdagar i 
Stockholm med dr. Susan Ebbels 
från Moor house school i England. 
Namnkunniga Ebbels ledde den 
ena dagen ett seminarium på 
temat evidensbaserade insatser 
för skolelever med språkstör-
ning ( DLD ) för 45 logopeder. 
Den andra dagen ordnades en 
workshop i behandlingsmetoden 
Shape-coding som dr Ebbels har 
utarbetat. Hilary Nicoll, en mycket 
erfaren lärare från Moor house 
school assisterade och föreläste 
under workshopen. 

På den första dagens semina-
rium fick deltagarna ta del av 
aktuell forskning inom området. 
Tydliga grafiska modeller gav med 
information om de studerade 
insatsernas effektivitet, eller bevi-
sade ineffektivitet. Ebbels före-
språkade starkt att logopederna 
ska utvärdera sitt eget arbete då 

Evidensseminarium och workshop 
med dr Susan Ebbels i Stockholm

de genomför insatser som inte 
är utvärderat i forskning, och hon 
erbjöd även modeller för hur det 
skulle kunna gå till. Under dagen 
erbjöds rikligt med tillfällen för del-
tagarna att diskutera sinsemellan 
hur de arbetar, varför logopeder 
väljer de arbetssätt de använder 
och vilket stöd i forskning de lutar 
sig mot. Ebbels lyfte även den 
intressanta diskussionen om hur 
logopeder kan göra mest nytta 
med sina insatser och kompetens. 
Förenklat uttryckt, ska logopeder 
jobba med de barn och elever som 
kan komma längst med insatserna 

eller de som inte kan komma 
vidare alls utan logopediska insat-
ser? Susan Ebbels förespråkade 
den senare gruppen. 

I den andra dagens workshop 
fick deltagarna stegvis lära sig 
metoden shape-coding där Susan 
Ebbels till stor del översatt exem-
plen till svenska. Dagen var fylld 
av samtal, grupparbeten och 
exempel på upplägg för övningar 
med barn och elever i olika åldrar. 
Intresset och engagemanget var 
stort och många av deltagarna 
hoppas på en svensk version av 
metoden med allt vad det kan 
innebära. Som en fortsättning på 
arbetet med shape-coding ska-
pade workshopens deltagare en 
digital samarbetsyta för att kunna 
inspirera varandra i deras fortsatta 
arbete med metoden. 

Elin Jälmbrant
kursansvarig

BILD: ELIN JÄLMBRANT

Dr Susan Ebbels leder seminarium
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Två nya specialistlogopeder !

Margareta  
Gonzàlez Lindh
Logoped på Gävle sjukhus 
samt doktorand vid institu-
tionen för neurovetenskap, 
Uppsala universitet. Specialist 
inom huvudområdet sväljning 
med inriktning diagnostik och 
intervention. 

1 Jag ser det som ett sätt att visa 
min kliniska kompetens för pa-
tienter, olika samarbetspartners 

och chefer men också för att stärka 
mitt fokusområde dysfagi inom vår yr-
keskår. Jag brinner för att skapa broar 

mellan klinik och forskning. Genom att 
vara både forskare och specialist hop-
pas jag ha trovärdighet bland kolle-
gorna ”på golvet” och arbeta för att nya 
evidensbaserade behandlingsmetoder 
blir tillgängliga.

2 Jag visste att jag hade de kli-
niska meriter som krävdes men 
eftersom jag inte har skrivit en 

masteruppsats behövde jag vänta tills 
min halvtidskontroll var avklarad för att 
visa mina vetenskapliga färdigheter.

3 I nuläget kommer inte mina 
arbetsuppgifter att förändras. 
Jag är sektionsledare för neu-

rosektionen inom logopedenheten, 
Gävleborg. I den rollen är jag bollplank 
till min närmaste chef tillsammans 

med övriga sektionsledare. Jag fung-
erar också vid behov som mentor till 
yngre kollegor. I ett längre perspektiv 
skulle jag gärna arbeta med att ta fram 
kompetensstegar för logopeder ( ad 
modum Storbritannien och Australien ) 
och utveckla interventioner.

Marika Habbe
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, Resurscenter tal och 
språk. Specialist inom huvud-
området språk med inriktning 
språk-, läs- och skrivsvårigheter 
i skolåldern.

1 I mitt nuvarande arbete krävs 
lång och bred erfarenhet av barn-
logopedi och specialistkunskaper 

relaterade till skolverksamhet efter-
som vi bland annat har i uppgift att 
handleda och utbilda skolpersonal och 

elevhälsopersonal. Jag blev intresserad 
av att ansöka  om specialistbevis inom 
detta fält som växer sig allt större i takt 
med att antalet skollogopeder blir fler 
och där jag kan bidra med kunskap 
och erfarenhet. Specialiseringen gav 
möjlighet att sammanfatta det jag lärt 
mig genom åren. 2 Genom åren har jag funderat allt 

mer på hur logopedens medicin-
ska kompetens kan komplettera 

lärarnas pedagogiska kunskap på ett 
sätt som blir gynnsamt för barn och 
elever i språklig sårbarhet. Jag har haft 
en drivkraft att lära mig mer om hur 
svårigheter med språk, läsning, skriv-
ning och matematik ter sig i skolåldern 
och hur man kan kartlägga och stödja 
de förmågorna i klassrumsmiljön. Jag 
har bland annat gått kursen språkliga 
problem i skolåldern i Lund och har 
skrivit en masteruppsats om logope-
ders och pedagogers samarbete kring 
skolelever. När jag sammanställde 
mina meriter insåg jag att jag hade det 
mesta som behövdes för en specialist-
ansökan. 

3 
Arbetet på Resurscenter tal och 
språk är ett specialistuppdrag 
i sig eftersom vi förväntas hålla 

oss à jour med forskning och vara sak-
kunniga gentemot skolor och andra 
myndigheter. Jag har också ett upp-
drag som ledningsansvarig logoped 
där jag bistår med sakkunskap och 
bidrar till att logopederna på SPSM:s 
specialskolor och resurscenter har 
tillgång till ett medicinskt ledningssys-
tem och adekvata resurser för testning 
och insatser för skolelever. En förhopp-
ning är att det i framtiden inrättas 
specialisttjänster både inom SPSM och 
inom andra verksamheter med fokus 
på elever med funktionsnedsättning. 
Det vore bra att få mer tid att handleda 
studenter och kollegor och att utveckla 
mitt område. Ju fler logopeder som 
anställs inom skolan, desto viktigare 
blir det att utarbeta arbetsmetoder 
och rutiner för att verka som logoped i 
skolmiljön. 

I oktober utökades gruppen logopeder med specialistbevis via Svenska Logopedförbundet till 12 
personer. Vi gratulerar de nybakade specialisterna Margareta Gonzàlez Lindh och Marika Habbe! 
1. Varför valde du att ansöka om specialistbevis ? 2. Hur såg din väg till specialisering ut ? 3. Vad innebär 
specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter ?

All information om specialistansökan 
finns på Slofs hemsida. 

BILD: PRIVAT

BILD: SIGNE TONÉR

specialist
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För första gången i Sverige 
har språklig förmåga på två 
språk hos flerspråkiga barn 
undersökts i stor skala. I sin 
avhandling har lingvisten 
Josefin Lindgren fokuserat 
på berättarförmåga hos 4-6-
åriga barn i Sverige som för-
utom svenska också talar tur-
kiska respektive tyska. Även 
enspråkiga barn i samma 
ålder ingår i studien.

Berättande och flerspråkighet

Både narrativ förmåga och fler-
språkig utveckling är områden 
som logopeder kommer i kontakt 
med i det kliniska arbetet med 
förskole- och skolbarn. I bedöm-
ning av berättarförmåga visar sig 
språklig kompetens på olika nivåer, 
såväl ordförrådsutveckling, gram-
matisk utveckling och pragmatisk 
förmåga. Att kunna berätta en fik-
tiv historia är en viktig kompetens 
i skolsammanhang. Samtidigt är 
vi logopeder medvetna om att fler-
språkiga barns språkutveckling 
inte går att bedöma på samma sätt 
som enspråkigas.

Deltagare och material
Josefin undersökte berättarför-
måga och ordförråd hos 72 ensprå-
kiga barn, 46 svensk-tysktalande 
barn och 48 svensk-turkisktalande 
barn. Berättande till bildsekven-
ser eliciterades med Multilingual 
Assessment Instrument for Narra-
tives ( MAIN ), och Edmonton Nar-
rative Norms Instrument ( ENNI ). 
Dessutom användes ordförråds-
testet Cross-linguistic Lexical 
Tasks ( CLT ), som är anpassat till 

olika språk. Både CLT och MAIN 
har utvecklats av internationella 
forskargrupper med fokus på fler-
språkighet och språkstörning ( se 
bi-sli.org ). Verbal produktion i CLT 
jämfördes med antalet olika ord i 
berättelserna. Barnen fick också 
svara på förståelsefrågor om berät-
telserna i MAIN. 

Tydlig skillnad på förståelse 
och produktion
Barnens förståelse för berättel-
sernas struktur var relativt hög 
redan vid 4 år och utvecklades 
ännu mer fram till 6 år. Förmågan 
att själv berätta var däremot inte 
alls lika utvecklad vid 6 års ålder. 
Få berättelser innehöll kompletta 
episoder där alla delkomponen-
ter nämndes ( mål-försök-resultat ). 
Barnens berättelser känneteckna-
des i hög grad av bildbeskrivning; 
de uttryckte sällan karaktärernas 
målinriktade beteende explicit. De 
svensk-turkiska barnen fick överlag 
lägre resultat när det gäller berät-
telsens övergripande struktur vid 
berättande på svenska jämfört med 
de andra grupperna. Det berodde 
på att deras berättelser innehöll 
färre kärnkomponenter. Barnen i 
alla grupper introducerade karak-
tärer korrekt – med indefinita 
nominalfraser istället för definita 
nominalfraser eller pronomen – i 
högre grad vid berättande till MAIN 
än när de berättade till ENNI.  

Ordförrådsutveckling
Ordförrådet utvecklades mest mel-
lan 5 och 6 års ålder i alla grupper. 
Överlag sågs en tydligare åldersut-
veckling för svenska än för tyska 

och turkiska. Gällande tyska och 
turkiska var den individuella varia-
tionen stor. Generellt visade sig ord-
förrådsutvecklingen på turkiska 
plana ut fram till 6 års ålder, medan 
ordförrådet på svenska utveckla-
des mer; ett förväntat resultat av 
åldersutveckling och ökad expo-
nering. De svensk-tyska barnen 
visade en preferens för svenska och 
deras resultat på svenska liknar de 
enspråkigas resultat. De fick även 
bättre resultat på svenska än på 
tyska. De svensk-turkiska barnen 
hade generellt lägre resultat än 
barnen i de andra grupperna. På 
svenska visade barnen mycket låga 
resultat på ordförrådstestet CLT. 
Ett begränsat ordförråd bidrar till 
att barnen i denna grupp ibland inte 
kan uttrycka händelser på ett för-
ståeligt sätt, trots att de har förstått 

Avhandling om berättarförmåga hos en- och flerspråkiga barn

Berättarförmåga hos 72 enspråkiga barn och totalt 94 tvåspråkiga barn har undersökts i avhandling
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språk

Avhandling om berättarförmåga hos en- och flerspråkiga barn
berättelsen.  På detta sätt påverkar 
språklig behärskning förmågan att 
berätta. Samtidigt tyder resultaten 
på att man inte kan använda bar-
nets berättelse som indikation på 
huruvida barnet har förstått det 
övergripande innehållet.

Vad beror skillnaderna på ?
Som tänkbar förklaring förutom 
olika grad av exponering anför 
Josefin gruppernas olika samman-
sättning gällande socioekonomisk 
status. Föräldrarna i den svensk-
tyska gruppen har högre utbild-
ning, vilket brukar gynna barnens 
språktillägnande, särskilt ordför-
rådet. De tysk-svenska barnen kan 
också dra nytta av att svenska och 
tyska har många ord ( kognater ) 
som liknar varandra, vilket i sin 
tur kan kompensera för att de tysk-

svenska barnen sammanlagt får 
mindre exponering för tyska än de 
turkisk-svenska barnen får för tur-
kiska.

Logopedisk relevans
Skillnaderna mellan de flersprå-
kiga grupperna påminner oss 
om att se varje flerspråkigt barn 
individuellt och göra en helhets-
bedömning av barnets språkliga 
utveckling och omgivning. Det är 
inte meningsfullt att jämföra alla 
flerspråkiga med alla enspråkiga. 
Vi menar att ”flerspråkiga” norme-
ringar eller åldersreferenser inte 
kan finnas, utan att dessa bara gäl-
ler de barn med den aktuella språk-
kombinationen som har testats i ett 
visst geografiskt område.

Vid utredning av flerspråkiga 
barn hos logoped behövs en bedöm-
ning på båda språken, men test-
resultaten måste användas med 
försiktighet och snarare som en 
ledtråd än som direkt underlag 
för diagnossättning. Gott om tid 
för bedömning med olika mate-
rial är en förutsättning för att få 
en helhetsbild. Att ta hänsyn till 
barnets exponering för båda språ-
ken i anamnesen, både gällande 
tid, omfattning och kvalitet, är 
grundläggande i bedömning och 
diagnostik. En annan byggsten är 
naturligtvis hur barnet tillgodo-
gör sig eventuell diagnostiserande 
behandling. När det gäller test-
material kan förståelsefrågorna i 
MAIN fungera som ett komplement 
till bedömning av språkförståelse 
med andra tester. 

Fler studier inom BiLI-TAS-
projektet
Inom ramen för det övergripande 
projektet genomförs också longi-
tudinella studier samt en mindre 
studie på barn med språkstörning. 
Även studier med arabisktalande 
barn ingår i projektet. Resultaten 
kommer att publiceras under nästa 
år och vi väntar med spänning på 
dessa!

Sibylle Dillström    
Logoped och Fil dr
Talkliniken, Danderyds Sjukhus   

Linnéa Öberg
Logoped och doktorand
Institutionen för lingvistik och filologi, 
Uppsala universitet     

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., 
Välimaa, T., Balčiūnienė, I., Bohnacker, U., Walters, 
J. (2012). Multilingual Assessment Instrument for 
Narratives (MAIN). Berlin: ZAS.

Haman, E., Luniewska, M., & Pomiechowska, B. 
(2015). Designing Cross-Linguistic Lexical Tasks 
(CLTs) for Bilingual Preschool Children. I S. Armon-
Lotem, J. de Jong, & N. Meir (Red.), Assessing 
Multilingual Children: Disentangling Bilingualism 
from Language Impairment (s. 196–239). Bristol: 
Multilingual Matters.

Lindgren, J. (2018). Developing narrative competen-
ce: Swedish, Swedish-German and Swedish-Turkish 
children aged 4–6. (Studia Linguistica Upsaliensia, 
19). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Schneider, P., Dubé, R. V., & Hayward, D. (2005). The 
Edmonton Narrative Norms Instrument. 

Josefin Lindgren är för 
närvarande postdoktor vid 
forskningsinstitutet Leibniz-
Zentrum Allgemeine Sprach-
wissenschaft i Berlin. 

BILD: PIXABAY

BILD: RIMA HADDAD

Berättarförmåga hos 72 enspråkiga barn och totalt 94 tvåspråkiga barn har undersökts i avhandling
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student

Årets Logopedstudentdagar md 
temat ”Logopeden i tiden” gick av 
stapeln i Linköping 12-14 oktober. 

Helgen inleddes med mingel 
och en del lekar men framför 
allt årsmöte! En ny styrelse 
valdes in i Svenska Logoped-
förbundets studensektion 
(Sloss) och vi är övertygade 
om att de kommer få ett 
fantastiskt kul år framför 
sig, fyllt med en massa roligt 
engagemang! 

Temat för årets logopedstudent-
dagar var ”Logopeden i tiden”. 
Med detta tema ville vi lyfta hur 
logopedin har förändrats och 
utvecklats under åren, och också 
få höra visioner om vart den är på 
väg. Lördagens första föreläsare 
var Per Nilson som berättade om 
patientperspektivet och ett liv 
utan stämband. Han erbjöd sig 
också att fungera som mellanakt 
och spelade sin saxofon inför en 
jublande publik. 

Christina Samuelsson pratade 
om sin forskning och om kommu-
nikationsstödjande appar i samtal 
med personer med demens. Själv-
klart var både Slof och SRAT på 
plats i form av Ulrika Guldstrand 
och Henrik Sjösten, som berättade 
hur logopedin har sett ut och hur 
den kan komma att se ut i fram-
tiden. En annan föreläsare som 
fokuserade på hur den framtida 
skollogopedin kan utvecklas var 
Julia Andersson, även känd som  
@logopedjulia på instagram. 
Torunn Liljegren från Logoped-
kontakt Väst höll en spännande 
föreläsning om talmotoriska svå-
righeter.Dagens sista föreläsare 
var Eva-Kristina Salameh som 
gav oss studenter en spännande 
inblick i hur det var att vara logo-
pedstudent förr i tiden och börja 

jobba med flerspråkighet när 
detta var alldeles nytt. Vi i styrelsen 
vill tacka alla föreläsare så hjärtligt 
mycket för att ni var med och för-
gyllde vår dag.

Hur avslutar man då en dag med 
föreläsare från hela Sverige som 
pratat om allt från löneavtal, hur 
det är att vissla utan stämband 
och om vikten av att tänka utanför 
lådan på jobbet? Jo med en sitt-

LOGOPEDSTUDENTDAGARNA 2018
ning såklart. Vi var nog alla något 
slitna när det bar sig iväg hemåt 
dagen efter, oavsett om det var 
med tåg, buss eller flyg, då vi njutit 
av en afton fylld med sång, god 
mat, dans och spex. Nu tackar vi i 
Sloss styrelse 2017/2018 för oss och 
lämnar med trygga händer över till 
Sloss styrelse 2018/2019!

Sara Jansson

Övre vänster: Ulrika Guldstrand och Henrik Sjösten. Övre höger: Julia Andersson  
Mitten höger: Logopedstudenter på sittning. Nedre: Nya och gamla styrelseledamöter 

ALLA BILDER: PRIVAT
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Forskning om språklig påverkan 
hos personer med hjärntumör
Förra året disputerade Malin 
Antonsson vid Sahlgrenska 
akademin med en avhandling 
vars övergripande syfte var 
att undersöka språkförmågan 
hos personer med låggradiga 
gliom, en typ av långsamt 
växande hjärntumör, i rela-
tion till kirurgisk behandling. 
Antonssons forskning bidrar 
med kunskap om en patient-
grupp som det forskas relativt 
lite på jämfört med forskning 
om afasi efter stroke.

På Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, liksom på flera andra sjuk-
hus i Sverige, erbjuds patienter som 
bedöms ha en tumör i ett ”språkom-
råde” att operas med vakenkirurgi. 
Då testar man språket under opera-
tionen. Malins studier visade dock 
att vissa av deltagarna, där man 
bedömt att tumören låg utanför ett 
språkligt område och som därmed 
inte erbjöds vakenkirurgi, också 
fick en språklig påverkan efter ope-
rationen. 

Många tidigare studier har visat att 
den språkliga organisationen i hjär-
nan varierar från person till person 
och att variationen är större hos 
individer med en långsamt växande 
hjärntumör eftersom tumörtillväx-
ten påverkar språkliga nätverk. Det 
kan alltså vara svårt att förutsäga 
vilka som riskerar att få en språk-
påverkan. 

– Nästan tre fjärdedelar av patien-
terna med vänstersidiga tumörer 
fick en språklig påverkan tidigt 
efter kirurgin. Därför anser jag att 
samtliga patienter med vänstersi-
diga tumörer ska genomgå språklig 
bedömning före och efter opera-
tion, inte bara de som väljs ut till 
vakenkirurgi, säger Malin Antons-
son. 

Ett annat viktigt fynd var att 
många patienter återfick en nor-
mal språkförmåga tre månader 
efter operationen, trots att de fick 
afasi direkt efter operationen. I 
avhandlingen finns även en delstu-
die där Antonsson har genomfört 
en normering av testet Bedömning 

av subtila språkstörningar ( BeSS ). 
Dessutom har Malin, tillsammans 
med doktorand Charlotte Johans-
son, undersökt hur olika aspekter 
av skrivprocessen påverkas hos 
patienter med låggradiga gliom. 

Malin hade funderat på fors-
karutbildning redan tidigt under 
logopedutbildningen och kas-
tade sig in i sitt doktorandprojekt 
på heltid efter två år av kliniskt 
arbete. Sedan disputationen i 
december 2017 har Malin fortsatt 
med forskning på deltid och hop-
pas kunna fortsätta med studier 
av hur språket påverkas vid hjärn-
tumör. 

– Jag har lärt mig otroligt mycket 
under min forskarutbildning. 
Exempelvis  har jag fått förståelse 
för vad det innebär att bedriva kli-
nisk forskning, att få till all logis-
tik och att vara flexibel för att lösa 
de problem som dyker upp. För 
den som är intresserad av forsk-
ning men är osäker på om man vill 
doktorera, rekommenderar jag att 
man gör ett masterarbete eller ett 
mindre forsknings- och utveck-
lingsprojekt. Till den som börjar 
doktorera är mitt tips att dela sina 
upplevelser av forskarutbildningen 
med andra som befinner sig i 
samma situation, avslutar Malin. 

Signe Tonér

Antonsson, M (2017). Language ability in patients 
with low-grade glioma – detecting signs of subtle 
dysfunction.

Direktlänkar till de senaste årens avhandlingar 
finns på Slofs hemsida!

BILD: PIXABAY

språk
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kommunikation

Under 2017 genomfördes ett 
projekt kring grafisk alter-
nativ och kompletterande 
kommunikation (GAKK) inom 
Habilitering och hjälpmedel i 
Region Skåne. Utgångspunk-
ten var att barnen och deras 
nätverk ska erbjudas likvär-
diga, beprövade och evidens-
baserade insatser. 

Att introducera, komma igång 
med och fortsätta utveckla använ-
dandet av GAKK är ett omfattande 
arbete, inte minst för nätverket 
runt personen med AKK-behov. 
Insatserna behöver individanpas-
sas med hänsyn till barnens och 
nätverkens behov och förutsätt-
ningar, vilket ställer krav på logo-
pedernas kunskap om salutogenes 
och vuxenlärande. 2017 genom-
förde Habilitering och hjälpmedel 
ett FoU-projekt för att inventera, 
beskriva och tydliggöra innehållet i 
befintliga insatser vid introduktion 
och uppföljning av grafisk AKK. 

Samsyn och utvecklingsmöj-
ligheter
Resultaten från en enkät bland 
logopeder inom barn- och ung-
domshabilitering visade att det 
råder samstämmighet kring inne-
hållet i insatserna och om vilken 
slags grafisk AKK man arbetar 
med. Logopederna var också över-
ens vad gällde vikten av att utbilda 
och handleda nätverket och att 
vara modell. Vid val av vokabulär 
framhävdes barnets motivation 
och intressen som utgångspunkt, 
liksom hänsynstagande till kog-

nitiv och språklig nivå. I svaren 
framkom att när användningen av 
grafisk AKK avstannar, beror det 
ofta på faktorer i barnets omgiv-
ning, exempelvis att insatsen är 
otillräckligt förankrad i nätverket. 

Kompetensutveckling
Habiliteringslogopederna önskar 
mer kunskap om hur grafisk AKK 
kan utformas i ett utvecklingsper-
spektiv, till exempel med tanke på 
läs- och skrivutveckling. Man efter-
frågar mer information om aktuell 
forskning, om tekniska hjälpmedel 
och ökad kunskap om övergången 
från enkla till mer avancerade 
AKK-system.

Praktiskt stöd

Logopederna påtalar behov av stöd 
kring val och utformning av grafisk 
AKK, både när det gäller vokabulär 
och typ av grafisk AKK. Stöd kring 

användning och i att vara modell 
vid användning av papperskarta 
och/eller surfplatta och dator efter-
frågas också. Några nämner behov 
av erfarenhetsutbyte och tillgång 
till en exempelbank. 

Vad är nästa steg?
Några förslag på hur man går vidare 
i förbättringsarbetet är bland annat 
att se över befintliga AKK-paket, att 
utveckla en regional exempelbank 
och att logopeder i behov av fördju-
pad kunskap om individuell hand-
ledning vid GAKK ges möjlighet att 
gå AKKtiv kursledarutbildning. 

Eva Alenbratt

Linda Wångmar Lindhagen

FoU-rapport 6/2018. Grafisk AKK för barn. Ett tydlig-
görande av arbetssätt för introduktion och uppfölj-
ning inom barn –och ungdomshabiliteringen

Grafisk AKK för barn 
– utvecklingsarbete i Skåne

BILD: BILDSTÖD.SE
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röst

På de större logoped-
mottagningarna i Hal-
land, det vill säga i Kungs-
backa, Varberg, Falken-
berg och Halmstad har 
man saknat möjlighet 
till studioinspelningar för 
röstpatienter. Man har 
fått nöja sig med enklare 
inspelningsmetoder, vil-
ket i sin tur att medfört 
att inspelningskvaliteten 
inte har varit tillfredsstäl-
lande. 

På nära håll i regionen 
f inns en tillverkare av 
en portabel och smidig 
inspelningsstudio. Pro-
dukten är från början 
utvecklad för musikbran-
schen och inspelning av 
poddradio, men logo-
pederna samverkade 
både med företaget 
och med Medicinsktek-
nisk service på Hallands 
sjukhus för att uppnå 
hygienkrav och för att 
anpassa utrustningen till 
användning både med 
barn och vuxna, med rull-
stolsburna och så vidare. 

Logopederna kan ta 
med inspelningsutrust-
ningen på hjul till mot-
tagningsrummen och 
kan nu genomföra opti-
merade röstinspelningar 
som isolerar alla ljud uti-
från. Dessutom kan man 
nu spara inspelningarna 
direkt i journalen. 

Signe Tonér

Röst hos barn 
med astma
Ny avhandling i logo-
pedi från Åbo Akademi: 
Emma Kallvik disputera-
de tidigare i höstas med 
avhandlingen Risk factors 
för hoarseness and vocal 
symptoms in children. 
Förekomst av heshet 
undersöktes hos en 
grupp barn med astma 
och allergi, en grupp barn 
som vistats i lokaler med 
inomhusluftsproblem 
samt en kontrollgrupp.  
En slutsats är att det kan 
vara viktigt att kontrol-
lera rösten hos barn med 
astma och allergi.  

Ny metod för 
röstkartläggning 
Ny metod för kartlägg-
ning av rösten kan 
förbättra behandlingen 
av röstpatienter. Peter Pa-
bon disputerade vid KTH 
i oktober med avhand-
lingen Mapping invidiual 
voice quality over the 
voice range – the mea-
surement paradigm of 
the Voice Range Profile.  
Avhandlingsresultaten 
visar bland annat att det 
är viktigt att utgå från 
individens egen röst när 
man ska mäta effekterna 
av röstbehandling eller 
fonokirurgi. Pabon har 
utvecklat ett speciellt 
inspelningssystem där 
logoped och patient i re-
altid kan se hur röstegen-
skaper som exempelvis 
pressad eller läckande 
röst varierar med röst-
styrka och tonhöjd. På så 
sätt får man en karta över 
patientens röstbeteende. 
Efter behandling kan 
man göra en ny karta för 
att se om röstbeteendet 
har ändrats.  (KTH)

Bättre röstinspelningar genom 
innovation och samarbete 

Den portabla röstinspelningsstudion som används i Halland

FÖRBÄTTRA  
RÖSTKVALITETEN
FÖREBYGG  
RÖSTPROBLEM
Tips och effektiva 
övningar baserade 
på aktuell forskning 
och modern teknik

Övningarna är också digitalt  
tillgängliga genom bokens QR-koder!

Köp boken på: Bokus • Adlibris • CDON 
Akademibokhandeln eller på logopeditjanst.se

ANNONS

BILD: CECILIA LINDH
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re simet et reium facium quo 
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CELF-4
Omfattande testbatteri med 13 
deltest som mäter olika aspekter 
av språklig förmåga hos barn i 
åldern 5–13 år. Testet mäter även 
verbalt korttidsminne och arbets
minne.

CCC-2
Checklista som används för 
 screening av språksvårigheter   
hos barn i åldern 4–17 år. Check
listan består av 80 påståenden 
som besvaras av någon som 
 känner barnet väl.

TROG-2
Mäter receptiv grammatisk förstå
else hos barn i åldern 4–16 år.   
Testet kräver inga verbala svar, 
utan barnet pekar på den 
stimulus bild som motsvarar  
den lästa meningen.

PPVT-4
Avsett för bedömning av receptiv 
vokabulär hos barn och vuxna i 
åldrarna 2 ½–90 år. Testet gör det 
möjligt att omtesta och att följa en 
individs utveckling över tid.

Sensory Profile 2
Skattningsformulär för barn i 
åldern 0–14 år som ger viktig  
information om barnets senso
riska bearbetning. Skattnings
formuläret finns både digitalt och i 
pappersformat.

WMRS & AWMA-2
WMRS: Digital skattningsskala för 
skol och förskolepersonal. Avsett 
att uppmäta arbetsminnessvårig
heter hos barn och unga. 
AWMA2: Digitalt test som mäter 
verbalt och visuospatialt arbets

minne och korttidsminne hos barn och unga.

Vi tillhandahåller test som kan användas enskilt eller tillsammans vid bedömning 
av språklig förmåga. Här är några exempel:

pearsonassessment.se

  
  

  
  

ANNONS
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Avgiftsreducering 
- för dig som är föräldraledig eller sjukskriven

Du som är föräldraledig kan från den 1 januari 
2019 få reducerad avgift upp till 12 månader. 
Kravet är att du är föräldraledig på heltid under 
minst en månad. Reduceringen om 50 kr/mån 
(beräknat från hel avgift) gäller från att ledighe-
ten startats och meddelats förbundet.

För dig som varit sjukskriven 3 månader på 
heltid, meddelat detta till förbundet, och är 
fortsatt sjukskriven sänks medlemsavgiften 
också 50 kr/månad under resten av sjukskriv-
ningsperioden.

För mer information eller för att meddela förbundet 
om dina omständigheter maila kansli@srat.se

RättVisat tilldelad utmärkelse
Bräcke diakoni har tilldelats utmärkelsen Årets bästa 
idéburna samhällsförbättrare för sitt arbete med 
appen RättVisat - mitt digitala kommunikationspass, 
som underlättar för barn och unga med funktions-
nedsättningar att berätta om sig själva. (Famna.org)

Claes Elfsberg överlämnar diplom och prischeck till Johanna 
Björnhage, som tillsammans med Lina Bjarnegård Carlsson har 
skapat appen RättVisat.

TEMA AUTISM
Pågår någon studie om personer med autismspektrumtillstånd  

inom det logopediska fältet? 

Jobbar du med något spännande projekt som berör  
barn eller vuxna med autismdiagnoser?

Eller vet du någon som vi borde uppmärksamma som  
gör något intressant inom området autism?

2019 kommer Europeiska Logopedidagen att ha tema autismspektrumtillstånd. Därför kommer 
Logopeden att vika årets första nummer till att uppmärksamma forskning och arbeten inom det 

logopediska fältet som berör personer med autismspektrumtillstånd. 

Hör av er till logopeden@logopedforbundet.se med texter, tips eller idéer.

BILD: FAMNA.ORG

aktuellt

Ta chansen att bidra till Logopeden



isovoxmedtech.com

Christoffer Olsson
076-006 30 88
Christoffer@Isovoxmedtech.com
www.Isovoxmedtech.com

IsovoxMedtech

IsovoxMedtech

Uppgradera er klinik innan 31:a Mars 2019 
så får ni ett komplett paket utan extra  kostnad. 
(Mikrofon, engångsskydd, puffskydd,  sladdar, installation & demo).

Pris Erbjudande: 49.000 kr exkl. moms.

Vill ni också ha en portabel 
röst-studio i världsklass?

Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

ANNONS


