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U nder politikerveckan i Visby i somras var det en politisk kommentator i 
TV som sade att Almedalsveckan inte längre hade någon verklig politisk 
betydelse. Om man bara riktar uppmärksamheten mot partiledartalen i 

Almedalsparken kan jag nog hålla med. Men då har man också missat hela poängen 
med arrangemanget. Almedalen är en fantastisk mötespunkt för politiker, myndig-
heter, samhällsinstitutioner, företag och intresseorganisationer. Här stöts och blöts 
otaliga samhällsviktiga frågor i en uppsjö olika konstellationer. Bara genom att åka dit 
och lyssna får man en bra bild av vilka strömningar som finns inom det egna intres-

seområdet.

Almedalsveckan 2009 var min första. Då var Lagen 
om valfrihet och New Public Management det 
stora. Det låg en lätt släng av frälsningsanda i luften. 
”Produktionen” inom offentlig sektor måste höjas. 
Argument om att kvantitet betonades på bekostnad 
av kvalitet borstades undan med självsäkra svar: Nya 
ersättningsystem med fokus på vad man betalade 
för skulle borga för kvalitet i genomförandet. Vård 
skulle utföras i ett strömlinjeformat system, och så 
länge man var tillräckligt systematisk skulle man nog 
nå samma resultat, inom samma tidsram, för alla 

patienter. En anda av misstroende gentemot personalen låg begravd i det hela och 
patienterna verkade ibland betraktas som en ovälkommen komplikation. Som yrkes- 
och arbetstagarrepresentant kände jag mig ofta både besviken och arg när jag lyssnade. 

Nu, knappt 10 år senare har tongångarna helt vänt. Välfärdssektorn måste under det 
närmaste decenniet rekrytera 500 000 nya medarbetare för att kunna utföra sitt 
uppdrag. Om arbetena inte utförs faller samhället ihop. Så viktiga är de här jobben. 
Trots det verkar ingen, konstigt nog, vilja ha de här arbetena längre. Det är plötsligt 
svårt att rekrytera. Och plötsligt diskuteras personalen som välfärdssektorns största 
tillgång. Tillit till personalens kompetens, arbetsförhållanden, kompetensutveckling 

under arbetslivet och möjlighet till lönekar-
riär hos arbetsgivarna betraktats plötsligt 
som självklara verktyg för att göra sektorn 
attraktiv igen. Att vårda den personal man 
har så att de stannar kvar inom yrket, står 
också högt på agendan. Finansiering av det 
hela kommer att ställa till lite problem, men 
problem är till för att lösas. 

Betydligt bättre tongångar tycker yrkes- och 
arbetstagarrepresentanten i mig. Nu finns 
det ljus i tunneln för kvinnodominerade 
yrken med dålig löneutveckling inom väl-
färdssektorn. Det var banne mig på tiden!

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

”Det är plötsligt 
svårt att rekry-
tera. Och plöts-
ligt diskuteras 
personalen som 
välfärdssektorns 
största tillgång. ”
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5      Det sker vid konkurs
Sveriges största logopedbyrå 
ansökte i somras om konkurs. 
När en sådan händelse inträffar 
är facket din klippa.

7      Bästa volontären
Liisi Raud Westberg har fått en 
utmärkelse för sitt arbete inom 
Operation smile.

8     Färre invånare per logoped
Fler logopeder utbildas. Ändå är 
det på vissa håll svårt att tillsätta 
tjänster. Sverige blir logopedtäta-
re både i kommun och landsting.

11     Datateket tipsar
Amie Jow delar med sig av tre 
appar med fokus på kommunika-
tion och språklig stimulering.

12    Aktuell dysfagidebatt 
När studierna är få krävs mer 
av logopeden. Det konstaterar 
studenterna vid årets dysfagire-
habiliteringskurs i Uppsala.

20

14     Hej, e-hälsa!
E-hälsa är en stor del av tillgäng-
lighetsarbetet på arbetsplatser 
runt om i landet. Ta del av några 
exempel på hur tjänster som 1177 
kan hjälpa - eller stjälpa.

18    Team kring mutism
Att logoped och pedagog ar-
betar mer som ett team gynnar 
barn med selektiv mutism. Det 
är erfarenheten från Linköpings 
kommun.

20   Snabb AKK-introduktion
Helena Wandin delar med sig av 
en annorlunda typ av introduk-
tion till AKK med ögonstyrd dator, 
som skedde under några inten-
siva dagar i kinesiska Shenzhen.
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Signe: Under dina nästan fem 
år som redaktör har Slof bytt 
fackförbund och tidningen 
Logopeden har bytt namn och 
utseende. Vad är du mest stolt 
över att ha åstadkommit?

Karin: Att ha lockat medlem-
mar till att bidra med texter 
och tips. Det är kul att intresset 
för tidningen håller i sig.

Vad har varit roligast med 
redaktörsuppdraget?

Att träffa och berätta om enga-
gerade logopeder som arbetar 
på helt andra sätt än vad som 
är min vardag. 

Kommer du att engagera dig 
på något annat sätt för att föra 
vår profession framåt, även ef-
ter att du nu lämnat rollen som 
tidningsmakare?

På Skånes universitetssjukhus 
arbetar jag med röstbehand-
ling vid könsinkongruens och 
dysfagirehabilitering efter hu-
vud/halscancer – två områden 
jag brinner mycket för och som 
utvecklas snabbt. Jag är också 
vice ordförande i Slof Skåne.

Att vara redaktör för logope-
den är ju fruktansvärt kul men 
när det närmar sig manus-
stopp och tryck kan det vara 
rätt stressigt. Vad tänker du 
göra med all tid du får över?

Ta det lugnt och överraskas av 
innehållet i kommande num-
mer av Logopeden. Lycka till 
framöver och tack för ett fint 
och lärorikt samarbete! 
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Svenska Logopedför-
bundets ordförande  
Ulrika Guldstrand bjöds 
in att tala under de-
monstrationen. Hon 
lyfte vikten av utbygd 
rehabilitering på kom-
munal nivå när vårdti-
derna blir allt kortare.

Antalet logopeder 
i kommunal sektor 
fortsätter öka. 
Det visar SRAT:s löne-
enkät.

SRAT sammanställer årligen 
lönestatistik via uppgifter från 
förbundets löneenkät och från 
partsgemensam statistik, som 
bygger på uppgifter som sam-
lats in via arbetsgivare. Sam-
manställningen av resultatet 
av 2017 års löneenkät visar att 
68% av förbundets medlemmar 
besvarade enkäten. 

3,5 % ökning
Sammanställningen visar vidare 
att lönenivån för identiska in-
divider i genomsnitt har höjt 
med 3,5% mellan 2016 och 
2017. Den kollektiva ovägda 
löneutvecklingen, det vill säga 
löneutvecklingen för alla som 
svarade 2016 och alla som 
svarade 2017, men som inte 
behöver vara samma individer, 
var 2,3%. 

Fler kommunala
Att allt fler logopeder anställs 

inom kommunal sektor inom 
skollogopedi/elevhälsa blir 
tydligt i enkäten då svarande 
individer inom kommunal lo-
gopedi/skollogopedi har ökat 
med 42 %. 

Brist på vissa håll
Inom vissa geografiska områden 
kan logopedyrket beskrivas som 
ett bristyrke. Detta ställer krav 
på arbetsgivarna att hantera 
lönestrukturerna väl för att 
behålla kompetent er faren 
personal, samt skapa förutsätt-
ningar för en god lönespridning 
och möjlighet till lönekarriär. För 
dig som arbetssökande innebär 
detta bättre förhandlingsut-
rymme vid anställningstillfället 
oavsett om du är nyexaminerad 
eller erfaren. 

Saco lönesök
Som medlem i Svenska Logo-
pedförbundet/SRAT kan du 
logga in på SRAT:s hemsida och 
få tillgång till Saco lönesök. För 
lönerådgivning, ring kansliet!

Ulrika Guldstrand

2

3

Flera fackförbund 
med medlemmar på 
Skånes universitets-
sjukhus gick i maj 
ihop för en demon-
stration under parol-
len ”En annan vård är 
möjlig - vårdpersona-
len visar vägen”. Slof 
Skåne var på plats för 
att lyfta logopeders 
villkor.
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Lönestatistik 2017

3,5 % var det genomsnittliga lönepåslaget för logopeder.
FOTO: PEXELS



Logopeden 3 | 2018         5

aktuellt

Sveriges största 
privata logopedbyrå, 
Dynamica, är försatt 
i konkurs. 
Vad har du som 
anställd för rättighet 
när något sådant här 
inträffar?

Logopedbyrån Dynamica med 
över 80 anställda och 20 mot-
tagningar i Stockholms län har 
på begäran av ägaren försatts i 
konkurs. Råden nedan handlar 
inte om detta specifika fall, utan 
vad som händer vid konkurs 
på ett generellt plan.

Generella regler vid 
konkurs
Vid konkurs arbetar de an-
ställda som vanligt fram till 
uppsägning. Uppsägningstiden i 
kollektivavtal, anställningsavtal 
eller lagen om anställningsskydd 
gäller. Under uppsägningstiden 
står man till konkursförvalta-
rens förfogande. Hen beslutar 
om man ska jobba eller om 

man blir arbetsbefriad. Som 
anställd kan man när som helst 
säga upp sig själv. Ibland kan 
konkursförvaltaren medge 
förkortad egen uppsägningstid, 
till exempel om man fått nytt 
jobb, men det prövas från fall 
till fall. 

A-kassa och  
inkomstförsäkring
För den som blir uppsagd och 
inte hittar ett nytt jobb träder 
a-kassan in utan avstängning. 
Man måste anmäla sig som 
arbetssökande till Arbetsför-
medlingen senast den första 
arbetslösa dagen, men gärna 
tidigare. Den som blir arbets-
lös ansöker om ersättning 
hos Akademikernas a-kassa. 
Ersättningen från a-kassan 
fylls ut upp till 80 % av lönen i 
cirka sex månader från SRAT:s 
inkomstförsäkring. Man måste 
själv söka ersättning från in-
komstförsäkringen.

Lönegaranti
Om det inte f inns pengar i 
företaget för utbetalning av 
lön och semesterersättning, 
begär konkursförvaltaren lö-
negaranti från Länsstyrelsen. 
För att underlätta detta är 
det bra om man har koll på 
sitt anställningsavtal, gamla 
lönespecifikationer eller andra 
underlag som visar vad före-
taget är skyldig i form av lön, 
semester, komp och så vidare. 

SRAT bevakar dina 
rättigheter
Vid konkurs eller misstanke om 
kommande sådan är det viktigt 
att ta kontakt med SRAT:s 
kansli så att vi kan bevaka era 
rättigheter!

Sophie Silverryd
förbundsjurist, SRAT

 
SRAT: kansli@srat.se 
A-kassa: www.aea.se 
Inkomstförsäkring:  
www.inkomstforsakring.com 

Om jobbet försätts i konkurs Rättelse
I artikeln om NKS och 
logopedi blev det fel 
gällande vem som har 
arbetsmiljöansvar. Det 
är  funktionsområdes-
chefer eller patientom-
rådeschefer som har det  
yttersta arbetsmiljöan-
svaret. Dessa chefsnivåer 
motsvarar verksamhets-
chefsnvå i NKS matrisor-
ganisation.

Förbundsmöte
Den 1 juni genomfördes 
SRAT:s förbundsmöte på 
Skepparholmen i Nacka. 
Ett 50-tal delegater 
deltog och man passade 
även på att fira 50 år som 
fackförbund.  Anitha 
Wijkström valdes enhäl-
ligt till förbundsordför-
ande. Slofs ordförande 
Ulrika Guldstrand fortsät-
ter ännu en mandatpe-
riod som ledamot i SRAT:s 
förbundstyrelse och Malin 
Påhls Hansson blir kvar 
som adjungerad studen-
trepresentant.  Dessutom 
projektanställer SRAT ny-
bakade logopeden Axel 
Bergström som student-
handläggare. Läs mer om 
förbundsmötet i senaste 
(och sista!) numret av 
SRAT-informationen.

Ny essens
SRAT:s medlemstid-
ning får ny skepnad. 
Från och med nästa num-
mer byter SRAT-informa-
tionen namn till Essens 
och kommer ut med fyra 
nummer årligen.

Styrelsemöten
Svenska Logopedför-
bundets styrelse sam-
manträder regelbundet. 
Höstens återstående mö-
ten äger rum 17 oktober 
(telefonmöte), 15 novem-
ber i Stockholm samt 6 
december (telefonmöte).

Den 23 maj höll Angereds 
Närsjukhus och företaget 
Opica Nordic en kurs i EMST 
(Expiratory Muscle Strength 
Training), en metod för 
behandling av svälj- och 
röstproblem. Kursen hölls 
av med. dr. och logoped 
Kerstin Johansson tillsam-
mans med fysioterapeut 
Mette Ståhlgren från Opiva 
Nordic som säljer produk-
ten i Sverige. Deltagarna 
fick bland annat lära sig 
grundläggande träningslä-
ra och delta i en workshop 
om hur EMST-apparaten 
ställs in och hur patienter 

bör instrueras i dess 
användning. Det fanns 
även möjlighet att ta del 
av Kerstin Johanssons 
rikliga erfarenheter i 
användningen av ap-
paraten. 

För den som är intres-
serad av att lära sig mer 
om EMST hänvisas till 
en artikel i Logopeden 
nr 1, 2017 som i korthet 
beskriver hur träningen 
går till. 

Ulrike Schünemann

Kurs i EMST på Angereds närsjukhus Nationell nätverks-
träff i dyskalkyli 
1-2 november
Talkliniken, Danderyds 
sjukhus bjuder in till den 
andra nationella nätverks-
träffen för logopeder som 
utreder räkneförmåga. 
Syftet är att diskutera det 
aktuella forskningsläget, 
differentialdiagnostik och 
testning. Dagarna innehål-
ler både föreläsningar och 
gruppdiskussioner. I mån 
av plats är även logope-
der som utreder läs- och 
skrivförmåga välkomna. 
Mer information finns i 
evenemangskalendern på 
Logopedforum. 
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Asperit iamusdae volorrum 
re simet et reium facium quo 
culluptatur, comnit vit quaspe 
nemporepel milique maio dol-
uptiant ulpariae nonsequ iatiore 
riores dolut laborios rerum nos 
rae vendam nestiae.

 

CELF-4

Omfattande testbatteri med 13 
deltest som mäter olika aspekter 
av språklig förmåga hos barn i 
åldern 5–13 år. Testet mäter även 
verbalt korttidsminne och arbets-
minne.

CCC-2

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

TROG-2

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

PPVT-4

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

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

WMRS & AWMA-2

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

minne och korttidsminne hos barn och unga.

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

pearsonassessment.se

  
  

  
  

ANNONS
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I år fick Liisi Raud 
Westberg ta emot 
det hedervärda pri-
set ”Operation Smile 
Award for Excellence 
in Speech and Langu-
age Pathology” i 
samband med Opera-
tion smiles konferens 
i Virginia Beach, USA.

Liisi Raud Westberg arbetar vid 
Stockholms kranofaciala team 
på Karolinska Universitets-
sjukhuset, är specialist inom 
området LKG/nasalering och 
har skrivit sin masteruppsats 
om talproduktion hos barn 
med LKG i relation till tidig 
intervention och operations-
metod. Därutöver har Liisi i 
flera år rest ut i världen för att 
arbeta ideellt med organisatio-
nen Operation smile. Hon har 
gjort insatser i Ghana, Indien, 
Vietnam, Kongo-Kinshasa och 
Peru. Liisi har också bidragit med 
sin kunskap vid en nystartad 
masterutbildning i logopedi i 
Ghana, som har 26 miljoner 
invånare och fyra logopeder.

Hur är det att jobba som 
volontär?
–  Det är inte särskilt glamoröst 
i alla fall. Vi går upp i gryningen, 

jobbar i 12-14 timmar i 40 
graders värme under mycket 
enkla förhållanden, är svettiga 
och rufsiga, hinner knappt äta 
lunch eller gå på toaletten. Ibland 
blir man magsjuk och biten av 
konstiga insekter, berättar Liisi.

Lokalt team
Uppdraget innebär att man 
deltar i ett internationellt team. 
Teamet arbetar tillsammans 
med lokala specialister vid be-
dömningar och operationer 
samt hjälper till att bygga upp 
och stötta deras LKG-kunskaper 
och -verksamhet. 

– Att vara mentor och hand-
leda både före och efter uppdra-
gen, lära oss av varandra och på 

så sätt skapa ett internationellt 
nätverk, känns meningsfullt, 
säger Liisi.

Stor erfarenhet
Liisi berättar att hon får enorm 
erfarenhet i och med den stora 
mängd LKG-spalter och andra 
ovanliga diagnoser hon ser. 
Det kan komma 200 förhopp-
ningsfulla personer per dag till 
ett Operation smile center. I 
Sverige föds ca 200 barn med 
LKG per år. 

Vad är drivkraften till att 
åka ut på dessa uppdrag? 
– Att få vara med och göra 
en livsavgörande skillnad i en 
persons liv och hela familje-

situationen. Personen kan bli 
inkluderad i samhället, slippa 
mobbning, glåpord, människor 
som kastar sten och spottar. En 
operation innebär möjlighet att 
få kompisar, få gå i skolan, få 
jobb, gifta sig, kunna försörja 
sig… Det känns stort. Självklart 
betyder tacksamheten och 
kärleken jag möts av mycket för 
att vilja åka tillbaka och i höst 
hoppas jag åka till Ghana igen, 
avslutar Liisi. 

Leena Männik Styren

Läs mer om Operation Smile’s verksamhet 
https://www.operationsmile.se

Prisad 
logoped 

Liisi tillsammans med 5 månader gamla Grace och hennes mamma, några timmar efter läppopera-
tionen

FOTO: OPERATION SMILE

Stor logopedträff
22 - 23 november genom-
förs den åttonde nationella 
konferensen i logopedi i 
Jönköping. 

Temat för detta års kon-
ferens är preliminärt ”Till-
sammans blickar vi framåt 
- framtidens logopedi” men 
precis som tidigare år ligger 

tyngdpunkten kring kort-
föredragen som ska hjälpa 
oss att bygga broar mellan 
forskning och praktik. Kon-
ferensen genomförs på 
Elmia, Jönköping. Redan 
nu finns delar av årets pro-
gram att läsa på Region 
Jönköping läns hemsida
Källa: Rjl.se

Lokalföreningar 
ses i september

Fredagen den 28 septem-
ber arrangeras för tredje 
året i rad Slofs ordföran-
deforum, ett möte mellan 
representanter för lokal-
föreningarrna och Slofs 
nationella styrelse. Vid 

mötet diskuteras vad som 
är aktuellt i lokalförening-
arna och i förbundet i övrigt. 
Inbjudan har skickats till 
samtliga lokalföreningar. 
Mötet äger rum på SRAT:s 
kansli i Stockholm. För mer 
information kontakta Slofs 
lokalföreningskoordinatorer 
Anna Aronsson eller Made-
leine Holmqvist. 
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Logopedtätheten ökar
Logopedbeman-
ningen i Sverige 
ökar i förhållande till 
befolkningen. Fort-
farande är dock de 
geografiska skillna-
derna stora. 

Svenska Logopedförbundet gör 
med jämna mellanrum samman-
ställningar av tillgänglig statistik 
kring antal logopeder anställda 
i kommuner och landsting.

Statistiken bygger på un-
derlag från personalstatistik 
från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) november 2017 
och befolkningsstatistik från 
Statistiska Centralbyrån (SCB) 
fjärde kvartalet 2017. 

Heltidslogopeder
Statistiken från SKL bygger på 
årsarbetare, som anger hur 
många anställda man skulle 
ha haft om den faktiska sys-
selsättningsgraden för månads-
avlönade och arbetade timmar 
för timavlönade summeras 
till heltidsanställningar. Detta 
görs för att jämförelser mellan 
landstingen ska bli rättvisande.

Kommunal region 
Landstingsfrågorna på Got-
land drivs av kommunen, men 
personalstatistik för Gotland 
redovisas sedan 2017 i statistik 
för landstinget på samma sätt 
som för andra landsting.

Den senast rapporterade 
bemanningsstatistiken fanns i 
Logopeden 4, 2016. Siffrorna 
i rapporten avsåg november 
2015. 

Bemanning i landet  
2015 var det totala snittet för 
invånare/logoped, landsting och 
kommun, 8807 invånare/logo-
ped, vilket 2017 har sjunkit till 
7994 invånare/logoped. Siffran 
hade för båda åren varit lägre 
om antalet årsarbetare inom 
privat landstingsf inansierad 
vårdvalslogopedi i Stockholm 
varit känt. Siffrorna för lands-
tingslogopedin har från 2015, 
då snittet var 10 226 invånare/
landstingslogoped, sjunkit till 
9955 invånare/landstingslogo-
ped 2017. Siffrorna från Stock-
holm även här underskattade. 

Växande kår
Årligen utfärdas 100-150 nya 
logopedlegitimationer, medan 
pensionsavgångarna är få. Trots 
att kåren årligen växer med 
i stort sett lika många logo-
peder som examineras från 
utbildningarna syns ingen ökad 
arbetslöshet inom kåren. Utan-
nonserade tjänster i glesbygd har 
blivit svåra att tillsätta. 

I regioner/landsting
Ungefär hälften av regionerna/
landstingen har färre än 10 000 
invånare/landstingsanställd lo-
goped, en siffra som är oför-
ändrad sedan 2016 års beman-
ningssammanställning. För de 
enskilda regionerna/landstingen 
är siffrorna inte oförändrade och 
för flera av de landsting som 
hade en bemanning under 10 
000 innevånare/landstingsan-
ställd logoped i statistiken från 
2016 har siffrorna försämrats, 
samtidigt som det inom andra 

landsting har skett en ökning 
av logopedtätheten. 

Stor effekt 
Logopedkåren är en liten kår där 
även relativt små förändringar 
i bemanningen, beroende på 
till exempel föräldraledighet, 
deltidsarbete, sjukfrånvaro eller 
vakanta tjänster, kan ge stort 
utslag i statistiken. 

Privata missas
Vad gäller Stockholm är siffran 
klart missvisande, då det finns ett 
stort antal privatlogopeder som 
arbetar inom vårdval Stockholm 
och sålunda är landstingsfinan-
sierade, men som inte ingår i 
SKL:s statistik. Stockholm har 
troligen bäst logopedbemanning 
i landet, men exakta siffror går 
inte att få fram utan att granska 
varje vårdgivare/företag med 
auktorisation inom vårdvalet. 

Ny på jumboplats
Norrbottens läns landsting 
lämnar i årets jämförelse sis-
taplatsen i statistiken och visar 
den största minskningen i antal 
invånare/landstingsanställd lo-
goped i faktiska tal. Förändringen 
beror på en kombination av 
svag befolkningsökning och 
viss förändring i den uträk-
nade bemanningen beräknad 
på årsarbetare snarare än en 
stor satsning på logopedi inom 
landstinget. 

Jumboplatsen går istället till 
landstinget i Värmland, som 
tillsammans med landstinget 
Sörmland, har fler än 13 000 
invånare/landstingsanställd lo-
goped. 

Dalarna klättrar
Blekinge läns landsting är det 
landsting som tappat flest pla-
ceringar i årets sammanställning 
(från 5:e plats 2016 till 15:e 
plats 2018). 

Dalarna är det landsting som 
klättrar mest i statistiken (från 
15:e plats 2016 till 5:e plats 2018). 

Hallands län är enligt statisti-
ken (bortsett från Stockholms 
läns landsting där tillförlitliga 
siffror saknas) det landsting med 
lägst antal invånare/landstings-
anställd logoped (6 895). 

Kommunal statistik
Gällande logopeder med an-
ställning i primärkommunerna 
är det idag inte möjligt att få 
rättvisande statistik kommun för 
kommun. Däremot visar under-
laget från SKL att logopeder är 
en stadigt växande yrkesgrupp 
inom kommunerna. 2015 fanns 
183 årsarbetare med kommu-
nal anställning i kommunerna. 
2017 hade siffran stigit till 249 
faktiska årsarbetare, en ökning 
med drygt 35% på två år. En 
granskning av fördelningen av 
Slofs medlemmar med kom-
munal anställning visar att mer 
än var tredje kommun idag har 
logopedanställd. De flesta av 
medlemmarna arbetar inom 
elevhälsa och skola. Fortfarande 
är logopeder inom äldreomsor-
gen och LSS-verksamheter väl-
digt sällsynta trots stort behov 
av den kompetens logopeder 
besitter. 

Ulrika Guldstrand
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Logopedtätheten ökar
Så många invånare går det på en landstingslogoped
Riket: 9955 invånare/ landstingslogoped
Riket: 7994 invånare/logoped landsting och kommun. 

1 Region Halland 6 895

2 Region Gotland 7 311

3 Region Östergöt-
land

8 161

4 Stockholms läns 
landsting

9 402

5 Landstinget 
Dalarna

9 523

6 Västra Göta-
landsregionen

9 645

7 Region Krono-
berg

9 864

8 Region Örebro 
län

9 947

9 Region Jämtland 
Härjedalen

9 978

10 Region Väst-
manland

10 025

11 Region Gävle-
borg

10 192

12 Region Uppsala 10 223

13 Västerbottens 
läns landsting

10 318

14 Region Jönkö-
pings län

10 489

15 Landstinget 
Blekinge

10 623

16 Region Skåne 11 001

17 Region Norrbot-
ten

11 958

18 Region Väster-
norrland

12 299

19 Landstinget i 
Kalmars län

12 805

20 Landstinget 
Sörmland

13 227

21 Landstinget i 
Värmland

13 339

  

aktuellt
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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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!
appar

Niki Play    

Niki Play är ett smart bibliotek där 
du kan samla foton och videofilmer 
från din egen kamerarulle, och inte 
minst från Youtube. I Niki Play sparar 
du enkelt dina videor. Det är endast 
när du sparar videor från Youtube 
som det krävs internetuppkoppling, 
därefter tittar du obegränsat på din 
enhet oberoende av uppkoppling.

I inställningarna väljer du hur många 
klipp som ska visas på varje skärm, max 
nio per sida. Du kan inte skapa olika 
mappar, men däremot kan du lägga upp 
flera användare som kan fungera som 
olika kategorier, till exempel god natt-
sånger eller instruktionsfilmer. 

Genom en enkel touch öppnas och 
startas valt klipp och du kommer ut ur 
klippet lika lätt. För att komma till nästa 
sida trycker man på en liten grön pil i 
hörnet. Än så länge finns ingen swipe-
funktion för att bläddra. Du kan trycka 
var som helst på skärmen för att avsluta 
klippet. Du kan även ställa in fördröjning 
på hur lång tid du måste vänta innan du 
kan avsluta visningen. På detta sätt får 
videon några sekunder på sig att fånga 
användarens uppmärksamhet. 

Ajja&BajjaLek 

Följ med Ajja, Bajja och Snutt runt 
i en vanlig hemmiljö. Bajja är Ajjas 
följeslagare och de är båda på bushu-
mör, i vardagsrummet kan de svinga 
runt i lampan och hoppa i soffan och 
i köket kan de steka ägg och servera 
mackor och äpplen. I appen används 
leken i kombination med benämning 
och instruktioner för att stimulera 
språkutvecklingen hos användaren. 
Du väljer själv vilka funktioner av 
ljudeffekter, benämning och belöning 
som ska vara på under spelet.

Flera faktorer drar ner betyget för 
denna lekfulla app. Den kräver väldigt 
specifika tryck för att flytta små före-
mål på skärmen, vilket gör att den inte 
blir optimalt användarvänlig. Av någon 
anledning fungerar det inte att hänga i 
kökslampan. Många av föremålen hade 
varit roliga att utforska ytterligare. Ap-
pen är baserad på ett trevligt koncept 
men lämnar lite att önska i funktionali-
tet. Vi ser fram emot en utveckling av 
Ajja&Bajjalek!

My Memo  

My Memo är en memory-app där du 
kan välja mellan fyra olika kategorier 
och sex till tjugo bilder per spel. När 
du hittat ett par hör du genom tal-
syntes vad som visas på paret. Denna 
funktion finns tillgänglig på svenska, 
engelska, tyska, franska och spanska. 

Det som tar denna memory-app ett 
steg längre är att du som användare 
kan skapa ditt eget memo. Du kan 
välja mellan ett vanligt memory med 
identiska par eller du kan para ihop 
två olika bilder för att träna kategorier 
eller associationer till exempel kalv + 
ko eller penna + papper, bokstav + bild 
osv. DU bestämmer hur kreativ du vill 
göra din memolek. 

När du skapar ditt eget spel väljer 
du bild och ljud själv och väljer mellan 
talsyntes eller inspelat tal. I inställningarna 
kan du slå av och på redigeringsläget för 
ett säkrare användande. Du kan även 
välja hur lång tid det ska ta för korten att 
vändas efter tryck- 2, 5 eller 10 sekunder 
eller om de istället ska vändas med två 
klick. Det är enkelt att hitta kluriga och 
roliga sätt att få in pedagogik och lärande 
i denna enkla men möjlighetsrika app. 

Datateket 
 tipsar

Datateket, en del av habilitering och hjälpmedel  
Region Skåne, erbjuder vägledning i app- och spel-
djungeln till personer med funktionsnedsättning. 

Text: Amie Jow 
Habilitering och hjälmedel, Barn och ungdomshabiliteringen Hässleholm
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USE IT OR LOSE IT  
- med sikte på intensiv 
dysfagirehabilitering

För andra gången har en för-
djupningskurs i evidensbase-
rad sväljrehabilitering anord-
nats vid Uppsala universitet 
under ledning av Margareta 
Gonzalez Lindh, doktorand 
vid Uppsala universitet och 
kliniskt verksam vid Gävle 
sjukhus. 

Kursen har innehållit fördjupning kring 
behandlingsmetoder och diagnostik samt 
föreläsningar om specifika patientgrupper. 
Sedan senaste gången kursen anordnades 
2016 har fler behandlingsverktyg tillgänglig-
gjorts i Sverige: EMST, IOPI och BiSSkiT. 
Vidare har evidensläget stärkts vad gäller 
rehabilitering av dysfagi och vi är i ett 
bättre utgångsläge än någonsin att inklu-
dera behandling i vårt omhändertagande 
av personer med dysfagi.

En röd tråd har varit att utnyttja kun-
skap från neurovetenskapen, idrott- och 
träningslära samt rehabiliteringsmedicin i 
att styra val och utformning av behandling. 
Inom neurovetenskapen har man identifierat 
tio principer som ligger bakom neuroplas-
ticitet, det vill säga nervsystemets förmåga 
till omorganisation och anpassning till följd 
av en erfarenhet, i detta fall behandling. 
Dessa tio principer presenteras i tabell 1 
(Kleim & Jones, 2008).

Viktiga principer
Fem av dessa principer har lyfts fram som 
särskilt angelägna att ta i beaktande vid 
dysfagibehandling: använd det eller förlora 
det, använd det och förbättra det, specifi-
citet, överföring, och intensitet (Langmore 

& Pisegna, 2015).
Under kursens gång har vi även berört 

hur olika behandlingsmetoder för dysfagi 
förhåller sig till generella träningsprinci-
per och principer kring neuromuskulär 
plasticitet, det vill säga muskel- och ske-
lettsystemets förmåga till anpassning när 
det utsätts för olika funktionskrav. Dessa 
principer hämtas från idrott- och tränings-
lära samt rehabiliteringsmedicin. Även 
här lyfter man fram intensitet, specificitet 
och överföring som viktiga faktorer för 
att maximera funktionsförbättring i form 
av ökad styrka, koordination, precision 
och rörelseomfång i den orala, faryngeala 
och laryngeala muskulaturen (Burkhead, 
Sapienza, & Rosenbek, 2007). 

Evidensproblem
Vad kan generellt sägas om rådande evi-
densläge för logopedisk dysfagibehandling? 
Hur navigerar vi logopeder genom ny 

presenterad forskning? Att det finns många 
studier för en metod innebär ju inte med 
säkerhet att det finns en stark evidens.

I en systematisk genomgång av Speyer, 
Baijens, Heijnen och Zwijnenberg (2009) 
granskades 59 artiklar som tittat på be-
handlingseffekter vid orofaryngeal dysfagi. 
Generellt kan man se statistiskt signifikanta 
resultat gällande positiva behandlingsef-
fekter, men författarna problematiserar att 
många studier är relativt små och brister i 
metodologi. Även Lazarus, Clark, Arvedson, 
Schooling och Frymark (2011) pekade på 
metodologiska brister i en systematisk 
genomgång avseende behandlingseffekter 
för oralmotorisk/-sensorisk behandling. I 
båda översikterna diskuteras svårighet att 
generalisera resultat och att jämföra olika 
studier då de ofta skiljer sig åt gällande 
försökspersoner, behandlingsmetoder och 
bedömningsinstrument. 

Brist på studier
I en kritisk granskning av litteraturen av 
Langmore och Pisegna (2015) under-
söktes värdet av vanligt förekommande 
träningsmetoder vid dysfagibehandling. 
Författarna sammanfattar att det inom 
litteraturen saknas tillräckligt vetenskapligt 
stöd för att påvisa långtidseffekt för flera 
av de vanligaste sväljningsövningarna. Stark 
evidens påvisades för Shaker huvudlyft för 
flera olika patientgrupper samt för EMST 
(Expiratory Muscle Strenght Training) vid 
Parkinsons sjukdom. Viss evidens fanns 
för Mendelsohns manöver hos patienter 
med stroke.

Författarna ovan sammanfattar i sina 
granskningar att det f inns en brist på 
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Princip Beskrivning 
Använd det eller förlora det (use it or 
lose it) 

Funktioner som inte används går 
förlorade.  

Använd det och förbättra det (use it 
and improve it) 

Funktioner som används och utma-
nas förbättras. 

Specificitet (specificity) Neural anpassning främjas om be-
handlingen liknar den funktion som 
man vill lära in eller förbättra. 

Repetition (repetition) Repetition av nyinlärda eller omin-
lärda funktioner krävs för att ge 
varaktig neural anpassning. 

Intensitet (intensity) Neural anpassning främjas av att in-
tensiteten i behandlingen överstiger 
den normala aktivitetsgraden. 

Tid (time) När i tid (efter en skada) behandling-
en äger rum påverkar den neurala 
anpassningen.

Angelägenhet (salience) Neural anpassning främjas av att be-
handlingen upplevs som menings-
full och ligger nära den funktion 
man önskar att uppnå. 

Ålder (age) Yngre nervsystem är mer mottag-
liga för neural anpassning. 

Överföring (transference) Neural anpassning i respons till en 
viss form av behandling kan gagna 
andra närliggande funktioner som 
inte är direkt föremål för behandling. 

Störning (interference) Neural anpassning kan förhindra 
önskvärd förbättring av funktioner, 
till exempel när man tillägnat sig ett 
bristfälligt kompensatoriskt bete-
ende.

studier med tillräcklig vetenskaplig tyngd, 
till exempel randomiserade kontrolle-
rade studier. Detta innebär dock inte att 
logopeder helt ska avstå från att använda 
dessa behandlingsmetoder. Bäst tillgängliga 
evidens, möjligt värde för patienten samt 
klinisk erfarenhet bör styra intervention 
och val av behandlingsinsats. 

Bedömning behövs
Under kursens gång har tankar väckts 
kring hur man ska kunna implementera 
evidensbaserad behandling i den kliniska 
verksamheten. Logopedisk dysfagibehand-
ling måste vara specifik och utgå från art 
och grad av aktuell sväljningsdysfunktion. 
En förutsättning för detta är tillgång till 
instrumentell bedömning i form av flexibel 
endoskopisk undersökning av sväljningen 
(FUS) och/eller terapeutisk sväljningsrönt-
gen (TVSS). Vidare behöver vi logopeder ha 
fördjupad kunskap om anatomi, neurologi, 
fysiologi och patologi inom sväljning för att 
kunna ge rätt insats.  

Vi kan själva börja med att utmana 
vårt traditionella synsätt på hur vi lägger 
upp vårt arbete. Skulle vi kunna erbjuda 
korta intensiva träningsperioder i stället 
för rutinmässiga glesa uppföljningar? Det 
finns självklart utmaningar vad gäller re-
surstilldelning och prioritering samt att de 
förutsättningar vi har med få logopeder och 
splittrade arbetsuppgifter ger begränsad 
flexibilitet.  

Kursen har gett oss insikt i att vi dys-
fagilogopeder har möjlighet att med spe-
cifika metoder och intensiv rehabilitering 
förbättra sväljningen hos patienter och 
därmed förbättra deras livskvalitet. Är 
2018 språngbrädan in i ett mer dysfagire-
habiliterande Sverige?

 
Elisabet Hallberg
Logopedmottagning, Lasarettet i Ystad

Natali Jankulovska
Logopedmottagning, Lasarettet  
Trelleborg

Patrik Kullebjörk
Logopedmottagning, Helsingborgs 
lasarett

Veronica Lindberg
Logopedmottagningen, Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå

Lizett Norin
VO Bild- och funktion, 
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Cajsa van der Pals
VO Neurologi och Rehabiliteringsmedi-
cin, Orupssjukhuset

Ida-Karin Sterner
Rehabiliteringsmedicinska avdelning-
en 85C, Akademiska sjukhuset
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org/10.1007/s00455-009-9239-7

dysfagi

Tabell I (Kleim & Jones 2008)
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Stenciler som tappas bort 
eller blandas ihop. Ljudfiler 
som inte fungerar. Detta kan 
vi göra på ett smidigare sätt, 
tänkte logopederna på  
Skaraborgs sjukhus. 

Röstterapi, som syftar på att förändra ett 
invant beteende och vänja kroppen vid 
ett nytt sätt att arbeta på, kräver mycket 
träning. Oavsett hur regelbunden kontakt 
man har med sin logoped sker huvuddelen 

Elsa Beckman som testpatient. 
FOTO: SKARABORGS SJUKHUS

Hemträning med digital plattform

E-hälsa inom habilitering

För personer med många 
vårdkontakter måste det 
vara smidigt att boka om 
tider. Just telefon är inte 
alltid det enklaste, menar 
Theresa Kjellström.

Theresa Kjellström är uppdragsledare 
för digitalisering och e-hälsa samt 
ansvarig för 1177:s e-tjänster inom 
Habilitering och Hjälpmedel i Region 
Skåne. Tidigare har hon bland annat 
jobbat som arbetsterapeut på Komm-
Syn Skåne, regionens specialistresurs 
för kommunikationshjälpmedel. För 
Theresa är det självklart att arbeta med 
e-hälsa inom habiliteringsområdet och 
inom förvaltningen diskuteras e-hälsa 
som en verksamhetsfråga snarare än 
en IT-fråga.

– Jag tror att de patienter vi möter 
har samma behov av fler kontaktvägar 
till vården som patienter inom övrig 

hälso- och sjukvård. 

Fördelar med e-tjänster
E-tjänster inom 1177 innebär bland 
annat att patienter kan höra av sig till 
vården när det passar dem.

– Många i habiliteringens målgrupp 
har många vårdkontakter och det kan 
vara tidskrävande att sitta i telefonkö 
för att till exempel avboka en tid. En 
del patienter upplever, av olika skäl, 
att telefon inte är den bästa kommuni-
kationsvägen. Skriftlig kommunikation 
gör även att patienten kan gå tillbaka 
och se vad en vårdgivare har svarat. 

Utmaningar och planer
En stor utmaning är att e-tjänsterna 
inte är tillgängliga för alla. Det kan 
vara svårt att navigera sig fram om 
man har nedsatt språkförståelse och 
gränssnittet kan vara otillgängligt om 
man använder alternativa styrsätt. 
Man har också identif ierat behov 
av plattformar som kan nås av både 
patienter och anhöriga när det gäller 
behandling och utbildningsinsatser. 

Engagemang från vården
Theresa upplever att det f inns ett 
stort intresse hos medarbetarna inom 
Habilitering och Hjälpmedel när det 
gäller e-tjänster i vården. 

– Det är viktigt att vi som jobbar har 
goda kunskaper om 1177:s e-tjänster så 
att vi kan stötta de patienter som vill 
komma igång. Jag får in många förbätt-
ringsförslag från medarbetare, idéer 
som kan göra 1177:s e-tjänster ännu 
mer tillgängliga för våra målgrupper. 

Signe Tonér

VAD ÄR NYTT INOM E-HÄLSA? Logopeden gör nedslag på några arbetsplatser runt om i landet för att inspireras.

Theresa Kjellström
FOTO: PRIVAT
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e-hälsa

Elsa Beckman som testpatient. 
FOTO: SKARABORGS SJUKHUS

Hemträning med digital plattform

Elsa Beckman och Anna Gripeteg
FOTO: SIRI DE GEER

hemma i vardagen. Hur kan patienten 
stöttas på bästa sätt, när logopeden inte 
står bredvid? 

– Tanken med detta projekt är att 
patienten ska logga in på 1177 och enkelt 
hitta sina övningar.

Det säger Anna Gripeteg, logoped på 
Skaraborgs sjukhus i Skövde. 

Via 1177
På plattformen 1177 ska logopeden kunna 
lägga upp individuellt anpassade tränings-

program, i form av filmer och ljudfiler, till 
sin patient. Allteftersom patienten gör 
framsteg uppdaterar logopeden övningarna 
på webbsidan.

– Detta är inte tänkt att ersätta fysiska 
besök. Det kan vara ett komplement, i 
stället för alla stenciler. De övningar som 
läggs upp på patientens sida ska vi ha gått 
igenom tillsammans på mottagningen. 

Några övningar kommer f innas som 
videor, andra som ljudfiler.

 – Vissa avspänningsövningar, till exem-

pel. De ska du kunna lyssna på i hörlurar 
när du sitter på bussen på väg hem från 
jobbet, säger Anna.

Innovationsstöd
Genom Västra Götalands innovationsfond 
har logopedmottagningen fått finansiering 
till projektets planering och filmning. 

– Det tar mer tid än man tror. Vi är 
många logopeder i både Lidköping och 
Skövde. Även om vi arbetar efter samma 
principer och mål jobbar vi inte exakt 
likadant, säger Anna.

Dags att filma
Övningsurvalet är klart och projektgrup-
pen har provfilmat och finslipat manus. Nu 
i början av hösten kommer den slutliga 
filmningen att göras. 

– Finns det andra logopeder i Sverige 
som arbetar med liknande projekt får ni 
gärna kontakta oss logopeder på sjukhuset 
i Skaraborg, säger Anna.

Karin Sjögren

VAD ÄR NYTT INOM E-HÄLSA? Logopeden gör nedslag på några arbetsplatser runt om i landet för att inspireras.
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Vision e-hälsa 
har målsätt-
ningen att Sve-
rige år 2025 
ska vara bäst i  
världen på att 
använda digi-
taliseringens 
och e-hälsans  
möjl igheter. 
Med hjälp av 
e - hälsa  ska  
individen vara i 
centrum, verk-
samheter ska 
få  hjälp att  
utvecklas och 
vården/omsor-
gen ska vara 
jämlik, effektiv, 
tillgänglig och 
säker.
Källa: Regeringskansliet

Talkliniken, Dan-
deryds sjukhus, 
verksamhetschef 
Helén Norström

– Sedan förra året kan 
patienten läsa sin jour-
nal via nätet. Vi använ-
der tidbokning via web-
ben och kommer inför 
sommaren att utöka 
antalet tjänster i webb-
bokningen. Inom kort 
ska vi börja använda 
taligenkänning så att 

man kan diktera direkt 
i journalsystemet Take 
Care. Så fort Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens 
regelverk tillåter, kom-
mer vi börja med bland 
annat röstbehandling 
och uppföljning inom 
Palin parent-child 
interaction via Skype. 
Några av våra sluten-
vårdslogopeder har ta-
git fram en webbaserad 
dysfagiutbildning för 
sjuksköterskor. Röstlo-
goped Karin Huss har 

fått fondmedel från SLL 
innovation för att ta 
fram en röstterapi-app, 
vars syfte är att hjälpa 
röstpatienter med 
funktionella och eller 
funktionellt/organiska 
röststörningar att utöva 
röstövningar på egen 
hand i samband med 
röstbehandling hos 
logoped. 

Logopedi Västra, 
Stockholms läns 
sjukvårdsområde, 
enhetschef Anita 
Dellmar

– Våra fyra mottagning-
ar har sedan ett par 
år tillbaka samtliga 

återbesökstider öppna 
för webbtidbokning. 
Via 1177 kan man be 
mottagningen kontak-

ta en och inom SLSO 
kan man till många 
vårdcentraler besöka 
vården via appen Alltid 
öppet. Videomöten och 
liknande är inte möjligt 
inom Vårdval Logopedi, 
men vi följer utveck-
lingen. 

Logopedimottag-
ningarna, Region 
Halland, avdel-
ningschef Miriam 
Gellerstedt

– På logopedimot-
tagningarna i Halland 
(Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Halmstad 
och Laholm) har vi 

sedan i mars webbtid-
bok. Patienten får hem 
en tid för nybesök, som 
hen kan omboka på 
webben och alla över-
enskomna återbesök 
kan sedan bokas direkt 

i webbtidboken. Efter 
två månader gjordes 
närmare 20 % av alla 
bokningar via nätet! Vi 
håller också på med 
att införa "vård 
på distans" 
(besök via 
video), på 
pilotba-
sis.

E-hälsa på logopedmottagningen
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Hälsolitteracitet omfattar 
flera olika färdigheter: att 
läsa och förstå hälsorelate-
rad information, att förhålla 
sig till och värdera sådan 
information och att kunna 
kommunicera hälsobud-
skap, både för att få råd an-
gående den egna hälsan och 
för att stödja andra i deras 
hälsorelaterade beslut. 
Hälsolitteracitet behövs ock-
så när vi värderar hälsorela-
terad information i media. 

Folkhälsovetaren och forskaren Josefin 
Wångdahl vid Uppsala universitet står, 
tillsammans med docent och arbetstera-
peut Lena Mårtensson, bakom webbsidan 
halsolitteracitet.se. 

Brett begrepp
Josef ins egen forskning har fokuserat 
på nyanlända och hälsolitteracitet men 
hon betonar att man inte ska definiera 
begreppet för snävt. 

– Många tänker att begränsad häl-
solitteracitet drabbar just personer 
som har brister i det svenska språket 
eller personer som till följd av olika 
funktionsnedsättningar har svårt att ta 
till sig information i tal och/eller skrift, 
men hälsolitteraciteten är inte konstant 
hos en individ, utan påverkas av ens 
livssituation. En god hälsolitteracitet kan 
försämras, till exempel om man själv eller 
en nära anhörig blir sjuk, så med andra 
ord hänger hälsolitteracitet inte enbart 
ihop med utbildnings- och kunskapsnivå 
utan påverkas av hur man mår och i vilket 

Några punkter från checklis-
tan för en hälsolitterat hälso- och 
sjukvårdsorganisation:

• Ledningen ser till att hälsolitteraci-
tet blir en integrerad del av organi-
sationens uppdrag
• Hälsolitteracitet integreras i plane-
ring, uppföljning, patientsäkerhet 
och kvalitetsförbättring
• Kompetensutveckling för medar-
betare inom hälsolitteracitet
• Patienter och närstående inklude-
ras i utformning av informations-
material
• Olika hälsolitterata strategier an-
vänds för att försäkra sig om att alla 
parter har förstått budskapet vid all 
form av kontakt

HÄLSOLITTERACITET  
VAD ÄR DET?

e-hälsa

sammanhang man befinner sig. 

Ändra sig själv
Många som arbetar inom hälso- och 
sjukvård har säkert varit med om utma-
ningar när det gäller att få patienter och 
anhöriga att förstå den information vi ger, 
och att följa våra rekommendationer. Vi 
kan sällan ändra på patienten utan det 
är vi och verksamheten som behöver 
anpassa arbetssättet efter patienterna. 

Materialbank
Josefin Wångdahl har drivit ett projekt 
kring hälsolitteracitet tillsammans med 
Kunskapscentrum för jämlik vård. Man 
har tagit fram material som är anpassat 
till svenska förhållanden och som är fär-
digt att användas i hälso- och sjukvård, 
i form av informationsmaterial, bildspel 
för kompetensutveckling och foldrar att 
bifoga kallelser. Man har också tagit fram 
en checklista för vad som kännetecknar 
en hälsolitterat hälso- och sjukvårdsor-
ganisation. 

Signe Tonér

Mer information och material 
www.hfsnatverket.se 
www.halsolitteracitet.se

Folkhälsovetaren Josefin Wångdahl
FOTO: UPPSALA UNIVERSITET
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De senaste åren 
har den centrala 
stödfunktionen 
Konsultativt stöd i 
Linköpings kommun 
fått markant fler 
ärenden kring barn 
med selektiv mutism. 
Enheten anordnade 
också nationell nät-
verksträff med temat 
”Selektiv mutism i 
förskola och skola – 
ett pedagogiskt per-
spektiv” våren 2017.

Sedan några år tillbaka finns en 
arbetsgrupp inom Konsultativt 
stöd, bestående av specialpe-
dagog, psykolog och logopeder 
som erbjuder kompetensut-
veckling och konsultation/hand-
ledning till personal i förskola 
och skola vad gäller barn som 
inte pratar i förskolan eller sko-
lan men som pratar obehindrat 
hemma. Logopederna har en 
viktig roll i arbetet utifrån sin 
kompetens och erfarenhet att 
arbeta med barn som av olika 
skäl har stora svårigheter med 
kommunikationen. Tack vare 
den tvärprofessionella arbets-
gruppen uppstår mer sällan 
behov av att remittera vidare. 

Arbetsgång
Den inledande kartläggnings-
fasen, som sker i samråd med 
personal och föräldrar, omfattar 
bland annat kartläggning utifrån 
tio kommunikationsnivåer, där 
barnets förmåga skattas i olika 
situationer (Johnson & Wint-
gens, 2001). Man kartlägger såväl 
med vem barnet kommunicerar 
som på vilket sätt. Nästa steg 
handlar om att definiera rimliga 
utmaningar när det gäller tal och 

kommunikation och om hur 
man kan stötta barnet att nå dit. 

Framgångsrikt sätt
I samband med den nationella 
nätverksträffen förra året be-
rättade två engagerade special-
lärare om hur de har arbetat 
med två elever med selektiv 
mutism. Hanna Hallström och 
Maria Bohlin arbetar på en skola 
i Linköping och har under tre års 
tid fått regelbunden handledning 
av det tvärprofessionella teamet 
från Konsultativt stöd. Med hjälp 
av två trappstegsmodeller som 
teamet arbetat fram och verk-
tygen ”sliding in” (nya personer 
introduceras successivt i en re-
dan fungerande kommunikativ 
kontext) och ”shaping” (ökad 
kommunikativ belastning) har 
de aktuella eleverna tagit små 
steg från tystnad till tal. Kretsen 
av ”pratkompisar” och mängden 
kommunikation har stadigt ökat 
med hjälp av ett mycket struk-
turerat arbetssätt, där läsningen 
blev vägen fram till talet. 

Riktade insatser
Inför terminsstarten 2018 träf-
fade vi Maria och Hanna och 
gjorde en tillbakablick på de två 
elevernas utveckling. Under se-
nare delen av förskoletiden var 
de båda barnen helt tysta och 
pratade vare sig med kamrater 
eller vuxna i förskolan, men 
helt obehindrat i hemmiljön. 
Riktade insatser påbörjades i 
förskoleklass respektive år 1. In-
ledningsvis spelades läsläxan och 
förskoleklassens språkscreening 
in i hemmet. Pedagogerna lyss-
nade på ljudfilerna efter barnens 
godkännande. Nästa steg blev 
att göra läsläxan tillsammans 
med en pedagog. Här arbetade 

man metodiskt i små steg, från 
att klara av att läsa ett ord, till 
en egen vald mening, varannan 
mening, varannan sida till att 
slutligen läsa helt på egen hand. 
Som pedagog gällde det att ha 
tilltro till att högläsningen skulle 
komma igång. Maria berättar att 
det tog tre tillfällen innan ett 
av barnen klarade att läsa det 
första ordet högt. Nästa steg 
var en spelgrupp där ”sliding 
in” tillämpades, parallellt med 
att man for tsatte att jobba 
med läsningen. I samråd med 
eleverna bestämdes det vem 
som skulle bli nästa pratkompis 
att spela spel med. 

Tufft i klassrummet
Som för många barn med se-
lektiv mutism har det varit en 
stor utmaning för de aktuella 
eleverna att prata med lära-
ren i klassen. Klasslärarna på 
elevernas skola har även de 

introducerats med ”sliding in” 
och eleverna klarar nu att läsa sin 
läxa för klasslärarna. Det första 
steget var att klassläraren satt 
med i rummet hos specialläraren 
vid arbetet med läsläxan. Den 
stora utmaningen just nu för de 
två eleverna är att kunna prata 
inför hela klassen. 

Strukturerat arbete
För den ena eleven har det 
uppsatta målet nåtts, nämligen 
att kunna prata med hälften 
av klassens elever. Den an-
dra eleven har också utökat 
kretsen av klasskompisar som 
hen pratar med och har unge-
fär sju klasskamrater som är 
”pratkompisar”. Mängden tal 
och yttrandelängden har också 
ökat. Till en början handlade det 
mest om att svara på ja- och 
nej-frågor men nu klarar eleven 
även att svara på öppna frågor 
och att i viss mån ta initiativ att 

Hanna Hallström och Maria Bohlin, speciallärare från Linköping 
som arbetat strukturerat med att stötta kommunikationen hos 
två elever med selektiv mutism. 

FOTO: SOFIE LEVANDER OCH LOTTA ANDERSSON

Små steg från tystnad till tal
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kommunikation
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G Framgångsfaktorer i 

arbete med selektiv 
mutism
• Tät föräldrakontakt
• Bygga goda relationer
• Tydliga mål i samråd 
med eleven
• Regelbundna träffar
• Uthållighet i arbetet

Små steg från tystnad till tal.
FOTO: PEXELS

berätta något. Pedagogerna 
upplever att de båda eleverna 
nu är så pass trygga i sitt tal att 
man kan utmana dem allt mer. 
Eleverna är redo att ta större 
steg än i början. De lyfter också 
fram vikten av att eleverna fått 
vara delaktig i planeringen av 
nästa steg, exempelvis när man 
är redo att läsa för eller svara 
på frågor från en ny person. De 
kommande åren är man mån 
om att rusta eleverna inför 
kommande stadie- och skolbyte. 

Sofie Levander och 
Lotta Andersson
logopeder Konsultativt stöd, 
Linköpings kommun

Johnson, M. & Wintgens, A. (2001). The 
Selective Mutism Resource Manual. 
Speechmark Publishing. 

Årets nätverks-
träff kring selektiv 
mutism anordnas 
av Röstkonsulten 
i Nacka den 28 
september.
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Logoped och doktorand 
Helena Wandin berättar om 
några intensiva julidagar i 
Kina, där hon var med och 
introducerade ögonstyrda 
datorer till flickor med Rett 
syndrom.

Vårt ordförråd utvecklas förhoppningsvis 
hela livet och i somras lärde jag mig ett 
nytt uttryck: Shenzhen-speed. Shenzhen 
i södra Kina var för inte så länge sedan en 
oansenlig fiskestad men är nu en av de 
modernaste städerna i Kina. Det byggs 
och utvecklas i en rasande takt, därav 
uttrycket Shenzhen-speed.

Intensiva dagar
Jag deltog i uppstarten av ett projekt för 
att introducera ögonstyrda datorer till 
sex flickor med Rett syndrom och deras 
mammor. Familjerna var med de fyra första 
dagarna och de två sista dagarna träffades 

lärarna och jag för att diskutera det fortsatta 
AKK-arbetet. Föräldrarna fick inledningsvis 
information om hård- och mjukvara och 
under den första dagen förberedde vi 
de följande dagarnas gruppaktiviteter. Vi 
gick bland annat igenom, och övade, att 
modellera (pekprata). 

Språkbarriär att peka på
Vi var alla ganska nervösa innan vi satte 
igång. Det ordförråd som finns tillgängligt i 
ögonstyrd dator på kinesiska var helt nytt 
för mig. Jag hade en engelsk version av 
ordförrådet och familjerna en kinesisk. Inte 
helt optimala förutsättningar alltså. Men till 
vår hjälp hade vi två fantastiska volontärer 
som översatte. Trots språkbarriärerna 
pekpratade mammorna genast och flick-
orna började så smått utforska datorerna. 
Vi använde oss också av papperskartor 
med det mest generella ordförrådet för 
att pekprata. Dag två pratade barnen på 
så att vi alla skrattade och blev berörda. 

Självklart var det en hel del utforskande 
av detta nya system men en hel del av 
det flickorna uttryckte passade in i sam-
manhanget. 

Träning och forskning
Projektet är en del av det arbete som 
bedrivs på RSCRI för att stödja barn med 
Rett syndrom och deras familjer. Institutet 
består för närvarande av grundarna Inga Li 
och Michael Tan, som själva har en dotter 
med Rett syndrom, två pedagoger och en 
administratör. Ett antal volontärer är också 
knutna till institutet, bland andra Yuming 
och Mei som tolkade under kursen. RSCRI 
har bland annat jobbat tillsammans med 
ett australiskt forskarteam och har ett nära 
samarbete med ett lokalt center, bland 
annat kring fysioterapi. 

E-hälsoplattform
Under 2016 genomfördes ett forsk-
ningsprojekt i samarbete med professor 

AKK I SHENZHEN-SPEED
Både ögonstyrningsdatorer och papperskartor användes för att öva på pekprat.

FOTO: HELENA WANDIN
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kommunikation
ChiKang Yang och doktor David Wang 
från Donghua University i Taiwan där 
responsiv kommunikation, val med 
föremål och bilder introducerades. 
Sedan dess är AKK en stor del av ett 
tvåveckors träningsprogram där fem 
familjer från olika platser i Kina deltar 
vid varje tillfälle. Institutet driver också 
en e-hälsoplattform med möjlighet att 
exempelvis lägga upp träningsf ilmer 
och skapa gruppforum för familjer från 
samma region.

Minnesvärda ögonblick
Jag bär med mig så många fina ögonblick. 
Ett axplock: 

• En av flickorna valde frasen ”Jag vill 
bli din vän” och tittade sedan på en av 
tolkarna hon vid flera tillfällen visat att 
hon gillade, upprepade frasen och valde 
därefter ”Kan jag få ditt telefonnummer?”. 

• En tvååring som visat ganska lite 
intresse för datorn satt bredvid sin favo-
ritkompis, valde ”Jag gillar inte det här”, 
tittade på oss alla och skrattade högt, 
något hon sällan gör, enligt mamman. 

• Två av flickorna kommenterade så 
flitigt under bokläsningen att mammorna 
skrattande hyssjade på dem. 

Ambitiösa mammor
Mammorna pekpratade, svarade på det 
flickorna uttryckte och gav utrymme för 
dem att ta initiativ. Ja, det gick verkligen 
i Shenzhen-speed. Delvis tack vare att 
flickorna var så sociala, nyfikna och hade 
relativt god ögonmotorik. En stor bidra-
gande orsak till att det gick så snabbt var 
också att mammorna var så ambitiösa och 
genast satte igång att pekprata och an-
vända kommunikationshjälpmedlen även 
på kvällarna i gästlägenheten. Givetvis är 
det en lång väg kvar innan de behärskar 
datorn som kommunikationshjälpmedel, 
men de har kommit en bit på väg. 

Fortsättning följer
Redan dagen efter avslutad kurs skickade 
familjerna videoklipp på hur flickorna 
använde datorn i samtal. Efter denna 
flygande start kommer vi att ha fortsatt 
kontakt via videolänk och inför dessa 
tillfällen skickar familjerna en videofilm för 
återkoppling. Jag ser mycket fram emot 

att få följa utvecklingen och är oerhört 
tacksam att få ha varit del i detta projekt 
och arbeta med så många engagerade och 
kompetenta personer. 

Helena Wandin 
logoped vid Nationellt center för Rett 
syndrom och närliggande diagnoser 
samt doktorand vid Uppsala universitet

Många valde att läsa böcker under rasterna.
FOTO: HELENA WANDIN

Från vänster till höger: Mei Yang, Michael Tan, Inga Li, Helena Wandin, Hua Yao, Xiaomei 
Sheng och Mei Wu. 

FOTO: HELENA WANDIN
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Karin Huss
Talkliniken, Danderyds 
sjukhus. Specialist inom 
huvudområdet röst med 
inriktning röstterapi och 
röstergonomi. 

1 Jag tycker om att ar-
beta målfokuserat och 
genom att ansöka om 

specialistbeviset har jag fått 
ett formellt kvitto på mina 
kliniska kunskaper.

2Min väg mot speciali-
sering har varit styrd 
av ett genuint intresse 

för röstområdet. Ingången till 
röstlogopedi var eget arbete 
med röstteknik inom klassisk 
sång. I det kliniska arbetet har 
jag kunnat överföra delar av 
detta kombinerat med röst-
terapimetoder och fördjupad 
kunskap inom röstergonomi. 
Mitt fokus har varit att lära 
mig så mycket som möjligt 
inom dessa områden, vilket 
påbörjades innan det fanns 
någon möjlighet till formell 
specialisering. Rent konkret 
så sammanställde jag mina 
kliniska meriter och skickade 
in ansökan om specialist-

bevis efter att jag tagit min 
masterexamen, uppsatsarbe-
tet presenterade jag även på 
konferensen Pevoc i Belgien 
2017.

3 I nuläget fortsätter 
jag min tjänst som 
röstlogoped. Vår klinik 

är delaktig i Stockholms 
läns landstings övergripande 
arbete med framtagande av 
kompetensstegar för logope-
der och i framtiden finns en 
avsikt att inrätta specialist-
tjänster, vilket jag tycker låter 
intressant och spännande.

I våras blev Ellen Backman, Karin 
Huss, Lovisa Femrell och Ulrika 
Schachinger specialister inom 
olika logopediska fält. 

Svenska Logopedförbundets specialistordning 
trädde i kraft 2015 och hittills har tio logopeder 
specialistbevis. All information om specialistan-
sökan finns på Slofs hemsida.  

Karin Huss  FOTO: PRIVAT

Lovisa 
Femrell
Talkliniken, Danderyds 
sjukhus och doktorand 
på Karolinska institutet. 
Specialist inom huvudom-
rådet tal med inriktning 
stamning.

1Det var både ett 
självklart och naturligt 
val för mig då jag har 

specialiserat mig inom stam-
ningsområdet. Jag tycker att 
det är positivt att specialist-

ordning införts och hoppas 
att detta kan leda till att 
specialisttjänster inrättas.

2 Jag har arbetat i drygt 
17 år med stamning. 
Under dessa år har 

jag bland annat vidareutbil-
dat mig kliniskt, undervisat 
på logopedutbildningar, 
regelbundet deltagit i in-
ternationella konferenser, 
drivit forskningsprojekt inom 
stamningsområdet samt tagit 
en masterexamen. 

3 I nuläget innebär inte 
specialistbeviset någon 
större förändring 

jämfört med tidigare. Min 
förhoppning är dock att 
det i framtiden ska leda till 
en specialsttjänst där man 
exempelvis kan få möjlighet 
att avsätta mer tid till att 
utveckla sitt område och 
handleda studenter och kol-
legor.
 

Lovisa Femrell FOTO: PRIVAT
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Ellen  
Backman
Barn- och ungdomshabi-
literingen i Kungsbacka 
samt doktorand vid 
Högskolan i Halmstad. 
Specialist inom huvudom-
rådet språk med inrikt-
ning kommunikation och 
språkutveckling på tidig 
nivå. 

1Möjligheten att ansöka 
om specialistbevis är 
verkligen ett steg som 

stärker vår profession yt-
terligare. Jag blev inspirerad 
att ansöka när jag insåg att 
det finns en del av det logo-

pediska fältet som jag kan 
mycket om och där jag gärna 
bidrar med kunskap. Speciali-
seringen ger också möjlighet 
att sammanfatta det jag lärt 
mig under min yrkesbana och 
ger ett konkret kvitto på min 
kunskapsnisch.

2När jag började sam-
manfatta mina meriter, 
insåg jag att jag hade 

det mesta som behövdes för 
en ansökan. Jag är antagen 
som doktorand och har 
därför inte gjort en mas-
teruppsats som del av min 
specialisering, utan istället 
visat vetenskaplig färdighet 
genom genomfört halvtids-

seminarium. 

3 Jag har fått mycket upp-
skattning från kollegor 
och chefer på habilite-

ringen när det blev klart att 
jag blivit specialist och jag har 
fått ett större handledande 
ansvar för yngre kollegor. 
Dessutom fungerar jag som 
bollplank för chefer när 
det gäller specifikt logope-
diska frågor. För mig innebär 
specialiseringen också ett 
personligt ansvar att hålla mig 
uppdaterad inom fältet samt 
inspirera och underlätta kun-
skapsspridning till kollegor. 

Ulrika Schachinger Lorentzon 
FOTO: PRIVAT

Ulrika 
Schachinger  
Lorentzon
Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus i 
Göteborg, på Logoped-
mottagning barn och 
ungdom samt på Barn-
neuropsykiatriska klini-
ken BNK. Specialist inom 
språk med inriktning 
språkstörning hos barn 
med neuropsykiatrisk 
problematik. 

1Det är viktigt att vi som 
logopeder kan visa upp 
en tydlig struktur när 

det gäller utbildning, kompe-
tensområden och forskning. 
Efter masterexamen kändes 

möjligheten att bli specialist 
som ett bra alternativ till den 
akademiska ordningen. 

2 Valet av specialist-
område, språk med 
inriktning på språk-

störning hos barn med 
neuropsykiatrisk problematik, 
kändes naturligt eftersom jag 
uteslutande har arbetat med 
barnlogopedi, sedan några 
år tillbaka även på barn-
neuropsykiatriska kliniken 
BNK. Logopedmottagningen 
har ett nära samarbete 
med Logopedprogrammet 
på Göteborgs universitet 
och därigenom ges möjlig-
het till studenthandledning. 
På logopedimottagningen 
har vi regelbunden kollegial 

handledning och på BNK 
finns teamarbetet. Detta 
medförde att ansökningspro-
cessen inte blev så lång. När 
jag väl hade tagit masterexa-
men återstod den kliniska 
dialogen, det vill säga att få 
enskild handledning av en 
erfaren kollega. 

3 I och med min specia-
lisering har jag fått en 
specialisttjänst på vår 

logopedmottagning, vilket 
utöver det sedvanliga kliniska 
arbetet innebär att under-
söka kursutbud och behov 
av kompetensutveckling, att 
utveckla interventioner, kon-
sultation och mentorskap.

Ellen Backman 
FOTO: MAGNUS KARLSSON

1. Varför valde du att ansöka om specialistbevis?
2. Hur såg din väg till specialisering ut?
3. Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter?
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SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

KRÖNIKA
SYSTEMETS PERFEKTA DESIGN

I En bok om hjärnan 
hittade jag Lars 
Olsons citat ”om vår 

hjärna vore så enkel att 
vi kunde förstå den; då 
skulle vi vara så enkla att 
vi inte kunde göra det”. 
Ett citat jag ofta använder 
för att illustrera både de 
fascinerande uppgifter 
som logopedyrket erbju-
der och frustationen över 
att arbeta för att förstå 
något som aktivt vägrar 
det. För att hitta nya sätt 
brukar jag därför vända 
mig till andra professioner 
för inspiration. 

D en amerikanske 
statistikern Willi-
am Edwards De-

mings ord ”Varje system 
är perfekt designat för 
att skapa det resultat det 
skapar” försöker jag dagli-
gen ta hjälp av. Uttrycket 
kan inom logopedins värld 
appliceras både på insat-
serna i en vårdkedja och 
på olika medicinska feno-
men. Fenomen så som till 
exempel Per Svenssons 
beskrivning av sväljningen 
som ett resultat av en 
komplex koordination och 
integration av viljemässig, 
automatisk och autonom 
aktivitet. Under en för-
djupningskurs på evidens-
baserad sväljrehabilitering 
upptäckte jag nyligen 

att teamarbetet kring 
patienter med sväljsvårig-
heter kan beskrivas med 
liknande termer. Genom 
att vi ser på våra roller 
som länkar i en kedja och 
välkomnar vägledning från 
andra professioner får vi 
logopeder en chans att 
betrakta både systemet 
och dess resultat. En 
chans att se att både vår 
egen och andras kompe-
tens behövs.

D emings ord kan 
också kopplas 
till välkända 

träningsprinciper. För 
att uppnå förbättring så 
måste systemet utmanas 
och förändras. Att etable-
rade principerna för mus-
kelträning i dag influerar 
vården av sväljsvårigheter 
har resulterat i att fokus 
skiftat från kompensation 
till behandling. Tack vare 
pionjärer inom området 
vet vi nu att denna typ 
av rehabilitering oftast 
är framgångsrik; samt 
att timing är en minst 
lika viktig komponent i 
sväljning som i komedi, 
vilket särskilt Maggie Lee 
Huckabees arbete inom 
sväljträning med biofeed-
back berör. En metod 
som lyfter en i stort sett 
automatisk funktion till ett 
konkret plan där patien-

ten själv kan arbeta med 
att förbättra den. 

J ag vill tänka att hjär-
nan och våra musk-
ler kan betraktas 

utifrån liknande premis-
ser. Studier på hjärnans 
plasticitet har visat att det 
kring de områden som 
tränas byggs nya banor 
och nya kopplingar. Dessa 
leder i sin tur till föränd-
ringar i neural innervation, 
rörelsemönster och ofta 
även effektivare funktion. 
Att detta system göms 
bortom vår förmåga gör 
eventuellt att vi aldrig kan 
ta det till ett konkret plan 
där vi själva kan arbeta 
på dess förbättring. Men 
jag tror också att det 
kan vara precis det som 
är meningen. Systemet 
behåller sina oändliga 
möjligheter genom just 
denna perfekta design. 
I samma stund som det 
konkretiseras skulle dess 
begränsningar uppstå. Vi 
skulle därifrån börja se 
slutet på oss själva och vår 
potential. Därför vill jag 
att Lars Olsons ord ska 
stämma. För i dem ryms 
hopp om ett system som 
också står på vår sida.

Julia Bergstrand
Logopedstudent 
Uppsala Universitet


