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Den 15 maj 2020 är det dags för förbundsmöte i Stockholm. Just 
nu arbetar valberedningen med att sätta ihop ett förslag till ny 
styrelse och styrelsen förbereder själva mötet och i styrelsen har 

vi en intensiv halvårsperiod framför oss för att få allt att klaffa. Var tredje 
år har förbundets medlemmar verkligen möjlighet att utöva ett påtag-
ligt inflytande på inriktningen på Svenska Logopedförbundets arbete, 
genom att delta som mötesdelegater men också genom att skicka in 
motioner med förslag på vad styrelsen ska arbete med under komman-
de mandatperiod. 

Sedan 2011 är styrelsens arbete uppbyggt kring påverkansarbete inom 
några utvalda fokusområden. Under den här mandatperioden har dessa 
varit äldre, funktionsnedsättning och skola. Samtliga fokusområden har 
två olika sidor. Dels handlar det om att våra patienter inte får tillgång till 
logopeder i tillräcklig utsträckning inom de här tre områdena, dels hand-

lar det om logopeders yrkesutövande 
och arbetsmarknad. Just nu funderar 
styrelsen på vilka områden som bör vara 
i fokus framöver. Ska vi fortsätta arbeta 
med det vi gör nu, eller behöver vi skifta 
fokus? Det här vill vi väldigt gärna ha 
input kring. Det bästa sättet att göra det 
är att skriva en motion, ett förslag, till sty-
relsen. Osäker på formen ? Ingen fara, det 

kan vi hjälpa dig med! Motioner går att skicka in till och med den 20 mars 
2020. Skicka dem till ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

Inget förbundsmöte går att genomföra utan deltagare. Enligt Slofs 
stadgar ska 40 representanter för logopedkåren vara med och repre-
sentera medlemmarnas intresse vid mötet. En mandatfördelning görs 
mellan olika regioner i landet utifrån hur många logopeder som finns 
och verkar i just den regionen. Våra lokalföreningar utser vilka de vill 
skicka på just sina mandat. I regioner som saknar lokalförening kontaktar 
vi lokalfackligt aktiva för att se till att hela landet finns representerat vid 
mötet. För att delegater ska kunna delta ersätter Slof resekostnader och 
inkomstbortfall på grund av tjänstledighet om det behövs. 

Är du intresserad av att involvera dig 
i Slofs arbete om så bara vid det här 
mötet, ta kontakt med lokalfören-
ingen där du bor, kontaktuppgifter 
hittar du på logopedforbundet.se, el-
ler maila mig på ulrika.guldstrand@
logopedforbundet.se så guidar jag 
dig rätt. 

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

I din hand håller du ännu 
ett fullmatat nummer med 
många bidrag från medlem-

mar av vår mångsidiga yrkeskår. 
Extra glada är vi över att kunna 
presentera en vetenskaplig arti-
kel, eftersom vi ser Logopeden 
som en ypperlig kanal för att nå 
en absolut majoritet av Sveriges 
logopeder med nya och kliniskt 
tillämpbara forskningsrön. 

Vi fortsätter att rapportera 
resultaten av enkäten om 
logopeders arbetssituation. 
Den här gången ligger fokus 
på arbetsmiljö och det är bitvis 
ganska nedslående läsning, men 
vi hoppas att enkätsvaren ska 
kunna ligga till grund för fortsatt 
påverkansarbete när det gäller 
vettiga arbetsförhållanden för 
logopeder.

Eftersom förbundsmötet 2020 
närmar sig, gör vi en auskulta-
tion hos en styrelseledamot, så 
att ni får en inblick i vad engage-
mang i Slofs styrelse kan inne-
bära. Vi har också ett reportage 
med internationell prägel: Logo-
ped Camilla Nilsson, berättar om 
sina erfarenheter av ett projekt 
med syfte att sprida kunskap om 
språkstörning i Georgien. 

I nästa nummer fokuserar 
vi på läs- och skrivsvårigheter 
eftersom det är temat för 2020 
års europeiska logopedidag den 
6 mars. Om du vill bidra med 
inslag eller har förslag på vad 
vi ska skriva om i anslutning till 
ämnet är du varmt välkommen 
att höra av dig.

Vi passar också på att önska er 
en riktigt god jul och en god  
början på det nya året !

ledare 

18  Om arbetsförhållanden
 Andra delen av Logopedens 

enkät sammanfattar frågor om 
arbetsmiljö och produktionskrav. 
Slofs ordförande kommenterar.

22 Masteruppsats
 Hur väl utvärderar språkliga 

tester behandlingseffekter? Det 
frågade sig Sara Burge i sin mas-
teruppsats.

23  Logopedstudentdagar 
 I oktober hölls Logopedstudent-

dagarna i Umeå. Målet var att 
lyfta logopeder som gör något 
utöver traditionell logopedi.

4  Motionera 
 Det är dags att börja skriva  

motioner till förbundsmötet i maj. 
I tidningen står allt du behöver 
veta om att motionera.

8 ESSD - Dysfagikongress
 Margareta Gonzalez Lindh  

rapporterar från ESSD i Wien där 
flera svenskar fick pris och gjorde 
olika presentationer.

10 Språkstörning i Georgien
 Våren spenderade Camilla Nilsson 

i Georgien där hon inom ramen 
för ett projekt spred kunskap om 
språkstörning.

12 Vetenskaplig artikel
 Linnéa Öberg och Josefin  

Lindgren presenterar referens-
data för två nonordsrepetitions-
test för svensktalande vuxna.

BILD: MARGARETA GONZALEZ LINDH

BILD: PIXABAY

Signe Tonér Stina Lindkvist
Redaktör Redaktör
logopeden@logopedforbundet.se

"Just nu funderar 
styrelsen på  
vilka områden 
som bör vara i  
fokus framöver" 8

BILD: GABRIELLA HEIDENBERG SJÖGREN

23

10
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Det börjar vara dags att författa motio-
ner till Slofs nästa förbundsmöte som 
äger rum i maj 2020. Senast den 20 
mars vill vi ha era förslag på vad styrel-
sen och därmed förbundet ska lägga 
tid och energi på under de närmaste 
tre åren. 

En motion är ett förslag från en 
medlem till förbundsmötet om vad 
medlemmen anser att förbundet ska 
arbeta med eller göra i en särskild 
fråga som de önskar uppmärksamma. 

Alla medlemmar i förbundet har rätt 
att inkomma med förslag av det här 
slaget.

Man skriver till Slofs ordförande på 
ulrika.guldstrand@logopedförbundet.
se. Formen är inte viktig, men det 
är viktigt att det framgår att det är 
en motion som avses. För att passa 
i handlingarna kan förslaget behöva 
bearbetas så att formatet fungerar. Det 
hjälper styrelsen mer än gärna till med, 
oavsett förslagets innehåll!

Motionen samt styrelsens yttrande 
över motionen inkluderas i mötes-
handlingarna till förbundsmötet. 
Motionens innehåll och styrelsens svar 
diskuteras sedan vid förbundsmötet 
och ett beslut tas kring vad som ska 
hända med förslaget. 

Det beror på innehållet. Styrelsen be-
dömer om förslaget som lämnats in är 
genomförbart och rimligt i förhållande 
till hur förbundet arbetar, vilka resurser 
som finns och så vidare. Styrelsens 
yttrande över motionen är ett förslag 
kring hur det hela kan hanteras, men 
det är inte styrelsen som tar beslut 
kring motionen utan det gör förbunds-
mötesdelegaterna. 

facktuellt

I slutet av september 
var det dags för årets 
Ordförandeforum 
och representanter 
från nio av tretton 
lokalföreningar träf-
fades för att dela 
med sig av idéer och 
svårigheter samt 
glädjas åt framsteg.

Påverkansarbete var i fokus 
under dagen, och det disku-
terades bland annat beho-
vet av logopedisk närvaro i 
de regionala arbetsgrupper 
som kommer att skapas 
inom God och nära vård. Här 
fyller våra lokalföreningar en 
central funktion. Allt fackligt 
engagemang är viktigt, vare 

Modak-kurs 
Den 7-8 oktober hölls 
kurs i Modalitetsak-
tivering ( Modak ) för 
fjärde gången i Svenska 
Logopedförbundets 
regi. Kursledare var 
Karina Lønborg och 
Marika Schütz. Kursen 
ger verktyg att stötta 
kommunikationsreha-
biliteringen vid afasi, i 
samklang med WHO:s 
klassifikation av funk-
tionstillstånd, funk-
tionshinder och hälsa 
( ICF ). Metoden, som 
utvecklats av den tyska 
neurolingvisten dr Lu-
ise Lütz, har anpassats 
för danska av Karina 
Lønborg, som är verk-
sam vid Videnscenter 
for Specialpædagogik 
i Næstved på södra 
Själland. I samarbete 
med Marika Schütz, 
som är doktorand vid 
Karolinska Institu-
tet och forskar inom 
intensivrehabilitering 
vid afasi och apraxi, har 
kursen anpassats för en 
svenskspråkig kontext. 
Slof passar på att tacka 
såväl föreläsare som 
deltagare för givande 
kompetensutveckling 
och diskussioner under 
kursdagarna !  

CAMILLA NILSSON 

Den 20 september träffades 
logopeder med specialist- 
bevis i Stockholm för det 
första nationella mötet för 
specialistlogopeder. Presen-

Kartläggning av 
kommunlogopedi 
i Skåne
Lokalföreningen 
Slof Skåne har sam-
manställt statistik över 
logopedtjänster och 
logopedtäthet i Skånes 
kommuner. Skillnaden 
på logopedtillgång är 
stor och en del kom-
muner saknar helt 
kommunanställda 
logopeder. Läs mer på 
logopeden.se.

sig man som medlem väljer 
att delta i sin lokalförening 
eller engagerar sig som 
lokalfacklig på sin arbets-
plats. Syns vi så finns vi, och 
då kan vi också påverka vår 
arbetssituation och var vi 
inkluderas.

Syftet med Ordförande-
forum är dock främst att 
representanter från lokal-
föreningarna träffas och 
får möjlighet att diskutera 
det lokala arbetet. Regio-
nala förhållanden varierar 
kraftigt vilket speglar sig i 
lokalföreningarnas utform-
ning och fokus. Det blev 
bland annat diskussion om 
de stora skillnaderna som 
finns nationellt gällande 
vem som har uppdraget att 
genomföra läs- och skrivut-

redningar. Som en röd tråd 
mellan föreningarna löpte 
hur man använt och haft 
hjälp av media i påverkans-
arbete och för att nå ut med 
information.

Om det finns en lokal-
förening i din region kan 
du kontakta den för mer 
utförlig information. Saknas 
det lokalförening och du 
är intresserad av att starta 
en ? Kontakta oss, vi hjälper 
gärna till! 

Madeleine Holmqvist 
& Kerstin Wiström
Svenska Logoped- 
förbundets styrelse

Kontaktuppgifter finns på  
logopedforbundet.se

Ordförandeforum i Stockholm

Några av deltagarna: Lovisa Femrell, Karin Huss, Marika Habbe, Ellen Backman, Helena Svanberg 
Knight, Åsa Fyrberg Fridlizius, Ulrika Schachinger Lorentzon, Liisi Raud Westberg och Karin Myrberg.

Specialistlogopeder träffades
tationer samt diskussioner 
kring uppdrag, tjänster, 
lönesättning och kompe-
tensutveckling stod på pro-
grammet. SRAT : s och Slofs 

förhandlare Mattias Thorell 
deltog, liksom Helena  
Svanberg Knight från Slofs 
styrelse.

Svenska Logopedpriset
Sedan 1992 delar Svenska Logoped-
priset ut Svenska Logopedpriset till en 
person som uppmärksammas för att 
ha bidragit till professionens utveck-
ling, varit en god förebild och bidragit 
till att göra logopedyrket mera känt. 
Den senaste pristagaren är Astrid Fryl-
mark, som fick utmärkelsen i samband 
med förbundets 50-årsjubileum.

Samtliga medlemmar kan nominera 
kandidater till Svenska Logopedpriset 
och nomineringar inklusive motive-
ring kan skickas till ulrika.guldstrand@
logopedforbundet.se. Sista dag för att 
nominera är 28 februari. BILD: MATTIAS THORELL

Allt du behöver veta 
om att motionera

Vad är en motion ?

Motion ?  
Vad då ? Hur då ?

Hur motionerar man ?

Vad kan styrelsen 
säga om motionen ?

Vad händer sedan ?

Svenska Logopedför-
bundets uppsatspris
Svenska Logopedförbundet uppmärk-
sammar studenter som genom sina 
magisteruppsatser bidrar till logoped-
professionens utveckling. Prissumman 
på 5 000 kronor finansieras av Gunnar 
Bjuggrens minnesfond. 

Uppsatsen måste vara färdig och 
godkänd och författaren/författarna 
måste vara medlemmar i Svenska 
Logopedförbundet. Uppsatsen får vara 
max tre år gammal vid inlämnandet. 
Mer information om uppsatspriset 
finns på förbundets hemsida och sista 
datum för att skicka in sin uppsats för 
bedömning är den 15 februari 2020.

Ära och berömmelse väntar - nominera!

förbundsmötet

Svenska Logopedpriset
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aktuellt

Nätverksträffen hölls 
den 26-27 september 
i Norrköping, där 56 
deltagare fick ta del 
av aktuell forskning 
inom stamningsom-
rådet. Det gavs även 
möjlighet till grupp-
diskussioner.

Aktuell forskning och 
gruppdiskussioner
Den första dagen inled-
des med lunch, varefter  
universitetsadjunkt Simon 
Sundström, Linköpings 
universitet, presenterade 
sin forskning avseende 
nonordsrepetition, som han 
på ett föredömligt sätt kopp-
lade ihop med stamning. 
Därefter presenterade logo-
ped och doktorand Ineke 
Samson från Karolinska 
Institutet sitt doktorandpro-
jekt om stamning hos unga 
kvinnor och män. 

Universitetslektor Per Alm 
från Uppsala universitet 
presenterade sin forskning 
om vad som händer i talorga-
nen och i hjärnan vid stam-
ning. Han pratade även om 
hur man kan koppla forsk-
ning till klinisk verksamhet.

Den andra dagen inleddes 
med information om själv-
skattningsskalor för föräld-
rar till barn som stammar. 

Nationell nätverksträff för logopeder som jobbar med stamning 

AKKtiv-kursledare från hela 
Norden träffades under två 
intensiva septemberdygn i 
Malmö för kompetensutveck-
ling i form av föreläsningar, 
diskussioner och workshops.

Vad är AKKtiv ?
AKKtiv startade som ett projekt år 
2005 med syftet att ta fram en föräld-
rakurs om kommunikation och kom-
munikationsstöd. Kursen kom att 
heta KomIgång och är nu en etablerad 
interventionsmetod med internatio-
nell spridning. Sedan projektstarten 
har flera olika kurser utvecklats inom 
ramen för AKKtiv. Kurserna vilar på 
evidens som säger att användande av 
responsiva strategier, miljömodifie-
rande strategier och AKK är kraftfulla 
verktyg för att stimulera kommunika-
tionsutveckling och kurserna syftar 
till att utbilda kommunikationspart-
ners såsom föräldrar och pedagogisk 
personal. AKKtiv-kursledare blir man 
genom att gå kurs, oftast vid DART i 
Göteborg. Habiliteringarna i Göteborg, 
Skåne och Stockholm har även vissa 
möjligheter att internutbilda kursle-
dare. 

Ur programmet
AKKtivs grundare Gunilla Thunberg, 
docent och logoped, inledde dagarna 
med att berätta om ett pågående magis-
terarbete i logopedi som sammanfattar 

KomIgång-erfarenheter från över 600 
föräldrar till barn med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Föräldrarna 
uppfattar bland annat att de själva 
förändrar sin kommunikation efter 
genomgången kurs och en stor andel 
uppfattar också att barnen utvecklar 
sin kommunikation under kursen. 

Doktorand och logoped Anna Fäldt, 
Uppsala universitet, berättade enga-
gerat om vikten av att ge intervention 
tidigt i barns utveckling, vilket är 
fokus i hennes avhandlingsarbete som 
knyter an till AKKtiv-kursen KOMiTID. 
Annas presentation mynnade ut i krea-
tiva diskussioner om möjligheter och 
hinder då det gäller tidiga insatser. 

Doktorand och logoped Anna Rens-
feldt Flink, Göteborgs universitet, 
berättade om barn och ungdomar med 
flerfunktionsnedsättning. Det finns 
många kunskapsluckor när det gäl-
ler denna målgrupp, men flera studier 
visar att en kunnig kommunikations-
partner är avgörande för dessa indivi-
ders kommunikation. En av Rensfeldt 
Flinks studier visar att en grupp för-
äldrar till barn och ungdomar med 
flerfunktionsnedsättning uppfattade 
att de justerade sitt sätt att kommuni-
cera och samspela med barnen efter 
KomIgång-kurs. 

Nätverksdagarna innehöll även pre-
sentationer av lokala utvecklingsarbe-
ten genomförda inom habiliteringens 
FoU-enhet i Region Skåne. Dessa pre-

sentationer inspirerade oss att disku-
tera bland annat AKK, mentalisering, 
lek och interkulturella möten samt 
en presentation om AKKtivs fortsätt-
ningskurs KomHem, där logoped San-
dra Östberg och pedagog Britt Claesson 
från DART i Göteborg illustrerade kur-
sen med hjälp av ett patientfall. Vi blev 
alla berörda av att följa en förälder och 
ett barn genom interventionen och att 
på filmklipp se hur förälder och barn 
gemensamt upptäckte potentialen i ett 
kommunikationshjälpmedel. 

Kollegialt lärande
En återkommande feedback vid utvär-
deringar efter AKKtiv-kurs är att kurs-
deltagarna uppskattar att möta andra i 
liknande situation och att lära av varan-
dra. Efter årets nätverksträff för kurs-
ledare så är det slående att detsamma 
gäller för oss kliniker. Vilket engage-
mang och kunnande det finns ute i verk-
samheterna och vilken kraft det finns i 
att mötas över verksamhets-, kommun- 
och regiongränser för inspiration, dis-
kussion, utveckling och lärande! 

Nästa tillfälle
Nästa nätverksträff för AKKtivkurs-
ledare kommer att äga rum den 25-26 
mars 2021 i Göteborg. Vi ser fram emot 
att mötas igen och önskar särskilt att 
du som är kursledare inom barnlogo-
pedi eller barn- och ungdomsmedi-
cinsk verksamhet vill komma och bidra 
med dina perspektiv. Också du som 
är KOMPIS-handledare och använder 
din AKKtivkompetens i en pedagogisk 
verksamhet är särskilt välkommen. 
Kontakta gärna DART om du har idéer 
och synpunkter på programpunkter 
inför nästa nätverksträff. Du hittar 
kontaktuppgifter och mer information 
på www.akktiv.se. 

Anna Rensfeldt Flink
AKKtiv-kursledarutbildare och  
logoped vid Habilitering & Hälsa,  
Västra Götalandsregionen, doktorand 
vid Göteborgs Universitet 

Tyvärr var logoped Lovisa 
Femrell sjuk men hennes 
arbete om Parent Rating 
Scale ( PRS ) presenterades 
av kollegan Jerker Franzén. 
Ineke Samson presenterade 
ett magistersarbete om det 
perceptuella bedömnings-
instrumentet FreDuKams. 
Därefter följde gruppdis-
kussioner om interven-
tionsmetoder och vad vi kan 
erbjuda patienterna. Logo-
ped Catarina Sjöberg från 
Halmstad visade filmer från 
interventionstillfällen.

Aktuellt inom  
stamningsområdet
De kliniska riktlinjerna för 
logopediska insatser vid 
stamning behöver revide-
ras, tyvärr togs inte något 
beslut om vem / vilka som 
ska göra det. Härnösandslä-
gret för ungdomar i åldern 
13-25 år firade under året 

sitt 20-årsjubileum vilket 
uppmärksammades med 
Lovisa Femrells fina bilder. 
Kristina Pettersson, logo-
ped från Dalarna, berättade 
om Stamningsförbundet, 
delade med sig av material 
och uppmanade alla att gå 
med. Intensiv Stamningste-
rapi som tidigare ordnats av 
Västra Götalandsregionen 
ligger sedan i år på is och 
framtiden är oviss. Stam-
ningshjälpmedel förskrivs 
inom vissa regioner, framför 
allt SpeechEasy. SmallTalk 
har utgått och finns inte att 
förskriva längre.

Vi tackar alla som deltog ! 
Nästa träff planeras vårter-
minen 2021, platsen är ännu 
oviss.

Lena Adelman &  
Anki Wennerström
Logopedmottagningen, 
Rehab öst, Norrköping

BILD: LENA ADELMAN

Logoped Ineke Samson som 
presenterade bedömnings-
instrumentet FreDuKams

Nordiskt möte för  
AKKtiv-kursledare

BILD: ANNA RENSFELDT FLINK

Bild ovan: Gunilla Thunberg berättar om 
ett pågående magisterarbete

40-årsjubileum för kurs 10
Nästan ett dussin av de 24 logopeder som utexaminerades 
1979 från Karolinska Institutet i Stockholm samlades nyligen 
på Restaurang Fisk i Stockholm. Vishäften och foton från 
utbildningen gick runt samtidigt som skrönorna och min-

nena frodades. Många glada skratt blev det. Vi kunde också 
konstatera att vi alla var oss förvånansvärt lika och att de 
flesta förblivit logopeder genom åren. 

ELISABETH MISKE OCH LIISI RAUD WESTBERG

Då Nu

BILD: PRIVAT BILD: PRIVAT
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dysfagi

Europeiska dysfagikongressen 2019
Över 500 forskare och  
kliniker från hela världen  
deltog i den nionde ESSD-
kongressen som hölls i Wien 
den 20- 21 september. Bland 
de svenska deltagarna  
återfanns logopeder, rönt-
genläkare, ÖNH-läkare,  
foniatrer och en dietist. 

Årets ESSD-kongress hade två teman 
vilket framförallt visade sig i de två 
parallella precongress-kurser som 
hölls dagen före kongressen: ”Dynamic 
Imaging and Functional Studies of the 
Upper GI Tract” samt Clinical applica-
tion of rheology of fluids and texture 
modified foods for patients with orop-
haryngeal dysphagia”. 

Hederspris till svenska  
dysfagiforskare
Logoped och medicine doktor Margareta 

Bülow samt professor Olle Ekberg förä-
rades med ESSD:s ”honour” och diplom 
som erkännande av deras stora bety-
delse för forskning kring sväljsvårig-
heter internationellt och även för att 
belysa problematiken på nationell nivå.  

Posterpresentationer

1Sara Wiberg, logoped på Helsing-
borgs sjukhus presenterade sin 

studie “Tracheostomy management by 
speech-language pathologists in Swe-
den”. Observera guldstjärnan = poster 
of merit.   

2  Emma Lindroos, Rehabiliterings-
medicin, Danderyds sjukhus vid sin 

poster “Free from Dysphagia? SwalB – 
a test battery for mild dysphagia”.

3 Logoped Jeanette Telford, Reha-
biliteringskliniken, Danderyds 

sjukhus presenterade data från sin 
studie ”Effects of contagious yawning 
on saliva production and swallowing in 

adults with traumatic brain injury – a 
possible treatment method”. 

4 Elizabeth Hultby, logoped på 
Akademiska sjukhuset i Upp-

sala framför sin poster ”Exploring 
the assessment and management of 
dysphagia in a group of elderly multi-
morbidity patients who receive care in 
their homes”.

Själv hade jag möjlighet att presen-
tera preliminära data från delstudie 3 
i mitt avhandlingsarbete som är inrik-
tat på sväljförmåga hos patienter med 
lungsjukdomen KOL. Titeln på presen-
tationen var: ”Swallowing dysfunction 
in acute COPD – is it merely an effect 
of malaise?” Vi har undersökt patien-
ter som är inneliggande på grund av 
ett akut försämringsskov och jämfört 
deras subjektiva och objektiva svälj-
förmåga med en grupp patienter som 
var inneliggande på grund av akut 
hjärtproblematik. Delar av materialet 
samlades ihop av logopedstudenterna 
Elina Allansson, Cecilia Holm, Mimmi 
Jonsson och Emma Mälberg, logoped-
programmet Uppsala, och resulterade 
i två magisteruppsatser.

ESSD 2020
Nästa år kommer kongressen att hål-
las i Girona, Spanien, den 8-10 oktober. 
Temat är ”Dysphagia in rare disorders” 
exempelvis kraniofaciala tillstånd, 
LKG, myopatier och cerebral pares. Det 
kommer också att hållas en världskon-
gress i dysfagi i Japan 2020. Det pågår 
många bra kliniska projekt och mas-
terstudier runt om i landet, jag hoppas 
att den här rapporten kan inspirera 
kollegor att skicka in konferensbidrag. 

Margareta Gonzalez Lindh
Specialistlogoped, doktorand
Gävle sjukhus/Uppsala universitet
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BILDER: MARGARETA GONZALEZ LINDH

Finger Food 
- ett måltidskoncept!

Findus Special Foods har i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för 
personer med tugg- och sväljsvårigheter och har ett brett sortiment av färdiga timbaler som är 
utmärkta att servera som Finger Food. Timbalerna är praktiskt lösfrysta, näringstäta och har en slät 
konsistens som är baserad på finpasserade råvaror och kan dessutom ätas direkt efter att de tinats. 
Findus Timbaler kladdar ej och är enkla att föra till munnen med hjälp av händerna.

Många personer som lider av demens har svårighet 
att hantera bestick och förmåga att äta på egen hand. 
Risken är att de äter för lite med viktminskning och 
undernäring som följd. Genom att servera mat som kan 
ätas med händerna sk Finger Food, kan man möjlig-
göra för denna målgrupp att kunna äta själv, något som 
är viktigt för att känna värdighet och välbefinnande.

Tina 
& 

servera!
Findus Timbaler 

kan ätas 
direkt.

Finger Food är små munsbitar 

som inte kladdar 
och som 

är enkla att p
locka upp och 

äta med händerna.

Här serveras bitar av Findus Laxtimbal med röksmak(art.nr. 59459), Ristimbal (art.nr. 61965), Morotstimbal (art.nr. 29111) 
och Ärttimbal (art.nr. 29110). Serveras med majs- och färskostdipp.

Läs mer om Finger Food på vår hemsida specialfoods.se eller kontakta oss på specialfoods@se.findus.com 
Missa inte vårt Nyhetsbrev samt följ oss på Instagram       findusspecialfoods

ANNONS
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GEORGIEN
Huvudstad: Tiblisi
Yta: 69 700 km2

Folkmängd: 3 713 804 ( 2014 )
Officiellt språk: Georgiska
Statsskick: Republik
Deklarerad självständighet: 9 april 1991 ( från Sovjetunionen )

hallå världen

Camilla Nilsson, till vardags 
logoped inom Stockholms 
läns sjukvårdsområde,  
vistades under våren 2019 
i Georgien för att bidra till 
ökade kunskaper om språk-
störning. Projektet finan-
sierades med medel från 
Svenska Institutet och Visby-
programmet, en del av insti-
tutets Östersjösamarbete.

Vad vet du om Georgien ?
Sedan Sovjetunionens fall för snart 30 
år sedan har Georgien utvecklat sin 
nationella identitet och kultur och det 
georgiska språket har stärkt sin ställ-
ning i landet. Ryskans tidigare särställ-
ning som lingua franca och akademiskt 
språk problematiseras i allt högre 

utsträckning. Det finns ett ökat mot-
stånd mot ryska som kontaktspråk, 
särskilt hos den yngre generationen, 
där ryska inte längre utgör ett huvud-
ämne i grundskolan. Attityden mot 
ryska har också en geopolitisk grund, 
där Rysslands expansiva utrikespoli-
tik lett till negativa stämningar, detta 
i ett land där majoriteten av vuxna och 
äldre georgier är eller har varit två-
språkiga i georgiska och ryska, och där 
flagnande gatuskyltar ännu bär kyril-
liska bokstäver med de tidigare ryska 
benämningarna på gatorna. 

Förändrad syn på  
logopedyrket
Synen på logopedyrket har i en lik-
nande anda ändrats från det rådande 
under Sovjettiden. Från att, liksom 
specialpedagoger, synpedagoger och 
hörselpedagoger, ha klassats som 
socialarbetande defektologer utan 
högskoleutbildning, finns det idag en 
ny grupp logopeder, eller rättare sagt 
ett dussintal, /enisa da met’q’velebis 
terap’evt’ebi/, ungefär tal- och språkte-
rapeuter, med tvåårig masterexamen 
i logopedi. Det finns alltså både peda-
gogiskt utbildade logopeder och medi-

cinskt högskoleutbildade logopeder, 
där logoped som regel för tankarna till 
det förstnämnda och termer i stil med 
engelskans speech-language patholo-
gist / therapist till det sistnämnda. 

Ny inhemsk master- 
utbildning i logopedi
Masterutbildningen i huvudstaden 
Tbilisi är ett nytt tillskott i den natio-
nella kurskatalogen och under sena 
våren 2019 tog den första kullen stu-
denter masterexamen vid Ilia State 
University. Utbildningen finansieras 
delvis av EU och programmet Eras-
mus+, med inresta föreläsare från 
bland annat Portugal och Nederlän-
derna. Två av de nyexaminerade stu-
denterna är Anka Shamatava och Tiko 
Antidze som också startat det geor-
giska Logopedförbundet. De erfar dock 
en avsaknad av en logopedutbildning 
på kandidatnivå. Både Shamatava och 
Antidze är psykologer i grunden och 
har därmed lämpliga förkunskaper, 
men för den ”gamla skolans” logopeder 
är det fortfarande korta och mindre 
kvalificerade kurser som krävs för att 
kunna kalla sig logoped. Därför ses ett 
starkt behov av auktorisering av logo-

pedyrkestiteln, vilket det georgiska 
Logopedförbundet vill arbeta för.         

Projekt för att höja kunskap 
om språkstörning 
Undertecknad vistades i Georgien 
under vårterminen 2019 med målet 
att bidra till kompetensutvecklingen 
kring språkstörning i landet. Projektet 
att öka kunskapen kring språkstörning 
kunde genomföras tack vare doktor 
Ulrika Löfkvists, doktor Tamar Kalan-
dadzes, samt professor Tamar Gago-
shidzes generositet med tid, expertis 
och kontakter i Norden och Georgien.

Utifrån koordinering av professor 
Gagoshidze, som även är dekan vid 
vid Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

Ökade kunskaper om  
språkstörning i Georgien

BILD: CAMILLA NILSSON

Orten Kazbegi, precis söder om ryska gränsen. I Georgiens många bergstrakter råder brist på utbildade logopeder och andra  
specialister för barn med särskilda behov

Tamar Gagoshidze, värd för projektet att 
öka kunskap om språkstörning i Georgien, 
står framför det neuropsykologiska habi-
literingscentrumet som bär hennes namn. 
På 70-talet var hon student hos neuropsykolo-
gen Alexander Luria vid Moskvauniversitetet. 

University, genomfördes intervjuer, 
auskultationer samt föreläsningar för 
psykologstudenter och personal vid 
habiliteringscentra i olika städer i lan-
det, på engelska, med eller utan tolk 
som översatte till georgiska. Innehållet 
i föreläsningarna anpassades till publi-
ken och kunde utöver språkstörning 
röra allmänlogopedi såväl som taldys-
praxi, stamning och uttalsutveckling 
ur ett typologiskt perspektiv.          

I likhet med svenska är georgiska 
måttligt stort till antalet talare, och 
språkspecifika normer för tillägnande 
av olika grammatiska konstruktioner 
eller språkljud finns ännu inte. Därför 
kan synen variera när det till exem-
pel ses som rimligt att starta uttals-

behandling. Shamatava berättar att 
masterprogrammet har ett starkare 
fokus på kommunikation än på detal-
jer i uttalet, och att de språkliga och 
kommunikativa begränsningar som 
exempelvis kan finnas vid autism bör-
jar synliggöras i större omfattning. 
Barn med autism eller andra särskilda 
behov integreras i den allmänna sko-
lan. Professor Gagoshidze beskriver 
dock en situation där många av dessa 
barn inte ges det stöd de behöver för att 
säkerställa delaktighet, och där lärare 
inte ges tillräcklig kompetensutveck-
ling för att kunna tillgodose barnens 
behov.

Camilla Nilsson
MSc, leg logoped

BILD: CAMILLA NILSSON

KÄLLA: SV.WIKIPEDIA.ORG
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Referensdata för två nonordsrepetitionstest för  
svensktalande vuxna: effekter av nonordstyp, 
nonordslängd och förekomst av konsonantkluster

Linnéa Öberg, leg. logoped, 
doktorand i lingvistik, Uppsala 
Universitet
Josefin Lindgren, FD i lingvistik, 
forskare, Leibniz-Centre General 
Linguistics, Berlin 

Sammanfattning
I föreliggande studie rapporteras referensdata för svenskspråkiga vuxna på två nonords-
repetitionstest, samt undersöks effekter av testordsrelaterade faktorer (nonordstyp och 
nonordslängd, förekomst av konsonantkluster). Tjugotre modermålstalare av svenska (8 män, 
15 kvinnor) i åldern 19–41 år (M = 27,8 år) deltog i två nonordstepetitionstest, ett språkspeci-
fikt med hög stavelsekomplexitet (konsonantkluster, både öppna och slutna stavelser) och ett 
kvasiuniversellt med låg stavelsekomplexitet (inga konsonantkluster, enbart öppna stavelser). 
Deltagarna presterade nära maxpoäng på båda testen men signifikant bättre på det språkspe-
cifika (M språkspecifikt = 92 %, M kvasiuniversellt = 91 %), trots att de språkspecifika testorden 
hade högre stavelsekomplexitet. Korrektheten var signifikant lägre på längre testord (testord 
med 2–4 stavelser ≈ 100 %, testord med fem stavelser ≈ 70 %), medan förekomst av konsonant-
kluster inte hade någon effekt för de språkspecifika testorden. Resultaten indikerar att vuxna 
utan språkstörnings- eller dyslexidiagnos kan förväntas ha höga poäng på båda dessa nonords-
repetitionstest. Framtida studier bör inkludera kliniska grupper samt undersöka ordförrådets 
inflytande på nonordsrepetition.

Abstract
The present study reports reference data for two nonword-repetition tasks for Swedish-speaking 
adults, and investigates effects of test-related factors (nonword type and length, consonant clus-
ters). Twenty-three native speakers of Swedish (8 men, 15 women) aged 19 to 41 (M = 27.8 years) 
participated in two nonword repetition tasks, one language-specific with high syllable complex-
ity (consonant clusters, both open and closed syllables) and one quasi-universal with low syllable 
complexity (no consonant clusters, only open syllables).The participants scored close to maxi-
mum on both tasks but significantly higher on the languages-specific test (M language-specific 
= 92%, M quasi-universal = 91%), despite the fact that the language-specific items had a higher 
degree of syllable complexity. Accuracy was significantly lower on longer items (items with 2–4 
syllables ≈ 100%, items with five syllables ≈ 70%), but whether language-specific items contained 
consonant clusters had no effect. The results indicate that adults without a diagnosis of deve-
lopmental language disorder or dyslexia can be expected to perform close to maximum on both 
tests. Future studies should investigate clinical groups and investigate effects of vocabulary on 
nonword repetition.

forskning

1. Introduktion
Förmågan att repetera fonologiskt möjliga men betydelselösa ord, 
s.k. nonord, är beroende av ett flertal delförmågor som att höra, 
avkoda och producera ett ord eller ljudsekvens (Graf Estes, Evans 
& Else-Quest, 2007). Nonordsrepetition beskrivs som ett direkt 
mått på fonologiskt korttidsminne (Baddeley, 2002), eftersom det 
påverkas mindre av kunskaper som lagrats i långtidsminnet (t ex 
ordkunskap) än vid repetition av riktiga ord eller siffror (Gather-
cole, 2006). Nonordsrepetition har funnits vara en klinisk markör 
för språkliga funktionsnedsättningar som språkstörning och dys-
lexi hos barn i såväl svenska (Kalnak, Peyrard-Janvid, Forssberg 
& Sahlén, 2014) som internationella populationer (Ramus, Mars-
hall, Rosen, & van der Lely 2013). Forskningsunderlaget för vuxna 
är begränsat, men det finns studier som visar att även vuxna med 
språkstörning eller dyslexi har svårigheter att repetera nonord 
(Fidler, Plante, & Vance, 2011). I Svenska logopedförbundets kli-
niska riktlinjer rekommenderas att nonordsrepetition alltid bör 
bedömas vid logopediska utredningar av läs- och skrivsvårigheter 
(Slof, 2017). Studier av svenskspråkiga vuxnas nonordsrepetitions-
förmåga saknas dock; så vitt vi känner till finns inga publicerade 
referensvärden. Det är även oklart om nonordsrepetition är en 
klinisk markör för språkstörning eller dyslexi för svensktalande 
vuxna, och i så fall vilka slags nonord som lämpar sig för att skilja 
mellan typisk språkförmåga och dyslexi/språkstörning hos denna 
grupp. Föreliggande studie utgör ett första steg mot att undersöka 
detta.

I litteraturen finns evidens för att både deltagarrelaterade och 
testordsrelaterade faktorer påverkar barns prestation på nonords-
repetition. Exempel på deltagarrelaterade faktorer som visat sig 
ha positiv effekt på barns resultat är ålder (Radeborg, Barthelom, 
Sjöberg & Sahlén, 2006; Topbaş, Kaçar-Kütükçü, & Kopkalli-Yavuz, 
2014) och – för ordliknande nonord – ordförrådets storlek (Jones, 
Tamburelli, Watson, Gobet & Pine, 2010); äldre barn och barn 
med större ordförråd presterar bättre på nonordsrepetition. De 
två testordsrelaterade faktorer som är mest väldokumenterade är 
ordlängd, räknat i antalet stavelser, samt stavelsekomplexitet, före-
komst av konsonantkluster samt huruvida ordet innehåller enbart 
öppna eller både öppna och slutna stavelser (se Chiat 2015). Ju 
längre och mer komplexa nonorden är, desto lägre grad av korrekt 
repetition (Archibald & Gathercole, 2006; Radeborg m.fl., 2006; 
dos Santos & Ferré, 2018).

Syftet med föreliggande studie är att ta fram referensdata 
för svenskspråkiga vuxna på två nonordsrepetitionstest samt 
undersöka effekter av testordsrelaterade faktorer (nonordstyp, 
nonordslängd, förekomst av konsonantkluster), när grundläg-
gande deltagarrelaterade faktorer (kön, ålder) kontrollerats för. 
Resultaten bidrar med insikt i huruvida testen kan vara lämpliga 

att använda vid utredningar av språk, läsning och skrivning hos 
svensktalande vuxna.

2. Metod
2.1 Deltagare
I studien deltog 23 modersmålstalare av svenska i åldern 19–41 år 
(8 män, 15 kvinnor, M = 27.8 år). Deltagarna gav skriftligt samtycke 
och fyllde i en kort enkät1. De bodde i en större svensk stad, hade 
vuxit upp i enspråkiga hem, och hade minst avslutat gymnasiet. De 
flesta (21/23) hade någon utbildning på högskolenivå (från enstaka 
kurser till doktorsexamen). Alla hade lärt sig ytterligare ett eller 
flera språk i en skolkontext. Enligt uppgifterna från enkäten hade 
ingen språkstörningsdiagnos eller dyslexi.2  

2.2 Material

I studien användes två nonordsrepetitionstest, båda ursprung-
ligen framtagna för att användas med barn i förskoleåldern och 
tidig skolålder. Det språkspecifika testet (LS) utarbetades inom 
ramen för ett examensarbete i logopedi (Barthelom & Åkesson, 
1995; Radeborg m.fl., 2006). LS innehåller 24 ordliknande testord, 
dvs. de följer svensk fonotax och innehåller fonem som är typiska 
för svenskan; nitton konsonantfonem (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/, /m/, /n/, 
/ŋ/, /ɾ/, /f/, /v/, /s/, /ɕ/, /ɧ/, /ʂ/, /h/, /j/, /l/) och femton vokalfonem (/i/, /ɪ/, 
/y/, /ʏ/, /e/, /ɛ/, /œ/, /ɑ/, /a/, /o/, /ɔ/, /u/, /ʊ/, /ʉ/, /ɵ/). Testorden innehål-
ler såväl öppna som slutna stavelser samt stavelser med respektive 
utan konsonantkluster i ansats och koda. De uttalas med typiskt 
svenska betoningsmönster, dvs. med varierande tryck och dura-
tion på olika stavelser i ordet. Det kvasiuniversella testet (QU) ska-
pades inom ramen för ett europeiskt forskningssamarbete (Chiat, 
2015). QU har anpassats till svenska förhållanden utifrån en lista 
med 84 möjliga nonord. Det innehåller sexton icke ordlika testord 
med enbart öppna stavelser utan konsonantkluster, med tio kon-
sonantfonem (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/, /s/, /l/, /m/, /n/) och tre vokalfonem 
(/ɪ/, /a/, /ʊ/) som är vanliga i många språk (Moran & Mc Cloy, 2019). 
Testorden uttalas med neutral prosodi, med jämbördig längd och 
duration på alla stavelser men fallande tonhöjd på slutstavelsen 
för att indikera ordslut och liknar inte svenska ord. Jämförelsen 
av olika testordstyper, dvs. av LS och QU, är en jämförelse mellan 
ordliknande och icke ordliknande testord. Båda testen innehåller 
testord med två till fem stavelser. Antalet testord per ordlängd (i 
antalet stavelser) är jämnt fördelat i båda testen. En lista över alla 
testord ges i Appendix.

1 Enkäten som konstruerats för föreliggande studie innehöll frågor om del-
tagarens modersmål, föräldrars modersmål och språk som talats i hemmet 
under uppväxten, om tidigare språk-, läs- och skrivsvårigheter hos deltagaren 
och nära familjemedlemmar, samt frågor om utbildningsbakgrund, syssel-
sättning och språkkunskaper.
2 Fyra deltagare rapporterade att de i barndomen haft mindre uttalsproblem: 
/r/ (2 deltagare), sje-ljud (1 deltagare), samt /k/ och /t/ (1 deltagare).
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2.3 Genomförande
Alla deltagare testades med LS och QU under en testningssession 
som även innehöll berättandeuppgifter. Testerna presenterades i 
randomiserad ordning, i början eller i slutet av sessionen. Testen 
genomfördes på en läsplatta i form av en powerpointpresentation 
och deltagarna lyssnade på de inspelade nonorden i hörlurar med 
brusdämpningsfunktion med en av författarna fastställd bekväm 
ljudnivå (Sony MDR-ZX110NA, ambient noise reduction). Delta-
garna fick instruktioner att lyssna och upprepa exakt det de hört. 
Deltagarnas svar spelades in med en Olympus digital voice recor-
der VN3500PC.

2.4 Kodning och analys
I testsituationen skrev testledaren ner svar som avvek från målor-
det på en blankett. Alla svar kontrollerades sedan via audioinspel-
ningarna av en annan bedömare som även transkriberade de svar 
som avvek från målorden fonematiskt. Svaren poängsattes som 
korrekt (1 poäng) eller inkorrekt (0 poäng) repeterade i sin helhet. 
Mindre fonemavvikelser accepterades som korrekta, dessa var av- 
eller påtoning av klusiler3, samt mindre vokalsubstitutioner (t.ex. 
/e/ istället för /i/; /œ/ istället för /ø/). Större vokalavvikelser, (t.ex. 
/a/ substituerat till /i/) accepterades inte som korrekta4. Interbedö-
marreliabiliteten mellan bedömning i testsituationen respektive i 
efterhand gällande svarens korrekthet var 100 %. 

Deskriptiv statistik togs först fram för antalet helt korrekt repe-
terade nonord per deltagare på respektive test. Den statistiska ana-
lysen genomfördes istället med deltagarnas alla svar på alla testord 
(där varje svar kodats som korrekt eller inkorrekt) som data5 i form 
av två logit-mixed-effects-modeller i R med funktionen glmer från 
paketet lme4 (Bates, Mächler, Bolker & Walker, 2015). Denna typ 
av analys är en logistisk regressionsanalys där variation mellan 
enskilda individer och testord (items) kontrolleras för. Den bero-
ende variabeln var i båda analyserna den kategoriska variabeln 
korrekthet (inkorrekt vs korrekt). Analyserna undersökte således 
vilka av de oberoende variablerna som signifikant predicerar huru-
vida ett svar är korrekt eller ej. Modell 1 undersökte effekterna av 
nonordstyp (LS vs QU), dvs. ordliknande vs icke ordliknande test-
ord, och nonordslängd (antal stavelser). Modell 2 undersökte effek-
terna av konsonantkluster (förekomst eller ej) och nonordslängd 
för LS. Ålder och kön inkluderades som kontrollvariabler i båda 
modellerna. Om modellerna inte konvergerade, förenklades dessa 

systematiskt genom att ta bort s.k. random effects med början med 
den som uppvisade lägst variation tills konvergens uppnåddes. 
Endast slutgiltiga modeller rapporteras.

3. Resultat
I Tabell 1 visas resultaten för antalet helt korrekt repeterade non-
ord för de två testen. Poängen var generellt höga på båda testen 
med en genomsnittlig korrekthetsgrad på över 90 %. För QU sågs 
större spridning i resultaten än för LS, men på båda testen fanns 
deltagare som uppnådde maxpoäng (5 deltagare för LS, 10 delta-
gare för QU).

Tabell 1. Antal helt korrekt repeterade nonord och genom-
snittlig korrekthet (%) på språkspecifikt (LS) och kvasiuni-
versellt (QU) nonordsrepetitionstest.
I Figur 1 presenteras relationen mellan testresultaten. Deltagarnas 

resultat på de två testen var starkt korrelerade (r = 0,600, p < 0,01). 
Med undantag för en deltagare som presterade tydligt lägre på QU 
(50 %), hade alla deltagare höga resultat på båda testen.

 

Figur 1. Deltagarnas individuella resultat på språkspecifikt 
(LS) och kvasiuniversellt (QU) nonordsrepetitionstest. En 
punkt kan representera mer än en deltagare.

forskning
Härnäst analyserades korrektheten utifrån nonordstyp (LS vs 
QU) och nonordslängd samt interaktionen mellan dessa (Figur 2). 
Resultaten av den statistiska analysen redovisas i Tabell 2.

Figur 2. Korrekthet (% korrekta svar), LS (språkspecifikt) och 
QU (kvasiuniversellt) utifrån nonordslängd (antal stavelser).

Tabell 2. Modell 1: Korrekthet, alla data.

Analysen visade signifikanta effekter av nonordstyp, med högre 
korrekthet på LS, och av nonordslängd, med lägre korrekthet på 
testord med fler stavelser. Korrektheten var ca 70 % på femstaviga 
testord jämfört med nära 100 % på testord med två till fyra stavel-
ser. Vidare fanns även en signifikant interaktion mellan nonords-
typ och nonordslängd. Som ses i Figur 2 fanns en effekt av antalet 
stavelser för både LS och QU med lägre korrekthet på femstaviga 
testord, effekten var dock något starkare för QU. Korrektheten för 
de två testen var i princip identisk för testord med 2–4 stavelser 
medan korrektheten för femstaviga testord var något högre för LS 
än för QU. Kontrollvariablerna kön och ålder var inte signifikanta.

Slutligen genomfördes en analys av korrekthet på LS utifrån 
nonordslängd och förekomsten av konsonantkluster (se Figur 3). 
Resultaten av den statistiska analysen redovisas i Tabell 3. Model-

len visade en signifikant effekt av längd men inte av förekomst av 
konsonantkluster.6 Den lägsta korrektheten återfanns dock på 
femstaviga testord med konsonantkluster. Kontrollvariablerna 
kön och ålder var inte signifikanta.

 

Figur 3. Korrekthet (% korrekta svar) LS (språkspeci-
fikt), testord med och utan konsontantkluster utifrån 
nonordslängd (antal stavelser).

Tabell 3. Modell 2: Korrekthet, LS (språkspecifikt).

4. Diskussion

I föreliggande studie togs referensdata för tjugotre svenskspråkiga 
vuxna fram för två nonordsrepetitionstest, ett språkspecifikt (LS, 
Radeborg m.fl., 2006), som innehåller ordliknande testord med 
hög stavelsekomplexitet, och ett kvasiuniversellt (QU, Chiat, 2015), 
som innehåller icke ordliknande testord med genomgående enkel 
stavelsekomplexitet. På båda testen var korrektheten hög (genom-
snittlig korrekthet ca 90 %) och den individuella variationen låg. 
Vuxna utan språkliga funktionsnedsättningar kan därför förvän-
tas prestera nära maxpoäng på dessa test; betydligt lägre resultat 
skulle kunna tänkas indikera språkstörning eller dyslexi. Förmå-
gan att repetera nonord påverkades inte signifikant av ålder och 

 LS 
 

(max = 24) 

QU 
 

(max = 16) 

Medelvärde (SD) 22.1 (1.5) 14.6 (1.9) 

Min – Max 19 – 24 8 – 16 

Genomsnittlig korrekthet % (SD) 92 % (6 %) 91 % (12 %) 

 

 β SE 

Intercept 6.83*** 1.56 

Kön (man vs kvinna) -0.76 0.43 

Ålder -0.01 0.04 

Nonordstyp (QU vs LS) 5.96* 2.63 

Nonordslängd -0.84** 0.28 

Nonordslängd x Nonordstyp -1.18* 0.58 

Not. * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001. Logit-mixed-effects-modell med random effects för 

deltagare och testord samt random slope för test inom deltagare. Model fit med maximum likelihood 

(Laplace approximation). Referensnivån för de kategoriska variablerna är den första kategorin. 

Värden har avrundats till två decimaler. QU = kvasiuniversellt nonordsrepetitionstest. LS = 

språkspecifikt nonordsrepetitionstest.  

 

 β SE 

Intercept 6.98*** 1.54 

Kön (man vs kvinna) -0.79 0.43 

Ålder -0.01 0.04 

Konsonantkluster (förekomst 
eller ej) 

-0.70 0.58 

Nonordslängd -0.79** 0.27 

Not. ** = p < .01; *** = p < .001. Logit-mixed-effects-modell med random effects för deltagare och 

testord. Model fit med maximum likelihood (Laplace approximation). Referensnivån för de 

kategoriska variablerna är den första kategorin. Värden har avrundats till två decimaler. 

 

3 Beslutet följer poängsättningsprinciperna för tidigare studier (Boerma m.fl., 
2015). Dessutom var det ofta otydligt huruvida deltagaren uttalade en distinkt 
tonlös eller tonande klusil. Mönstret framträdde framförallt för QU (67 fall av 
368, jmf 8 fall av 552 för LS).
4 Vokalsubstitution – LS: 20 fall, QU: 0 fall; vokalavvikelse – LS: 5 fall, QU: 3 fall.
  Sammanlagt antal svar (total datamängd): 552 för LS (23 deltagare x 24 
testord); 368 för QU (23 deltagare x 16 testord).
5 Sammanlagt antal svar (total datamängd): 552 för LS (23 deltagare x 24 
testord); 368 för QU (23 deltagare x 16 testord).

6 En modell som även innehöll interaktionen mellan antal stavelser och 
konsonantkluster förklarade inte data bättre än den enklare modellen utan 
interaktion (χ2(1) = 3,45, p > 0,05).
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aktuellt
skiljde sig inte mellan män och kvinnor vilket indikerar testens 
lämplighet som bedömningsverktyg för vuxna. Samtidigt uteslu-
ter resultaten inte att testen har så starka takeffekter att de inte 
särskiljer vuxna med typisk språk-, läs- och skrivförmåga från de 
med språkstörning eller dyslexi. För att undersöka detta behövs 
ytterligare studier med kliniska grupper samt en kontrollgrupp 
med större variation i utbildning och ålder.

Vidare undersöktes effekterna av nonordstyp, ordlängd och 
förekomst av konsonantkluster. Gällande nonordstyp fick delta-
garna signifikant högre resultat på det språkspecifika testet (även 
om skillnaden i korrekthet var liten), trots att de ordliknande 
testorden (LS) hade högre stavelsekomplexitet och ett större antal 
olika fonem än de icke ordliknande (QU). Det fanns alltså en positiv 
effekt av testordens likhet med modersmålet, vilket speglar tidi-
gare studier på barn (Boerma m.fl., 2015). Vi kan enbart spekulera 
om orsaken till detta, men tidigare studier har visat ett positivt 
samband mellan prestation på ordliknande nonord och ordförråd 
hos barn (Meir & Armon-Lotem, 2017; Szewczyk, Marecka, Chiat, 
& Wodniecka, 2018). Framtida studier bör därför inkludera ord-
förrådstest för att undersöka om ordförråd påverkar prestationen 
på språkspecifika/ordliknande nonord även hos vuxna. Det är 
också en öppen fråga vilket test som är bäst lämpat för att bedöma 
språksvårigheter hos vuxna. Det fanns ingen signifikant effekt av 
förekomsten av konsonantkluster, vilket undersökts för de ordlik-
nande testorden.

Resultaten visade en tydlig effekt av nonordslängd för båda tes-
ten, där korrektheten var lägre för femstaviga testord (ca 70 %) 
jämfört med testord med 2–4 stavelser (nära 100 %). En vuxen utan 
språkrelaterad problematik bör klara i princip alla testord med 
2–4 stavelser och majoriteten av femstaviga. Den relativt höga kor-
rektheten även för femstaviga testord indikerar att längre testord 
kan behöva inkluderas för att kunna göra bedömning av vuxna. 
Detta bör undersökas i framtida studier.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att såväl språkspecifika 
nonord som kvasiuniversella nonord kan användas med vuxna. En 
takeffekt även hos vuxna med språkstörning eller dyslexi kan dock 
inte uteslutas för nonord med färre än fem stavelser.
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 Stavelsestruktur Antal 
stavelser 

Antal 
konsonantkluster 

Antal 
koda 

Språkspecifikt (LS)    
/ɡlʏˈvoː/ ccv.cv 2 1 0 
/aˈpɛt/ v.cvc 2 0 1 
/ɪˈfʉːm/ v.cvc 2 0 1 
/ˈɧɔɾjɛ/ cvc.cv 2 0 1 
/naˈkiːt/ cv.cvc 2 0 1 
/ˈspʉːmɛ/ ccv.cv 2 1 0 
/lɛbʊˈsʉːf/ cv.cv.cvc 3 0 1 
/mɵstɾɛˈfalj/ cv.cccv.cvcc 3 2 1 
/ɡlɛŋɛˈsɵlp/ ccvc.v.cvcc 3 1 2 
/salʊˈtɑːn/ cv.cv.cvc 3 0 1 
/hœntˈpʉːlɛ/ cvcc.cv.cv 3 1 1 
/nɛsʊˈloː/ cv.cv.cv 3 0 0 
/ˈmaŋɛʂˌblɛɡɛ/ cvc.vc.ccv.cv 4 1 2 
/ɛlʊˈmɔkɪ/ v.cv.cv.cv 4 0 0 
/ɔlɪˈtʉːkɛ/ v.cv.cv.cv 4 0 0 
/spɵɾɪfraˈɡuːl/ ccv.cv.ccv.cvc 4 2 1 
/tɪbɛˈfiːmɛ/ cv.cv.cv.cv 4 0 0 
/lɵtospɛˈlʉːn/ cv.cv.ccv.cvc 4 1 1 
/tœlɪpaˈleːɾʊ/ cv.cv.cv.cv.cv 5 0 0 
/ɕɵlɛˌkɾɔmpaˈmiːd/ cv.cv.ccvc.cv.cvc 5 1 2 
/fɪmɪɡlaˈnɛftɪ/ cv.cv.ccv.cvc.cv 5 1 1 
/hɪlʊteɾaˈpʉːd/  cv.cv.cv.cv.cvc 5 0 1 
/flɛtɛˌmɪŋɛˈɾuːf/ ccv.cv.cvc.v.cvc 5 1 2 
/dalabɛlˈhiːmɛ/ cv.cv.cvc.cv.cv 5 0 1 
Kvasiunversellt (QU)    
/sɪbʊ/ cv.cv 2 0 0 
/dʊla/ cv.cv 2 0 0 
/naɡɪ/ cv.cv 2 0 0 
/lʊnɪ/ cv.cv 2 0 0 
/sɪpʊla/ cv.cv.cv 3 0 0 
/banʊdɪ/ cv.cv.cv 3 0 0 
/malɪtʊ/ cv.cv.cv 3 0 0 
/lɪmɪka/ cv.cv.cv 3 0 0 
/sɪbalɪta/ cv.cv.cv.cv 4 0 0 
/mʊkɪdala/ cv.cv.cv.cv 4 0 0 
/ɡasʊlʊmɪ/ cv.cv.cv.cv 4 0 0 
/lɪdɪsakʊ/ cv.cv.cv.cv 4 0 0 
/sɪpʊnakɪla/ cv.cv.cv.cv.cv 5 0 0 
/tʊlɪɡasʊmʊ/ cv.cv.cv.cv.cv 5 0 0 
/malʊsɪɡʊba/ cv.cv.cv.cv.cv 5 0 0 
/lɪdapɪmʊtɪ/ cv.cv.cv.cv.cv 5 0 0 
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Appendix

Ett hundratal del-
tagare från olika 
hälsoprofessioner i 
Danmark och Sve-
rige samlades i sep-
tember i Malmö för 
att ta del av före-
läsningarna under 
Nestlé Health Cares 
utbildningsdag om 
dysfagi. 

Tvärprofessionell 
ansats
Professor Karin Wendin 
från Kristianstad inledde 
och bjöd på en spän-
nande resa genom 
ätandets alla faser. Hon 
gav en beskrivning 
av hur det komplexa 
ätandet påverkas av 
bland annat ålder och 
hormoner, utseende, 
konsistens och förvänt-
ningar på maten. Dietist 
Josefine Garpsäter före-
läste om mat och näring 
hos dysfagipatienter 
och redovisade riskfak-
torer och insatser runt 
undernäring och svält 
hos äldre. Hon presente-
rade också intressanta 
fakta ur kvalitetsregist-
ret Senior Alert som hon 
är registerhållare för.

Arbetsterapeut Christina 
Emborg beskrev Ros-
kilde Ernæringsteams 
framgångsrika arbete 

med att upptäcka och 
utbilda kring dysfagi på 
boenden i kommunen. 
I teamet ingår tand-
sköterska, dietist och 
arbetsterapeut, där 
den senare genomför 
sväljbedömningar enligt 
protokollet MEOF-II. 
Under dagen fanns även 
möjlighet att lära sig 
mer om IDDSI-systemet 
och att avgöra IDDSI-
grad.

Erbjud  
sväljträning!
Slutligen höll specialist- 
logoped och doktorand  
Margareta Gonzalez-
Lindh en inspirerande 
föreläsning om vär-
det av dysfagiträning 
och teamarbete. Hon 
uppmanade oss alla 
att lämna 80-taIet och 
faktiskt börja behandla 
dysfagipatienter med 
evidensbaserad sväljträ-
ning och inte bara testa 
och rekommendera 
konsistensanpassningar. 
Hon väckte också 
frågan om vi kanske 
ska börja avvikelserap-
portera oss själva om 
vi inte har resurser eller 
tid att genomföra detta. 
Mycket tankeväckande! 

Lena Åberg
Leg. logoped Aleris  
Rehab Flemingsberg

Utbildningsdag om  
dysfagi i Malmö 

BILD: PIXABAY
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I somras bidrog nästan 500 
logopeder till en kartlägg-
ning om logopeder arbets-
villkor. I förra numret rap-
porterade vi om svenska 
logopeders möjligheter till 
kompetensutveckling och nu 
fokuserar vi på frågor som 
rör arbetsmiljö och arbets-
belastning. Slofs ordförande 
Ulrika Guldstrand menar att 
det är en alarmerande bild av 
svensk logopedi som målas 
upp. 

Hur sköter sig arbetsgivarna i 
förhållande till lagstiftningen ?

Vi ställde två frågor som rörde hur 
logopeder upplever att arbetsgivaren 
klarar att uppfylla ovanstående skriv-
ningar i Arbetsmiljölagen. Drygt 10 % 
anser att arbetsgivaren i mycket liten 
eller liten utsträckning uppfyller lag-
stiftningen vad gäller arbetstagarnas 
möjligheter att medverka i utform-
ningen av arbetssituationen, medan 
över 60 % tycker att arbetsgivaren upp-
fyller detta i hög eller mycket hög grad. 
Nästan 20  % upplever att arbetsgivaren 
inte anpassar arbetsförhållandena till 
arbetstagarnas förutsättningar.

eller mellan olika yrkesgrupper i ett 
tvärprofessionellt team. Flera nämner 
också att det inte primärt är antalet 
besök som är problemet utan avsak-
naden av strukturer, vårdprogram och 
prioriteringsordning som gör arbets-
situationen svår. Bristen på resurser /
underbemanning gör att köerna växer. 
Man har inte alltid möjlighet att ge evi-
densbaserad behandling. Det blir en 
ond cirkel där produktionskraven gör 
att man inte heller får möjlighet att 
arbeta med kvalitetsarbete och att ta 
fram rutiner och riktlinjer. 

”Cheferna är medvetna om att 
kraven är ouppnåeliga, så alla vet 
att det bara är att göra sitt bästa. 
( habiliteringslogoped )

”Istället för produktionskrav hade 
det varit bra med produktionsmål.” 
( hjälpmedelskonsulent )

”Produktionskraven är rimliga för 
erfarna, snabba logopeder som har 
en bra dag samt om varenda patient 
dyker upp.” ( mottagningslogoped )

”Orimlig arbetsbelastning i förhål-
lande till lönen.” (  mottagningslo-
goped)

Stödfunktioner

Vad gäller adminstrativt stöd verkar 
det variera dels beroende på arbets-
plats, där framför allt logopeder inom 
skola och elevhälsa inte upplever att 
frågan är riktigt tillämpar, dels inom 
en och samma typ av arbetsplats. Det 
finns till exempel några svarande som 
nämner att det administrativa stödet 
varierar inom en och samma region, 

detta trots att man är en länsövergri-
pande logopedverksamhet. 

Det verkar relativt vanligt att få hjälp 
av administrativ personal med bok-
ningar av besök, men det kan finnas 
restriktioner på vilka typer av besök 
som medicinska sekreterare eller mot-
svarande bokar åt logopederna. Flera 
nämner möjligheten att patienterna 
själva kan göra om- och avbokningar 
via e-hälsotjänster / 1177 ( e-tjänster 
nämns specifikt av svarande från 
Halland, Norrbotten, Stockholm, VG-
region, Västernorrland samt Örebro ). 
Inga av dem som angett att de arbetar 
inom habilitering nämner e-tjänster. 
Det finns logopeder som själva måste 
kontakta patienter för avbokning vid 
egen sjukdom eller vård av sjukt barn, 
vilket skapar stress. 

Det verkar vara relativt vanligt att 
ha någon form av receptionsfunktion 
och att kunna få hjälp med beställ-
ningar av material och liknande. 
Förutom sekreterare / vårdadminis-
tratörer nämns också undersköterska 
som en yrkeskategori som kan vara till 
stöd för logopederna. Ett par nämner 
också möjligheten att ha personer som 
arbetstränar eller har projektanställ-
ning via Arbetsförmedlingen, som kan 
utföra enkla men välbehövliga sysslor 
såsom kopiering och laminering. 

Flera uttrycker oro för att det admi-
nistrativa stödet ska minskas eller 
är missnöjda med att det de facto har 
minskat, eller att tjänster ska dras in i 
samband med pensionsavgångar. Det 
är också värt att nämna att alla inte vill 
utnytta det administrativa stöd som 
finns tillgängligt, det kan till exem-
pel handla om att man hellre vill boka 
besöken själv för att det upplevs mer 
flexibelt eller att man får diktera men 
inte vill för att man i så fall får vänta på 
att journalen ska bli klar. 

Vad irriterar dig mest på  
jobbet ?
Vi ställde en öppen fråga som var valfri 
att besvara: Vad irriterar dig mest på 
jobbet? Här var det många svarande 
som lade ut texten och gav flera exem-
pel på faktorer som gör att man inte 
trivs optimalt på arbetet. 
Några citat :

”Välfungerande arbetsplats på alla 
sätt och vis!” ( mottagningslogoped )

”Hinner inte alltid äta lunch.” ( logo-
ped i rehabiliteringsverksamhet )

”Chefen ignorerar tydliga rop på 
hjälp ( logoped i elevhälsa )

”Problem med den fysiska arbets-
miljön.” ( skollogoped )

Hur ser logopederna på  
produktionskraven ?
Nästan 56  % av de som svarat på 
enkäten har någon form av produk-
tionskrav att förhålla sig till. Krav på 
produktion finns både på logopedmot-
tagningar, inom habiliterings- och 
rehabiliteringsverksamheter, i helpri-
vat verksamhet och i kategorin Övrigt. 
Geografiskt verkar produktionskrav 
vara mest förekommande i följande 
regioner: Stockholm, VG-region, Öst-
ergötland och Jönköping. Avsaknad av 
produktionskrav verkar framför allt 
finnas i skollogopedigruppen, men 
förekommer även bland mottagnings-
logopeder samt i hab och rehab. Cirka 
8 % angav att frågan om produktions-
krav inte är tillämpbar utifrån deras 
arbetssituation, även där är majorite-
ten logopeder inom skola /elevhälsa. 

Bland frisvaren noteras att man kan 
uppleva orättvisor vad gäller skill-
nader i produktionskrav mellan lik-
nande verksamheter i samma region 

Logopedens enkät del 2 : Arbetsmiljö och produktionskrav
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Upplever du att din arbetsgivare uppfyl-
ler lagstiftningen vad gäller att anpassa 
arbetsförhållandena till arbetstagarens 
särskilda förutsättningar för arbetet och 
att beakta människors olika förutsätt-
ningar att utföra arbetsuppgifter? ( 1 = i 
mycket liten utsträckning, 5 = i mycket 
stor utsträckning ).
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Upplever du att din arbetsgivare uppfyller 
lagstiftningen vad gäller dina möjlighe-
ter att medverka i utformningen av din 
arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör ditt arbete? ( 1 
= i mycket liten utsträckning, 5 = i mycket 
stor utsträckning )

Arbetsmiljölagen 2 kap, 2 §: 

Arbetsförhållandena ska 
anpassas till människors 
olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende. 

Arbetstagaren ska ges 
möjlighet att medverka i 
utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i för-
ändrings- och utvecklingsar-
bete som rör hans eget arbete.

Uppfyller lagstiftningen ?

Ja 46 %

Nej 33 %

Osäker/
Kan inte 
bedöma 
21 %

Av de logopeder som har produktionskrav 
tycker 46 % att kraven är rimliga,  
33 % upplever kraven som orimliga  
och resterande är osäkra eller kan inte 
bedöma. 

Rimliga produktionskravkrav?

”Resursslöseri att inte 
ha administrativt stöd.” 

( logoped slutenvård )

”I perioder uppmanas 
vi att inte använda 

sekretariatet. ”  
( mottagningslogoped )

”Vi har mycket bra stöd 
av administrativ perso-

nal. Min chef har filosofin 
att alla ska göra det man 
är utbildad i. ” ( logoped 
inom barnhabilitering )

”Administrativt stöd 
är ovärderligt för 

att bibehålla kvalitet 
trots högt tempo.” 

( mottagningslogoped ) 

arbetsmiljö
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Hej Kristina Hammar!

Vi har försökt analysera svaren tema-
tiskt, och det tonar fram några huvud-
sakliga och ganska oroande teman :

Resursbrist, stress, brist på 
kompetensutveckling

Ungefär 120 personer tar upp faktorer 
som har den gemensamma nämnaren 
bristande resurser, det handlar om 
vårdköer, underbemanning, bristande 
möjligheter att ge evidensbaserad 
behandling samt orimliga produk-
tionskrav som leder till stress. Man 
hinner inte läsa in sig inför kontakt 

med nya patientkategorier och får 
inte den kompetensutveckling man 
behöver. Flera tar också upp att man 
inte upplever att man får använda den 
kompetens man har på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

Brister i ledarskap och  
organisation

Drygt 60 personer tar upp olika aspek-
ter av bristande ledarskap och 60 per-
soner nämner aspekter av bristande 
organisation och otydliga eller obefint-
liga rutiner som källor till irritation 
i arbetet . Man upplever sig få dåligt 
stöd, inte bli lyssnad på eller inte få 
adekvat information. Flera nämner 
också att arbetsgivaren inte alltid vet 
vad logopedens arbete innebär och 
att rutiner, roller och ansvarsroller är 
otydliga. Detta verkar eventuell vara 
vanligare bland logpeder inom skola /
elevhälsa. Man irriterar sig också över 
ständiga omorganisationer som inte 
tillför verksamheten något och där 
man inte upplever att ens synpunkter 
tas i beaktande. 

Administration, teknikstrul, icke-
logopediskt arbete
Ungefär 60 personer tar upp att man 
irriterar sig på saker som att sitta av 
möten som inte upplevs som givande 
och att man känner frustration över 
att en så liten andel av arbetsdagen 
kan ägnas åt logopedi. Många nämner 
administration på ett generellt plan 
som en källa till irritation men det 
finns även en hel del konkreta exem-
pel på att kodning och registerförande 
upplevs ta oproportioneligt mycket tid 
och att IT-och journalsystem är krång-
liga. 

Samarbetsproblem
Knappt 50 personer upplever frustra-
tion över att samarbete, framför allt 
med andra professioner men också i 
viss mån med andra logopeder inte 
fungerar. De som har angett detta arbe-
tar framför allt inom skola / elevhälsa 
eller inom olika typer av habiliterings- 

och rehabiliteringsverksamheter. Den 
förstnämnda gruppen nämner svå-
righeter med att få lärare att förändra 
arbetssätt och att specialpedagoger tar 
över logopediska uppgifter men inte 
släpper in logopeden. För den andra 
gruppen handlar det till exempel om 
att logopedtjänsten är underdimensio-
nerad jämfört med andra professioner, 
man upplever att arbetsterapeuter tar 
över logopediska uppgifter och att olika 
yrkeskategorier upplevs ha olika förut-
sättningar för att jobba evidensbaserat. 

Lön
En mindre grupp svarande nämner 
specifikt den dåliga löneutvecklingen 
som en källa till irritation.

Slofs ordförande  
kommenterar
Svenska Logopedförbundets ordfö-
rande Ulrika Guldstrand menar att det 
är en alarmerande bild av svensk logo-
pedi som målas upp. 
– Att logopeder upplever att arbetsgi-
varna inte följer arbetslagstiftningen, 
att man inte kan utföra sitt arbete i 
enlighet med sin legitimation och att 
verksamheten är så underfinansie-
rad att man inte kan ge den vård som 
patienterna behöver är ett mycket 
dåligt betyg till våra arbetsgivare, 
menar Guldstrand. 

Även den bristande löneutvecklingen 
är givetvis ett problem, inte minst 
eftersom  kompetensförsörjning inom 
välfärden är ett allvarligt problem för 
fler yrkesgrupper än logopeder. 
Ulrika Guldstrand: 
– Fram till 2026 ska välfärden nyrekry-
tera ca 500 000 medarbetare. Ska det 
gå behöver de lyssna på de varnings-
signaler som kommer från de anställda 
och åtgärda dem.

Signe Tonér

auskultationen

Du är med i Slofs styrelse, vilken är din roll ?
Jag är kommunikationsansvarig för extern kommunikation 
( redigerar bland annat vår hemsida logopedforbundet.se 
och uppdaterar sociala medier ). Är också en del av fokus-
gruppen funktionshindersområdet.

Varför sökte du till styrelsen ?
Jag hade tidigare suttit i Sloss styrelse som studentrepre-
sentant i Slof och då tagit del av styrelsearbetet på nära 
håll. Tyckte att uppdraget verkade spännande: möjlighet att 
påverka, möjlighet att arbeta för logopedin och för logope-
der, nya kontakter inom det logopediska, nya sammanhang. 

Hur mycket tid tar uppdraget ?
Det är till stor del upp till mig! Det finns alltid mycket att 
göra, men med arbete, studier och familj har jag såklart 
även annat i mitt liv som tar tid. Uppdraget är ideellt och 
det som förväntas av en är att delta på styrelsemöten ( vi har 
både live-möten i Stockholm och telefonmöten ), att bevaka 
och svara på sin Logopedförbundet-mail, att ta initiativ 
inom ramen för ens uppdrag i styrelsen, där mina uppdrag 
ligger inom extern kommunikation och fokusgruppen funk-
tionshindersområdet. Utöver detta går det såklart att enga-
gera sig i mer än ovan.

Vad är roligast ?
Styrelsemötena i Stockholm är roliga, givande och inten-
siva. Då åker ca 12 logopeder från hela Sverige till SRAT : s 
kontor i Stockholm. Mellan klockan 9.30 och 16.00 sitter vi 
runt ett avlångt bord, diskuterar engagerat och beslutar i 
frågor som bland annat rör logopedi, förbundet, påverkans-
arbete samt konferenser.

Vad har du för vision för logopedin?
Att logopeder ska vara en självklar del av skolan, en självklar 
del inom kommunala verksamheter så som dagliga verk-
samheter och boenden inom ramen för LSS samt vara en 
självklar del inom äldreomsorgen. Det vill säga att vi logope-

der ska finnas där vi behövs, föra våra patienter, elevers och 
brukares skull. Jag önskar också att människor i Sverige 
ska veta vad logopeder arbetar med, så att de vet var de ska 
söka hjälp om de får problem med kommunikation, språk, 
tal, röst eller sväljning. Att det internationella samarbete 
Logopedförbundet har inom paraplyorganisationen CPLOL 
ska fortsätta att utvecklas och gynna medlemmarna ännu 
tydligare.

Stina Lindkvist

Ny bok 
Logoped Leena 
Männik Styren har 
gett ut ”CHEFENS 42 
SAMTAL. Samtal du 
våndas inför och alla 
andra samtal”

Leena Männik 
Styren är logoped 

”Hopplösheten i att inte 
se någon löneökning.” 

( logoped i helprivat  
verksamhet )

”Okunskap om vad logo-
peder kan bidra med. 

Ständiga  
omorganisationer.”  

( habiliteringslogoped )

”Att inte kunna jobba evi-
densbaserat vad gäller 
behandlingsomfattning 

och intensitet.”  
( mottagningslogoped )

”Revirtänkande och för-
utfattade meningar om 
logopedisk kompetens.” 

( skollogoped )

”En arbetskultur som upp-
muntrar gränslöst arbetsliv” 
( logoped i övrig verksamhet )

och har arbetat med kommunikation 
i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är 
verksam som utbildare, ledarskapsut-
vecklare och coach inom både närings-
liv och offentlig sektor. 

CHEFENS 42 SAMTAL är en praktisk 
handbok för hur samtal kan förberedas 
och genomföras. Här finns vägled-
ning inför 42 olika samtal, vad man 
särskilt ska tänka på och vad som kan 

hända i samtalet. Kortfattade beskriv-
ningar med handfasta tips och råd är 
stommen i boken, som vänder sig till 
chefer med personalansvar inom såväl 
näringsliv som offentlig sektor.

Leena har tidigare också skrivit böck-
erna ”Mingel – konsten att knyta kon-
takter” samt ”Goda middagssamtal”.

LIISI RAUD WESTBERG, LEG LOGOPED

BILD: STINA FLODIN

BILD: LIISI RAUD WESTBERG
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student

Sara Burge undersökte i sin 
masteruppsats hur väl språk-
liga tester klarar att utvär-
dera behandlingseffekter. 

Utvärdering av behandlingseffekt för-
utsätter att de tester som används har 
goda mätegenskaper. För att mäta för-
ändring används ofta välkända stan-
dardiserade tester som i en del fall är 
översatta från andra språk. Använd-
ning av klassiska tester kan verka 
välmotiverat, men ’klassisk’ betyder 
inte sällan gammal och testkonstruk-
tionen kan därför vara baserad på en 
föråldrad syn på den förmåga som tes-
tet avser att mäta. Att klassiska tester 
ges ut i nya utgåvor är ingen garanti 
för att testerna uppvisar förbättrade 
mätegenskaper. Användaren bör vara 
uppmärksam på om uppdateringen rör 
bilder, layout och normeringsgrupp 
eller om testutvecklarna gjort en mer 
genomgripande översyn av testets 
konstruktion och innehåll så att testet 
reflekterar aktuell kunskap om förmå-
gan. 

Data från barn på språkförskola
I min masteruppsats undersökte jag 
konsekvenserna av att använda klas-
siska standardiserade tester för att 
utvärdera förändring till följd av 
behandling. Studien baseras på in- 
och utskrivningsdata 2005-2017 för 

145 barn med grav språkstörning som 
gått på språkförskola. Barnens språk-
förståelse har undersökts vid inskriv-
ning och utskrivning med hjälp av två 
välkända test av ord- och satsförstå-
else, Peabody Picture Vocabulary Test 
III ( PPVT-III ) och Test for Reception of 
Grammar 2 ( TROG-2 ). 

Missvisande testresultat
Nästan hälften, 48 %, av barnen med 
grav språkstörning fick råpoäng 
motsvarande resultat över 85 stan-
dardpoäng ( enligt den amerikanska 
standardiseringen ) på PPVT-III vid 
inskrivning. En dryg fjärdedel av bar-
nen, 26 %, uppvisade en negativ stan-
dardpoängförändring över tid och 
sannolikheten att uppvisa en negativ 
standardpoängförändring steg med 
högre standardpoäng vid inskriv-
ningstestning. Vidare sträckte sig 
variationsvidden i standardpoäng-
förändring på PPVT-III från minus 21 
standardpoäng till plus 46 standardpo-
äng, vilket kan bero på en inneboende 
instabilitet hos testet. Resultaten över-
ensstämmer väl med internationella 
studier som funnit att barn med grav 
språkstörning ofta testar inom nor-
malområdet på PPVT-III. För TROG-2 
noterades en tydlig golveffekt där 26 % 
av barnen fick blockpoäng motsva-
rande eller under testets lägsta mät-
bara standardpoäng vid endera eller 

båda mättillfällena.

Hur bör man använda testerna?
Sammanfattningsvis tyder resultaten 
på att PPVT-III har begränsad använd-
barhet både som diagnostiskt verktyg 
och som utfallsmått för förskolebarn 
med grav språkstörning. Det är vik-
tigt att vara medveten om att även ett 
mycket högt resultat på PPVT-III inte 
utesluter ordförståelsesvårigheter och 
att ett förändrat resultat på testet kan 
bero på mätfel snarare än utveckling av 
förmågan.

För TROG-2 understryker resultaten 
vikten av att journalföra både block- 
och itempoäng per block när testet 
används som utfallsmått. För att säker-
ställa att den uppmätta förändringen 
beror på att förmågan faktiskt har 
förändrats är det också nödvändigt att 
komplettera den normativa tolkningen 
av resultaten med en kvalitativ tolk-
ning enligt anvisningarna i manualen. 
Förändringen i item- och blockpoäng 
bör även relateras till behandlingens 
fokus för att undersöka om den kan 
relateras till behandlingen.  

Sara Burge
Leg. Logoped, MSc

Burge, S. (2019) Utvärdering av responsivitet för 
översatta svenska test av ord- och satsförstå-
else - En retrospektiv kohortstudie baserad på ett 
lokalt kvalitetsregister. Masteruppsats. Karolinska 
Institutet.

Mäter språktester effekter av behandling ?

Temat för årets logopedstudentdagar var 
”Logopedi – ett steg längre”. Vi ville lyfta 
logopeder som gör någonting ovanligt eller 
någonting utöver traditionell logopedi men 
fortfarande använder sin logopediska kom-
petens. 

Helgen inleddes med årsmöte och mingel. Under årsmötet 
valdes en ny styrelse för Svenska Logopedförbundets stu-
dentsektion ( Sloss ) och vi hoppas och tror att de kommer ha 
ett otroligt år framför sig. 

Thomas Ljungblad berättade om hur han skapade appen 
”Ljuda med Boo !” för att hjälpa och motivera barn i försko-
leåldern till träning av språkljud genom spontan repetition 
och stärkt fonologisk medvetenhet. Fredrika Tungström 
från Teaterhögskolan i Malmö berättade om hur hon hjälper 
de blivande skådespelarna att utveckla sitt röstinstrument. 
Jenny Holmberg berättade om sitt arbete med personer 
med könsdysfori. Tidningen Logopedens redaktör Signe 
Tonér berättade bland annat om hur det kom sig att hon 
gav ut boken ”Tecken – ett verktyg för ökad kommunika-

tion” och hur hon fick sin doktorandtjänst på Stockholms 
Universitet. Veronica Lindberg berättade om sin plats i 
tumörteamet för huvud-halscancer vid Norrlands Univer-
sitetssjukhus. Julia ”Logopedjulia” Andersson pratade om 
skollogopedi i ett brett perspektiv och om sin volontärresa 
till Ghana. Slofs ordförande Ulrika Guldstrand var givetvis 
också på plats och föreläste om Slof / SRAT och logopedens 
framtid. Vi vill rikta ett stort tack till alla otroliga föreläsare 
för att ni var med och spred kunskap och gav motivation till 
alla studenter!

Givetvis avslutades lördagen med en traditionsenlig sitt-
ning med god middag, spex från de olika lärosätena och här-
liga sånger. Om ni vill se fler bilder från helgen kan ni kika in 
på Instagram: @sloss_styrelse. Nu tackar vi i Sloss styrelse 
2018 / 2019 för oss och lämnar därmed över till Sloss styrelse 
2019 / 2020 som vi vet kommer göra ett fantastiskt jobb!

Gabriella Heidenberg Sjögren

Logopedstudentdagar i Umeå

BILD OVAN: GABRIELLA HEIDENBERG SJÖGREN

Svenska logopedstudenter 
i internationell samverkan
 I augusti 2019 fick två representan-
ter från Svenska Logopedförbundets 
studentsektion ( Sloss ) möjlighet att 
åka till Paris för att närvara vid ett 
internationellt möte under tre dagar. 
Där medverkade, utöver vi från Sverige, 
studenter från Frankrike, Belgien och 
Italien. En student från Australien 
skickade även en videohälsning med 

språk

information om logopedi i Australien. 
Under mötesdagarna diskuterades 
främst hur logopedyrket och utbild-
ning ser ut i olika länder, möjligheten 
till utbytesstudier och möjligheten till 
ett internationellt sammanhang för 
logopedstudenter i världen. Det var 
verkligen ett givande tillfälle för oss att 
kunna diskutera med studenter från 
andra länder. Vi fick upptäcka att det 
finns många likheter men också en hel 
del som skiljer oss åt! Någonting som 

verkar lika för logopeder över världen 
är att majoriteten är kvinnor, men nå-
gonting som skiljer sig åt är utbildning-
ens längd och delvis dess innehåll. 
GABRIELLA HEIDENBERG SJÖGREN, SLOSS
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