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ommaren närmar sig och lönerevisionen bör vara avslutad. För de flesta av oss 
innebar detta ingen dramatisk inkomstökning, snarare en mild justering uppåt. 
Den som är intresserad av både semantik och fackliga frågor noterade kanske 

att jag valde ordet lönerevision, inte löneförhandling. Löneförhandling sker när vi dis-
kuterar vår lön inför en ny anställning. Det är då vi har möjlighet att göra ett verkligt 
lyft eller påbörja karriären med en smäll. Om en ny tjänst är vad som krävs för bättre 
lön är det väl bara att byta jobb – eller?  

Tyvärr är vår arbetsmarknad ganska smal med 
landstingen som dominerande arbetsgivare. Det är 
inte alltid lätt att förhandla om sin lön när arbetsgi-
varen är densamma. Men det ljusnar vid horisonten! 
Sen ett par år tillbaka håller kommunerna på att bli 
en verklig konkurrent till landstingen. Drygt 10 % av 
vår kår arbetar redan kommunalt och vi ser att det 
gör skillnad på lönen. Det sätter press på landstingen 
som får svårare att rekrytera och att behålla personal. 

Vår lönestatistik visar att lönenivån ökade med 3 % 
för identiska individer mellan 2015 och 2016. Till 2017 
låg ökningen på 3,5 %. Industrins märke, som brukar 
bli utslagsgivande även för offentlig sektor trots våra 

sifferlösa avtal, låg under samma period på ca 2 %. 
En god lönespridning tyder på bra lönepolitik. Det visar att en lönekarriär är möjlig 

och det är ett bra sätt för arbetsgivare att behålla personal. Arbetsgivarna måste ta 
ansvar för sin lönepolitik och för de lönestrukturer som blir konsekvensen. 

I arbetet ”Strategi för hälsa” konstaterar SKL att det behövs omkring 500 000 rekry-
teringar för att klara kompetensförsörjningen inom vården framöver. Kompetensbris-
ten drabbar hälso- och sjukvård men även skola och funktionsnedsättningsområdet. 
Logopeder har en roll att fylla i alla dessa verksamheter. Saco har framfört till SKL 
att arbetsvillkor och löner måste förbättras för att klara kompetensförsörjningen. 
Dessutom måste kvinnliga akademikers löner jämställas med mäns och ansvaret 

för detta ligger på alla offentliga huvudmän, 
där majoriteten av de kvinnodominerade 
akademikeryrkena finns.

Vår förhandlare Henrik Sjösten på SRAT 
ger följande råd: När du ska löneförhandla, 
tänk ut din drömlön, en lön du är nöjd med 
och den lägsta lönen du kan tänka dig. När 
du framför drömlönen ska du drabbas av 
ett lätt illamående, nöjdlönen ska få dig att 
känna dig tillfreds och lägstalönen ska verkli-
gen vara en lägstanivå. Under den nivån tar 
du inte jobbet. Behöver du rådgivning när 
du ska förhandla lön – ring SRAT:s kansli!

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Tänk, att efter varje vinter ”som 
aldrig vill ta slut” kommer ändå 
värmen tillbaka. Efter en hektisk 

vår är det plötsligt snart semestertid. I 
detta nummer har vi sommaren till ära 
lagt in en klassiker och delar med oss av 
några boktips. För liksom syrener och 
hägg plötsligt slog ut, kanske det kommer 
en överraskande lugn stund på jobbet? 

Chansen till detta är mindre om du jobbar 
inom vårdvalslogopedi. Det blir tydligt i 
Slof Stockholms medlemsenkät, som visar 
att både villkor och arbetsmiljö stryker 
på foten när tempot blir allt snabbare. 

Ett annat Stockholmsfenomen är nya 
Karolinska sjukhuset. Hur har den medialt 
uppmärksammade omorganisationen 
påverkat logopedmottagningen? Både till 
det bättre och till det sämre – beroende 
på vem du frågar. 

Förändringar påverkar oss olika, men 
vi måste också stanna upp ibland och 
fråga: Vart är vi på väg? Mot nya höjder 
eller in i väggen? Vi hoppas sommaren 
ger oss alla lite extra tid för eftertanke 
och återhämtning. Och glass förstås. I 
mängder.

Kanske en 
lugn stund

20

12
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Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Den 
har som syfte att ytterligare skydda dig, dina personuppgifter och din 
integritet. För oss är detta helt naturligt. Din trygghet har alltid varit i 
fokus för hur vi arbetar och din integritet kommer även fortsättningsvis 
att vara vår prioritet. 

Läs mer på www.akademikerforsakring.se/integritet

Vi fortsätter 
att värna om din 
trygghet

SpeechEasy PRO är en ny generation

talfl ytshjälpmedel för alla åldersgrupper.

SpeechEasy underlättar för personer med 
talfl ytsproblem som stamning.
Den nya modellen SpeechEasy PRO
erbjuder utökade möjligheter till
fördröjd återkoppling av talet.
I och med detta förbättras möjligheterna
till fl ytande tal hos personer med andra
typer av talfl ytsproblem, till exempel
Parkinsons sjukdom och skenande tal.

Ta kontakt med oss, om du önskar mer
information om SpeechEasy.

AurisMed AS
aurismed@aurismed.no
Tlf. (+47) 33 42 72 50

ANNONS

ANNONS
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Slof Stockholms län 
har fått många sig-
naler om att logo-
peder verksamma 
i Vårdval logopedi 
i Stockholm har en 
utsatt situation. 

Därför har vi kartlagt arbets-
miljön och arbetsvillkoren för 
våra medlemmar via en enkät. 
Ungefär 58 % av alla med-
lemmar i Stockholms län har 
svarat, vilket är en acceptabel 
svarsfrekvens. Av de svarande 
uppger nästan hälften att de 
jobbar helt eller delvis inom 
Vårdval logopedi.

Tung belastning
Totalt är det en femtedel av lo-
gopederna som valt att gå ner i 
arbetstid. Siffran för vårdvalslo-
gopeder är nästan 30 %. Detta 
innebär att livslön och framtida 
pension drabbas. Många går 
till jobbet vid egen sjukdom. 
Även detta är vanligare bland 
logopeder inom vårdvalet. 
Vårdvalslogopeder skattar i 
de flesta frågor sin arbetsmiljö 
långt sämre än kollegor som 
inte arbetar inom vårdvalet. 
Man saknar tid för reflektion, 

upplever att arbetsbördan är 
för stor och har dålig balans 
mellan arbete och fritid. 

Vårdens kvalitet
Man kan inte i tillräcklig ut-
sträckning ge kvalitativ, evi-
densbaserad vård inom Vårdval 
logopedi. I områden med social 
utsatthet kan man inte ge be-
hovsanpassad vård. 

Brister i ansvar
Vårdvalsverksamheter har 
svårigheter att uppfylla sitt 
arbetsgivaransvar, till exempel 
vad gäller löneutveckling, att 
sköta lagstadgad rehabilitering 
och att anpassa arbetsbe-
lastningen efter vars och ens 
förutsättningar. Flera privata 
arbetsgivare saknar kollek-
tivavtal. 

Hur går vi vidare?
Resultaten är mycket oroande 
och vi reagerar starkt på att 
många av våra medlemmar har 
en så utsatt arbetssituation 
och en undermålig psykosocial 
arbetsmiljö. Våra resultat och 
våra slutsatser kommer att 
rapporteras till Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting 

(”beställarna”) och också till 
ansvariga politiker. I samarbete 
med Svenska Logopedförbun-
det kommer vi att skriva en 
debattartikel om vårdvalets 
påverkan på logopedin i Stock-
holms län. Vi kommer också att 
återkomma här i Logopeden 
och rapportera mer från vårt 
resultat.

Slof Stockholms län

För mer information kon-
takta: Lena Lindberger, 
ordförande Slof Stockholms 
län
lena.lindberger@gmail.com

Hårdare belastning i vårdval

!

  
Kommunikationspartnerträning vid afasi 

Hösten 2018 ges kursen Kommunikationspartnerträning 
vid afasi (3 hp) som uppdragsutbildning vid Göteborgs 
universitet. 

Kursdatum: Två heldagar den 8–9 oktober samt en 
examinationsdag den 8 januari 2019. 

Kursen syftar till att ge en översikt av hur man kan arbeta 
kliniskt med kommunikationspartners, närstående såväl 
som vårdpersonal. På kursen behandlas olika metoder. 
Fokus är på praktisk träning i bedömning av 
kommunikation och tillämpning av intervention.  

Kurskostnad: 4000 SEK. Deadline för anmälan är 1 
september. Begränsat antal kursplatser. Antagning efter 
anmälningsdatum. Anmälan är bindande. 

Mer information om kursen och anmälan: 
https://neurophys.gu.se/sektioner/halsa-och-rehabilitering/ 
utbildning/uppdragsutbildning 

 

SAHLGRENSKA AKADEMIN 

Nu finns en lokalförening 
av Svenska Logopedförbun-
det även i Kalmar län. Det 
innebär att Slof nu har lokal 
organisation i 12 regioner/län.  

Är du intresserad av att 
starta lokalförening? Kon-
takta Slofs koordinatorer för 
lokalföreningsutveckling 
Anna Aronsson och Made-
leine Holmqvist. Kontakt-
uppgifter finns på logoped-
forbundet.se 

Ny Slof i Kalmar

Den 22 - 23 november 2018 
genomförs den 8:e Natio-
nella konferensen i logo-
pedi på Elmia i Jönköping. 
Konferensen har i år bytt 
lokaler för att fler deltagare 
ska få plats.

Jönköping huserar 
logopedkonferens

ANNONS

Nacka kommun får medel 
från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten för två 
projekt. ”Att möta elever 
med språkstörning”  syftar 
till att kartlägga hur många 
elever det finns med språk-
störning i förskoleklass 
och på lågstadiet samt att 
undersöka lärarnas behov 
av stöd och kompetensut-
veckling.

”Anpassad språklig med-
vetenhetsträning för barn 
med språkstörning” syftar 
till ökad delaktighet för 
barn med språkstörning i 
förskoleklass. 

Språkprojekt i 
Nacka kommun

Lokalt påverkansarbete 
lönar sig. Det märks bland 
annat i Örnsköldsvik, där 
logopederna sedan länge 
försökt verka för en kom-
munal logopedtjänst, bland 
annat med hjälp av statistik 
från Slof/tidningen Logo-
peden. Nu har en tjänst 
inrättats och Sara Hoppman 
tillträdde den 1 augusti.

Påverkan blev tjänst
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LINKÖPING1
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Europeiska logope-
didagen uppmärk-
sammades av logo-
pedstudenter och 
legitimerade logope-
der över hela landet. 
Här är ett axplock av 
årets aktiviteter.

6 
M

A
R
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Logpederna på Karlskoga lasa-
rett visade material och informe-
rade om AKK i sjukhusets entré.

Habiliteringslogopederna hade ett in-
fobord med AKK av olika slag och lyfte 
fram de kommunikativa rättigheterna.

Logopedsektionen uppmärksammade den eu-
ropeiska logopedidagen genom en AKK-monter 
på campus, där både logopedstudenter och en 
bliss-användare fanns på plats för att prata om 
alternativa kommunikationssätt. 

Södra Älvsborgs sjukhus i 
Borås firade med tårta, prydd 
med den svenska versionen av 

CPLOL-affischen.
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Logopeden, forskaren och 
innovatören Cecilia Nakeva 
von Mentzer uppmanar lo-
gopedkåren att bidra både 
med vetenskapliga studier 
och med innovationer inom 
logopedi för att främja evi-
densbaserat och effektivt 
omhändertagande av våra 
patientgrupper. 

Att ta över rollen som vetenskaplig redaktör 
för Logopeden känns roligt, viktigt och 
hedrande och när jag blev tillfrågad svarade 
jag ja utan att tveka! Jag har arbetat som 
logoped sedan 1991 och disputerade vid 
Linköpings universitet 2014. Där ingick jag 
i en forskarskola med inriktning på hörsel 
och dövhet tillsammans med doktorander 
från olika hörn av världen och med olika 
yrkesmässig bakgrund, bland annat au-
dionomer, logopeder, läkare, psykologer 
och lärare. Under forskarutbildningen fick 
vi ta del av olika infallsvinklar på hörsel, 
dövhet och kognition vilket ledde till att 
jag lärde mig uppskatta fördelarna med 
ett tvärvetenskapligt arbetssätt. 

Lyssningsforskning
Inom forskarnätverket lärde jag känna David 
Moore, hörselforskare i Cincinnati, i vars 
forskningslabb jag har tillbringat nästan två 
år som postdoc. Nu arbetar jag med att 
analysera och skriva ihop resultat kring 

lyssningssvårigheter hos barn med språk-
störning. Kanske har några av er tagit del 
av de första preliminära resultaten som jag 
presenterat i Stockholm, Västerås, Uppsala 
och Örebro. 

Effektiv behandling
Mitt stora intresse är språkinlärning hos 
barn och hur vi kan ge effektiv behandling 
för barn med språkligt baserade svårigheter. 
2008 tog jag fram programmet Pratvis – 
datorbaserad uttalsträning. Året därpå 

utsågs jag till ”En av tre logopeder som 
gjorde det – från idé till färdig produkt” 
av KI:s Bioentrepreneurship. Spännande 
saker händer just nu med Pratvis i USA, 
som jag gärna berättar mer om framöver. 
Nyligen har jag varit med och tagit fram 
ett webbaserat meningsrepetitionstest, 
anpassat efter Moll et al. (2015), som nu 
är en del i testprotokollet för en hörap-
paratstudie i Cincinnati. 

Viktiga arbeten
Min uppmaning till alla kolleger därute är 
att skicka in rapporter om era studier till 
Logopeden så att kåren får höra om ert 
viktiga arbete. Utöver detta tar vi i fortsätt-
ningen även emot bidrag om innovationer 
inom logopedi. Med innovativa lösningar 
ökar våra förutsättningar att förfina och 
effektivisera bedömning och omhänderta-
gande av våra patientgrupper – något som 
vi alla vill höra om så fort dessa lösningar 
finns tillgängliga! 

Cecilia Nakeva von Mentzer

Moll, K., Hulme, C., Nag, S. & Snowling, M. (2015). Sen-
tence repetition as a marker of language skills in children 
with dyslexia.Applied Psycholinguistics, 36(2), 203-221.  
 
Nakeva von Mentzer, C. (2014). Rethinking Sound : 
Computer-assisted reading intervention with a phonics ap-
proach for deaf and hard of hearing children using cochlear 
implants or hearing aids (PhD dissertation). Linköping. 

Logopeden får ny vetenskaplig redaktör

Cecilia Nakeva von Mentzen
FOTO: PRIVAT

aktuellt

Både funktionsområde 
logopedi, Karolinska uni-
versitetssjukhuset Hud-
dinge, och enheten för logo-
pedi på Karolinska institutet 
har fått nya lokaler. 

I samband med invig-
ningen av dessa släpptes 
boken ”Vägen till logopedi – 
skapandet av en ny profes-
sion”. Boken har samlat de 

erfarenheter som delgavs 
under utbildningens 
50-årsjubileum 2014. Britta 
Hammarberg och Daniel 
Normark, på bild till vänster, 
är redaktörer för denna 
unika skildring av svensk 
logopedis historia. 

FOTO: SIGNE TONÉR

Bok- och lokalpremiärer på Karolinska

Socialstyrelsen har på-
börjat en utredning inför 
ICD-11, som beräknas pågå 
fram till januari 2020. I ut-
redningsarbetet ingår att 
planera översättningsarbe-
tet. Utredningen ska även 
utgöra underlag för senare 
beslut om införande av 
ICD-11 i Sverige. 

ICD-11-förberedelser
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Epileptiform aktivitet verkar 
vara vanligare hos barn med 
språkstörning än man tidi-
gare trott. 
Detta framkommer i en av-
handling av Silje Systad, som 
disputerade vid Oslo univer-
sitet i december 2017.

Silje Systad är specialpedagog på Solberg 
skole, en sjukhusskola i anslutning till Nor-
ges nationella center för epilepsi. Hon har 
specialiserat sig på benign barnepilepsi och 
Landau Kleffners syndrom, vilka utmärker sig 
genom nattlig epileptiform aktivitet (NEA) 
som anses störa minneskonsolideringen 
under djupsömn och därmed påverka 
barns kognitiva utveckling.

Vanligt vid språkstörning
Systad har gjort en systematisk gransk-
ning av artiklar som jämför förekomsten 
av epileptiform aktivitet (EPFA) hos barn 
med respektive utan tal- och språkstörning. 
Hos barn med tal- och språkstörning var 
förekomsten av EPFA 27,3 % och hos barn 
med typisk språkutveckling 5,1 %. Risken 
för ett barn med tal- och språkstörning 
att också ha EPFA var 6 gånger större 
än för ett barn utan språkstörning. EPFA 
verkar därmed vara vanligare hos barn 
med språkstörning än man tidigare trott. 

I en annan delstudie undersöktes språklig 
och kognitiv förmåga hos 33 barn med NEA, 
33 åldersmatchade och 66 språkmatchade 
barn i åldrarna 4-10 år. Barnen med NEA 
hade större svårigheter med språk än de 
matchade barnen, men inte med icke-verbal 
förmåga. Profilen visade snarare försenad 
än avvikande språkutveckling.  Epilepsiva-
riabler tycktes inte påverka utfallet.

Tidiga tecken i sömnen
I avhandlingens sista delstudie undersöktes 

tidiga indikatorer på NEA. Barn med NEA 
jämfördes både med åldersmatchade barn 
och med barn med språkstörning utan 
EPFA. Uppgifter hämtades ur journaler 
och föräldraenkäter angående tänkbara 
tecken på EPFA, såsom sömnsvårigheter, 
ljudkänslighet och påverkan på språkut-
vecklingen. Systad fann att tidiga tecken 
på EPFA framför allt är svårigheter gäl-
lande språk och exekutiva funktioner samt 
sömnsvårigheter och ljudkänslighet. Vid 
minst två av dessa bör barn remitteras till 
EEG-undersökning.

Sömn-EEG ger svar
Systads avhandling visar på vikten av att 
barn med misstänkt EPFA undersöks med 
sömn-EEG eftersom riklig epileptisk aktivitet 

kan vara negativ för språklig och kognitiv 
utveckling. I sådana fall brukar numera 
antiepileptisk medicin ges, och inte bara 
vid synliga anfall.

En mer utförlig version av artikeln finns 
på logopedforbundet.se

Gunilla Rejnö-Habte Selassie, 
leg. logoped, med. dr.

Systad, Silje. Is Language Impairments a Symptom of 
Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the 
relationship between nocturnal epileptiform activity and 
language impairments. Series of dissertations submitted 
to the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo 
(2017) No 275.

Nattlig epileptiform aktivitet 
vanligare vid språkstörning

Epileptiform aktivitet på natten stör minneskonsolideringen under djupsömnen. 
FOTO: PEXELS
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Den 2 mars anord-
nades den första 
nätverksträffen för 
skollogopeder. 
Med en spridning 
från Malmö i söder 
till Storuman i norr 
enades 135 perso-
ner vid ABF-huset i 
Stockholm. 

Under dagen föreläste Svens-
ka Logopedförbundets för-
handlare från SRAT, Mattias 
Torell. Mattias gav en djupare 
förståelse för skolans historik 
och förklarade därmed en del 
av den vardag som skollogo-
peder dagligen befinner sig i.
 
Om riktlinjer
Dagen fortsatte sedan fram 

till lunch med presentation 
av de nationella riktlinjerna 
för läs- och skrivutredningar. 
Carina Aronsson som varit 
samordnare för gruppen 
presenterade arbetet och 
svarade på frågor gällande 
riktlinjerna. 

Framgångsfaktorer
Efter lunch övergick dagen 
till diskussionsforum i min-
dre grupper där deltagarna 
själva anmälde sina respektive 
intresseområden. Det mest 
önskade samtalsämnet be-
rörde hur vi som logopeder 
arbetar i samverkan med 
pedagoger. Fokus var riktat 
på vilka framgångsfaktorer 
som finns och intrycket var 
att förutsättningarna skiljer 

sig mycket åt mellan olika 
arbetsplatser. En kor tare 
sammanställning av diskus-
sionerna kommer publiceras 
på Logopedforum.

Stafettpinnen
For tsät tningen för nät-
verksträffen överlämnades 
till Norrköping/Linköpings 
skollogopeder att förvalta. 
Slof vill passa på att tacka alla 
som deltog och bidrog till en 
meningsfull och givande dag!

Rasmus Andersson
styrelseledamot i Slof

Nationell nätverksträff för 
skollogopeder

aktuellt

På Talkliniken, Dande-
ryds sjukhus finns logo-
peder som är certifierade 
för att hålla Hanen-föräld-
rautbildningen More Than 
Words. Under åren har vi 
mött många familjer där 
ett förstärkt eller änd-
rat förhållningssätt hos 
föräldrarna hjälpt barnen 
att utveckla sitt språk 
och sin kommunikativa 
förmåga, men vi har också 
märkt att det finns behov 
av insatser som vänder sig 
till barn med autismspek-
trumtillstånd eller sociala 
samspelssvårigheter. More 
Than Words fokuserar på 
samspel och kommuni-
kation. Man arbetar med 
strategier för att starta 
samspel, lära sitt barn 
något nytt och hjälpa bar-
nen förstå det som sägs. 
Deltagarna får också träffa 
andra i samma situation. I 
upplägget ingår filmning 
av föräldra-barninterak-
tion. 
The Hanen Centre har ny-
ligen reviderat More Than 
Words-programmet och 
då passade vi på att be 
om tillstånd att översätta 
materialet till svenska. 
Ett intensivt och lärorikt 
arbete påbörjades med att 
översätta presentations-
material och stödpapper 
(boken är inte översatt). 
Talkliniken beslutade 
i samband med detta 
arbete att börja erbjuda 
föräldrautbildningen More 
Than Words och i septem-
ber 2017 startade den för-
sta kursen på Talkliniken.
Nu när More Than 
Words-materialet finns 
på svenska kan vi varmt 
rekommendera alla som 
är intresserade och har 
certifierat sig för att 
hålla kursen att dra igång. 
Materialet får man tag 
på genom att kontakta 
The Hanen Centre www.
hanen.org 

ANNA JOHANSSON  
OCH KARIN KAHN

Danderyds sjukhus

Kommunikations-
kurs översatt till 
svenska

Nätverksträffen samlade skollogopeder från hela landet.
FOTO: SIGNE TONÉR
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Vad blev nytt med Nya Karo-
linska? Vi frågade flera logo-
peder samt chefen på ar-
betsplatsen. Svaren var både 
kritiska och hoppfulla. 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna, 
Huddinge och på övriga platser fungerar 
numera som en så kallad matrisorganisa-
tion, där patientens väg genom vården styr 
hur organisationen ser ut, istället för att 
vården är organiserad utifrån medicinska 

specialiteter. Det finns även en idé om att 
uppnå kostnadseffektivitet genom så kallad 
värdebaserad vård. De nya arbetssätten 
med värdebaserad vård och matrisorganisa-
tion har aldrig tidigare provats i stor skala 
och en nylig utvärdering från Sahlgrenska 
underkände modellen till stora delar. Ett 
läkarnätverk som undersöker styrsätt 
inom svensk sjukvård menar dessutom att 
värdebaserad vård står i direkt strid med 
den prioriteringsplattform som antogs 
av riksdagen 1997 och som tydligt säger 

att kostnadseffektivitet är underordnat 
människovärdesprincipen och behovs-/
solidaritetsprincipen (Dagens Samhälle 
25 mars 2018). 

Klinik blir funktionsområde
”Funktionsområde logopedi”, tidigare 
Logopedkliniken på Karolinska univer-
sitetssjukhuset, leds av Elisabet Lund-
ström. Logopedi ingår i sin tur i ”funktion 
hälsoprofessioner”. Andra funktioner är 
exempelvis akuten, bild och funktion samt 

LOGOPEDPERSPEKTIV 
på Karolinska sjukhuset

Många är de som anser att styrsättet på Karolinska prioriterar kostnadseffektivitet över behov. Men märker logopederna av detta?
FOTO: PEXELS
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perioperativ medicin och intensivvård. 
Sen finns det teman såsom neuro, cancer 
och åldrande och inom dessa teman en 
patientf lödesstruktur. Funktionschefer 
och temachefer ingår i sjukhusledningen 
medan funktionsområdeschefer och pa-
tientflödeschefer kan jämföras med verk-
samhetschefer. Inför omorganisationen fick 
Elisabet Lundström, i likhet med alla andra 
chefer, söka om sin tjänst:

– Att vara med på den här resan är både 
spännande och ibland jobbigt, för samtidigt 
som vi genomför förändringsarbetet ska vi 
ju fortsätta att erbjuda bästa möjliga vård, 
säger Elisabet. 

Fokus på team
Logopeder är en grupp som redan tidigare 
jobbat i många olika team på sjukhusens 
olika kliniker och avdelningar. Ett par 
logopeder vi talat med är positiva till ett 
ökat fokus på tvärdisciplinärt arbetssätt 
och ser potentiella samverkansvinster med 
att samla hälsoprofessionerna men tror att 
det kommer ta tid innan fördelarna blir 
uppenbara. Andra kollegor anser inte att 
den nya organisationen bidrar med något 
nytt till arbetssättet.

– Jag har sedan länge jobbat i team med 
olika professioner utifrån patienternas 
behov och jag har väldigt svårt att se vad 
den här nya terminologin tillför, säger en 
av de vi talat med.  

Elisabet Lundström menar dock att ma-
trisorganisationen gör att både anställda 
och chefer tvingas att samverka i matrisens 
samtliga skärningspunkter för att kunna 
genomföra vård utifrån patientens väg 
genom vården. 

– Det blir väldigt många möten, absolut, 
säger Elisabet. 

Kejsarens nya kläder
De logopeder vi haft kontakt med uttrycker 
inga negativa synpunkter på ledarskapet 
inom logopedi, men flera har lågt förtro-
ende för sjukhusledningen:

– Yrkesmässigt är omorganisationen det 
värsta jag har varit med om. Det är ett 
enormt missnöje i medarbetargruppen. 
Personer på höga, centrala positioner, 
som jag tidigare har haft förtroende för, 
har svalt konsultsnacket med hull och hår. 
Det känns som kejsarens nya kläder.

Nya rutiner
En annan logoped talar i positiva ordalag, 
både om den nya organisationen och om 
lokalerna:   

– Nya miljöer kräver nya rutiner och 
det kan vara krävande innan allt är på 
plats, men jag är stolt över att jobba på 
Karolinska.

Flexikontor
Just den här logopeden förväntas dock 
inte arbeta i ett så kallat flexikontor. En 
del medarbetare har nämligen inga fasta 
arbetsplatser; ingen egen dator, hurts eller 
hylla. Sina saker får man istället förvara 
i ett litet skåp och man kan inte räkna 
med att nyttja samma skrivplats under 
en arbetsdag. 

– Både vi logopeder och exempelvis 
psykologer jobbar med omfattande 
utredningar och har därmed mycket 
administrativ tid. Det har man inte tagit 
hänsyn till i utformandet av kontorsplatser. 
Dessutom innebär organisationen att 14 
olika chefer behöver involveras när det 
ska fattas beslut som rör flexikontoret, 
berättar en logoped som upplever arbets-
miljön som långt ifrån optimal. 

Om man vill sitta på sitt eget rum pas-
sar man nog inte på Karolinska menar 
Elisabet Lundström:

– Det är komplext att vara med om 
en sådan här pågående förändring 
och det har säkerligen påverkat 
arbetsglädjen och den upp-
levda arbetsmiljön för en 
del av medarbetarna. 

Oklart  
arbetsmiljö-
ansvar
Det låter inte 
helt enkelt att 
reda ut vilket 
mandat respek-
tive chef har inom 
matrisorganisa-
tionen, men enligt 
Elisabet Lundström 
är det solklart vem 
som har arbetsmiljö-
ansvaret, nämligen funk-
tionsområdeschefer och pa-
tientflödeschefer. Fullt så tydligt 

verkar det dock inte vara. I våras gjorde 
Läkarföreningen vid Karolinska Univer-
sitetssjukhuset i Solna en anmälan till 
Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder 
mot arbetsmiljöproblemen. Bland an-
nat har sjukhusledningen inte kunnat ge 
tillfredställande svar på frågan om vem 
som är ansvarig för olika arbetsmiljöfrågor 
(Läkartidningen 3 april 2018). 

Få alternativ
Flera logopeder vi talat med lyfter att 
medarbetare ser sig om efter andra 
arbetsplatser.

– Det är sorgligt att Karolinska inte 
värnar mer om kompetensen. Det är 
turbulent bland personalen och jag 
har många arbetskamrater från andra 
professioner som har slutat, men än så 
länge känner jag bara till någon enstaka 
logoped som har sagt upp sig. Min teori 
är att logopeder inte känner sig lockade 
av att arbeta inom vårdval logopedi, säger 
en logoped. En annan kollega frågar sig 
om det verkligen är värt att stanna kvar:  

– Jag har svårt att hitta ett nytt jobb 
som är lika stimulerande. Men tanken på 
att sluta finns absolut. 

Signe Tonér

aktuellt
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Hur ser Logopedförbundet på 
de nya riktlinjerna?
– Vi är väldigt glada över att språk- och 
kommunikationsrehabilitering äntligen har 
uppmärksammats i strokeriktlinjerna. Det 
var på tiden. Att leva med afasi är svårt 
och begränsande. Det behöver inte vara 
så. Med rätt hjälp går det att förändra 
förutsättningarna mycket. 

– Det handlar om delaktighet och livs-
kvalitet, populära begrepp som finns med 
som ledord i så gott som alla hälso- och 
sjukvårdsrelaterade utvecklingsarbeten, 
men som under lång tid inte har hittat 
vägen fram till själva vårdutförandet. I de 
nya riktlinjerna är rekommendationerna så 
konkreta och tydliga att det finns en verklig 
möjlighet att de kommer att göra skillnad. 

 
Vad kommer det att innebära 
i praktiken för personer med 
afasi?
– Det här är en fråga som inte är helt lätt 
att svara på eftersom det f inns många 
faktorer som spelar in. Riktlinjer riktar sig 
till både beslutsfattare och yrkesverksamma 
och bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet, evidens, inom området som 
studerats. Logopeder är genom sin legitima-
tion förbundna att arbeta evidensbaserat. 
Arbetet ska bygga på just vetenskap och 
beprövad erfarenhet. De nya riktlinjerna 
anger väldigt tydligt vilka insatser som är 
evidensbaserade. 

– Både intensivbehandling och kom-
munikationspartnerträning har hög prio-
riteringsgrad i riktlinjerna. Då är det så här 
logopeder ska arbeta. Detta innebär att 
alla logopedmottagningar och rehabilite-
ringskliniker måste se över sin verksamhet 
och, så långt det bara är möjligt, anpassa sig 
efter det riktlinjerna anger, oavsett resurser. 

Mer resurser behövs
– Här närmar vi oss en av stötestenarna 
i processen. Riktlinjerna anger tydligt att 
mer resurser kommer att behövas för att 

de insatser som rekommenderas i riktlin-
jerna ska kunna genomföras ordentligt. 
Resursfördelningen inom landstinget är 
upp till landstingspolitikerna och tjänste-
männen som förser dem med underlag. 
Om inga nya resurser tillförs kommer det 
som riktlinjerna säger inte gå att utföra 
fullt ut. Det räcker befintliga resurser och 
logopeder inte till för. 

Arbeta enligt riktlinjerna
– Det finns också väldigt stora regionala skill-
nader när det gäller tillgången på logopeder 
och i utbyggnaden av rehabiliteringen som 
gör att förutsättningarna att arbeta enligt 
riktlinjerna skiljer sig mycket åt mellan olika 
landsting och orter i landet. Diskussioner 
kring hur man ska kunna arbeta enligt 

riktlinjerna pågår för fullt inom logoped-
kåren, det märker vi inom förbundet. Vi 
får många frågor kring framför allt kom-
munikationspartnerträning. Arbete kring 
en nationell modell för intensivbehandling 
av afasi pågår också.

– Förhoppningsvis ska riktlinjerna inom 
ganska kort tid innebära att intensivträ-
ning och kommunikationspartnerträning 
faktiskt börjar ges på bredare front på 
landets logopedmottagningar. 

Vilka är de som kommer att 
erbjudas den intensiva språk-
liga träningen? 
– Alla patienter som orkar med och kan 
tillgodogöra sig intensivträning bör erbjudas 
den. Detta innebär att man måste fundera 
på när i sjukdomsförloppet insatsen erbjuds. 
Det är troligen inte särskilt lämpligt att 
erbjuda intensivträning omedelbart efter 
insjuknande, eller under sjukdomens akutfas. 
Då är kroppen och hjärnan fortfarande 
alldeles för omtumlade och påverkade av 
sjukdomen. Någon bortre gräns är det 
däremot svårt att se. Hjärnan har en fan-
tastisk förmåga både att komma igen och 
lära nytt också lång tid efter en hjärnskada. 
Det som blir avgörande är skadans omfatt-
ning och allmäntillståndet hos personen. 

Vilka kommer att erbjudas 
kommunikationspartnerträ-
ning?
– Kommunikationspartnerträning borde 
vara aktuellt kring i stort sett varje enskild 
person med afasi. Afasi är en funktionsned-
sättning. Även med intensivträning kommer 
det att uppkomma svåra situationer där 
hjälp och assistans behövs för att kommu-
nikationen ska fungera så bra som möjligt 
för den som har afasi. 

– Kommunikationspartnerträning som 
insats är inte kopplad till huruvida intensiv 
språklig träning är aktuell eller inte. Behovet 
av kommunikationspartnerträning är större 
hos de patienter som inte klarar att delta i 

Logopedförbundet om nya strokeriktlinjerna

De nya riktlinjerna talar för mer frekventa 
besök hos logopeden för personer med 
afasi.

FOTO: PIXABAY
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intensivträning eftersom kommunikationen 
då är ännu mer beroende av omgivningens 
stöd för att fungera. 

Är det här träning som skulle 
kunna fungera på distans via 
dator (telemedicin)?
– Troligen. Telemedicin är ett område som 
har prövats i många olika sammanhang 
med lyckade resultat, men som ännu 
inte är så utbyggt. Det kommer säkert. 
En springande punkt i intensivträning är 
just frekvensen, hur ofta och hur mycket 
träning som behövs. Telemedicin skulle 
kunna vara ett sätt att tillgodose just det 
med lite större lätthet än om man måste 
befinna sig på samma plats. I delar av landet 
skulle det till och med kunna möjliggöra 
intensivterapi. 

 
Hur många fler utbildade 
logopede räknar förbundet 
med att det behövs?
– Det har vi inga exakta siffror på, men 
de 31 heltidstjänster som först föreslogs i 
riktlinjerna skulle inte på långa vägar räcka 
för att tillsammans med de logopeder som 
idag arbetar inom området ge de insatser 
som föreslås i riktlinjerna. I den slutgiltiga 
versionen blev rekommendationen 107 
logopeder. En väldigt mycket bättre, men 
troligen ändå inte tillräcklig siffra.

– Riktlinjerna utgick från att lågintensiv 
behandling i dag ges till personer med afasi 
och att det bara var ”mellanskillnaden” mel-
lan en fungerande lågintensiv behandling 
och intensivträning som behöver täckas. 

– Beräkningen utgick också från att insat-
serna som föreslogs passade nyinsjuknade 
patienter bäst. Så är inte fallet. Vi vet att 
det på många håll i landet är så att personer 
med afasi inte ges någon behandling alls, i 
något skede av sin sjukdom. Vi vet också 
att insatserna kan ges till personer som 
levt med sina svårigheter länge. Språklig 
och kommunikativ rehabilitering har inte 
prioriterats eller getts de resurser som 

behövs. Det innebär att få logopeder 
arbetar inom området. 

– Logopedyrket är just nu ett yrke 
som arbetsmarknadsmässigt bedöms 
vara i balans. Det betyder att det finns 
ungefär lika många logopeder som det 
finns tjänster. I stora drag och utslaget 
över landet ser vi att det stämmer just 
nu, men vi vet också att det finns stora 
regionala skillnader och att det inte är 
lätt att rekrytera logopeder i hela landet. 
På många håll i landet, särskilt i mindre 
orter och glesbygd, ser vi att tjänsterna 
ligger ute länge och att det är svårt att 
få sökande. 

Ökat antal utbildningsplat-
ser behövs
– Efterfrågan på logopeder ökar idag också 
mycket utanför hälso- och sjukvården. 
Förskola och skola är just nu logopeders 
snabbast växande arbetsmarknad. Un-
der perioden 2011 – 2015 har antalet 
legitimerade logopeder per 100 000 
innevånare ökat med cirka 20 procent. 
Trots det ser vi ingen ökande arbetslöshet, 
snarare tvärtom. Sett ur det perspektivet 
handlar inte diskussionen kring det ökade 
behovet logopeder om en handfull tjänster 
till en patientgrupp, utan om en utökning 
av utbildningsplatserna på samtliga sex 
logopedutbildningar. 

Ulrika Guldstrand
ordförande i Svenska Logopedförbun-
det, intervjuad av: 

Lisa Gunnarsdotter
tidningen Afasi. Artikeln är även publi-
cera i afasiförbundets tidning Afasi.

Logopedförbundet om nya strokeriktlinjerna
Göteborgs universitet anordnar 
uppdragsutbildning i kommunika-
tionspartnerträning vid afasi 8 till 9 
oktober, med en uppföljningsdag 
8 januari. Mer information finns på 
Göteborgs universitets hemsida och 
på Logopedforum.

22–23 oktober 2018 är det CPUP-
dagar i Malmö. Syftet med CPUP 
är att öka kunskap om cp, förbättra 
samarbete och erbjuda patienter 
kontinuerlig och standardiserad 
uppföljning för att kunna erbjuda 
rätt insatser. CPUP ser vikten av att 
logopeder blir en aktiv del i registret, 
och vi har därför en egen session där 
vi kan diskutera logopediska frågor 
kopplat till registret, exempelvis pa-
tientnytta, logopednytta, uppgifter 
och åldrar .

Foniater Staffan Morén, Uppsala, 
disputerade i mars med avhandling-
en "Unilateral Cleft Lip and Palate 
Speech,:Voice and Nasal Function in 
Adults". Morén har följt upp LKG-
patienter i vuxen ålder och bland 
annat undersökt röstkvalitet både 
perceptuellt och akustiskt samt jäm-
fört lyssnarbedömningar av naiva 
lyssnare, logopeder och patienter. 

Ett nykomling bland bloggande 
logopeder är Maja Jägervall i Växjö, 
som nyligen startat logopedm.se. 
Bloggen är inriktat på att upplysa 
om röst och röstergonomi, sväljsvå-
righeter och kommunikation hos 
vuxna och att skapa en lättillgänglig 
kunskapsbank. Maja är även ordfö-
rande i lokalföreningen Slof Krono-
berg. 

Om LKG hos vuxna

Samarbete kring perso-
ner med cerebral pares

Ny svälj- och röstblogg

Utbilda samtalspartner 
för personer med afasi

stroke
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Sväljsvårigheter glöms bort 
i de nya strokeriktlinjerna
I mars publicerade Socialsty-
relsen slutversionen av de 
nya nationella riktlinjerna för 
strokevård. Publikationen är 
en uppdatering av de tidigare 
riktlinjerna från 2009. 

Förändringarna är stora vad gäller våra 
insatser till personer med afasi och bedöms 
innebära ett ökat behov av 107 logoped-
tjänster i landet. Skillnaderna kring åtgärder 
för personer med dysfagi är däremot 
små jämfört med tidigare, trots flertalet 
inkomna remissvar från bland annat Slof 
som påpekat att det saknas information 
om rehabilitering vid dysfagi.

Höjd prioritering
I riktlinjerna graderas rekommendationerna 
på en skala 1-10, där 1 prioriteras högst. 
Bedömning av sväljförmåga har i de nya 
riktlinjerna prioriteringsgrad 1 vilket alltså 
ligger på samma nivå som till exempel 
trombolysbehandling. Vidare kommenteras 
att det är viktigt att utvärdera sväljför-
mågan kontinuerligt. Bedömning med 
sväljningsröntgen eller FUS vid misstänkt 
eller verifierad dysfagi vid stroke har änd-
rats från ett område som går inom ramen 
för forskning och utveckling till prioritet 
3, något hälso och sjukvården bör utföra. 

Det specificeras inte vilken yrkeskategori 
som ska utföra varken sväljbedömningar 
eller instrumentella undersökningar. Man har 
därför inte gjort någon beräkning för ökat 
personalbehov av logoped. Tillgängligheten 
till instrumentella bedömningar varierar 
också stort i landet. Någon rehabilitering 
vid dysfagi nämns inte, förutom att sen-
sorimotorisk behandling med munskärm 
bedöms som ett område inom forskning och 
utveckling som inte bör göras rutinmässigt 
på grund av bristande evidens. 

Internationell jämförelse
Vi har jämfört de svenska riktlinjerna 

för strokevård med de amerikanska, 
australiensiska, kanadensiska och skotska 
riktlinjerna. I deras riktlinjer för strokevård 
är de rekommenderade åtgärderna vid 
dysfagi betydligt mer omfattande och 
specificerade. I flera riktlinjer specificeras 
att logopeder är den yrkeskategori som 
ska bedöma dysfagi alternativt annan 
yrkeskategori som är kunnig i dysfagi. I de 
amerikanska riktlinjerna poängteras att 
en instrumentell sväljbedömning ska ligga 
till grund för val av behandlingsupplägg. I 
australiensiska strokeriktlinjerna ges starka 
rekommendationer för att sväljträning 
ska påbörjas tidigt. Patienter med dysfagi 
ska erbjudas styrke- och färdighetsträ-
ning med bolus samt indirekt motorisk 
behandling som baseras på principer för 
neuroplasticitet. Man lyfter också fram att 
det är viktigt att all personal får utbildning 
vad gäller matnings- och sväljningstekniker. 
Till de skotska strokeriktlinjerna finns en 
bilaga med utförliga anvisningar gällande 
bedömningsinstrument, intervention och 
nutrition vid dysfagi. 

Effektiv behandling
Logopedisk rehabilitering av sväljsvårighe-
ter hos vuxna genomgår för närvarande 
ett paradigmskifte internationellt. Fokus 
skiftar allt mer från endast kompensation 
till att innefatta rehabilitering av specifika 
muskelgrupper. Behandlingen utformas 
enligt etablerade principer för muskelträ-
ning och målet med träningen är inte bara 
en förbättrad sväljförmåga, utan också 
fysiologiska förändringar i den nedsatta 
sväljmekanismen. Under de senaste fem 
åren har det skett en explosionsartad ökning 
inom forskningsområdena sväljförmåga och 
sväljdysfunktion. Dysfagi är den logopediska 
specialitet där f lest artiklar publiceras i 
dagsläget. Flera studier visar på fysiologisk 
eller funktionell förbättring genom träning 
av olika aspekter av sväljmekanismen. 
Därför är det synd att rekommendationer 

om behandlingsinsatser och beräkningar 
av resursförstärkning inom dysfagi saknas.

Afasi eller dysfagi
Enligt Socialstyrelsen ska riktlinjerna vara 
ett stöd för dem som fattar beslut om 
hur resurser ska fördelas inom vård av 
personer med stroke. Riktlinjerna kan 
således användas i diskussion med chefer 
och politiker kring utökade logopedresurser. 
På Akademiska sjukhuset i Uppsala har till 
exempel de nya riktlinjerna kring afasi redan 
genererat 3,75 tjänster. Då neurologopeder 
i dag behöver prioritera bedömning och 
behandling av dysfagi som kan vara ett 
livshotande tillstånd, undrar vi huruvida 
de nytilldelade resurserna verkligen kom-
mer att gagna afasipatienterna. Inför nästa 
revidering anser vi att Socialstyrelsen bör 
inspireras av de internationella strokerikt-
linjerna vad gäller rehabilitering av dysfagi. 

Anna Loskog 
leg logoped Akademiska sjukhuset & 
universitetsadjunkt, Uppsala
Caroline Ullner 
leg logoped Talkliniken, Danderyds 
sjukhus
Emilie Engblom 
leg logoped Värmdö Rehab & Nacka-
geriatriken
Linn Alex 
logopedstudent Uppsala Universitet
Matilda Lindsten
leg logoped Karolinska Universitets-
sjukhuset
Susanna Hilton Sand 
leg logoped Sabbatsbergsgeriatriken

Deltagare i kursen Evidensbaserad svälj-
rehabilitering vid Uppsala Universitet 
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Sverige USA Kanada Skottland Australien

Screening Klass 1, LoE B Helst av en logo-
ped, EL B

Inom 4 timmar 
från intag, GoR B

Sv ag rekom -
mendation

Bedömning Prio 1 Klass 1, LoE B

Specificerat 
att utföras av 
logoped

EL C Sv ag rekom -
mendation

Specificerat 
att utföras av 
logoped eller 
annan utbil-
dad personal

GoR B

Instrumentell 
bedömning

FUS eller TVSS/
VFS vid bekräf-
t a d  d y s f a g i , 
Prio 3

Vid misstänkt 
a s p i r a t i o n , 
klass 2a LoE B. 
Vid misstänkt 
dysfagi, klass IIb 
LoE C.

Vid risk för aspi-
ration, EL B

Vid misstänkt 
aspiration, GoR 
C

Nutritions-
stöd

Med nasogast-
risk sond Prio 2. 
Med PEG Prio 3.

Inom 7 dagar 
K las s 1LoE A 
för 2-3 veckor 
rekommende-
ras nasogastisk 
sond. Vid kronisk 
dysfagi rekom-
menderas PEG 
Klass 1 LoE B.

Inom 3 dagar, 
EL B

Inom 24 h, GoR B

Behandling 
oralmotorik

EL B Enligt konsen-
sus

Behandling 
kompensa-
toriska stra-
tegier

EL B GoR D Stark rekom-
mendation

Behandling 
konsistens-
anpassning

EL B GoR D Stark rekom-
mendation

Behandling 
munskärm

Endast vid forsk-
ning

Behandling 
sväljträning

EL C GoR B Stark rekom-
mendation

Behandling 
råd kring sä-
ker sväljning

Klass 2b LoE A EL B Stark rekom-
mendation

Behandling 
inkorporera 
neuroplastis-
ka principer

Klass 2A LoE C

Munvård Klass 1 LoE B EL B GoR D

Utbilda per-
sonal i mat-
ning och svälj-
ningstekniker

EL C GoR D Enligt konsen-
sus

Uppföljande 
sväljbedöm-
ning/ar

EL C GoR D Enligt konsen-
sus

Tabellförklaring
Sverige: Prioriteringsskala från 1-10 
där 1 har högst angelägenhetsgrad 
och 10 lägst. 

Amerika: Prioriteringsskala klass 
1-3 där 1 är stark, 2 måttlig och 3 är 
svag rekommendation. De har även 
level of evidence LoE från A som står 
för hög kvalitet med minst en RCT 
till C som är randomiserade eller icke 
randomiserade observationer alter-
nativt expertbaserad konsensus.

Kanada: Prioriteringsskala evi-
dence level, EL, A-C där A står för 
metaanalyser av RCT alt minst två 
RCT som fått överensstämmande re-
sultat, B står för evidens från enstaka 
RCT alternativt överensstämmande 
resultat från minst två väldesig-
nade icke-randomiserade och/eller 
icke-kontrollerade studier, C står för 
konsensus med/eller stöd av begrän-
sad evidens. 

Skottland: Prioriteringsskala grade 
of evidence GoR från A som står för 
minst en metaanalys, systematisk 
review eller RCT med låg risk för bias 
till D som står för fallstudier eller 
expertåsikter.

Australien: Antingen stark eller 
svag rekommendation där stark 
innebär att de flesta skulle önska 
den rekommenderade åtgärden och 
endast få skulle tacka nej medan 
svag rekommendation står för att de 
flesta skulle välja den rekommende-
rade åtgärden men det finns en del 
som skulle tacka nej. De har även en 
rekommendationsgrad baserad på 
konsensus av experter.

stroke
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stroke

Åsa Burge
logoped på Logopedmottagningen i Angered

Har de nya riktlinjerna uppmärksammats på er mottagning? 
– Ja, och vårt vårdprogram kommer att kompletteras utifrån de nya rekommenda-
tionerna. Våra chefer kommer också att uppdateras om de nya riktlinjerna.

Har ni påbörjat någon form av förändringsarbete inom mot-
tagningen med anledning av riktlinjerna? 
– Vi arbetar för att kunna erbjuda samtalspartnerträning, och har förklarat tanken 
för våra chefer. Vi har förslag på hur vi ska kunna lösa inspelningar rent tekniskt med 
läsplattor och mobiltelefoner. Diskussion förs också med sjukhusjurist om närstående 
i sådan insats ska räknas som patienter eller inte. Vi bedömer att det vore bättre om 
det var möjligt då samtalspartnerträning rätt utförd tar mycket tid som vi tvingas 
tränga in mellan patientbesök, som i dag är det enda vi kompenseras för och som 
finns med i vår beställning.

Susanne Westerbring
enhetschef, logopedmottagningen Region Västernorrland

Har de nya riktlinjerna uppmärksammats på er mottagning?
– Vi i Region Västernorrland ska påbörja en översyn för att mer konkret se vad det är vi erbjuder på respektive 
mottagning (3 orter) och vad som skulle krävas vad gäller resurser för att möta de nya riktlinjernas rekommendation 
om frekvens och intensitet.

Kommer ni att erbjuda intensivträning?
– Självklart vill vi alla erbjuda intensivträning, men bemanning och tillgång till logoped matchar inte behovet. I dag får 
inte alla patienter med behov av tal- och språkträning den mängd träning behandlande logoped skulle vilja erbjuda. 
Alla mottagningar i Region Västernorrland har noterat att bemanningen måsta öka om kraven enligt riktlinjerna ska 
kunna mötas.

Birgitta Rosén, Sara Wiberg och Marie Lindskog
enhetschef samt logopeder på logopedmottagningarna i Helsingborg och Ängelholm.

Har ni påbörjat någon form av förändringsarbete inom mottagningen med anledning av rikt-
linjerna? 
– Enligt uppgift arbetar Region Skåne övergripande med frågan och kontakter tas med ansvariga för att höra hur långt det arbetet 
har kommit. Till viss del har vi försökt rikta insatserna, för att kunna satsa på de som är mest mottagliga för terapi. Vi har diskuterat 
att sluta med lågintensiv träning. Vi planerar för att starta anhörigutbildning tillsammans med Nordvästra Skånes rehabiliterings-
team i Ängelholm.

Ger ni redan i dag intensivträning till personer med afasi? 
– Det är svårt schematekniskt men i perioder har vissa patienter erbjudits terapi 2-3 gånger i veckan under några veckors tid. Ett 
tag fick patienter gå till mer än en logoped samtidigt för att kunna möjliggöra detta. Men detta är undantag. Merparten av träningen 
sker lågintensivt. På mottagningarna är det svårt på grund av resurserna.

Socialstyrelsens revide-
rade nationella riktlinjer 
för vård vid stroke inne-
håller ovanligt specifika 
rekommendationer 
kring språklig och kom-
munikativ rehabilitering. 
Logopeden frågade 
några av landets logo-
pedmottagningar om 
hur detta kan tillämpas.

S
T

R
O

K
E

NYA RIKTLINJER
ENKÄT:
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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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FÖRBÄTTRA  
RÖSTKVALITETEN
FÖREBYGG  
RÖSTPROBLEM
Tips och effektiva 
övningar baserade 
på aktuell forskning 
och modern teknik

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

Planeringen inför årets lo-
gopedstudentdagar är i full 
gång. Vi i Sloss ser fram emot 
att träffa alla logopedstu-
denter i Linköping den 12-14 
oktober 2018.  

Logopedstudentdagarna är ett tillfälle för 
alla studenter runt om i landet och från våra 
grannländer att träffas, skapa gemenskap 
och knyta nya kontakter.  Det är också en 
helg där studenterna kan få inspiration av 
yrkesverksamma logopeder samt höra vad 
logopedyrket kan innebära. 

Logopeden i tiden  
Årets tema är ” Logopeden i tiden - Dået, 
nuet och framtiden”. Med det temat vill vi 
ta studenterna på en resa genom tiden; 

ge dem en inblick i hur logopedin växte 
fram, hur logopedyrket ser ut i dag samt 
ge inspiration till hur framtiden kan se 
ut. Föreläsarna kommer att lyfta fram 
de förändringar som skett i yrket genom 
tiderna och målet är att skapa samhörig-
het mellan generationer, studenter och 
yrkesverksamma.

Gemenskap 
Logopedstudentdagarna 2018 är något ni 
inte vill missa och vi i styrelsen ser fram 
emot att träffa er alla i oktober. Under den 
helgen kommer Sloss att ha sitt årsmöte där 
den nya styrelsen kommer att väljas. Lörda-
gen kommer att vara fylld av inspirerande 
föreläsningar från logopeder som jobbar i 
olika verksamheter. Vi kommer också att 
anordna ett mingel och en sittning för att 

umgås och lära känna varandra. 
Varmt välkomna! 

Mirva Lartaud 
Ordförande - Svenska logopedförbun-
dets studentsektion

Logopedstudentdagarna 2018 

ANNONS

student

Den 16 april firades Världs-
röstdagen, World Voice 
Day. I Stockholm ordnades 
evenemanget ”Hälsa Hjärna 
Rösten” av den ideella för-
eningen World Voice med 
Johan Sundberg och Anita 
McAllister i spetsen. Det 
bjöds på ett gediget pro-
gram där Thöres Theorell 
berättade om hur hjärnan 
styr röst, musik och sång 
men även det omvända; hur 
sång och musik påverkar 
hjärnan. Marianne Castegren 
berättade om sitt arbete 
med sång på äldreboenden, 
och beskrev inlevelsefullt 
hur gamla och demenssjuka 
personer hittar glädje och 
uttrycksförmåga genom 
bekanta visor och schlagers. 
Mer minne och demens 
följde i Per Östbergs föreläs-
ning om språkliga föränd-
ringar vid åldrande och 
minnessjukdomar, vartefter 
Ellika Schalling tog vid och 

berättade om röst- och 
talförändringar hos personer 
med Parkinsons sjukdom. 
Per Alm berättade om stam-
ning och vad vi idag riktigt 
vet om orsakerna till talflyts-
avvikelser och vilka tidigare 
teorier som fått förkastas. 
Kvällen avslutades med att 
skådespelerskan Ann Petrén 
samtalade med logoped 
Åslög Rosén om processen 
kring att hitta en karaktärs 
röst och kommunikationsut-
tryck, samt om vikten av att 
ta hand om sin röst på rätt 
sätt för att bibehålla dess 
flexibilitet och styrka. Sam-
manfattningsvis innehöll 
kvällen ett varierat program 
med en stark förankring i 
både kultur och vetenskap.

GRETA WISTBACKA
Leg logoped, fil dr i logopedi. 
Suppleant i styrelsen för Ide-
ella Föreningen World Voice

En kväll med rösten 
och hjärnan i fokus
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auskultationenauskultationen

”DET VAR DAGS FÖR NYA 
UTMANINGAR”
Hej, Karin Petersson! Var jobbar 
du och vilken är din huvudsak-
liga patientgrupp?
Jag arbetar på logopedmot-
tagningen på Centrallasarettet i 
Växjö och möter främst personer 
med röstbesvär och inneliggande 
patienter som behöver en bedöm-
ning av sväljfunktion och språklig 
förmåga. 

Vilka är dina kollegor?
Dels de andra logopederna på 
mottagningen, dels företrädare 
för andra professioner kopplade 
till sjukhusets avdelningar, så-
som sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, dietist, kurator 
och läkare. Vi har länge önskat ett 
tydligare samarbete med läkarna 
på ÖNH kring röstpatienter och har 
förhoppningar att det blir ändring 
på detta inom kort. 

Hur långa är behandlingarna?
Vad gäller röstpatienter inleder 
vi med ett besök för en första 
bedömning. Om behandling är 
aktuellt bokas tre besök och sen 
utvärderar vi om ytterligare behov 
av röstträning finns eller om kon-
takten kan avslutas. Vi ser en vinst 
i att enbart boka tre besök initialt. 
Det är många som är nöjda efter 
dessa. 

Vilka material och tester använ-
der du?
– Inom röst använder vi bland 
annat RHI. Vi har också möjlig-
het att göra akustisk röstanalys. 
Inom slutenvården använder vi för 
bedömning av språk och tal oftast 
GNU (Grundläggande Neurologisk 
Undersökning) eller dysartritestet. 
Oftast görs klinisk bedömning av 
sväljsvårigheter, då även cervikal 
auskultation används. För drygt ett 
år sedan fick vi godkänt av etiska 
kommittén att införa FUS. Det har 
varit en krokig väg för att kunna 
införa det i vårt arbete, men vi är på 
god väg.

Vad inspirerar dig i din yrkes-
roll?
Efter att i många år ha arbetat 
främst med barnpatienter, både på 
logopedmottagning och på språk-
förskola, insåg jag att det var dags 
för nya utmaningar, exempelvis att 
utföra FUS. Jag inspireras av kun-
niga kollegor som delar med sig av 
sin erfarenhet och kunskap och jag 
sätter stort värde på mötet med 
patienterna och samarbetet med 
andra yrkesgrupper. 

SIGNE TONÉR

Karin Petersson
FOTO: MAJA JÄGERVALL



20      Logopeden 2 | 2018

Anna Fäldt är en av landets 
än så länge sällsynta barnhäl-
sovårdslogopeder. Hon bedri-
ver forskarstudier vid Uppsa-
la universitet inom gruppen 
Reach – Research Enhancing 
Adolescent and Child Health 
och brinner för tidig upptäckt 
och tidiga insatser vad gäller 
kommunikation. 

Inom barn- och ungdomshabiliteringen 
finns en tradition av tidiga insatser. Men 
alla barn i behov av intervention finns 
inte i habiliteringsvärlden. Till logoped-
mottagningarna kommer de flesta barn 
efter språkscreeningen vid 2 ½ eller 3 

års ålder, bland annat eftersom BVC i 
dagsläget saknar kunskap och metoder 
för att identifiera barn i ett tidigare 
skede. 

– Det finns stark vetenskaplig grund för 
tidiga insatser till barn med nedsatt kommu-
nikationsförmåga och logopeder behöver 
bli bättre på att ge intervention till de här 
barnen och deras familjer. Jag upplever 
också att det finns tydligare strukturer kring 
evidensarbete i habiliteringen, inte minst 
genom de nationellt framtagna evidensrap-
porterna som finns på Föreningen Sveriges 
habiliteringschefers hemsida och som får 
stort genomslag nationellt, säger Anna. 

Trestegsmodell
Screening med Infant-Toddler Checklist 
(Wetherby & Prizant 2003; Wetherby et 
al., 2008) sker på BVC vid 18 månaders 
ålder. Därefter görs hembesök hos familjer 
med barn som faller ut på screeningen. 
En subgrupp av familjerna randomiseras 
sedan antingen till en kontrollgrupp eller 
till föräldrautbildning och därefter görs 
ytterligare ett hembesök. 

– Att besöka familjerna i hemmet kanske 
låter resurskrävande, men jag vill hävda att 
det är ett mycket effektivt arbetssätt. Det 
skulle krävas ett stort antal mottagnings-
besök för att uppnå det som vi gör med 
ett 90-minuters hembesök.

Vid hembesöket bedöms barnets kom-

Logopeder behöver verktyg för hur de kan stötta barn i sin tidiga kommunikativa utveckling.
FOTO: ANNA FÄLDT

TIDIGA INSATSER 
MED EVIDENS
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munikationsförmåga med ett validerat 
instrument: Communication Symbolic 
Behavior Sample Developmental Profile 
(Wetherby et al., 2002). Föräldrarna ger 
sin bild av hur barnet kommunicerar, logo-
peden observerar föräldra-barninteraktion 
i vardagsmiljön bygger vidare på det som 
fungerar och ger återkoppling till föräldrarna. 

Målgrupp
– Vi hittar barn med grav språkstörning, 
intellektuell funktionsnedsättning och au-
tismspektrumtillstånd, berättar Anna. Den 
gemensamma nämnaren är att barnen har 
stora kommunikativa svårigheter och en stor 
andel av dem kommer i ett senare skede 
att omfattas av habiliteringens insatser, 
men inte alla. Vad gäller så kallade falska 
positiva fall, det vill säga där barn faller ut 
på screeningen utan att ha svårigheter, har 
de varit mycket få. Då har hembesöket varit 
en kostnadseffektiv insats, som dessutom 
har varit värdefull för att lindra föräldraoro. 

Ungefär hälften av barnen i projektet har 
visat sig tillhöra habiliteringens målgrupp. 
Andra följs av logopedmottagningen och 
i Region Uppsala finns också det relativt 
nystartade Optimus-teamet för barn med 
behov av multiprofessionella insatser men 
som inte tillhör habiliteringens målgrupp. 

Föräldrautbildning
Föräldrautbildningen är en vidareutveck-
ling av AKKtiv Komigång. Kursen omfattar 
totalt fem tillfällen och har anpassats till 
familjer med yngre barn där anledning-
arna till kommunikationssvårigheterna 
är oklara. Föräldrarna får hemuppgifter, 

till exempel att arrangera en situation så 
att barnet kommunicerar mer än vanligt 
genom att föräldrarna tillämpar de stra-
tegier som lärs ut på kursen. Föräldrarna 
får lära sig responsiv kommunikationsstil, 
användning av AKK samt ökad kunskap 
om kommunikationsutveckling på ett mer 
övergripande plan. 

– AKK-fokuset är väldigt tydligt och det är 
en beståndsdel som tydligt skiljer konceptet 
från till exempel Hanen-föräldrautbildningar. 
Flest familjer har nappat på att använda 
bilder som AKK, men även TAKK ingår i 
föräldrautbildningen. 

Tillämpning och utveckling
De flesta föräldrar är mycket positiva till 
upplägget och många fortsätter också att 
använda strategierna från föräldrautbild-
ningen. BVC-sköterskorna ser vinster för 
familjerna när man använder Infant toddler 
checklist vid 18-månadersbesöket. Men 
finns det familjer där KomiTid-upplägget 
inte passar eller fungerar?

– Vi har märkt att de familjer som tackar 
nej eller uteblir från föräldrautbildningen i 
högre grad än övriga har ytterligare barn 
med liknande svårigheter, har bristande 
insikt i barnets problematik eller lever 
i en socialt utsatt situation. Kursen och 
materialen skulle behöva finnas tillgängliga 
på flera språk. En del familjer behöver ett 
mer individualiserat upplägg med ännu 
mer konkreta insatser kring responsiv 
kommunikationsstil. 

För att man ska säga att man arbetar 
evidensbaserat med KomiTid behövs 
kunskap och utbildning, annars riskerar 

arbetsättet att bli urvattnat. Man planerar 
därför att starta en första pilotkurs för 
KomiTid -handledare hösten 2018. 

Ett gemensamt ansvar
Att sprida och tillgängliggöra aktuell forsk-
ning är en viktig uppgift för såväl forskar-
studerande som seniora forskare och det 
har identifierats som ett utvecklingsområde 
inom logopedi, bland annat genom en 
motion till Svenska Logopedförbundets 
förbundsmöte 2017. Hur ska vi gå vidare 
för att arbeta mer evidensbaserat och för 
att hålla oss uppdaterade med relevant 
forskning?

– Detta är en viktig fråga! Vi behöver 
hjälpas åt inom kåren, både att forska på 
olika nivåer och att tillgängliggöra och 
samla evidens. Arbetsgivarna har ansvar 
för att man som kliniskt verksam logoped 
får möjlighet att delta aktivt i utvecklings-
arbete, till exempel att ta fram nationella 
logopediska riktlinjer, men också att man 
har tillgång till vetenskapliga artiklar och 
annan kompetensutveckling inom ramen 
för sin tjänst, avslutar Anna. 

Signe Tonér
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NYA TILLSKOTT I 
LÄSHÖRNAN4

Språkleka i  
förskolan 
Catarina Sjöberg

Boken vänder sig främst till 
förskolepedagoger och inne-
håller lättillgänglig information 
om bland annat typisk språk-
utveckling, flerspråkighet och 
språkstörning samt språklekar 
och övningar, vad gäller fonologi, 

lexikon, grammatik, språkför-
ståelse och pragmatik. Många 
av lekarna kräver inget speciellt 
material och kan utföras både i 
mindre och större grupper och 
kan införlivas i vardagliga aktivi-
teter. Författaren planerar att 
komplettera med material via sin 
hemsida. Med tanke på titeln 
hade språklekarna 
gärna kunnat 
upp t a  e n 
större del 

av boken. Mungympaövningar 
hade man kunnat hoppa över 
medan fonologisk medvetenhet 
och berättande hade kunnat 
lyftas ytterligare, gärna med 
koppling till litteracitetsbegrep-
pet. Hatten av för avsnitten 
om pedagogernas ansvar för 

alla barns kommunikativa 
delaktighet! 

SIGNE TONÉR

1
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3
På väg in 
i språket
Charlotte Lynch & Julia 
Kidd i svensk bearbet-
ning av Astrid Frylmark

Även denna bok vänder 
sig till pedagogisk personal 
men också till föräldrar och 
undertiteln är ”Idébok till 
dig som guidar små barn till 
språket”. Boken fokuserar 
på tidiga förmågor som rela-
terar till språkutvecklingen. 

Boken fokuserar på 
övningar och lekar som 
passar bra för förskolans 
yngre åldrar men även till 
barn med olika typer av 
språksvårigheter. Boken 
har tio avsnitt, exempelvis 
Medveten om ljud, Skilja 
mellan ljud, De första or-
den och Sätta ihop ord. 
Varje del inleds men en 
kor t introduktion med 
lättillgängligt språk som 
inte kräver några förkun-
skaper om språkutveckling. 

Majoriteten av 
aktiviteterna kräver 

inget specifikt material och 
läsaren hänvisas också till 
bonusinnehåll på förfat-
tarens hemsida. Boken 
kan säkert komma väl till 
pass för förskole- och ha-
biliteringslogopeder som 
behöver en idébank när den 
egna inspirationen tryter. 
Dessutom borde På väg 
in i språket ha en självklar 
plats på varje förskola.

SIGNE TONÉR

2 En logo-
peds 10 
tips till 
en bättre 
röst
Tove Ekelund

En kort och koncis lärobok 
fylld med röstövningar. Tove 

Eklunds bok är en trevlig 
ingång i röstlogopedin som 
kan ge bra inspiration till lo-
gopedstudenten så väl som 
logopeden som funderar 
på att byta arbetsområde. 
Ett av de bästa inslagen är 
en sammanfattande tabell 
med röstövningar 
där det tydligt 
markerats vilka 
som passar 
till olika ty-

per av röstbesvär – enkelt 
och överskådligt. Den kan 
vara svår att följa med i 
för personer som aldrig 
varit hos logoped, då vi 
färdas snabbt fram genom 
terminologin, men perfekt 
läsning för den vetgirige 

patienten.

KARIN 
SJÖGREN

4
Making 
Sense of 
Interven-
tions for 
Children 
with deve-
lopmental 
disorders 
Caroline Bowen och 
Pamela Snow 

Den här boken är en väg-
ledning till framförallt för-
äldrar i den metod- och 
evidensdjungel som många 
kan hamna i längs vägen 
med ett barn med utveck-
lingsrelaterade svårigheter. 
Den tar bland annat upp 
vilken typ av evidens som 
finns i dag för olika typer av 
behandlingsmetoder. 

Det här är också en bok 
för oss logopeder. Den de-
finierar rättframt och tydligt 
diagnoser/områden som vi 
arbetar med dagligen. Den 
kan hjälpa oss att tänka till 
kring hur vi kommunicerar 

med föräldrar och andra 
professionella. ”Making 
Sense…” är en ärlig och 
personlig bok. Men den 
är också mycket tydlig och 
vass. Det är en intressant 
och viktig bok och jag ser 
den som en del i den på-
gående internationella ”rö-
relsen” att göra barn med 
olika typer av svårigheter 
mer synliga. 
Läs den! Tänk till hur vi 
logopeder kan utveckla vårt 
arbete för att skapa mer 
evidens för våra insatser 
men framförallt kring hur 
vi kommunicerar våra bud-

skap till föräldrar till barn 
med svårigheter. 

ANNA-KARIN LARSSON

böcker
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En helsida är 
2 000-2 500 
tecken inklusive 
blanksteg. Artik-
lar bör inte vara 
längre än 5 000 
tecken.

En notis är 300-
600 tecken, vilket 
kan passa för 
information om 
en kommande 
aktivitet.

Max 5 referenser 
per artikel. Längre 
referenslistor kan 
läggas ut på hem-
sidan i samband 
med publicering.

För vetenskapliga 
artiklar gäller sär-
skilda hänvisningar 
för bland annat 
textlängd och 
referenser.

För information 
om nya produk-
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köpa hänvisas till 
annonsering, se 
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