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ledare

E uropeiska logopedidagen 6 mars skapades för att uppmärksamma de svårig-
heter våra patienter har, och hur logopeder kan vara till nytta för att i största 
möjliga mån avhjälpa problemen. Temat i år är AKK. 

Att fungerande kommunikation är en nödvändighet är självklart för alla logope-
der. Det är naturligtvis också uppenbart för personer som behöver AKK och för 
deras familjer. Dock är möjligheterna att få de insatser som behövs för att detta ska 
bli riktigt bra ofta mycket begränsade. 

Enligt riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården innebär prioriteringsnivå 1, som 
är den högsta, funktionsnedsättning eller föränd-
ring i en patients liv som medför att det finns ett 
mycket stort behov av insats och att det föreligger 
stora svårigheter att klara vardagen. Det låter 
som en beskrivning av de f lesta av de individer 
vi möter som har behov av AKK i vardagen, och 
som väldigt många individer med rätt till insatser 
från habiliteringen. Prioriteringsordningen utgår 
också från att grundläggande behov prioriteras 
högst. Hur kan det då vara rimligt att personer 

med omfattande och komplexa behov får så lite direkta insatser?

Jag har varken svaret på frågorna eller lösningen på problemet, tyvärr. Det jag vet 
är att vi måste försöka fungera för våra patienter i det där ganska skeva systemet. 
Kanske måste vi tänka i nya banor. Alla verksamheter behöver med jämna mel-
lanrum vara självkritiska och titta på vad de utför. Är det kostnadseffektivt och 
evidensbaserat? Har det kommit nya tekniska möjligheter? Finns det andra som 
har lyckats med någon del där vi kämpar? 

Förbundsmötet beslutade i maj förra året att funktionsnedsättning, och då natur-
ligtvis med ett kommunikationsperspek-
tiv, skulle vara en av förbundets fokus-
frågor. Fokus ska vara att öka medveten-
heten om kommunikation, logopeders 
kompetens och behovet av logopeder 
i kommunal verksamhet, bland annat 
inom LSS-området. För att lyckas med 
detta behöver vi hjälp av alla logopeder. 
Hör av er till styrelsen och berätta, så att 
vi kan använda era goda exempel när vi 
för kårens talan. 

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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5 Nya lokalföreningar
 Medlemmarnas inflytande ökar 

med lokalföreningar. I januari bil-
dades två nya: Slof Jönköpings län 
och Slof Värmland. 

7 Specialister på språk
 Nu har Sverige totalt sex specia-

listlogopeder. De två senaste är 
Sabina Alkass Yousef och Åsa 
Fyrberg Fridlizius. 

8 Dags för högre lön
 Löneförhandling är svårt. Inte minst 

om du är ny logoped inom kommu-
nen. SRAT har samlat några goda 
råd på vägen.

10 Tema: AKK 6 mars
 Årets europeiska logopedidag 

har tema AKK. Läs om hur du kan 
uppmärksamma kommunikation på 
din arbetsplats.

20

15

14

12 Bildstöd i Dalarna 
 Logopeden Hanna Slott Öjenhed 

har spridit bildstöd på bred front i 
Dalarna. Läs och inspireras av hur 
hon har gått tillväga.

14 Stöd i kommunen
 Camilla Kulläng arbetar mot förskolan 

i Västerviks kommun, både på språk-
avdelning och mot all personal.

15 Min AKK-resa
 Kommunikation förändras genom 

hela livet. Följ Polly, Oscar och 
Edvin i deras AKK-resa från första 
orden till skolans kunskapskrav.

20 Blissande skola
 Eleverna på Riksgymnasiet i Göte-

borg vill att få betyg i bliss som en 
kurs i moderna språk.
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FRAMSIDA: EDVIN KUUSK.  FOTO: SIGNE TONÉR.

Signe Tonér Karin Sjögren

Redaktör  Redaktör

Å rets tema för den europeiska 
logopedidagen är alternativ 
och kompletterande kom-

munikation. Därför är AKK det här 
numrets röda tråd. 

Vi börjar hos logopeden Hanna Slott 
Öjenhed som introducerade bildstöd 
på BB i Falun. Nu utformar hon 
bildstöd för hela landstinget. Vidare 
träffar vi Camilla Kulläng som stöt-
tar förskolornas användning av AKK 
för alla barn i Västerås stad. Grund-
skoleeleverna Polly, Oscar och Edvin 
och deras föräldrar berättar om sina 
multimodala kommunikationssätt. 
De blissande gymnasieeleverna i 
Göteborg vill att deras språk ska er-
kännas och bli en nationell språkkurs 
så att de kan få betyg i ämnet. Vi får 
veta mer om hur vuxenhabilitering-
ens arbete med kommunikation kan 
se ut och så lär vi oss hur bildstöd 
kan användas vid kommunikation 
med personer som har afasi eller 
demenssjukdom. 

Kommunikation har ingen ålder. 
Som logopeder är det vår plikt att stå 
upp för människors rätt att göra sig 
hörda. Gamla som unga.

AKK genom 
hela livet
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ANNONS

www.hogrefe.se

Den svenska versionen av den fjärde utgåvan av det välkända språktestet The New Reynell Developmental 
Language Scales (NRDLS) är avsett för bedömning av barn i åldrarna 2 till 7 år. Testet är översatt, anpassat 
och normerat i Sverige under åren 2014–2016 av Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet, 
Lisen Kjellmer vid Karolinska institutet och Kristina Hansson vid Lunds universitet. 

NRDLS består av två delar: Förståelse som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och 
Produktion som fokuserar på barnets språkproduktion. 

En viktig nyhet i NRDLS är tilläggsmanualen ”Vägledning för bedömning av språk hos barn som är 
flerspråkiga” (eng. Multilingual Toolkit). Vägledningen är ett värdefullt komplement till testet och 
rekommenderas till alla testanvändare som använder NRDLS för utredning av flerspråkiga barn. 

The New Reynell Developmental 
Language Scales – NRDLS

NYHET!
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2018 har just börjat, 
men redan har två nya 
lokalföreningar bildats 
inom Logopedförbun-
det.

Slof Värmland bildades den 
17 januari. Styrelsen består 
av Ann-Christine Ivarsson, 
Christine Kalerud, Agnes 
Lötvall, Elisabeth Miske, 
Rickard Paulsson och Ellen 
Sirén. I länet finns redan en 
arbetsgrupp för samverkan 

mellan logopeder i kommun 
och landsting och den fortsät-
ter nu i Slof Värmlands regi. 
Föreningen planerar också 
att bjuda in förhandlare från 
SRAT för information om 
pensionsfrågor.

Bred representation
18 januari bildades ytterligare 
en lokalförening - Slof Jönkö-
pings län. Mattias Torell och 
Henrik Sjösten från SRAT 
informerade om grunderna i 

fackligt arbete och lönerevisi-
on och bistod vid val av styrelse 
och fastställande av stadgar. 
Ett 20-tal medlemmar hade 
slutit upp och både region och 
kommun blev representerade i 
styrelsen, som består av Johan 
Svenbe (ordförande), Malin 
Skogberg, Åse Nylander, Ida 
Thormeyer, Karina Sjöndin 
Kall och Anna Aronsson. 

SIGNE TONÉR

Barndysfagi-
kurs med Slof

DR. Kelly Weir, forskare 
och logoped från Austra-
lien, kommer till Stockholm 
och ger en kurs i barndys-
fagi 4-5 juni. Dr Wier driver 
flera forskningsprojekt inom 
pediatrisk dysfagi, allt från 
bedömning med FUS och 
cervikal auskultation till 
behandling på vårdavdelning 
eller orofaryngeal dysfagi vid 
cerebral pares. Det finns en 
stor efterfrågan på fortbild-
ning inom området barndys-
fagi och vi hoppas att många 
logopeder anmäler sig till 
kursen. Anmälan och mer 
information finns på Logo-
pedförbundets hemsida.    

Evidens och 
språkstörning

SLOF välkomnar dr Susan 
Ebbels till Stockholm 13-14 
september. Det blir både fö-
reläsning om språkstörning 
och evidens, och workshop 
(med begränsat antal plat-
ser) i behandlingsmetoden 
Shape Coding.  Kursen 
syftar till att öka kunskapsni-
vån och ge praktiska verktyg 
för behandling av framför allt 
yngre skolbarn. Så knacka 
på hos chefen och fråga om 
det inte är dags för kompe-
tenshöjning! Anmälan och 
mer information finns på Lo-
gopedförbundets hemsida.

Tillökning i Slof-familjen
Slof Jönköpings läns uppstartsmöte den 18 januari lade grunden till en ny förening.

FOTO: HENRIK SJÖSTEN

FRÅN och med den 1 januari 
2018 gäller nya regler för hur 
man ska göra för att lämna 
klagomål eller synpunkter på 
vården. Patienter och anhöriga 
ska nu i första hand vända sig 
till den verksamhet som ansva-
rat för vården. Verksamheten 
ska bekräfta att de tagit emot 
klagomålet och bör lämna ett 
svar inom fyra veckor, som ska 
innehålla en förklaring till vad 

som har hänt och formuleras 
så att det är lätt för patienten 
att förstå.  

PATIENTER och närstå-
ende kan även ta hjälp av 
Patientnämnden som finns i 
alla landsting och regioner. 
Patientnämnderna utreder inte 
klagomål, men kan vara en länk 
mellan patienten och vården. 

SOCIALSTYRELSEN

SOCIALSTYRELSEN och 
eHälsomyndigheten har 
gemensamt tagit fram en web-
baserad utbildning om digital 
verksamhetsutveckling. Inom 
såväl hälso- och sjukvård som 
socialtjänsten finns ett stort 
behov av juridiskt stöd kring 
frågor om vad som gäller för 
journaler och personakter.
– Vi vill inspirera till att arbeta 
med e-hälsa och digitalisering 

hos landsting, kommuner och 
privata vårdgivare och visa 
hur e-hälsa kan öka kvaliteten 
i vården. Bland annat ger vi 
exempel på digital verksam-
hetsutveckling inklusive fiktiva 
dramatiserade patientfall, sä-
ger Evamaria Nerell, utredare 
på Socialstyrelsen.

DET digitala stödet hittar du 
på: https://div.socialstyrelsen.
se

SIGNE TONÉR

Ny regel för klagomål Stöd för e-hälsa
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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 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.

Mjuk, slät, kort och sammanhål-
lande, 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.

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, 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 
gaffel. 
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 gaffel. 
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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Sedan oktober 2017 
har vi ytterligare två 
specialister inom 
logopedi, nämligen 
Åsa Fyrberg Fridlizius, 
Regionhabiliteringen, 
Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset och 
Sabina Alkass Yousef, 
Talkliniken Danderyds 
sjukhus. 

Åsa är specialiserad inom 
huvudområdet Språk, med 
inriktning kommunikations-
störning hos barn och ungdo-
mar med förvärvad hjärnska-
da. Hon är nyligen disputerad 
vid institutionen för tillämpad 
informationsteknologi. Läs 
mer om hennes arbete i förra 
numret av Logopeden, nr 4 
2017. Avhandlingen”Acquired 
brain injury in children and 
adolescents: Investigating 
assessments of communicative 

participation in daily life si-
tuations” hittas  på Göteborgs 
universitets forskningsportal 
GUPEA. 

Flerspråkighet
Sabina är också specialist inom 
språk, men med inriktning 
språkstörning hos flerspråkiga 
barn. Nedan kan du läsa mer 
om hennes resa mot en spe-

cialisering i logopedi.

Ansök du med!
Ansökningar om att bli spe-
cialistlogoped inkommer fort-
löpande till Slof.  Information 
om hur du ansöker om att bli 
specialist hittar du på Svenska 
Logopedförbundets hemsida. 

SLOF

aktuellt

– Intresset väcktes på Söder-
tälje sjukhus där jag främst 
arbetade med f lerspråkiga 
barn och ungdomar. Jag fun-
derade ofta om jag hade gjort 
tillräckligt och om testresulta-
ten var tillförlitliga. Frågorna 
som ständigt dök upp ledde 
till att jag fördjupade mig i 
ämnet genom att skriva en 
masteruppsats med f lersprå-
kighet som fokus. 

HUR GICK SPECIALISE-
RINGSPROCESSEN TILL?
– För min del gick det väldigt 
fort. Jag jobbade ett år efter 
examen, började därefter att 
läsa masterprogrammet sam-

tidigt som jag arbetade heltid, 
bland annat med att starta ett 
f lerspråkighetscenter på Sö-
dertälje sjukhus. När jag hade 
arbetat i fem år skickade jag in 
min ansökan med mina meriter 
och fick mitt specialistbevis. 

VAD BETYDER SPECIALI-
SERINGEN FÖR DIG?
– Jag behöver hålla mig upp-
daterad inom ämnet och jag 
vill fungera som bollplank och 
stöd till kollegor. Jag hoppas 
också att min specialisering 
och mitt stora intresse för 
f lerspråkighet smittar av sig 
så att f lera logopeder vill jobba 
med det. 

VAR OCH MED VAD JOB-
BAR DU IDAG?
– Jag arbetar på Talkliniken 
på Danderyds sjukhus och 
fungerar som sammankal-
lande till samverkansmöten 
kring f lerspråkighetsfrågor. 
Vi håller bland annat fö-
reläsningar för tolkar och 
utvecklar och utvärderar ett 
utredningsförfarande, som 
jag också har presenterat på 
nationell konferens i logopedi. 
Under nästa år kommer jag 
att vikariera som enhetschef. 

Signe Tonér

Nya specialistlogopeder

Åsa Fyrberg Fridlizius
FOTO: GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sabina Alkass Yousef
FOTO: IRMELI PERONIUS

Flyttat? Bytt jobb?

OM du har bytt efternamn, 
e-postadress, bostads-
adress eller arbetsgivare 
behöver du själv meddela 
Slof detta. Det är viktigt för 
att förbundet ska kunna nå 
ut med information och för 
att få en så god överblick 
som möjligt över logoped-
kårens sammansättning. Du 
ändrar dina uppgifter själv 
på Min sida (srat.se) eller 
genom att kontakta  
Susanne.Ronngren@srat.se.

Rättelse 1

DET blev fel i häftningen av 
sidorna i nr 4 2017. Det led-
de till att många medlemmar 
i främst Bromma och Solna 
fick sidorna i fel ordning. 
Råkade du ut för detta och 
önskar en ny tidning, hör av 
dig till oss på logopeden@
logopedforbundet.se

Rättelse 2

I förra numrets innehålls-
förteckning smög det sig in 
ett fel. Datateket i Lund som 
bidrar med apprecensioner 
även i detta nummer heter 
just Datateket och inget 
annat. 

SPECIALISTLOGOPED SABINA ALKASS YOUSEF

Varför specialiserar du dig inom flerspråkighet?
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Löneförhandling är 
både viktigt och svårt. 
Mattias Torell, förhand-
lare på SRAT, berättar 
mer om lönefrågor som 
kan vara specifika just 
för logopeder.

Majoriteten av logopederna i 
Sverige är anställda inom lands-
ting och regioner vilket innebär 
att de omfattas av de kollektiv-
avtal som Akademikeralliansen 
har med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Löne-
avtalet kallas HÖK-T och är 
ett tillsvidareavtal utan angivna 
siffor för löner. Detta innebär 
att löneprocessen är ett lokalt 
arbete och att den sker mellan 
parterna på lokal nivå. Akade-
mikeralliansen är den centrala 
avtalsparten och SRAT sköter 
den lokala löneprocessen.

Individuell lön
Avtalet bygger på några vik-
tiga grunder som är vanligt 
förekommande på arbets-
marknaden. Lönen skall vara 
individuell och differentierad 
samt sättas på grunder som vilar 
på individens prestationer och 
resultat. För att detta skall vara 
möjligt måste en systematisk 
dialog föras med individen där 
arbetsgivaren kan ge sin bild 
samt att arbetstagaren kan ge 
sin. Dialogen kring lön kan bara 
bli bra om tydliga lönekriterier 
finns och en god kommunika-
tion mellan chef och individ. 
För individen innebär det att 
få en förståelse för hur lön 
diskuteras på arbetsplatsen 

samt hur detta tar sin form i 
medarbetarsamtal och senare 
lönesamtal. SRAT:s inställ-
ning är att våra medlemmar 
skall ha möjlighet till en god 
lönekarriär hos en arbetsgivare 
samt att skickliga högpreste-
rande arbetstagare ska kunna 
få en bra löneutveckling som 
avspeglar detta. Det är utifrån 
det perspektivet de lönesättande 
samtalen är viktiga.

Facklig överläggning
Processen kan i korthet be-
skrivas som att den inleds 
med en överläggning med 
de olika facken. Där redo-
gör arbetsgivaren för hur de 
tänkt att hantera processen 
samt hämtar in de synpunk-
ter vi har. Arbetsgivaren tar 
också upp tankar kring deras 
prioriteringar gällande vissa 

grupper. Facket kan också göra 
inspel utifrån vårt perspektiv 
gällande prioriteringar samt 
de delar vi vill anföra från det 
lokala perspektivet. När över-
läggningen är avslutad inleder 
arbetsgivaren arbetet med de 
enskilda lönesamtalen. Dessa 
måste vara klara innan den 
slutliga avstämningen med den 
fackliga organisationen. Inför 
avstämningen får den fackliga 
organisationen arbetsgivarens 
förslag till nya löner och bereds 
möjlighet att lämna synpunkter 
på processen samt innehåll 
som vi har frågor kring. Efter 
avstämningen betalas ny lön 
ut. I de fall lön inte kan beta-
las ut från och med en 1 april 
gäller retroaktivitet från detta 
datum. En löneöversyn innebär 
att arbetsgivaren sätter ny lön.

Lokal förankring
För att lönefrågan skall kunna 
diskuteras på ett bra sätt be-
höver det lokala perspektivet 
få ta plats. Det perspektivet 
känner de som är anställda hos 
arbetsgivaren till bäst. Av den 
anledningen är det viktigt att 
engagera sig fackligt som om-
bud i olika funktioner. En sådan 
är de lönedelegationer som 
SRAT bygger upp på landsting 
och regioner. Det innebär att 
delegationen hanterar löne-
processen för SRAT med stöd 
av en förhandlare på kansliet. 
Det viktiga är att arbetsgivaren 
får träffa sina egna anställda 
även i det här övergripande 
sammanhanget. Delegationen 
innebär dessutom att SRAT:s 

Lön för mödanAtt tänka på i ditt 
lönesamtal:

• Dokumentera.

• Ställ frågor.

• Följ upp ditt förra löne-
samtal.

• Återkoppla till ditt med-
arbetarsamtal.

• Håll fokus på lönekriteri-
erna.

• Begär konkreta exempel .

• Begär tydlighet kring 
förbättringsområden 
samt efterlys eventuella 
behov som kan finnas 
för att förbättringen ska 
vara möjlig att genom-
föra.

• Fokus är på det du gjort 
och inte om det som du 
inte har gjort.

• Var under arbetsåret noga 
med att dokumentera hur 
du jobbar och verkar för 
högre måluppfyllelse och 
utveckling.

• Ta upp både långsiktiga 
perspektiv och kortsik-
tiga perspektiv.

• Tala om dig själv och 
dina prestationer. Und-
vik att tala om kollegors 
omständigheter på 
samma sätt som du ska 
be arbetsgivaren att inte 
tala om dina kollegor.

• Har du ringa eller ingen 
löneutveckling ska ar-
betsgivaren utverka en 
handlingsplan.

• Arbetsgivaren ska på ett 
begripligt sätt motivera 
den lön som sätts. Det 
kan finnas behov att 
du och arbetsgivaren 
har fler möten under ett 
år där ni för dialog om 
eventuella förbättrings-
områden.

”Har du ringa eller 
ingen löneutveckling 
ska arbetsgivaren 
utverka en hand-
lingsplan.”

Mattias Torell, SRAT
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grupper verkar tillsammans 
och lättare kan prata lönefrå-
gor på ett övergripande plan, 
samt att en tillhörighet skapas 
för frågan och de företrädare 
som ingår i delegationen. Är 
du intresserad av att engagera 
dig i delegationen kontaktar 
du din ansvarige förhandlare 
på kansliet. 

Stöd till kommunlogopeder
Logopeder växer som yrkes-
grupp i kommuner. Många 
logopeder ställer upp som lo-
kalombud på sin enskilda skola 
för att kunna verka fackligt i 
den lokala samverkan. Löne-
processen är den samma som 
inom landsting och regioner, 
men det är i nuläget inte möjligt 
att bygga upp de delegationer 
som är möjliga på landstinget 
eftersom kollektivet är litet. 
Däremot kommer dessa lo-
gopeder närmare sin lokala 
chef i och med att de många 
gånger får lansera logopedi i 
skolan/ elevhälsan. Det finns 
en god vilja bland många av de 
de kommunala huvudmännen, 
men det finns också en stor 
variation på kunskapen om 
logopedi. SRAT och Svenska 
Logopedförbundet (Slof) har 
genom sitt remissvar på Skol-
kommissionens ”Samling för 
skolan- nationell strategi för 
kunskap och likvärdighet” 
uttryckt behovet av logopedi i 
skolan och beskrivit vad logo-
peder kan leverera inom skolans 
organisation. 

Yrkande till kommuner
Inför lönerevisionen 2018 har 
Slof genom SRAT inkommit 
med yrkanden till de kom-
munala huvudmän som har två  
eller f ler logopeder anställda. 
Yrkandet uppmärksammar 
logopedins betydelse för skolan 
men innehåller också positiva 
signaler till arbetsgivaren att de 
satsar på logopedi och anställer 
logopeder. Yrkandet har också 
en ekonomisk inriktning där vi 
yrkar att logopeders löner ska 
ligga i nivå med jämförbara 
andra akademikergrupper inom 
skolans verksamhet.  

Helhet kring löneskillnader
Vi ser att rörligheten bland 
logopeder ökar. På sina håll 
är det svårt att rekrytera till 
vakanta tjänster. Det innebär 
att marknadskrafterna allt 
mer påverkar lönebilden för 
logopederna. Det finns en lö-
neskillnad mellan manliga och 
kvinnliga akademikeryrken. 
De kvinnliga yrkena återfinns 
främst i offentlig sektor. SRAT 
ser det därför som viktigt att 
huvudmännen tar sitt ansvar för 
akademikerlöner inom offentlig 
sektor och verkar för att denna 
skillnad utjämnas. Att endast 
jämföra löner inom grupper 
samt mellan män och kvinnor 
hos huvudmannen kommer inte 
förändra helhetsbilden kring 
löneskillnaden. 

Mattias Torell 
Förhandlare SRAT

Forensiker
som vill arbeta med FoU inom
lingvistik/fonetik sökes till  
Nationellt forensiskt centrum 
Nationellt forensiskt centrum - NFC söker nya medarbetare. 
Besök oss på www.nfc.polisen.se/for-jobbsokande  
så får du veta mer. Välkommen!

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult:  
ninwa.youssef@polisen.se och ange ref.nr C16596/2017
Sista ansökningsdag är 2018-02-26

Nationellt forensiskt centrum - NFC är en nationell  
avdelning inom Polismyndigheten. NFC bildades  
1 jan 2015 genom en sammanslagning av Statens  
kriminaltekniska laboratorium - SKL och de forensiska 
laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
NFC har 400 anställda. Huvudlaboratoriet finns  
i Linköping.

VI SKA BLI SVERIGES 
BÄSTA OFFENTLIGA ARBETSGIVARE

HÄR FINNS NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Öron-, näs- och halssjukvård
Logopedmottagningen
Referensnummer: 2018/373
Sista ansökningsdag: 2018-02-19

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

LOGOPED

”Vi ser att rörligheten bland logopeder ökar 
samt att det på sina håll är svårt att rekryte-
ra till vakanta tjänster. Det innebär att mark-
nadskrafterna allt mer påverkar lönebilden 
för logopederna.”

ANNONS
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Under hösten har vi alla under 
hashtaggen #metoo tagit del 
av vittnesmål efter vittnesmål 
från personer som utsatts för 
sexuella övergrepp eller sexu-
ella trakasserier. Men hur vittnar 
man om övergrepp när man har 
kommunikationssvårigheter? 

Många personer med kommunikativa 
funktionsnedsättningar är helt beroende 
av sin omgivning för att uttrycka sig. Så 
vad händer om ingen ställer frågan? El-
ler, i värsta fall, om den som ska hjälpa 
dig att kommunicera är den person du 

skulle behöva slå larm om? Även i de fall 
då personen kan uttrycka sig självständigt 
med AKK, så är hen ofta beroende av att 
någon annan hjälper till att välja ut vilka 
ord som ska finnas tillgängliga. Och hur 
ska man någonsin kunna prata om över-
grepp om de nödvändiga orden saknas? 

Vi vet att personer med funktionsnedsätt-
ning löper ökad risk för att utsättas för 
våld. De senaste åren har betydelsen av 
att AKK-användare har tillgång till rätt 
vokabulär för att kommunicera om detta, 
uppmärksammats mer och mer. Den 6 
mars är det Europeiska logopedidagen, 

denna gång med tema AKK. Ett sätt 
att uppmärksamma dagen kan vara att 
fundera över hur vi logopeder kan bidra 
till att personer som behöver AKK kan 
kommunicera om övergrepp, våld och 
kroppslig integritet. 

Vi har sammanställt några resurser för 
att arbeta vidare med detta. Du hittar 
dem på www.logopedforbundet.se under 
Internationellt.

Anna Nyman, 
logoped och doktorand

Underlätta kommunikation om våld och övergrepp

På Logoped-
forum finns en 

serie blogginlägg 
som belyser vikten av 

fungerande kommunika-
tion. Länka till bloggen från er 

arbetsplats hemsida och/eller dela 
inläggen via sociala medier. 

KomHit 
har utvecklat 
material som stöd 
i kommunikation med 
människor på flykt. Använd 
det för att fundera över hur man 
kan förbättra kommunikationen 
med patienter som inte pratar svenska. 

Skapa ett smörgås-
bord med material och 

information om AKK på 
din arbetsplats. Det kan 

vara lokalt i arbetsplatsens 
fikarum för att uppmuntra 
närmaste kollegorna; 

eller varför inte på 
biblioteket eller 

utanför huvud-
entrén?

Uppmärksamma alternativ och kompletterande kommunikation på din arbets-
plats! Svenska Logopedförbundets styrelse tipsar om några enkla sätt.

6 mars: Internationella 
logopedidagen - AKK

Ladda ner årets 6 mars-
affisch från Logopedför-
bundets hemsida. Det är 
en poster skapad av CPLOL 
som kommer spridas över 

hela Europa. På hemsidan 
hittar du även länkar 

och tips kring AKK-
relaterat material. 

Tipsa några av dina sam-
arbetspartners om hur 

bildstöd kan under-
lätta kontakten med 
patienter/brukare/
elever. KomHIt och 
bildstod.se är två 

webbplatser 
med mycket 
information 

och ma-
terial att 
inspire-
ras av.
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Fotokalendern

TROTS sitt namn är appen Fotokalendern 
skapad endast för stöd vid återberättande. 
Appen är flitigt använd då den är väldigt 
tydlig och enkel att använda. Fotokalen-
dern är utformad som ett färgkoordinerat 

schema. Alla bilder 
som tas i din enhet 
läggs direkt in i 
appen, vilket gör 
det viktigt att du 
raderar bilder som 
inte ska användas 
för återberättande.

I visningsläge av 
bilderna kan man 

antingen peka på en 
pil eller scrolla för att se nästa bild. Scroll-
ningsfunktionen är med avsikt något trög. 
Ett stort plus är att appen är utformad för 
att kunna användas med både voice-over 
och manöverkontakter!

FOTOKALENDERN delger platsinforma-
tion. Kolumnen med bildvisning är i dagslä-
get utformad för redigering och inte som en 
tidslinje för användaren. Detta kommer att 
ändras under 2018 och appen blir då ännu 
mer användarvänlig.

Widgit go 

 
WIDGIT go är i stort en välgenomtänkt 
och lättillgänglig GAKK-app som möjliggör 
olika typer av upplägg, exempelvis situa-
tionskartor, fokuskartor och visuella scener. 
Det hade underlättat om det funnits färdiga 

mallar för kartorna, i 
nuläget måste man 
själv anpassa rut-
näten man behöver 
i sitt upplägg. Man 
behöver planera 
upplägget nog-
grant från början 
eftersom det finns 
begränsningar 

när det gäller att 
justera ändringar. Du 

sparar enkelt upplägg som du inte vill bli av 
med, med hjälp av ditt personliga Dropbox-
konto som är integrerat i appen.

WIDGIT Go kommer utrustad med Widgit-
bilder och en enklare talsyntes. Det finns 
möjlighet att köpa till andra bildbanker 
som ritade tecken och bliss-symboler och 
även mer anpassade talsyntesröster. Än 
så länge finns inga barnröster kopplade till 
appen. Widgit Go kan även användas som 
stöd vid berättande via det färdiga uppläg-
get ”min saga”. Du kan använda upplägget 
som det är eller anpassa innehållet efter 
intresse och språklig förmåga.

Predictable

 
PREDICTABLE är en kommunikationsapp 
där du kommunicerar med text och talsyn-
tes. Använd tangentbordet för att skriva ord 
och meningar eller använd de förinlagda 
fraserna. Du kan lägga in nya fraser och 

kategorier som pas-
sar just dig och din 
vardag. I Predicta-
ble kan du välja 
mellan att använda 
det inbyggda 
tangentbordet eller 
att skriva för hand 
direkt på plattan. 
Appen har även 

stöd för kontakt-
styrning.

PREDICTABLE har olika alternativ för 
ordprediktion, både när det gäller layout 
och antal ord. I nuläget kan du endast få 
fyra förslag på prediktion. Det hade varit 
önskvärt att kunna göra egna inställningar. 
Appen har ett inbyggt minne som gör att 
den känner igen ord och även meningar när 
de har skrivits några gånger av användaren. 

DU kan enkelt använda appen för att skicka 
meddelande på mail eller sociala medier. 
Dra fördel av ditt anpassade tangentbord 
samt auditiv feedback för att vara säker på 
att ditt meddelande är som du vill ha det.

Appar för snabb och rolig 
kommunikation i vardagen 

Datateket i Lund är en del av habilitering och hjälpmedel Region 
Skåne. Datateket servar personer med funktionsnedsättning i 
hela regionen med vägledning i app- och speldjungeln. Vi tar emot 
besök där man får prova på spel på surfplatta, Virtual reality, spel-
konsoller med mera. Vi tar även emot studiebesök för personal 
på verksamheter i Skåne. Bakom apptipsen i detta nummer står 
arbetsterapeuten Anna Agrell och logopeden Amie Jow. Datateket 
nås via Datateket@skane.se eller 046-779 40.
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Logoped Hanna Slott Öjenhed 
har implementerat bildstöd på 
bred front för att underlätta 
kommunikationen mellan pa-
tienter och vårdgivare i Dalarna. 

Under 2015 kom ett stort antal asylsökande 
till Sverige och i Dalarna fanns det som 
mest 8 500 asylsökande. Vårdpersonal 
upplevde svårigheter att kommunicera 
med de här patienterna och i vissa fall 
hann personalen inte tillkalla tolk, bland 
annat på Centraloperation vid Falu lasarett.

– Jag hjälpte till med att ta fram bild-
stöd för akuta kejsarsnittsoperationer och 
materialet blev ett välanvänt verktyg för 
personalen, berättar Hanna Slott Öjen-

Bildstöd i hela Dalarnas landsting



Logopeden 1 | 2018         13

tema: akk

hed, logoped inom Dalarnas Asyl- och 
migranthälsa. 

Verksamhetschefen för Dalarnas Asyl- 
och migranthälsa, Carl Widman, upp-
märksammade Hannas samarbete med 
Centraloperation under 2016 och ansåg 
att bildstöd vore något att satsa på för 
hela landstinget. Tidigare arbete med 
bildstöd, främst inom habiliteringen, hade 
tyvärr inte fått spridning till övriga delar 
av landstinget, men nu fanns ett tydligt 
behov uttalat från verksamheterna.

Medel till asylsökande
Under 2017 användes en del av regeringens 
särskilda medel för asylsökande till att 
arbeta fram ett bildstödsmaterial som 
skulle vara användbart i olika landstings-
verksamheter. Med utgångspunkt från 
primär- och slutenvårdens önskemål tog 
Hanna fram en bok för alla receptioner, 
bilder för laboratoriepersonal, en käns-
loskala och en klocka. Materialet trycks 
på ett speciellt papper för att möta kraven 
på hygien. 

– Jag använder Widgitbilder och sam-
arbetar med Symbolbruket/Hargdata som 
äger bildrättigheterna i Sverige. Därige-
nom har jag kunnat få nya bilder ritade 
efter önskemål från verksamheterna och 
förhoppningen är att materialet på sikt 
ska kunna beställas från Symbolbruket. 

Heltidsarbete
Under andra halvan av 2017 arbetade Hanna 
heltid med bildstödsprojektet och träffade 
personal från olika vårdenheter i Dalarna 
för att kunna skräddarsy material, bland an-
nat till akutmottagningen, förlossningen, 
specialistmödravården, neurofysiologiska 
laboratoriet, rättspsykiatrin, BUP och 
patienthotellet. 

– Ett av våra mål var att bildstödet 
skulle vara enhetligt så att patienter och 
personal känner igen materialet var man 
än befinner sig i länet. Det finns dels en 

generell bok som bland annat innehåller 
bilder för känslor, personer, tidsbegrepp 
och administration, dels ett antal specifika 
bildstöd i enlighet med verksamheternas 
önskemål. De är tryckta i A6-format för 
att de ska rymmas i fickan och på så sätt 
alltid finnas till hands. 

Framgångsfaktorer
Hanna har visserligen genomdrivit projek-
tet mycket av egen kraft men hon rekom-
menderar andra som vill göra liknande 
breda satsningar att vara åtminstone två 
personer så att man kan bolla idéer och 
hjälpas åt med arbetet. Under projekt-
tiden har Hanna även hållit videosända 
föreläsningar om kommunikation och om 
bildstöd och det har funnits information 
om projektet på landstingets intranät. 
Hon har även besökt personalgrupper 
för att berätta om syftet med att använda 
bildstöd, särskilt i de fall där personal har 
varit tveksamma till nyttan med detta 
verktyg i patientmötet. 

– Jag har haft stöd från ledningshåll vilket 
verkligen är viktigt för att få genomslag-
skraft. En annan viktig aspekt är att det 
har varit kostnadsfritt för verksamheterna 
att anlita mig och att få allt material. De 
allra f lesta har varit mycket positiva till 
bildstöd, men det kan vara svårt att få 
personal att förstå att kommunikativa 

och kognitiva svårigheter inte syns utanpå 
patienten och att man därför ska använda 
bildstöd med alla för att det ska kännas 
naturligt. 

Tack vare att bildstödsprojektet upp-
märksammats i landstingets tidning och 
i lokalradio har intresset ökat och f ler 
patienter efterfrågar nu materialet när de 
möter personal i vården. Hannas uppfölj-
ning visar att bildstödet används dagligen 
på alla länets vårdcentraler. 

Framtidsplaner
– Projektet fortsätter under 2018 och 
tanken är att jag ska fortsätta med upp-
följningar samt hjälpa till med ändringar 
och nyproduktion av material. Jag kommer 
också att publicera filmer på vårt intranät 
som handlar om AKK i allmänhet och 
hur man kan tänka när man ska använda 
materialet. Det är viktigt att informationen 
är lättillgänglig för personalen. En extra 
bonus är att Dalarnas 15 kommuner nu är 
intresserade av att få hjälp med bildstöd 
till alla kommunreceptioner.

Bildstöd gynnar många
Även om inflödet av antalet asylsökande har 
minskat så finns det även fortsättningsvis 
ett stort behov av kommunikationsstöd i 
vården. Vårdpersonal börjar att uppmärk-
samma f ler patientgrupper där bildstöd 
är ett värdefullt verktyg för att ge vård 
på lika villkor. 

– Materialet är användbart även i kom-
munikation exempelvis med personer 
som har afasi eller demens, med barn 
och med personer som har intellektuell 
funktionsnedsättning. Satsningen på 
bildstöd passar utmärkt inom ramen för 
personcentrerad vård, där förmågan att 
kommunicera sina behov är helt central 
för patienten, säger Hanna. 

Hanna Slott Öjenhed och Signe 
Tonér

Bildstöd i hela Dalarnas landsting
” Materialet är använd-
bart även i kommunika-
tion exempelvis med 
personer som har afasi 
eller demens, med barn 
och med personer som 
har intellektuell  
funktionsnedsättning.”
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HEJ CAMILLA KULLÄNG! 
VAR ARBETAR DU?
Jag jobbar som logoped 
mot förskolorna i Västerås 
stad på en nyinrättad tjänst 
sedan ungefär ett år till-
baka. Halva tiden är jag på 
en förskoleavdelning där 
barn med språkstörning 
går integrerade i en försko-
legrupp och resten av tiden 
jobbar jag med handled-
ning och kompetenshö-
jande insatser gentemot 
andra förskolor. Pedagoger 
söker stöd om de känner 
oro kring ett barns språkut-
veckling och jag kan på så 
sätt jobba förebyggande. 

HUR LÄGGER DU UPP 
DAGEN?
Att jobba i förskolans miljö 

ger stor flexibilitet. Jag job-
bar ofta med 2-3 barn 
tillsammans och kan jobba 
individuellt vid behov. 
Ibland har jag samling för 
hela barngruppen eller 
jobbar med ordförrådet på 
gruppnivå. Det varierar hur 
många handledningsären-
den jag har per vecka. 

HUR ANVÄNDER DU AKK I 
VARDAGEN?
Sedan jag började på den 
här tjänsten har AKK och 
multimodal kommunika-
tion verkligen varit min 
ledstjärna. Jag arbetar 
med att utöka bildstö-
det i vardagen i form av 
klädscheman, matprat-
kartor, lekscheman som 
hjälper barn med språkliga 

svårigheter att kunna delta 
i grupplekar samt sociala 
berättelser och ritprat. På 
mina TAKK-kurser ger jag 
pedagogerna i möjligaste 
mån kombinerat bild- och 
teckenmaterial utifrån 
olika situationer i försko-
lan. Förhoppningen är att 
materialet ger pedago-
gerna stöd att teckna mera 
samtidigt som barnen även 
kan använda bilderna för 
att kommunicera. När jag 
handleder arbetslag pratar 
jag alltid om AKK. Ofta 
har pedagoger fått råd 
om att använda bild- och 
teckenstöd men inte riktigt 
vetat hur de konkret ska gå 
tillväga. 

auskultationen
VAD ÄR DITT BÄSTA TIPS 
NÄR DET GÄLLER ATT IM-
PLEMENTERA AKK?
Att visa och inte bara pra-
ta. På förskoleavdelningen 
tror jag att AKK-använd-
ningen har kommit igång 
tack vare att jag fungerar 
som en kommunikativ 
förebild för pedagogerna. 
Pedagoger på andra för-
skolor har inte alltid kommit 
igång mellan våra träffar. 
Jag funderar mycket på hur 
jag på bästa sätt ska stötta 
andra förskolor att komma 
igång med AKK. 

VILKA ÄR DINA KOLLEGOR? 
Jag jobbar nära peda-
gogerna på språkavdel-
ningen. Just nu pågår en 
omorganisation i kommu-
nen, så framöver kommer 
jag att tillhöra förskolans 
stödteam och får därmed 
fler samarbetspartners. 
I kommunen finns även 
tre skollogopeder och vi 
träffas kontinuerligt. På 
sikt hoppas jag att beho-
vet av logoped i förskolan 
ökar och därmed antalet 
tjänster. 

VEM INSPIRERAR DIG I DIN 
YRKESROLL? 
Mina pedagogkollegor på 
språkavdelningen förstås! 
Logopediskt hämtar jag 
mycket inspiration från 
språkforskningsbloggen, 
Logopedforum och Språ-
kens hus. Bra inspirations-
källor vad gäller TAKK är 
Marias lekrum och blog-
gen womsa.se/teckens-
omstod. SPSM, Skolverket 
och ur.se är också bra 
informationskanaler. 

Signe Tonér

”Att jobba i förskolans miljö 
ger stor flexibilitet”

Camilla Kulläng, till höger, handleder en av kommunens pedagoger i bildstödsanvädning.
FOTO:PRIVAT
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Vilka ord använder 
8-åringar? Hur bygger 
man upp ett kommuni-
kationssystem som ger 
möjligheter att både 
säga ”oh my god” och 
”lämna mig ifred”?

 
Zuzanna Szarota är mamma 
till 8-åriga Polly, som har Retts 
syndrom. Polly kommunicerar 
med hjälp av en ögonstyrnings-
dator med Sonoflex och även 
med skriftspråk. 

Stort eget lass
Föräldrarna har fått stöttning 
i AKK både från habiliterings-
logopeden, StoCKK, förskolan 
och Nationellt center för Retts 
syndrom (tidigare Rett center), 
där Polly för övrigt fick testa 
ögonstyrning för första gången. 
Men de har också dragit ett 
stort lass själva för att få till 
Pollys kommunikation. 

– Jag upplever att man som 
förälder får göra mycket egna 
efterforskningar för att få reda 
på vilka möjligheter som finns 
inom AKK-världen, säger Zu-
zanna när vi möts i centrala 
Stockholm en ovanligt kylig 
januarikväll. 

Regionala skillnader
Förutsättningarna för AKK 
är inte likvärdiga. Det finns 
regionala skillnader, till exem-
pel vilka hjälpmedel som kan 
förskrivas, något som Zuzanna 
märkt både via engagemanget 
i föreningen Rett syndrom i 
Sverige och via sitt arbete på 
Tobii, där hon började jobba 
efter att Polly började använda 

ögonstyrningsdator. Kunska-
pen och inställningen hos lo-
gopeder varierar också. 

– Alla logopeder är inte så 
tekniksugna, som Zuzanna 
diplomatiskt uttrycker det. 

Brist på coachning
Studier har visat att det inte 
är de tekniska aspekterna av 
högteknologiska hjälpmedel 
som är problemet, utan bris-
ten på fortsatt coachning så 
att omgivningen lär sig att 
använda tekniken funktionellt 
med barnet. Zuzanna skulle 
önska att det satsades mycket 
mer på implementeringsfasen 
vad gäller AKK.

– Som förälder är det bitvis 
tungt att känna att man bär 
sitt barns språk på sina axlar. 
Det blir ofta starkt fokus på 
sjukgymnastik och rullstolar, 
men jag ser det som en fara för 
Polly om hon inte ges möjlighet 
att uttrycka det hon har inom 
sig, säger Zuzanna. 

Mer konkret
Om Zuzanna fick önska, skulle 
habiliteringen ge betydligt mer 
konkreta insatser.  

– Vi hade behövt mer vägled-
ning i resan från lågteknologisk 
AKK med manuell PODD 
(pragmatisk organisering av 
dynamisk display) till högtek-
nologisk AKK, säger Zuzanna. 
Som förälder behöver man mer 
stöd i hur och varför man pek-
pratar och hjälp kring hur man 
får in kommunikation på ett sätt 
som inte känns som träning. 
Det handlar ju om att vi som 
finns runt Polly måste ändra 

vårt eget beteendemönster. 

Onödigt krångligt
Bristen på helhetslösningar 
är också ett problemområde 
och Zuzanna tycker att en 
systemförändring behövs. 
Det är många gånger onödigt 
krångligt att få ihop till synes 
enkla saker som hur kommuni-
kationshjälpmedlet ska fästas på 
rullstolen eller att få extrabat-
terier till ögonpekningsdatorn. 

Bekostat själva
Familjen har själva bekostat en 
satsning på att utveckla Pollys 

litteracitet via den amerikan-
ska specialpedagogen Susan 
Norwell, som är specialiserad 
på att integrera läs- och skri-
vinlärning och AKK. Samti-
digt tycker Zuzanna att det är 
orättvist att denna möjlighet 
inte ges till alla barn i Pollys 
situation.

– Vägen till fungerande 
kommunikation är inte alltid 
kantad av solskenshistorier, 
men vi måste våga tro på att 
barnet kan!

Signe Tonér

Stort föräldradriv för rätten 
till bättre kommunikation

Polly i stallet.
FOTO: PRIVAT
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Josephine Nilsson är mamma 
till Oscar som är 8 år och har 
Angelmans syndrom. När Os-
car var liten fick hans föräldrar 
veta att prognosen var dålig vad 
gällde Oscars framtida förmåga 
att kommunicera. 

– När Oscar var ungefär 1 ½ år föreslog 
vår dåvarande logoped att vi skulle gå en 
AKKtiv KomIgång-kurs via habiliteringen. 
Det blev startskottet på vår AKK-resa, 
berättar Josephine per telefon hemifrån 
Blekinge. 

– Vår första logoped fick mig verkligen 
att ref lektera över hur jag själv agerade i 
olika situationer för att på bästa sätt kunna 
stötta Oscar. 

Pratknappar och initiativ
Familjen fick med sig viktiga kunskaper om 
kommunikation och började konsekvent 

att använda enkla pratknappar, exempelvis 
vid måltider, i leken och i andra vardagliga 
situationer. 

– Men minst lika viktigt var att vi började 
tillämpa kunskaper från AKKtiv-kursen på 
så sätt att vi förstod hur viktigt det var att 
bekräfta Oscars kommunikativa initiativ 
och att göra det snabbt. Vi lärde oss också 
vikten av att vara tydliga modeller, säger 
Josephine. 

Olika situationer
I dag kommunicerar Oscar och hans för-
äldrar på f lera olika sätt. Pratknapparna 
hänger fortfarande med och dessutom 
används situationskartor, föremål, gester 
och för Oscars del enstaka talade ord. Valet 
av kommunikationssätt beror bland annat 
på situationen. 

– Jag försöker hela tiden lista ut vad 
Oscar förstår bäst och hur jag på bästa 
sätt hjälper honom i en given situation, 

säger Josephine. 

Lätt att utöka bilder
Ett viktigt hjälpmedel är ipaden, där Jo-
sephine själv har byggt upp ett bildbaserat 
kommunikationssystem, som kontinuerligt 
utökas efter Oscars behov. 

– Personerna runt Oscar måste skapa 
förutsättningar för kommunikation och 
samspel och vi föräldrar drar ett stort 
lass, förklarar Josephine. Jag försöker så 
långt det är möjligt att förbereda AKK 
som behövs för olika situationer. Nya 
idéer hittar jag ofta på nätet, bland annat 
i olika Facebook-grupper, men den bästa 
inspirationen är förstås Oscars gensvar.

Brister i skolan
Josephines upplevelse är att kunskapen 
och engagemanget kring AKK och rätten 
att kommunicera tyvärr brister, bland 
annat i förskolan och skolan. Pedagoger 

Med AKK alla dygnets vakna timmar

Oscar och Josephine Nilsson använder många kommunikationssätt i vardagen, allt från samtalsknappar till bildkartor, gester och ord.
FOTO: PRIVAT
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Angelmans syndrom 

I Sverige föds ungefär åtta barn per år 
med Angelmans syndrom. I de flesta fall 
orsakas syndromet av en deletion på 
kromosom 15. 
Vanliga symptom är intellektuell funk-
tionsnedsättning, motoriska svårigheter, 
epilepsi och begränsad språkutveckling. 
Många personer med Angelmans syn-
drom har munmotoriska svårigheter och 
ätsvårigheter. 
Den visuella perceptionen är ofta god, 
vilket möjliggör kommunikation med 
hjälp av bilder och föremål. Barn med 
Angelmans syndrom tycker dessutom 
ofta om att titta på bilder och filmer. 

Källa: Socialstyrelsen

använder generella bildscheman till 
hela barngruppen och tror därmed 
att de använder AKK. Den bristande 
AKK-användningen leder till att 
Oscar blir trött och frustrerad över 
att inte förstå eller göra sig förstådd, 
vilket i sin tur kan leda till problem-
skapande beteenden. 

Rätt till kommunikation
– Tyvärr har inte responsen från 
skolan varit den bästa när det gäller 
AKK, kommunikation verkar inte 
vara ett prioriterat område. Det 
spelar ingen roll hur många kurser 
och utbildningar lärarna går om 
engagemanget för allas rätt till kom-
munikation saknas, menar Josephine. 

Mer finns att göra
Logopeden på habiliteringen finns 
med som stöd och bollplank, men 
om Josephine f ick önska, skulle 
logopeder ge mer konkret rådgiv-
ning till förskola och skola kring 
kommunikation, gärna igenom att 
vara på plats och ge stöd i specifika 
situationer med barnet. 

– Det finns så otroligt mycket mer 
att göra kring AKK och det bästa 
av allt är att man kan utveckla det 
enormt!

Signe Tonér

Mässadress Hjälpmedel SAM 
Johanneslötsvägen 22 Gävle
E16 mot Sandviken, Falun
026-15 35 00 Hjälpmedel SAM

Mässa 15–16 maj 2018 i Gävle

Kommunikation 
och kognition
Här får du inspiration och kunskap om problemlösningar 
vid tids-, minnes-, och kommunikationssvårigheter, vardags-
teknologi, omgivningskontroll, larm, syn och hörselhjälpmedel.

Öppettider: Tisdag 15 maj 10-16 och onsdag 16 maj 9-15
Café med fi ka och enklare lunch. 
Fri entré alla är välkomna!

För mer information hör gärna av er via e-post till:
kerstin.oldeen@regiongavleborg.se

Sedan Sverige anslöt sig till 
FNs konvention om rättighe-
ter för personer med funk-
tionsnedsättning och konven-
tionens tilläggsprotokoll har 
en förstärkt diskriminerings-
lag införts. Under de senaste 
åren har detta inneburit att 
funktionshinderområdet fått 
ökat fokus.

 
Slof bedriver påverkansarbete i frågor 
som är aktuella i samhällsdebatt och 
politik, därför har, på förbundsmötets 
beslut, en fokusgrupp för funktions-
hinder konstituerats inom styrelsen. 
Målet med påverkansarbetet och in-
formationsspridningen är att utöka 
logopeders arbetsmarknad inom fältet.

Styrelsen avser att:
• Samla information och material för 
att stötta och underlätta lokal opini-
onsbildning.
• Skapa ökad medvetenhet om AKK i 
samhället i stort, möjlighet till använd-
ning av AKK med språkligt sårbara 
personer som till exempel andraspråk-
stalare av svenska/nyanlända.
• Uppmärksamma våra patienters/
brukares behov av AKK.
• Uppmärksamma möjligheter med 
AKK inom olika områden i samhäl-
let/hälsa- och sjukvård, kommunala 
verksamheter.

Förutom funktionshinder finns fokus-
grupper inom skola och äldre. Vill ni 
komma i kontakt med styrelsen, maila 
info@logopedforbundet.se

SLOF

Funktionsfokus

tema: akk

fakta

ANNONS
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För 13-årige Edvin blev läsning 
och skrivning nyckeln till fung-
erande kommunikation och i 
dag använder han bland annat 
ögonstyrningsteknologi för att 
uttrycka sig. 

Det är fredag eftermiddag på Valsät-
raskolan i Uppsala. Edvin Kuusk i 7C 
sitter längst fram i klassrummet, redo för 
genomgång av de rätta svaren i veckans 
nutidsorientering. 

– Vilket ord i 2017 års nyordlista betyder 
att lämna ut en privatperson genom att 
publicera känslig information på internet? 
undrar SO-läraren.

Edvins personliga assistent hjälper 
honom att räcka upp handen och när 
Edvin får ordet, skriver han bokstav för 
bokstav in det rätta svaret på sitt kom-
munikationsverktyg – en surfplatta med 
ögonstyrning. 

– Doxa, säger Edvin via talsyntesen och 
kammar därmed hem ännu ett poäng. 

Bokstavering och småord
På ögonstyrningsplattan använder Edvin 
framför allt tangentbordet men han har 
också direkttillgång till användbara småord 
för att snabbt kunna flika in ord som ”bra”, 
”tack”, ”nice” och ”fett”. Edvin kommu-
nicerar även via analoga bokstavskartor 
med partnerscanning. 

Jag frågar Edvin vad man ska tänka på 
när man pratar med honom. 

– Jag har CP, därför har jag plattan, 
säger han. Assistenterna eller plattan är 
min röst. 

Stöd från IT-pedagog
Edvins favoritämne är matte och på friti-
den gillar han att träna på gym, turfa och 
spela bowling. Det första han nämner när 
vi pratar om intressen är dock att åka båt 
vid lantstället i Hälsingland. 

Efter SO-lektionen är det dags för läxge-
nomgång med IT-pedagogen Christine 
inför ett kommande geografiprov. Edvin 
skriver in Uralbergen och Kaspiska havet 
på sin surfplatta, dels för att konsolidera 
begreppen, dels för att lägga in namnen 
i ordlistan, så att han har tillgång till 
dem nästa gång. Edvin har hela tiden 
gått i vanlig klass och när han började i 
förskoleklass satsades det extra på läsning 
och skrivning för att ge Edvin de bästa 
förutsättningarna framöver. På sommar-
lovet mellan ettan och tvåan beslutade 
Edvin och föräldrarna gemensamt att 
lämna bliss och gå över helt och hållet till 
ett skriftbaserat kommunikationssystem. 

Assistenten viktig
Edvins rektor har haft en avgörande roll 
vad gäller Edvins inkludering. Rektorn 
anställde tidigt en IT-pedagog, som bland 
annat anpassade alla läromedel så att Edvin 
skulle kunna delta i undervisningen. Idag 
fungerar IT-pedagogen Christine Dahl-
berg som en länk mellan lärarna, Edvin 

och hemmet. En annan viktig aspekt är att 
Edvin har haft personlig assistans under 
hela skoltiden. Assistenterna är inte bara 
Edvins armar och ben, de har även en 
viktig roll när det gäller sociala relationer.

Förälderns ansvar
Edvins mamma Sandra Kuusk har redan 
från början tagit huvudansvaret för Edvins 
kommunikation:

– När Edvin var ungefär 1 ½ år började 
vi träna in tydliga, ickeverbala ja- och 
nej-svar, som används än idag. Ungefär 
samtidigt började vi med att Edvin fick 
använda ögonpekning för att indikera 
val. Vi använde också enkla bildkartor 
men när Edvin var kring 3 år kände jag 
att vi behövde utveckla kommunikationen 
ytterligare. Jag föreslog bliss, men logo-
peden på habiliteringen trodde att det var 
för tidigt. När Edvins förmåga att tolka 
bliss-symbolerna visade sig vara god, fick 
han visserligen tillgång till blisskartor, 
men de saknade struktur så jag tog saken 
i egna händer och skapade egna kartor 
med utgångspunkt från standardkartan, 
berättar Sandra.

Större möjligheter
Även om bliss var ett steg framåt, ville 
familjen ge Edvin större möjligheter att 
uttrycka sig. Därför började Edvins läs- och 
skrivinlärning tidigt och han fick träna på 
alfabetet och ordbilder från 3-4 års ålder. 
Men från habiliteringens sida fick man 

”Assistenterna eller 
plattan är min röst”

”På ögonstyrningsplattan använder Edvin framför allt tangentbordet 
men han har också direkttillgång till användbara småord för att snabbt 
kunna flika in ord som ’bra’, ’tack’, ’nice’ och ’fett’.”
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inget stöd i denna satsning. 
– Man gjorde tydligt att habiliteringens 

ansvarsområde sträcker sig till kommuni-
kation och att läs- och skrivinlärning är 
skolans ansvar, säger Sandra. För mig är 
det dock självklart att det skrivna språket 
också är en form av AKK. Jag vill verkligen 
betona att tidig läs- och skrivinlärning 
skulle ge många barn ökade chanser att 
lära sig läsa och skriva och att därmed få 
mer f lexibla kommunikationsmöjligheter.

Ögonstyrningsteknologi
Kort därefter hittade Sandra information 
om ögonstyrningssteknologi och byggde 
själv upp Edvins kommunikationssystem. 
Till att börja med användes bliss i datorn 
och parallellt fortsatte man med läs- och 
skrivträningen. 

– Edvin fick sin första ögonstyrnings-
dator när han var 5 år och det funkade 
jättebra redan från början, berättar Sandra. 

Skärmen fanns alltid med och vi fyllde 
datorn med intresseväckande, lockande 
och motiverande innehåll. 

Centrala kunskaper
Edvin och jag diskuterar de olika talsyntes-
rösterna som finns att tillgå och han passar 
på att visa prov på sina engelskkunskaper. 
Med undantag för tyska och hemkunskap 
följer Edvin i stort sett läroplanen.

– Visst kan det vara tufft, men det går. 
Vi jobbar med att verkligen fokusera på 
det allra mest centrala kunskapsinnehållet 
så att Edvins energi ska räcka till, säger 
Sandra.

Efterfrågar konkret stöd
Jag frågar Edvin om han har några tips 
till logopeder som jobbar med alternativa 
kommunikationssätt. Han ser fundersam 
ut och Sandra f likar in:

– Edvin har inte haft logopedkontakt 

vad gäller AKK på många år. Han har 
en logoped på habiliteringen men det är 
vi själva som har utarbetat Edvins AKK. 
Jag tror att logopeder skulle kunna ge be-
tydligt mer stöd och konkret material till 
föräldrar. Det är viktigt att inte underskatta 
en persons potential utan att istället se 
möjligheter - det går fortfarande knappt 
en dag utan att Edvin förvånar mig genom 
ett ordval, en formulering eller ett nytt 
sätt att uttrycka sig. Både Edvin och jag 
hoppas verkligen att vi kan inspirera till 
att f ler barn får chansen att lära sig läsa 
och skriva, poängterar Sandra.

Framtidsdrömmar
När jag frågar Edvin om hans framtids-
planer, behövs ingen betänketid: 

– Jobba med datorer på Tobii!

Signe Tonér

Edvin Kuusk tillsammans med Chistine Dahlberg. Som IT-pedagog anpassar Christine läromedel på sätt som gör det lättare för Edvin att 
delta i undervisningen tillsammans med sina klasskamrater.

FOTO: SIGNE TONÉR
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På Riksgymnasiet i  
Göteborg möter elev-
erna bliss i både teori 
och praktik.

Riksgymnasiet i Göteborg är ett 
av fyra i landet. Här går elever 
med rörelsehinder och behov 
av anpassad skolgång samt ha-
biliteringsinsatser. Skolan har 
alltid några AKK-användare 
och man strävar efter att ge möj-
lighet att använda, stärka och 
utveckla sin kommunikation. 

AKK i alla ämnen
Lärare och elevassistenter på 
skolan, habiliteringsassistenter 
på elevhemmet och habilite-
ringens olika yrkesgrupper har 
alla god kunskap om AKK. 
Elever som använder AKK 
gör det i alla ämnen och det 
finns också möjlighet att arbeta 
specifikt med kommunikation. 

Christian Bengtsson är för-
stelärare i AKK på skolan, 
och håller i en blissgrupp till-
sammans med habiliteringens 
logoped Karin Björkman. I 

blissgruppen övar eleverna 
praktisk användning men stu-
derar också bliss teoretiskt. 

Teori och kommunikation
Karin tycker att blissgrup-
pen är ett utmärkt tillfälle att 
samarbeta med skolan:

 – Vi kan väva samman den 
teoretiska kunskapen med det 
kommunikativa användandet.

Betyg i Bliss
Eleverna i blissgruppen har idag 
inte möjlighet att få betyg i äm-

net bliss, men i januari skickade 
Riksgymnasiet i Göteborg in en 
ansökan till Skolverket om att 
göra bliss till en nationell kurs 
inom moderna språk.

– Vi har utformat en kurs med 
ett eget centralt innehåll och 
kunskapskrav, precis som alla 
andra kurser i moderna språk, 
berättar Christian. Jag tycker 
det är oerhört viktigt att man 
ges möjlighet att studera och 
få betyg i sitt språk.

Helena Svanberg Knight

Vill att bliss ska kunna bli en 
gymnasiekurs i moderna språk

Varför är det 
viktigt att bliss blir 
en nationell kurs? 
EMMA i årskurs 2:

– För att vi skall kunna 
lära oss bliss i skolan 

som andra ämnen, och 
få betyg i det.

Hur fungerar  
det att använda  
AKK i skolan?

GUSTAV i årskurs 3:
– Bra! Lärare och  

assistenter är bra och 
kan arbeta med perso-

ner som har bliss  
som språk.

Vad är bliss?
SIMON i årskurs 4:

– Bliss är ett språk, mitt 
språk. Jag använder bliss i 

alla ämnen.

Eleverna Gustav, Emma och Simon på riksgymnasiet i Göteborg vill att bliss ska bli en nationell 
språkkurs.       FOTO: HELENA SVANBERG KNIGHT
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En relativt liten del av landets 
logopeder arbetar inom habi-
litering för vuxna. En av dem 
är Helene Ahnlund. Hon har 
arbetat på vuxenhabiliteringen i 
Malmö i 18 år och beskriver det 
som ett detektivarbete där det 
roligaste är samarbetet. 

– Samarbetet sker både i teamet, med andra 
vårdaktörer och patientens nätverk, och 
naturligtvis med patienter. Det är häftiga 
mänskliga möten på många plan.

Helene beskriver de fyra viktigaste områ-
dena i sitt arbete: kommunikation, relation, 
samspel och förståelse. Hon beskriver att 
det är viktigt att arbeta konsultativt med 
patientens omgivning och att fokusera på 
den miljö där problemen uppkommer. Ett 
bra verktyg är att filma olika situationer 
för att kunna fånga patientens förståelse 
och att titta på filmen tillsammans. Helene 
använder både bedömningsmaterialet 
Comfor och samspelsanalys via Marte 
Meo, men menar att det viktiga är att 
lyfta kameran och faktiskt filma.

Trestegsmodell
När Helene träffar patienters anhöriga 
och personal använder hon sig nästan 
dagligen av en trestegsmodell hon utformat 
efter inspiration från engelsmannen John 
Clements. Modellen kan användas i be-
dömning för att förtydliga hur vi beskriver 
en patient och hur vi tror att vi kan stötta 
patienten och hens omgivning. Enligt 
Helene är det avgörande att omgivningen 
försöker belysa skillnaden mellan vad de 
ser och vad de tror om patienten. 

– Vi behöver gå nära och se, vara de-

Tre steg mot bättre 
förståelse för en  
individs behov

Logoped Helene Ahnlund
FOTO: PRIVAT
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steg:
Vad SER vi?
Vad TROR vi?
Vad GÖR vi?3

tektiver. Ser vi samma saker? Har vi olika 
förklaringsmodeller och hypoteser?

Utvärdera konsekvenser
Utifrån modellens tredje steg, vad vi gör, 
menar Helene att det är viktigt att utvärdera 
vilka konsekvenser omgivningens hand-
lingar får för patienten. Om patienter möter 

överkrav i form av språklig och kognitiv 
överbelastning från sin omgivning, kan 
det leda till stress och beteendeproblema-
tik. Omgivningen behöver bidra till att 
situationer blir begripliga, meningsfulla 
och hanterbara. 

– Det är häftigt när personalens för-
ståelse för en individ förändras. Man 
gör ett gemensamt arbete och personalen 
upptäcker då ofta både kompetens och 
svårigheter hos patienten. Man ser saker 
man tidigare inte sett. 

AKK en nyckel
Helene understryker betydelsen av att 
i samband med användande av AKK 
samtidigt aktivt fokusera på samspelet. 
Ett föremål eller en bild som ska illustrera 
ett sammanhang kan inte leva sitt eget liv. 
Omgivningen behöver vara modeller och 
vara närvarande. De behöver guida, leda 
och följa patienten med tydligt kropps-
språk och bekräftelse.  

Framtid tillsammans
Helene upplever att samhället mer och 
mer får upp ögonen för AKK och kom-
munikationens betydelse. Hon tror att 
habilitering i framtiden kommer att handla 
ännu mer om samarbete mellan olika 
verksamheter och instanser i samhället.

– Det är tydligt att vi måste göra 
detta arbete tillsammans med primärvård, 
sjukvård, psykiatri och kommunala LSS-
verksamheter. Vi måste samarbeta.

Kristina Hammar
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Logopederna Petra 
Pichler och Emanuel 
Nilsson har i sin magis-
teruppsats vid Uppsala 
universitet översatt och 
validerat testet ”the 
Multimodal Communi-
cation Screening test 
for Persons with Apha-
sia” (MCST-A). 

Petra och Emanuel valde att 
validera MCST-A eftersom 
de på sina praktikperioder har 
upplevt att det saknas rutiner för 
alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) till 
personer med afasi. 

Rätt AKK
– Ofta får personer med afasi 

ett AKK-sätt som inte passar 
individen. Det leder till att 
hjälpmedlet inte används. Det 
är synd eftersom många studier 
pekar på att AKK verkligen 
kan hjälpa, säger Petra. 

Vardagsskommunikation
Testet används för att bedöma 
dels kommunikatörsnivå, dels 
vilken nivå av AKK en person 
med afasi klarar. Resultaten på 
MCST-A speglar personers 
skattade förmåga att kom-
municera med AKK i vardagen 
och är därmed ett användbart 
instrument för att avgöra på 
vilken nivå en person med 
afasi kan använda AKK. Ett 
strukturerat, svenskt material 
kan dessutom användas för att 
motivera närstående att jobba 
med AKK. 

Finns på nätet
Uppsatsen med testet som bi-
laga finns tillgänglig på www.
diva-portal.org och via länk 

på Slofs hemsida, där vi också 
tipsar om mer material och 
litteratur kring MCST-A. 

– Vi har haft kontakt med 
upphovspersonerna till det 
ursprungliga testet och de pla-
nerar att lägga upp vår svenska 
version även på sin hemsida, 
berättar Emanuel. 

Signe Tonér

Nilsson, E., & Pichler, P. (2018). 
The Multimodal Communication 
Screening Test for Persons with 
Aphasia (MCST-A) - Översätt-
ning och anpassning till svenska: 
En jämförelse med resultatet på 
MCST-A och förmåga att kom-
municera med AKK. 

AKK-screening för personer med afasi

Interprofessionellt
masterprogram i

Programmet vänder sig till dig som vill skapa en 
kunskapsstyrd och resultatinriktad hälso- och sjukvård.

Som logoped kan du ta en examen i
logopedi, folkhälsovetenskap eller medicinsk pedagogik.

Läs mer på www.liu.se/medfak/master

Sista ansökningsdag 16 april 2018
via antagning.se

Petra Pichler och Emanuel Nils-
son med den färdiga uppsatsen.
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Bildstöd vid demens
Appar blir ett allt 
vanligare verktyg för 
logopeder som arbetar 
inom habilitering eller 
barnspråk. Men hur 
kan de användas för att 
stötta kommunikatio-
nen hos personer med 
minnesproblem? 

Christina Samuelsson, biträ-
dande professor vid Linköpings 
universitet, är med i den fors-
kargrupp som har utvecklat 
samtalsappar för personer med 
demens.

– Personer med demens har 
oftast inte talsvårigheter eller 
specif ika språksvårigheter. 

Många har däremot svårt att 
hitta ord som följd av min-
nesproblem.

Ett annat vanligt symptom 
är svårigheter att hålla en röd 
tråd och oklara referenser. 
Många personer fastnar i att 
tala om samma sak om och om 
igen. Aspekter som påverkar 
den sociala interaktionen i 
vardagen.

Bilder som inspiration
Genom projektet In life har 
f lera appar för kommunika-
tionsstöd utvecklats. Apparna 
består av bilder, ljudklipp och 
video i olika kategorier, som 
samtalsparterna tillsammans 

väljer och bläddrar igenom. 
Bilderna ska inte fungera som 
språkträning, utan som inspira-
tion till samtal.

– Det vi gör med apparna 
kan man också göra med en 
tidning. Den enda skillnaden 
är att i apparna samlas en stor 
bilddatabas, som skulle ha varit 
ohanterlig analogt.

Längre samtal
I utvärderingen konstaterades 
att samtal där apparna användes 
blev längre och personen med 
demens tog f ler egna initiativ 
till ämnen.

– Mellan 95 och 100 % av 
deltagarna tyckte det var ett bra 

arbetssätt. Vi såg överraskande 
nog att 30 % av personalen såg 
att det bidrog till bättre hälsa 
och välbefinnande. Syftet med 
appen var ju bara att ha en 
trevlig stund. 

Klart till våren
De appar som testats har både 
haft personliga och allmänna 
bilder. En av apparna har ska-
pats för locka till samtal i situa-
tioner där personal och brukare 
talar olika språk. Än så länge 
finns apparna inte tillgängliga 
kommersiellt. Projektet ska vara 
klart under våren 2018.

Karin Sjögren

Christina Samuelsson.

In life
Arbetet med apputvecklingen 
görs inom ramen för EU-
projektet In life. Syftet med In 
life är att med teknikens hjälp 
underlätta vardagen för äldre 
med demens eller kognitiv 
funktionsnedsättning. DART 
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset, Linköpings univer-
sitet och Sheffield University 
driver tillsammans den del 
av projektet som handlar om 
kommunikationsappar.

fakta

Appar kan stötta kommunikationens sociala aspekter i samtal med personer med demens.
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