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ledare

I våras hade vi förbundsmöte. En ny styrelse valdes och inriktningen på styrelsens 
arbete under de kommande tre åren klubbades. Styrelsen ska koncentrera sig på 
tre huvudsakliga frågor: Logopeder i elevhälsa och skola, logopeder i kommunal 
äldrevård och hemsjukvård och logopeder inom det kommunala funktionsnedsätt-
ningsområdet. Dessa tre fokusområden kan sammanfattas i en mening: Styrelsen 
ska verka för en bredare arbetsmarknad för logopeder. 

En breddad arbetsmarknad handlar om två saker. Först och främst handlar det 
om att vi vet att det finns många människor som i dag inte får hjälp med sina tal-, 

språk- och kommunikationssvårigheter eller 
sina problem med ätande och sväljning. 
Vi vet att fungerande kommunikation och 
ätande är av avgörande vikt för den enskilda 
personens hälsa och livskvalitet. Vi vet att 
logopediska insatser gör skillnad. För det 
andra handlar en breddad arbetsmarknad 
om logopedernas valmöjligheter och löne-
utveckling. 

Med f ler arbetsgivare att välja på kan logo-
peder lämna arbetsgivare som betalar för 

dåligt. Det mest effektiva sättet att höja sin lön är att byta arbete. 

Med f ler arbetsgivare blir konkurrensen om logopederna större. Det ger också 
högre lön. Men det innebär dessutom att arbetsgivarna måste anstränga sig mer för 
att behålla sin arbetskraft. De blir tvungna att erbjuda utvecklingsmöjligheter. 

Logopeder kan också lämna arbetsplatser med en ohälsosam arbetsmiljö. Ingen ska 
behöva må dåligt på jobbet. Den arbetsgivare som inte erbjuder en bra arbetsbe-
lastning och en fungerande arbetsmiljö blir – med rätta – utan logoped. 

En breddad arbetsmarknad är en nöd-
vändighet. Flödet av patienter genom 
den svenska hälso- och sjukvården 
förändras. Allt mer vård f lyttas från 
landstingens/regionernas ansvar till 
kommunerna. Logopeder finns traditio-
nellt inom landstingsvården. Det måste 
vi förändra om våra patienter ska få hjälp 
med sina svårigheter. 

Det här är anledningarna till att det är 
viktigt att fokusera på en breddad arbets-
marknad för logopeder. 

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

”Den arbetsgivare 
som inte erbjuder en 
bra arbetsbelastning 
och en fungerande 
arbetsmiljö blir – 
med rätta – utan 
logoped.”
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5 Onödiga dyslexiutredningar
 Ett dyslexiscreeningföretag menar 

att flera hundra miljoner kronor 
läggs på dyslexiutredningar hos 
logoped helt i onödan. Tidningen 
Logopeden tar reda på vad som 
ligger bakom påståendet.

6 Bildstöd om våld
 De mest utsatta har svårast att 

berätta om sina erfarenheter. Dart i 
Göteborg arbetar med utvecklingen 
av samtalsmaterial för att under-
lätta samtal om våldsutsatthet med 
personer med kognitiv funktionsva-
riation.

 
8 Gränslös logopedi
 Logopeder utan gränser är temat för 

årets Logopedstudentdagar. Arrang-
emanget hålls i Göteborg i oktober.
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11

14

11 Flitiga bisysslare
 Allt går inte att göra inom ramen för 

logopedi på mottagning. Möt kol-
legor från hela Sverige som satsat 
på sina idéer i egna företag.

14 Pensionspyramiden
 Att förstå sig på alla lager som din 

pension är uppbyggd i kräver sin 
guide. Som tur är har vi SRAT:s 
förhandlare Mattias Torell. 

16 Belastande röstforskning 
 Var går gränser för hur mycket olika 

röster orkar med? Det är fokus för 
Susanna Whitlings avhandling.

23 Nya arbetssätt i Piteå
 Kommunlogopederna i Piteå tipsar 

om hur logopedverksamhet i elev-
hälsa och förskola kan byggas upp 
från grunden.
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Signe Tonér Karin Sjögren

Redaktör  Redaktör

Välkommen till Logopeden 
redaktör Signe Tonér!  
Hur känns det?

Förra mandatperioden var jag kom-
munikationsansvarig i Slof styrelse 
och det känns väldigt kul att fortsätta 
med kommunikationsfrågor fast på ett 
nytt sätt. Dessutom mycket trevligt att 
få samarbeta med en så rutinerad räv 
som dig!

Jag kan inte föreställa mig en mer 
kompetent kollega att dela redaktörs-
uppdraget med! Vad tycker du gör en 
bra medlemstidning?

Bredden tycker jag är viktig. Alla 
medlemmar ska känna att deras hjärte-
område inom logopedi uppmärksammas. 
Jag tycker också att Logopeden ska ge 
relevant och lättillgänglig information om 
varför fackligt engagemang är viktigt, 
inte minst nu när Slofs lokalföreningar 
successivt växer fram.

Nu när du är här i Logopeden: Vad kom-
mer hända med Logopedforum?

Stina Flodin i styrelsen kommer att ha 
huvudansvar för Logopedforum. Det kan 
hända att jag kommer att blogga ibland...

Det ser vi fram emot. Och detta nummer 
av Logopeden skriver du om allt mellan 
dyslexiscreening och Piteå kommun. Här-
ligt att ha dig ombord. Låt oss kasta loss!
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Nu åter i App Store

Fyllig information till föräldrar och utförlig teoretisk 
del för pedagoger

•

Många alternativ när man väljer språkljud för ökad 
individualisering

•

Spel som tränar språklig/fonologisk medvetenhet, 
auditiv diskrimination och auditivt minne

•

Förbereder läsning genom lekar som utgår från Bornholmsundersökningen.

- finns nu igen efter omprogrammering och förbättringar

Information och teori för föräldrar och pedagoger•
Välj att spela som memory eller fånga bubblor•

Kombinera själv orden till individuella spel som 
kan sparas

•
Fem nivåer med ökande svårighetsgrad•

Arbeta med ordförrådet genom att leka med motsatser.

- nu med möjlighet att välja svensk eller engelsk version; två appar i en

DEN 3 oktober är det dags för 
uppstartsmöte för Slof Väst. 
Mötet äger rum på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Slofs 
lokalföreningar är sektor-
övergripande, vilket innebär 
att samtliga medlemmar som 

arbetar och/eller bor i VG-
regionen är välkomna att delta, 
oavsett om man jobbar i lands-
ting, kommun, stat eller i privat 
sektor. Anmälan och frågor till: 
slofvast@gmail.com 

FÖRENINGEN Sveriges 
Habiliteringschefer släppte i 
somras sin senaste evidensrap-
port som berör behandling vid 
talavvikelser, sväljsvårigheter, 
salivläckage och orala ovanor. 
Rapporten bekräftar behovet 
av randomiserade och kontrol-
lerade studier. 

DET konstateras att många 
behandlingsutvärderingar har 
metodologiska brister och 
författarna betonar behovet 
av systematiskt arbete genom 
nationella kvalitetsregister, ut-
vecklingsarbete och forskning.  

RAPPORTEN finns online på 
habiliteringisverige.se  

Ny evidensrapport om oralmotorisk intervention

ANNONS

ANNONS

 

 Stiftelsen Margit Wibelfonden 
 

Du kan söka medel från fonden om: 
 Du är utbildad logoped, hörsel- eller talpedagog. 
 Du arbetar med döva eller hörselskadade vuxna, 

barn eller ungdomar. 
Du kan söka bidrag för utbildning, studier eller ut-
vecklingsarbete för att utveckla röst- och tal-
träningsarbete för hörselskadade och döva.           
Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/
eller teckenspråk prioriteras. 
 
Skicka din ansökan till: 
Stiftelsen Margit Wibelfonden 
Stockholms Dövas Förening 
Palmfeltsvägen 13 b 
121 62 Johanneshov 
Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober       
årligen. Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan. 

Länk till ansökningsblankett: 
www.stockholmsdf.se/wibelfonden/ 

Ny lokalförening i Västra Götalandsregionen

Behovet av mer forskning om tal- och oralmotorik är stort. Det visar 
en evidensrapport från föreningen Sveriges habiliteringschefer.

FOTO: FREEIMAGES
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aktuellt

30 juni släppte fö-
retaget Lexplore ett 
pressmeddelande med 
rubriken ”Hundratals 
miljoner läggs på dys-
lexiutredningar – helt i 
onödan”. 
Företaget hänvisar till 
en studie på KTH, och 
hävdar att kostnaden 
för onödiga dyslexi-
utredningar hos logo-
peder är 9-15 miljoner 
kronor per år i en 
stor kommun och kan 
uppgå till flera hundra 
miljoner nationellt.

Företaget Lexplore (tidigare 
Optolexia) har tagit fram en 
metod för att identifiera elever 
i riskzonen för dyslexi. Scre-
eningmetoden, som bygger på 
artificiell intelligens och eye 
tracking, tar några minuter 
per elev och utförs på plats i 
skolan av Lexplores personal. 
Resultatanalysen är helt auto-
matiserad och kostnaden för 
skolor är, enligt vad Logopeden 
erfar, kring 8 000 kronor för en 
klass. Metoden är normerad för 
elever i årskurs 1-4. 

Onödigt och dyrt
Lexplores grundare Gustaf 
Öqvist Sejmyr säger i ett press-
meddelande den 30 juni 2017 att 
onödiga och dyra utredningar 
hos logoped är vanligt och att 
hälften av alla utredningar görs 
i onödan. 

Vi bestämde oss för att 
titta närmare på Lexplores 
påståenden och att granska 
examensarbetet som företaget 
hänvisar till. 

Kostnad för utredning
I uppsatsen ”En undersökning 

av preventiva innovationers 
spridningsmöjligheter” har 
John Boman bland annat in-
tervjuat logopeder, skolper-
sonal och representanter för 
branschorganisationer samt 
genomfört enkäter och hämtat 
information från vårddatabaser. 
Gustaf Öqvist Sejmyr utgår 
från kostnaden för de dyslexi-
utredningar inom Stockholms 
läns landsting som inte resul-
terade i dyslexidiagnos och 
hävdar att dessa utredningar 
är onödiga. 

Det framgår inte från Bom-
ans arbete om dessa patienter 
f ick någon annan diagnos, 
exempelvis språkstörning,  
eller om de rekommenderades 
neuropsykiatrisk utredning. 

Tidig bedömning
Det faktum att många elever 
upptäcks och utreds sent är svårt 

att likställa med att en stor andel 
av utredningarna hos logoped 
skulle vara onödiga – även om 
det så klart skulle vara bättre 
med tidigare identifiering och 
åtgärder. 

Emma Edström, kommuni-
katör på Lexplore:

– Vad vi menar med onö-
diga utredningar är att man 
med en tillräckligt träffsäker 
screeningmetod skulle kunna 
ha uteslutit dyslexi i ett tidigt 
skede och därmed fokuserat på 
andra eventuella behov. En elev 
med exempelvis ADHD ska 
inte behöva utredas för dyslexi.

Lärares tid
I sin marknadsföring betonar 
företaget att skolans resurser 
frigörs till att jobba med insatser 
istället för kartläggning om 
man väljer deras screening-
metod. 

Lärares kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter och lämpliga 
åtgärder ökar dock inte per 
automatik för att de slipper 
göra lässcreeningar. 

Dåligt samarbete
Ett resultat från Bomans upp-
sats som vi logopeder däremot 
borde ref lektera över är att 
45 % av skolpersonalen tyckte 
att samarbetet med logopedin 
fungerade mindre bra eller 
rentav dåligt. 

Signe Tonér

Fotnot: i ursprungsversionen av Lexplores 
pressmeddelande om onödiga dyslexiut-
redningar angavs att Lexplorescreeningen 
mäter läs- och skrivförståelse. Efter att 
Logopeden bett om förtydligande kring 
detta, svarar Lexplore att man inte får något 
enskilt mått på läs- och skrivförståelse. 
Pressmeddelandet är därför omformulerat 
och man säger istället att man screenar läs 
och skrivförmåga. 

Onödiga dyslexiutredningar av logoped?

Lexplores dyslexiscreening är normerat för att bedöma läs- och skrivsvårigheter redan i åk 1.
FOTO: PIXABAY
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Är du utsatt för våld? 
Kan du berätta om 
det?
De två frågorna kan 
vara svåra att svara på 
för vem som helst. 
Har du kommunika-
tionssvårigheter av 
något slag kan det 
vara närmast omöjligt.

På Dart i Göteborg pågår just 
nu ett treårigt projekt med 
finansiering från Arvsfonden. 
Projektet heter Bildsamt – bil-
der som stöd i samtal om våld. 
Projektet samverkar med FUB 
Västra Götaland, Autism & 
Aspergerföreningen distrikt 
Göteborg, IfA Intressegrup-
pen för assistansberättigade 
och Barnahus Stockholm.

Vad är våld?
Per Isdal, psykolog och ledare 
för stiftelsen Alternativ til vold 
i Oslo har beskrivit våld så här:

”Våld är varje handling 
riktad mot en annan person, 
som genom denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer 
eller kränker, får denna person 
att göra något mot sin vilja 
eller avstå från att göra något 
den vill.” 

Bildsamt har anammat 
denna definition.

Större utsatthet
 Människor med funktions-
nedsättning är betydligt mer 
utsatta för våld än andra och 
kvinnor med funktionsned-
sättning är ännu mer utsatta 
än män (Harrell, 2012). När 
det gäller barns sårbarhet för 
att utsättas för våld varierar 

den beroende på vilken typ av 
funktionsnedsättning barnet 
har. Den som saknar fysiska 
möjligheter att skydda sig mot 
övergrepp, saknar möjligheter 
att berätta om att man har 
utsatts för våld eller inte har 
kunskap om sina rättigheter 
är extra sårbar (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2016). 
Det är lätt att föreställa sig att 
samma förhållande gäller för 
ungdomar och vuxna.

Kvinnor utsatta
Det tidigare arvsfondspro-
jektet Dubbelt utsatt tog 
fasta på att kvinnor med 

funktionsnedsättning lö-
per stor risk att utsättas för 
övergrepp. Stiftelsen Bräcke 
diakoni var huvudman för 
projektet, som resulterade 
bland annat i utbildnings- och 
kommunikationsmaterial om 
och för våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning 
(http://www.brackediakoni.
se/dubbelt-utsatt)

 Karin Torgny arbetade med 
Dubbelt utsatt. När projektet 
tog slut kände hon att det 
fanns en grupp bland dem 
hon hade träffat som var 
extra utsatt. Det var gruppen 
som har en nedsatt kognitiv 

Bilder ska öppna för samtal om våld
Meddelarskydd även 
för privatanställda

FRÅN och med 1 juli 2017 har 
den som arbetar i privat verk-
samhet inom vård, skola och 
omsorg motsvarande rätt som 
offentligt anställda att berätta 
för media om missförhållanden. 
Detta gäller verksamheter som 
helt eller delvis finansieras av 
skattemedel. 

MEDDELARSKYDDET inne-
bär också att arbetgivaren inte 
får efterforska vem som har 
berättat om saker till media och 
inte heller straffa uppgiftsläm-
nare. Den nya lagen innebär att 
cirka 100 000 personer kom-
mer att få meddelarskydd. 

89 % av personer som 
genomgått laryngektomi har 
sväljningsproblem och 66 % 
vittnar om måttliga till svåra 
röstbesvär. Det visar en färsk 
avhandling från Lunds univer-
sitet av foniater Beatriz Arenaz 
Búa. 

Perceptuella bedömningar av 
logopeder, höghastighetsfilm-
ning och högupplöst videoma-
nometri har använts för att ana-
lysera rösten hos patienter som 
upplever att rösten fungerar 
bra eller dåligt. En slutsats som 
dras är att tracheoesofageala 
talare med röstproblem hade 
högt tryck i PE-segmentet, 
medan talare med god röst 
hade ett lägre tryck genom hela 
matstrupen.

Studien visade ingen skillnad 
mellan metoderna ballongvidg-
ning och laserkirurgi för att 
öka matstrupens diameter och 
därmed förbättra sväljning och 
tal. 

En delstudie i avhandlingen 
validerade sväljsjälvskattnings-
formuläret SSQ på svenska.

Dysfagi vanligt efter 
en laryngektomi

Logoped Amanda Nyberg arbetar med projektet Bildsamt 
FOTO: DART
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och kommunikativ förmåga. 
Därför kontaktade hon Dart 
som sedan länge arbetar med 
tillgänglig kommunikation (se 
Logopeden nr 2 2016). 

Arvsfondsprojekt 
Projektet Bildsamt- bilder 
som stöd i samtal om våld 
beviljades medel för tre år 
av Arvsfonden och startade 
1 februari 2016. Projektgrup-
pen består av logopederna 
Amanda Nyberg och Ingrid 
Mattsson Müller och assistent 
Magnus Eriksson på Dart, 
journalist och kulturvetare 
Karin Torgny och psykolog 
Ylva Edling på Barnahus 
Stockholm. Målgruppen för 
projektet är primärt ungdomar 
och vuxna som behöver kom-
munikationsstöd för att kunna 
föra ett samtal om våld. Den 
sekundära målgruppen är de 
som finns runt dessa personer. 
Det kan till exempel vara 
personliga assistenter, lärare, 
boendepersonal, kuratorer, 
socialsekreterare, pedagoger 
på gymnasiesärskola, yrkes-
verksamma inom rättsväsende 
och sjukvård.

Utvecklar bildstöd
Bildsamt kommer att ta 
fram material och metoder 
att använda i förebyggande, 
upptäckande och hanterande 
samtal om våld.

– Hittills har vi främst 
arbetat med utveckling av 
bildstödsmaterial för före-
byggande och upptäckande 
samtal om våld, säger Amanda 
Nyberg.

Assistenter och assistans-

berättigade har tillsammans 
med projektet tagit fram olika 
typer av bildstöd för att kunna 
upptäcka och prata om våld 
med någon som man miss-
tänker är utsatt.

Tillsammans med fyra pe-
dagoger på gymnasiesärskolan 
i Alingsås har projektet skapat 
ett utbildningspaket som 
består av fem delar. De fem 
delarna behandlar fysiskt, 
psykiskt, ekonomiskt, sexuellt 
respektive funktionshinder-
specifikt våld. 

Testutbildning
I början av 2017 utbildades 
25 personer ur personalen på 
gymnasiesärskolan och 20 
personer i gruppen för assis-
tansberättigade och assisten-
ter, om våld, kommunikation 
och kommunikationsstöd. 
Det var en tvådagarsutbild-
ning och i den ingick att testa 
allt bildstödmaterial och med-
följande metodinstruktioner, 
vi tagit fram hittills. 

– Utifrån synpunkter från 
deltagarna har vi redigerat 
materialet och nu pågår det 
spännande arbetet, där perso-
nalen provar det förebyggande 
materialet med eleverna på 
gymnasiesärskolan i Alingsås. 
Tanken är ju att även elever 
som är på en ganska tidig 
utvecklingsnivå ska få lära sig 
om sina rättigheter, hur andra 
människor får behandla dem 
och att sätta gränser, säger 
Amanda.

Webbutbildningar
För att material och metoder 
ska bli användbara för så 

många människor som möjligt 
kommer projektet att skapa 
utbildningsresurser i form 
av filmer och annan media. 

– De grupper som vi har 
utbildat hittills hjälper oss 
fortlöpande med utvärdering. 
På så sätt hoppas vi kunna hitta 
det bästa upplägget på våra 
utbildningar, som kommer 
att bli webbaserade, berättar 
Amanda.

Allt färdigt material kom-
mer att paketeras och pu-
bliceras på www.bildsamt.se 
under 2018.

Den som är intresserad 
och vill veta mer om projekt 
Bildsamt är välkommen att 
kontakta Amanda Nyberg 
på Dart amanda.nyberg@
vgregion.se

Ingrid Mattsson Müller
logoped på Dart

Referenser:
Harrell, E. (2012). Crime 
Against Persons with Disabi-
lities, 2009-2011- Statistical 
Tables. Hämtad 2014-12-15 
från U.S. department of justice 
webbplats: http://www.bjs.gov/
content/pub/pdf/capd0911st.pdf
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
(2016). Om barn med funktions-
nedsättning i Sverige och deras 
utsatthet för våld och kränk-
ningar. Stockholm: Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset. 
http://www.brackediakoni.se/
dubbelt-utsatt

aktuellt

Bilder ska öppna för samtal om våld DTTC-kurs 
19-21 oktober
LOGOPED och professor eme-
rita Edythe Strand kommer till 
Stockholm och lär ut dyspraxi-
behandlingsmetoden DTTC via 
föreläsningar, övningar och en 
avslutande workshop. Kursen 
anordnas av Slof i samarbete 
med Talkliniken, Danderyds 
Sjukhus AB. 

DET finns fortfarande några 
platser kvar, givetvis får du som 
medlem i Slof rabatt på kursav-
giften. Läs mer och anmäl dig 
på www.srat.se/Logopederna/
Kurser/. 

Läsa-skriva-räkna-
garanti  i Sverige

DEN 17 augusti lämnade reger-
ingen ett förslag på en åtgärds-
garanti till Lagrådet. Den ska 
säkerställa att elever i behov av 
stöd upptäcks tidigt och får de 
insatser som behövs.  
Bakgrunden till åtgärdsgarantin 
är bland annat Skolinspektio-
nens granskningar, som tyder 
på att dagens stödinsatser 
inte alltid är anpassade efter 
elevens individuella behov.

SKOLORNA ska genom-
föra kartläggning och analys, 
planera och vidta stödåtgärder 
samt följa upp åtgärderna och 
föra över informationen till 
ansvarig lärare i kommande 
årskurs enligt föreskrifterna i 
åtgärdsgarantin. 

LAGÄNDRINGARNA ska träda 
i kraft den 1 juli 2018.
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Sloss hälsar dig som är  
logopedstudent välkommen till 
Logopedstudentdagarna 2017.

Intresse är stort i år och vi beräknar slå 
rekord i antal anmälningar, vilket vi tycker 
är väldigt roligt.

Förutom samtliga Sveriges lärosäten där 
logopedutbildningen finns har vi bjudit 
in Åbo akademi, Köpenhamns universitet 
och Oslo universitet, vilket bidrar till en 
större gemenskap för oss logopedstudenter. 

Inspiration bortom utbildningen
Logopedstudentdagarna är till för oss 
studenter och vi i Sloss vill bidra med inspi-
ration om vad logopedyrket kan innebära 
utöver det man läst om på utbildningen. 

Temat för i år är ”Logopeder utan 
gränser” och under lördagens inspirerande 
föreläsningar kommer ni exempelvis att få 
svar på hur det är att jobba som logoped 
utomlands och hur det är att jobba på ett 
läger för stamning. 

Kontakter och gemenskap
Logopedstudentdagarna är till för att skapa 
gemenskap och knyta nya kontakter och 
därför anordnar vi mingel på fredagskväl-
len och sittning på lördagen för att kunna 
umgås och lära känna varandra. Söndagen 
avslutas med brunch och Sloss årsmöte 
där den nya styrelsen kommer att väljas.

Direktlänk till arbetsmarknaden
Sloss, Svenska logopedförbundets stu-
dentsektion, är en studentorganisation 
som består av en studentrepresentant från 
varje lärosäte i Sverige. Styrelsen fungerar 
som en studentreferensgrupp till Svenska 
logopedförbundets (Slof) styrelse och är 
en direktlänk mellan logopedstudenter 
och den logopediska arbetsmarknaden. 

Sloss arbetar för likvärdig utbildning 
på alla studieorter och verkar för positiv 
interaktion mellan logopedutbildningar 
och logopedstudenter i Sverige, samt för 
god kommunikation och ett gott samarbete 
med såväl Svenska logopedförbundet som 
med vårt fackförbund SRAT.

Logopedstudentdagarna 2017 är något 
ni inte vill missa och vi i styrelsen ser 
fram emot att träffa dig i Göteborg den 
20-22 oktober. 

Pernilla Karlsson
Ordförande - Svenska Logopedförbundets 
studentsektion

Logopedstudentdagarna 2017

Till dig som redan är  
yrkesverksam logoped och 

känner att du passar in i temat 
”Logopeder utan gränser”: Vi vill 
veta mer om dig! Du kanske har 
utlandserfarenhet, jobbar inom 
något nytt, sällsynt område eller 

startat eget. Vi vill veta mer om vad 
du har gjort för att kunna ge logo-
pedstudenterna mer inspiration om 
vad man som legitimerad logoped 
kan utföra. Skicka din historia till 
info.sloss@gmail.com eller skriv 

under vårt inlägg ”Logopeder utan 
gränser” på logopedforum. Tack 
på förhand för att du inspirerar 

framtida kollegor! 

studentuellt
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Ett unikt bildstödsprojekt gör 
det enklare för flyktingar att 
kommunicera i kontakter med 
vården. 
I en färsk magisteruppsats  
beskrivs användningen av  
bildstödsmaterialet på en  
neonatalavdelning.

Om man inte behärskar språket och kom-
mer från en annan kultur kan mötet med 
vården bli svårt. Då kan enkelt översatta 
texter och bilder vara ett komplement 
till tolk.

Relevant bildstöd
– När vi fick grönt ljus för att gå vidare 
med vår idé gick vi ut i organisationen och 
sökte verksamheter som ville vara med. 
Det är viktigt att bildstöden är relevanta 
och användbara i verkliga situationer, 
säger Ulrika Ferm, docent och enhetschef 
för Dart.

Tillsammans med personal från olika 
verksamheter har man arbetat fram bild-
stödda samtalskartor, översatta till tio 
språk. Nu finns samtalskartor klara för 
bland annat förlossning, neonatal, barn-
kardiologi, habilitering och reception 
att använda i mötet med patienter och 
anhöriga. Och f ler är på gång.

– Det blir bra när det är de faktiska 
behoven av snabb och korrekt kommunika-
tion som styr utvecklingen av bildstödet, 
säger Ulrika Ferm. 

Utvärderat i uppsats
Två logopedstudenter från Göteborgs uni-
versitet har i en magisteruppsats beskrivit 
upplevelsen av att använda bildstödsma-
terial på en neonatalavdelning. I studiens 
slutsats skriver författarna: 

”Viktiga resultat var att bildmaterialet 
upplevdes underlätta för vårdpersonalen 
i kommunikation med patientgruppen. 
Dessutom var personalen motiverad till att 

använda bildmaterialet och upplevde ett 
stort behov av det på avdelningen. Vidare 
framkom att utbildning och formellt ut-
sedda ansvariga på avdelningen är en viktig 
del i att göra implementeringsprocessen 
framgångsrik.”

Färdigt material
– Uppsatsen visar att vi nått ut på kort 
tid. Nu hoppas vi att många f ler tar del 
av det färdiga materialet som finns på vår 
webbsida. Det är gratis och går att skriva 
ut och använda direkt.säger Ulrika.

DART
kommunikations- och dataresurscenter vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra 
Götalandsregionen. 

Fotnot: Uppsatsen som nämns är skriven av Åsa Blom 
och Malin Karlsson och heter ”Implementering av bilder 
för kommunikation med människor på f lykt - upplevelser 
hos personal inom neonatalvård”.

Framgångsrik vårdkommunikation
i möten med människor på flykt

ANNONS

Sjuk- och 
olycksfallsförsäkring
En utökad olycksfallsförsäkring som även omfattar  
medicinsk invaliditet till följd av sjukdom

akademikerforsakring.se/sjukolycksfall

Uppgradera din  olycksfallsförsäkring! 
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Peter Forsman, Amelie 
Grape och Arthur Onos-
zko från Lingo Studios, 
som utvecklat appen 
Mamborado.

FOTO: LINGO STUDIOS PRESSBILD
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Där mottagningens uppdrag tar 
slut fortsätter visionärerna.
Möt logopederna som tagit tag 
i vardagsfrustrationer och hittat 
andra lösningar. 

2015 arbetade Matilda Nordh och Sabina 
Alkass Yousef ihop i Södertälje. De trivdes 
bra på arbetsplatsen, som gav möjlighet 
till nära samarbete med pedagoger och 
förskolor.

– Men vi blev frustrerade över att vi vid 
varje nytt möte tog upp samma grundläg-
gande fakta om barns språkutveckling, 
säger Matilda och lägger till:

– Och varje gång verkade det som att 
pedagoger och föräldrar hörde det för 
första gången. 

Sätt att nå ut
Av detta väcktes diskussionen om hur 
kunskap om barns språkutveckling kan 
spridas på ett effektivare sätt.

– Vi frågade oss: Vad är det vi vill göra, 
men som vi inte kan utifrån logopedmot-
tagningens uppdrag och ekonomi?

Under namnet Logopedispridarna bör-
jade Matilda och Sabina samla och dela 
kortfattad och lättillgänglig evidens om 
språkutveckling på Facebook och Insta-
gram. Målet var att folkbilda - nå ut till 
både pedagoger och en bredare allmänhet. 
Företaget utvecklades vidare med kurser 
och föreläsningar.

– Plötsligt rullar det på i full fart. I nästa 
stund händer ingenting. Det är viktigt att 
låta varumärkesbyggandet ta tid och att 
hålla kvar i sin drivkraft. 

Positiva arbetsgivare
Matilda beskriver att de flesta arbetsgivare 
har varit positivt inställda till bisysslan.

– Vårt arbete med Logopedispridarna 
är i första hand kunskapsspridande och 
förebyggande. Vi konkurrerar inte om 
patienterna.

Krångliga behandlingar
Att utveckla behandlingsmaterial är ett 
annat område det sällan finns tid för på 
logopedmottagningar. Någonting Amelie 
Grape inte kunde nöja sig med.

– En frustration jag ofta bär på i mitt 
dagliga arbete är att jag upplever att barnets 
språkutveckling hänger på om föräldrarna 

förstår vad jag vill att 
de ska göra hemma 
eller inte. Om de inte 
gör det eller om mina 
hemläxor känns för 
krångliga blir det inte 
av och min behandling 
ger en mycket liten eller 
ingen effekt, säger Amelie.

Mer specifika appar
Hon beskriver att appar ofta kräver mindre 
av föräldrarna. Mer än att de ska sitta med 
barnet och vara delaktiga, förstås.

– Det jag upptäckte var däremot att 
det inte fanns så många appar som var 

bisyssla

Sabina Alkass Yousef och Matilda Nordh startade Logopedispridarna 2015.   
FOTO: IRMELI PERONIUS

Frustrationer på 
kliniken grogrund 
för ett eget företag

Läs om fler 
appkreatörer på 
nästa uppslag!
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Har du en bra affärsidé och 
funderar på att starta eget 
vid sidan av din anställning 
eller funderar du på att ta 
ett extraknäck på en annan 
arbetsplats? Då behöver 
du anmäla bisyssla till din 
arbetsgivare.

 Som anställd har man ingen självklar 
rättighet att arbeta hos en annan 
arbetsgivare eller att bedriva egen 
verksamhet. Reglerna kring bisyssla 
skiljer sig något beroende på om du 
arbetar i offentlig eller privat sektor, 
men en bra grundregel är att alltid 
stämma av en bisyssla med arbetsgi-
varen. Om några oklarheter uppstår, 
är det en bra idé att rådgöra med Slofs 
förhandlare på SRAT:s kansli.

Anställda i kommun och landsting
Bisysslor regleras i Lag om offentlig 
anställning (LOA) samt i kollektivav-
tal. Som anställd ska man självmant 
anmäla bisyssla. Arbetsgivaren ska 
medvetandegöra arbetstagaren om 
denna skyldighet, ha rutiner för hur 
man ska anmäla bisyssla och informera 
om detta minst en gång per år. 
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan 
om den:
• inverkar hindrande för arbetsupp-
gifterna
• är konkurrerande
• är förtroendeskadlig

Privat anställda
Inom privat sektor finns inte samma 
lagreglering. Om det finns kollektiv-
avtal, är detta den främsta rättskällan, 
men frågan om bisyssla kan också 
regleras närmare i anställningsavtalet. 
Som anställd i privat sektor omfattas 
man ofta av starka lojalitetsformu-
leringar kopplat till arbetsgivaren.

Signe Tonér i samråd med 
Mattias Torell, SRAT

Bisyssla: 
Vad gäller?

utformade just för att träna språket med, 
säger Amelie.

Att göra om logopediska behand-
lingsmetoder till appformat har varit en 
utmaning.

– Lätt skulle jag inte säga att det är, 
men det är mycket utvecklande och roligt.

Olika kompetenser
Företaget Lingo AB startade hon tillsam-
mans med affärsutvecklaren Peter Forsman 
och spelutvecklaren Arthur Onoszko. 

– Jag kan ju till exempel ingenting om 
programmering eller marknadsföring men 
som tur är har jag Arthur och Peter som 
kan det och som också är bra på att hitta 
nya lösningar när jag kör fast. 

Fler till del
I ett helt annat logopediskt fält rör sig 
Mia Bäcklin och Emilia Asplund. Till-
sammans driver de röstföretaget Asplund 
och Bäcklin.

– Som logopeder kan vi mycket om 
kommunikation och röst, säger Mia och 
fortsätter:

– Men det kommer för få till del.
Inom vårdens uppdrag saknas möjlig-

heter till förebyggande tänk.
– Många patienter med fonasteni jag 

träffade på kliniken hade liknande röst-
krävande yrke och stressituation. Få hade 

dock fått möjlighet till träning innan de 
fick stora problem med sin röst, säger Mia.

Logopedi och yoga
Genom Asplund och Bäcklin hjälper hon 
deltagarna att bygga upp rösten från ett 
annat håll. I grupp behandlas grundläg-
gande röstteknik och röstergonomi utifrån 
en specifik arbetsplats.

– Vi har även plockat in element från 
evidensbaserad medicinsk yoga, som kom-
mer allt mer inom vården. Momenten med 
avspänning, andning och kroppskännedom 
fungerar väldigt bra ihop med traditionell 
röstteknik och ger samtidigt nya redskap 
för stresshantering.

Svårt arbeta lagom
Att ha möjlighet att tänka kreativt och 
få större frihet att planera och lägga upp 
kursinnehåll beskriver Mia som de största 
fördelarna med att ha eget företag.

– Bland det svåraste är att hitta en balans 
i hur mycket man ska vara tjänstledig. 
Lägger man för lite tid på företaget blir 
det inte tillräckligt för att det ska kunna 
växa och generera mer jobb. 

Hennes tips till andra som fungerar på 
att starta eget är att tro på sin egen idé.

– Våga! Det är det viktigaste.

Karin Sjögren

Emilia Asplund och Mia Bäcklin driver tillsammans röstföretaget Asplund och Bäcklin. 
FOTO: SOFIA PERSSON.

fortsättning från förra sidan...
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Tips från appexperterna

Bildligt talat
Thomas Ljungblad
Har konstruerat appen  
Ljuda med Boo.
1. I arbetet med dyspraxipatien-
ter började jag längta efter ett 
digitalt verktyg i uttalsträningen, 
och konstaterade samtidigt att 
det fanns få bra och effektiva 
uttalsappar som både kunde 
användas av barnen själva och 
tillsammans med en vuxen. 
2. Det tar mer tid än man tror! 
Om man bortser från förarbete 

med research har det tagit 
ungefär 6 månader från första 
kodraden till första publice-
ringen. Själva konceptet kan 
man nog utveckla själv (skissa 
mycket!), men om man inte 
är grafiker eller kan program-
mera så är det bra att engagera 
dessa kompetenser tidigt. Det 
finns gott om firmor som tar 
apputvecklingsuppdrag. 
3. Jag fick Starta-eget-bidrag. 
Jag har en bakgrund som grafi-
ker och animatör samt kom-
petens inom programmering 
sedan tidigare.

1. Hur fick ni idén till er app/appar? 
2. Vad behöver man tänka på när man ska skapa en app?
3. Har ni fått externt produktionsstöd för apputveckling?

Språka Mera
Jenny Christoffers-
son, Carolina Rydin 
och Anna-Karin 
Arnald
Ligger bakom apparna Färger 
och fordon, Monsterlandet och 
Spökbus.
1. Vi fick idén kring 2011-2012 
när användandet av surfplattor 
tog fart. Vi använde själva iPad 
i behandling och tyckte det var 
svårt att hitta appar som var 
pedagogiska, inte för röriga 
men ändå roliga för barnet och 
som tränade specifika språk-
liga förmågor. Vi säljer även 
traditionellt material i form av 
språkpåsar och insåg att appar 
skulle vara ett bra komplement. 
2. Det allra viktigaste är att ha 

en idé man tror på och som 
fyller ett behov, så börja med 
att undersöka vad som redan 
finns. Det kostar mer pengar 
och tar mer tid än man tror att 
utveckla även enklare appar 
om man inte själv kan program-
mera och illustrera. En funktion 
som verkar enkel kan ta många 
timmar och vara väldigt kost-
sam. Marknadsföring är också 
ett svårt steg, där har vi märkt 
att sociala medier är ett bra 
sätt att sprida sin produkt. 
3. För tre av våra appar har 
vi fått produktionsstöd från 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) och utan 
det hade vi inte kunnat fullfölja 
projekten. Det innebar dock att 
vi behövde uppfylla SPSM:s 
krav på att apparna ska vara 
visuellt tydliga och lugna.

Branja AB 
Anita Söderbaum, 
Britta Eriksson (bild) 
och Petrus Lidén
Har producerat apparna  
Motsatslek och Ljudlek. 
1. Vi har under många år 
pratat om att skapa material 
för språkträning och Britta har 
tidigare producerat bildmate-
rial, så när det började komma 
appar låg det nära till hands 
att börja diskutera olika idéer 
utifrån logopedisk erfarenhet. 
2. Den största utmaningen har 
varit att hitta rätt kompeten-
ser för det man inte kan göra 
själv, i vårt fall för till exempel 
programmering och animatio-
ner. Välj programmerare noga! 
När appen är färdig tillkommer 
löpande korrigeringar och an-

passningar. Vi rekommenderar 
också att man tänker igenom 
vilka enheter/devices som ap-
pen ska kunna användas på. 
3. Vi har fått produktionsstöd 
från SPSM, vilket har varit 
värdefullt eftersom man får 
input från en handläggare på 
myndigheten. 

Allt fler logopeder använder sin expertis för att utveckla olika appar.  
Vi bad några av dem dela med sig av sina bästa lärdomar.
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Oberoende av hur gam-
mal eller ung du är så 
är pension en viktig 
fråga för dig. Det är 
dina pengar det handlar 
om.

Det första du skall göra är att 
aktivera ditt konto på www.
minpension.se. Du behöver din 
e-legitimation för att göra detta 
men det är mödan värt då du 
här kan få en överblick över alla 
delar av din pension. Redskapet 
samlar in dina uppgifter och 
du kan se sammanställningar 
samt göra prognoser på ett 
enkelt sätt. 

Tredelad pyramid
Pensionssystemet avbildas ofta 
med hjälp av en pyramid uppde-
lad på tre nivåer. Basen utgörs 
av den allmänna pensionen där 
även premiepensionen ingår. 
Du tjänar in den allmänna pen-
sionen på inkomster upp till 7,5 
inkomstbasbelopp (cirka 38 400 
kr/ mån). Dessa delar kan du se 
i ditt brandgula pensionsbesked 
från Pensionsmyndigheten. 

Kollektivavtal
Nästa nivå utgörs av tjänste-
pensionen som regleras genom 
kollektivavtal hos arbetsgiva-
ren. Finns inte kollektivavtal 
för detta hos din arbetsgivare 
så saknas denna nivå i ditt pen-
sionsintjänande. De flesta som 
omfattas av kollektivavtalad 

tjänstepension har en premie 
på 4,5 % räknad på pensions-
grundande inkomst hos arbets-
givaren. Kollektivavtalet har 
premier för lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp vilket inte 
den allmänna pensionen har. 

Eget sparande
Toppen består av privat spa-
rande där du själv får fundera 
vilka former du vill använda dig 
av. Du kan inte längre göra skat-
teavdrag för pensionssparande 
då detta avdrag avskaffats. 

En viktig grundregel för ett 
bra pensionsintjänande är att 
hålla sig i heltidsarbete samt 
att ha en god löneutveckling. 
Hela arbetslivet räknas och 
varje krona är viktig i det långa 
perspektivet. Dina pengar för-
valtas och ska förhoppningsvis 
växa och förränta sig fram till 
din pensionering. 

Några val behöver du  
själv göra:
• Premiepensionen innehåller 
ett fondtorg där du måste välja 
hur du vill att dina placeringar 
skall förvaltas. Väljer du inget 
hamnar det i SÅFA . Ska du 
jämföra utvecklingen för dina 
egna valda fonder är det bra 
att titta på SÅFA-s utveck-
ling samt dina fondavgifter. 
Du finner mer information 
hos Pensionsmyndigheten. 

• När det handlar om din tjäns-

tepension väljer du vanligtvis 
mellan en traditionell pensions-
försäkring eller fondplacering. 
Den traditionella beskrivs som 
säker med låg risk men det 
innebär också att det finns en 
begränsad möjlighet för kapi-
talet att växa. Väljer du fonder 
finns det föreslagna fonder 
inom kollektivavtalet vilka är 
prispressade av avtalsparterna. 
Samma fonder är därför dyrare 
om du skulle söka upp dessa som 
privatperson. Arbetar du inom 
kommuner och landsting finner 
du vanligtvis mer information 

hos KPA. Är du privatan-
ställd behöver du ta reda på 
vilket bolag som är aktuellt. 

• Ditt privata sparande behöver 
du själv ta ställning till och en 
bra början är att kontakta din 
bank. Du kan exempelvis öppna 
ett investeringssparkonto eller 
kanske amortera av höga lån. 
Bankerna kan ta fram olika 
lösningar för dig. Glöm inte 
att fråga om vilka skatteregler 
som gäller för just ditt sparande. 

• Du behöver också fundera 
över återbetalningsskyddet. 
Detta kan man se över konti-
nuerligt då det är onödigt att 
betala för något som man inte 
kan använda när ingen anhörig 
finns som förmånstagare.

Åldrande befolkning
Pensionssystemet står inför 
stora utmaningar när det gäller 
att upprätthålla pensionsnivåer. 
En åldrande befolkning växer 
och medellivslängden ökar 
för varje år. Det medför att 
pensionen skall räcka i f ler 
år än för 20 år sedan. Detta 
innebär att pensionen slås ut på 
f ler år än tidigare och orsakar 
att pensionerna blir lägre. En 
konsekvens av detta är att de 
som är mitt i yrkeslivet i dag 
ser att de troligtvis måste jobba 
3-4 år längre för att få liknande 
pensionsnivå som en person 
som går i pension vid 65 år 2017. 

Vad du behöver veta om pensionen
Vid eget företagande och tjänstledighet är det extra viktigt att ha koll på sin pension. SRAT:s förhandlare Mattias Torell är vår Indiana Jones i pensionspyramiden.

”Finns inte  
kollektivavtal 
för detta hos din 
arbetsgivare så 
saknas denna 
nivå i ditt pen-
sionsintjänande.”
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Vill en person som är född på 
70-talet gå i pension vid 65 års 
ålder behöver denne planera 
och spara till detta i god tid. 
Detta är orsaken till att ett 
längre yrkesliv ger den största 
positiva effekten när det gäller 
pensionsnivån.

Nära pension
Börjar du närma dig pension 
är det viktigt att du börjar 
planera hur du tänker göra när 
det gäller uttag och arbete. Din 
allmänna pension kan du både 
sätta igång och stänga av vilket 
gör den f lexibel om du exem-
pelvis vill arbeta en period som 
pensionär. Detta har numera 
skattemässigt underlättats. 
Det kan vara skattemässigt 
ogynnsamt att ha full pension 
samt en heltidslön. 

Premiepension
Ett viktigt beslut 

finns när det gäller din premie-
pension. Har du dina pengar 
placerade i fonder behöver 
du besluta om du skall låta 
dem ligga kvar i dessa fonder 
eller om du vill f lytta över 
dem till tryggare former. Har 
du en gång f lyttat dem från 
dina aktiefonder kan du inte 
byta tillbaka senare. 
Detta är viktigt om 
du tänker att du 
vill att peng-
arna skall ha 
möjlighet 
att växa 
även 

under uttagstiden.

Uttagstid viktigt
När det gäller din tjänstepen-
sion är det inte f lexibelt med 
uttaget. Har du väl börjat 
ditt uttag kan du inte stoppa 
det. Det är därför du måste 

tänka på hur du tänker ta 
ut dessa pengar, 5 år, 10 år 

eller livslångt. Tar du 
ut pengarna på kort 

tid får du under 
dessa år en högre 

pension men 
när uttags-

tiden är

 

slut har du endast din allmänna 
pension att leva på.

Olika regler
Det privata pensionssparandet 
har vanligtvis också uttagsreg-
ler. En vanlig regel är att man 
inte kan stoppa utbetalningar 
när man väl påbörjat utbetal-
ningsplanen. Kontrollera hur 
det ser ut för dig.

Ordning och reda
Med detta vill jag påvisa att 
pensionsfrågan är ett livslångt 
projekt som du behöver vara 
medveten om. Genom mindre 
kontinuerliga insatser kan du 
skapa ordning och reda kring 
din pensionsbild. Glöm inte att 
prognoser är just prognoser. Ju 
längre det är till pensionsda-

tumet desto osäkrare blir 
prognosen. 

Mattias Torell 

Vad du behöver veta om pensionen

• Alla 
placeringar har 

avgifter. Dessa kan 
äta upp mycket av ditt 

kapital om det inte växer. Ofta 
motiverar bolagen höga avgifter 

med möjligheten till högre avkastning. 
Men! Glöm inte att det också betyder högre 

risker. Du kan jämföra avgifter på Pensionsmyn-
dighetens hemsida.

• Det finns många som är ute efter att förvalta dina pengar 
och som kontaktar dig via telefxson eller brev med olika erbju-

danden om bättre utveckling och trygghet. Var uppmärksam så du 
inte sedan sitter med två förvaltare och ännu fler avgifter.

• Tänk på att det får stora konsekvenser för pensionen om du väljer att inte 
arbeta under längre perioder, det vill säga att du inte har intjänande. Att vara hemma 

med barn eller arbeta deltid utan penning märks i slutändan. Den person som arbetar i 
relationen kan överlåta Premiepension till den som stannar hemma för att kompensera detta. 

Dock kompenserar inte detta den totala förlusten. Vill ni göra detta kontaktar ni Pensionsmyndig-
heten. Att komma ut sent i arbetslivet får liknande effekt.

• Undvik längre anställningar där du inte har tjänstepension eller någon lösning för detta. Finns inte 
kollektivavtal kan arbetsgivaren ha andra lösningar. Vid sådana situationer är det viktigt att fråga vad som händer 

med intjänandet om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Det är svårt att kompensera lönemässigt för avsaknaden av 
kollektivavtal.

Vid eget företagande och tjänstledighet är det extra viktigt att ha koll på sin pension. SRAT:s förhandlare Mattias Torell är vår Indiana Jones i pensionspyramiden.
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Susanna Whitling ville under-
söka hur snabbt personer med 
röstbesvär fick nog av hög röst-
belastning. 
Problemet visade sig dock vara 
ett annat. 
De kände aldrig att det tog stopp.

– ”Du avbryter när du känner ett starkt 
obehag i halsen” var min instruktion, 
berättar Susanna Whitling.

Till sitt doktorandprojekt vid Lunds 
universitet hade hon utvecklat ett röst-
belastningstest. En text lästes med stark 
stämma i en 85 dB ljudmatta av inspelade 
röster som störde. Kontrollgruppen, med 
normal röstfunktion, tyckte uppgiften var 
uttröttande. Men i gruppen med funktio-
nell dysfoni kämpade sig i stort sett alla 
igenom uppgiften fram till maxtiden: 30 
minuter.

– Då förstod jag vidden av vad personer 
med funktionell dysfoni är vana vid att 
stå ut med.

Olika belastningsgräns
En hälsosam röst är med andra ord en 
röst som säger ifrån. Något Susanna vill 
undersöka vidare i kommande forsknings-
projekt är varför personer med funktionell 
dysfoni kunde fortsätta driva på sin röst.

– Beror det på att man inte lyssnar när 
kroppen säger till – eller säger det sensoriska 
feedbacksystemet helt enkelt inte ifrån? 
Det finns mycket att undersöka vidare 
vad gäller kopplingen mellan motorisk 
och sensorisk feedback, säger Susanna.

Återhämtningstider
Förutom att titta på den kortsiktiga röst-
belastningen – hur mycket som blev för 
mycket ansträngning, undersökte Susanna 

bland annat hur lång tid kroppen behövde 
för att återhämta sig efter belastningen.

– Direkt efter uppgiften hade personer 
med funktionell dysfoni störst besvär och 
återhämtade sig inte inom två timmar. 
Däremot hade både personer med röst-
besvär och kontrollgrupperna återhämtat 
sig efter 20 timmar.

Röstråd efter operation
Susanna närmade sig även frågan om 
återhämtning i en annan delstudie. Med 
kort- och långsiktiga uppföljningar un-
dersöktes hur resultat efter en operation 
av godartade förändringar på stämbanden 
påverkades av olika röstråd. Hälften av 
patienterna fick rådet att under veckan 
efter operationen använda en mjuk, f lödig 
röst. Andra hälften skulle försöka undvika 
röstanvändning helt i 7 dagar. Den faktiska 
röstanvändningen registrerades genom att 
personerna fick bära en Voxlog och skriva 
röstdagbok.

– Vi kunde i den långsiktiga uppfölj-
ningen inte se någon skillnad mellan 
gruppernas läkning, säger Susanna.

Socialt betungande
Däremot hade de som fått order om att vara 
helt tysta i praktiken svårt att följa rådet.

– Eftersom det är både socialt och psy-
kiskt betungande att inte få använda sin 

SOFIA Holmqvist-Jämsén lade fram sin 
avhandling, The role of stress in vocal sym-
toms: a biologically informed perspective i 
juni i år. Hon undersökte sambandet mellan 
stress och röstsymptom, dels bland lågsta-
dielärare och dels i ett stort populationsba-
serat urval, där deltagarna också fick lämna 
salivprov för hormon- och DNA-analys. 

Hög självupplevd stress hängde ihop 
med större förekomst av röstsymptom, lik-
som hög nivå av kortisol. Avhandlingen bi-
drar även till ny kunskap om associationen 
mellan röstsymtom och genetisk variation i 
receptorgener relaterade till stress.

Åbo Akademi bedriver Finlands enda 
svenskspråkiga logopedutbildning (sedan 

2005) och Sofia 
är den första 
logopedidoktorn 
därifrån. 

Röstvila inte längre 
den bästa medicinen

Doktor Susanna Whitling
FOTO: NELLIE WAITE

Sofia Holmqvist-
Jämsén

FOTO: ÅKO AKADEMI

Röst och stress undersöks av Åbos första doktor i logopedi



Logopeden 3 | 2017         17

röst 

röst under en längre tid behöver rutiner 
efter denna typ av operationer ses över.

Forskning och klinik
Susanna brinner för klinisk forskning och 
just studier med praktiska tillämpnings-
möjligheter.

– Det är märkligt att försöka hålla isär 
forskning och klinisk praxis. De metoder 
jag utvecklat, som röstbelastningstestet, 

har jag därför utformat på ett sätt som 
ska göra det möjligt att faktiskt använda 
testet på logopedmottagningen.

Många plan samtidigt
Men med verklighetsförankrade studier 
följer att man måste ha koll på fler aspekter.

– Det är tidsödande. Man måste orka 
titta på många plan samtidigt - allt från 
neurologi, till psykologi och idrottsmedi-

cin. Men logopedins tvärvetenskaplighet 
är vad som gör den så inspirerande.

Karin Sjögren

Susanna Whitlings avhandling Vocal Loading 
and Recovery finns att läsa i sin helhet på 
Lunds Universitets forskningsportal.

Susanna Whitling under doktorspromotionen den 2 juni 2017. Promotor, professor Stefan Hansson, delar ut insignierna. Disputationen 
ägde rum 2 december 2016.

FOTO: KENNET RUONA 

Mer finsk röstforskning

I september disputerar Greta Wistbacka, 
även hon vid Åbo Akademi, på en avhand-
ling med titeln ”Oral pressure and flow 
feedback components in semi-occluded 
vocal tract exercises”, där Wistbacka har 
undersökt tre olika varianter av rörfonation.

Finska doktorsavhandlingar finns på 
www.doria.fi FOTO: FREEIMAGES.COM
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Timbalkonsistens vid  
tugg- och sväljsvårigheter
Fyra olika rätter, komponerade utifrån goda  
smaker, tilltalande utseende, bra näringsinnehåll  
och variation. 

• Timbalerna har mjuk, slät omelettliknande  
konsistens, god smak och aptitligt utseende.

• Ca 565 kcal och 23 g protein/portion. 
• Rikligt med sås ingår i rätterna. 

Upplev skillnaden

GoVital

GoVital Enportionsrätter går att beställa via 
ICA-butiker, MatHem.se, COOP och grossist. 

Kontakta oss på 020-88 61 00, specialfoods@se.findus.com eller  
besök oss på specialfoods.se för mer information om GoVital.

Enportionsrätter
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auskultationen

VAR ARBETAR DU?
– Jag arbetar som kom-
munlogoped i Storuman. 

VILKEN ÄR DIN HUVUD-
SAKLIGA PATIENTGRUPP?
– Jag har inte patienter 
utan jobbar i stor utsträck-
ning mot pedagoger. 
Ungefär 50 % av tjänsten 
är inriktad på förskola och 
då träffar jag pedagoger 

utifrån deras frågeställ-
ningar eller utifrån egna 
barnobservationer. 
– Jag försöker få TAKK 
och bildstöd att bli en del 
av förskolans vardag och 
jag översätter landstingslo-
gopedernas bedömningar 
till pedagogisk verkstad i 
enlighet med förskolans 
läroplan. 
– Resten av tiden delas 

mellan en F-3-skola och 
ett kommunövergripande 
uppdrag. 
– På skolan försöker jag 
utveckla arbetet med 
bildstöd i undervisningen 
men träffar också elever för 
kartläggning utifrån peda-
gogiskt behov. 
– Det kommunövergri-
pande uppdraget är relativt 
nytt och något som jag 
själv har velat få till stånd, 
eftersom jag är kommu-
nens enda logoped och 
därmed kan bidra med unik 
kompetens. Tanken är att 
alla skolor och förskolor 
ska kunna konsultera mig 
vid behov.

HUR MYCKET BEHAND-
LING HAR DU I SNITT PER 
DAG? 
– Arbetsdagarna består av 
handledning till pedagoger, 
materialtillverkning, försko-
leobservationer eller föräld-
rasamtal tillsammans med 
pedagog. Jag jobbar inte 
med behandling i dagslä-
get, men i mitt skoluppdrag 
kommer jag eventuellt 
att jobba med individu-
ella insatser för elever där 
språksvårigheterna är ett 
hinder för lärandet. 

VAD ANVÄNDER DU FÖR 
MATERIAL?
– In print är en guld-
gruva som jag använder 
till mycket. Det blir mycket 

egentillverkade informa-
tionsmaterial, språkpyrami-
den och teckenappar. Jag 
fick också ärva en talpe-
dagogs kontor, inklusive 
rariteter som s-indikator 
och nasalindikator. Jag har 
inte klarat av att slänga 
dem än!

VILKA ÄR DINA KOLLE-
GOR? 
– Förskollärare, special-
lärare och specialpedago-
ger. Jag måste tillstå att jag 
saknar mina logopedkol-
legor, att ha någon som 
pratar samma språk. Nu 
försöker jag lära mig för-
skolans och skolans språk 
och det är inte alltid lätt. 

VEM INSPIRERAR DIG I 
DIN YRKESROLL? 
– Jag är så tacksam över 
att jag under mina år i 
Sundsvall fick arbeta med 
Katarina Nygren, erfaren 
kommunlogoped. Hon 
har lärt mig mycket och 
inspirerar mig nu när jag 
försöker bygga upp min 
nya tjänst även om det blir 
en del skillnader för mig i 
en liten glesbygdskommun. 
– Barnen man möter är för-
stås också en inspiration!

Signe Tonér

Under ”Auskultationen” får en logoped berätta om sin vardag på jobbet. 
Mia Kristoffersson är Storumans första kommunlogoped. 

Mia Kristoffersson
FOTO: PRIVAT

 ”Jag fick ärva en talpedagogs kontor,  
inklusive rariteter som s-indikator”
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Utbildningsdag 
inom dysfagi
2016-11-17 anordnade Nestlé 
Health Science en utbildnings-
dag inom dysfagi för sjukvårds-
personal. Här följer ett referat 
från utbildningsdagen.

Margareta Bülow, leg logoped, med dr, 
Vårdområde, Bild och Funktion, Skånes 
universitetssjukhus, SUS, Malmö, in-
ledde dagen med att berätta om vikten 
att identifiera dysfagi och aspiration ur 
ett logopediskt perspektiv. Margareta 
uppmanar till multidisciplinär samverkan 
för att lättare kunna bedöma om en person 
har dysfagi och kartlägga dess orsaker. 
Samarbete mellan exempelvis logoped, 
omvårdnadspersonal, dietist, tandvårds-
personal, arbetsterapeut, fysioterapeut och 
kurator är därför viktigt.

Fyra grundprinciper
Det finns fyra principer för sväljnings-
problem:
- Anatomiska avvikelser – patofysiologi 
(till exempel oral dysfunktion, tandstatus)
- Förlamningar i munhåla och svalg (till 
exempel muskelsjukdom)
- Koordinationsstörningar (till exempel 
diffusa hjärnsjukdomar)
- Smärtsam sväljning (till exempel strål-
behandling)

Sväljningssvårigheter är också vanligt 
förekommande hos den äldre befolkningen, 
då det ofta är associerat med sjukdom och 
allmän svaghet. Problemen kan finnas i 
munnen, svalget, matstrupen eller som 
en biverkan av pågående behandling. 
Sittställningen och hur måltiden intas, 
liksom motorik och neglect (synfältsin-
skränkning) kan också spela in. 

Skräddarsydd behandling
För att kunna identifiera sväljningens 
fysiologi är det viktigt att skaffa sig så 
mycket information som möjligt för att 
kunna skräddarsy en behandling till 
varje enskild patient. Utifrån den aktuella 
dysfunktionen gäller det att hitta en in-
dividuellt anpassad behandling som leder 
till säker och effektiv sväljning, vilket 
för många kan resultera i en förbättrad 
livskvalitet. 

Olika felsväljningar
Orsakerna till aspiration, det vill säga när 
mat eller dryck hamnar i luftstrupen istället 
för matstrupen, är många. Den vanligaste 
orsaken är stroke. Men även ålder (äldre 
sväljer mer sällan under natten), nedsatt 
immunförsvar, munhålestatus (tänder och 
minskat saliv), medicinering (sömnmedel, 
muskelavslappnande medel) et c kan or-
saka sväljningsproblem. Aspiration följs 
vanligtvis av kraftiga hostningar. Den som 
ofta sväljer fel kan få utebliven hostref lex 
och riskerar tyst aspiration. Detta kan 
vara ett livshotande tillstånd eftersom det 
kan medföra allvarliga kvävningsanfall. 
Tyst aspiration, kan vara lätt att missa vid 
klinisk sväljningstest, därför behövs ofta 
en instrumentell undersökning genomföras 
till exempel sväljningsröntgen. Vid en 
sådan undersökning kan man analysera 
orsaken till aspirationen. För att förhindra 
att aspiration utvecklas till lunginflam-
mation kan en förhöjd huvudposition 
under natten, god munhygien och god 
tandstatus vara till hjälp.   

Sväljningsproblem kan ge rosslig röst 
som ger påverkan på andningen. Då 
kan musklerna som finns i svalget vara 

försvagade och det kan ligga mat- eller 
dryckesrester kvar där. Vid inandning finns 
risk för att resterna dras ned i luftvägarna 
vilket kan innebära en fara för kvävning.

Livskvalitet påverkas
Eftersom maten är en viktig del av vårt 
sociala liv kan dysfagi påverka individens 
sociala liv och livskvalitet negativt. Många 
väljer att äta ensamma då det kan vara 
obehagligt att inta en måltid i sällskap 
med andra. En person som har psykogen 
dysfagi, det vill säga sväljningsskräck, 
behöver ofta KBT-behandling i kombina-
tion med logopedisk träning. 

Margareta arbetar med TVSS – tera-
peutisk sväljningsröntgen – ett värdefullt 
verktyg för dysfagilogopeden när det gäller 
att ta ställning till behandling. TVSS-
undersökningen är enkel att genomföra 
och kartlägger oral och faryngeal sväljning, 
provar lämplig kostkonsistens, testar lämp-
lig sväljningsteknik och ger ett utlåtande 
där den aktuella sväljningsdysfunktionen 
beskrivs i detalj med terapiförslag. 

Näringsinnehåll
Gerd Faxén Irving, leg. dietist, docent kli-
nisk geriatrik/NVS/Karolinska Institutet, 
föreläste om dysfagi samt andra ätrelaterade 
svårigheter vid stroke, Parkinsons sjukdom 
och demens med fokus på mat och näring.

Strokepatienten kan drabbas av funk-
tionsstörningar i muskler i ansikte, mun, 
svalg och matstrupe, nedsatt syn, lukt 
och smak, nedsatt förmåga att uppleva 
temperatur och känsel i munnen, nedsatt 
mental kapacitet samt orkeslöshet. 

Den som lider av Parkinsons sjukdom 
kan bland annat ha drabbas av stelhet i  

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN NESTLÉ HEALTH SCINECE
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käkmuskulaturen och förändrade tung-
rörelser, minskad motilitet i matstrupen, 
förlängd passagetid i tjocktarmen, minskad 
rörelseförmåga i svalget och störd sväljre-
f lex, men även svårigheter att identifiera 
och upptäcka dofter. 

Demens och smak
Personer med demenssjukdom har också 
ett försämrat smak- och luktsinne. Tidigt i 
sjukdomen kan svårigheter att fatta beslut 
om vad de ska äta, nedsatt initiativförmåga 
att handla och laga mat leda till ett minskat 
matintag och viktnedgång. I sent skede av 
sjukdomen förekommer även matvägran. 
Hos personer med Alzheimer’s sjukdom 
försämras luktsinnet i ett tidigt skede 
vilket påverkar matintaget negativt ef-
tersom luktsinnet står för en stor del av 
smaken och matupplevelsen. 

Åldrande, sjukdom, inaktivitet och svält 
är de främsta orsakerna till sarkopeni - för-
lust av muskelmassa och muskelstyrka. Det 
kan i sin tur medföra nedsatt hostförmåga 
och det är därför viktigt att träna svälj- och 
tuggförmågan i huvud-hals-muskulaturen. 
Idag pågår studier med sväljträning. Det 
är viktigt att anpassa kostens konsistens 
till sväljfunktion, att göra upprepade 
bedömnigar av sväljfunktionen och att 
när det är möjligt använda en kostkonsis-
tens som innebär bearbetning i munnen 
som stimulerar saliv och bidrar till ökad 
smakupplevelse. 

Gerd underströk vikten av att arbeta 
nära fysioterapeuter, tandvårdsspecialister 
och samarbetet mellan olika team inom 
sjukvården.

Detaljer ger matglädje
Kocken och matkreatören Roy Blad från 
Måltidsglädje.se berättade om hur han 
arbetar med form och färg av konsistensan-
passad mat för att skapa måltidsglädje för 
personer med svälj- och tuggsvårigheter. 
Mycket mat görs i en patéliknande kon-
sistens med hjälp av grädde och ägg och 
smaksätts med exempelvis fondblandningar 
och kryddor. Patékonsistensen är särskilt 
viktig för dementa. När patén är kall kan 
den brytas i bitar och patienten kan hålla 
i sin mat eftersom de kan ha problem med 
bestick. Roy arbetar mycket med de små 
detaljerna, som att t.ex. pensla på dressing 

på ”laxen” så att det ser ut som att skinnet 
glänser. Köttbullarna steks lätt i vanligt 
smör, kasslern får en rökig doft och smak 
av rökessens och julskinkan målas på ytan 
för att se härligt krispig ut.

Eftersom mat har en så viktig social 
betydelse är det viktigt att den ser ut som 
riktig och vanlig mat. Då så kan patien-
terna känna sig som vanligt och få bättre 
självförtroende och självkänsla. 

Tydliga konsistenser
Avslutningsvis berättade Petra Marti-
kainen, leg. logoped på Norra Älvsborgs 
Länssjukhus, om IDDSI, International 
Dysphagia Diet Standardisation Initiaitive, 

en standardisering av konsistensanpass-
ning för att främja patientsäkerheten. 
Standarden verkar för användning av 
samma beskrivningar, mätmetoder och 
terminologi vad gäller mat och dryck. 
Felaktig tolkning av olika konsistenstermer 
kan nämligen leda till att svårigheter för 
patienten att svälja, penetration/aspiration 
eller mycket rester i svalget, nedsatt oralt 
intag eller nedsatt vätskeintag med mera.

Bakom IDDSI står en tvärdisciplinär 
internationell grupp bestående av dietister, 
omvårdnadspersonal, läkare, logopeder 
och kostekonomer. 

Sofia Sundén

DYSFAGIPATIENTER  
FÅ I SIG 

VÄTSKA

Hjälp dina

www.nestlehealthscience.seFör hälso- och sjukvårdspersonal

   �För�recept�och�tips,�kontakta�din�produktspecialist�
eller�ring�kundtjänst�på 020-78 00 20

1
Botella Trelis JJ and Ferrero Lopez MI. Nutr Hosp. 2002;17(3):168-74.

2Leonard et al. Academy of Nutrition and Dietetics. April 2014.
3
Rofes et al. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39: 1169–1179

Säker
ThickenUp Clear är amylasresistent, förtjockar 
omedelbart och behåller konsistensen i munhålan 
och genom hela sväljprocessen.

I kliniska studier  
ThickenUp Clear:

 Reducerar aspirationsrisk2

  Ökar sväljsäkerheten  
i munhålan3

Enkel
   ThickenUp Clear påverkar inte livsmedels 

utseende eller smak och  förblir klart. 

Individer�med�dysfagi�löper�hög�
risk�för�dehydrering,�drabbar�
upp�till�39%1 

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN NESTLÉ HEALTH SCINECE
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Piteå inspirerar till 
kommunlogopedi
Projekt med mål att förbättra 
måluppfyllelsen för elever med 
grav språkstörning ledde till 
nyinrättade logopedtjänster 
inom såväl central elevhälsa 

som i förskolan. Vi pratade med 
Piteålogopederna Mia Lindgren 
Öman och Lovisa Asker för att 
ta reda på hur tjänsterna tillkom 
och hur de arbetar.

I Piteå kommun pågick tidigare ett fem 
månader långt statsbidragsfinansierat 
projekt inom den centrala elevhälsan. 
Projektet syftade till att identifiera elever 
med grav språkstörning och rikta insatser 

NY på jobbet? Många logopeder börjar 
sin första tjänst så här vid terminsstart. 
Kanske har du blivit anställd som den första 
logopeden någonsin på en skola eller i en 
central elevhälsa och har inga logopedkol-
legor på plats? 

TA del av all kunskap som finns samlad på 

Logopedforum och tipsa din arbetsgivare 
om Slofs "Juridik för logopeder" som finns 
på förbundets hemsida. 

HAR du frågor som gäller anställningsför-
hållanden, kontakta våra förhandlare på 
SRAT. 

Nordisk logopedichatt

INTERNATIONELLT finns en livaktig 
logopedichatt med kliniker och forskare, 
#wespeechies. Under sommaren har 
grunden lagts för en nordisk motsvarighet, 
#logopedichat, så håll utkik på Twitter efter 
den första uppvärmningschatten, där du får 
tillfälle att lära dig hur Twitter fungerar (och 
skaffa ett konto om du inte redan har ett)!  

I stället för att fokusera på en enskild skola arbetar logopeder inom central elevhälsa mot flera skolområden samtidigt. Stort fokus 
läggs på fortbildning av lärare och specialpedagoger.

FOTO: FREEIMAGES

Juridisk vägledning för dig som är ny på jobbet



Logopeden 3 | 2017         23

mot dessa för att förbättra måluppfyllelsen 
och inledningsvis sökte man en special-
pedagog. Logoped Mia Lindgren Öman, 
med erfarenhet från både i tal- och språk-
klasser och barn- och ungdomshabilitering, 
kontaktade kommunen och föreslog att 
en logoped skulle passa bra för uppdra-
get. Detta gjorde att kommunen återtog 
specialpedagogutlysningen och bestämde 
sig för att rekrytera en logoped istället.

Centralt uppdrag
När Mia fick projektanställningen rekom-
menderade hon att uppdraget skulle ligga 
på central nivå, istället för på ett enskilt 
skolområde som man hade tänkt från 
början. Mia fick ganska fria tyglar kring 
ramarna för och innehållet i uppdraget och 
identifierade snabbt ett fortbildningsbehov, 
som framför allt fokuserades på kompe-
tenshöjande insatser kring språkstörning 
gentemot specialpedagoger.

Möjligheter och utmaningar
Huvudfokus under projekttiden har varit 
indirekta insatser via pedagoger, men 
det har även funnits möjlighet att göra 
klassrumsobservationer och att i fåtalet 
fall ha individuell kontakt med elever. 
Upplägget har varierat mycket, men ett 
önskemål är att få möjlighet att fortbilda 
och jobba mer direkt med undervisande 
pedagoger. 

– Ofta finns det mycket god vilja från 
lärarna, men samtidigt en känsla av att 
sakna verktyg eller tid att omsätta kunskap 
till faktiska insatser. Jag som logoped skulle 
behöva möjlighet arbeta mer tillsammans 
med lärarna, där man kan konkretisera 
hur en optimerad undervisningssituation 

ser ut och där vi sedan kan diskutera vad 
som är görbart.

Mia hoppas också på en utökning av det 
tvärprofessionella arbetet inom elevhälsan.

Ringar på vattnet
I perioden mellan skolprojektet och den 
fasta anställningen arbetade Mia i ett 
förskoleprojekt under läsåret 2016-2017. 
Arbetet innebar både direkta insatser, 
framför allt på gruppnivå, och fortbild-
ning till förskolepersonal, bland annat 
med målet att stötta pedagoger i att förstå 
varför vissa situationer blir utmanande för 
barn med språkliga svårigheter.

Förskoleprojektet får en fortsättning 
genom att logoped Lovisa Asker har an-
ställts som logoped i två förskoleområden 

med fokus på att handleda pedagoger kring 
barns språkutveckling och att vara med och 
bygga upp kommunikativa miljöer. Lovisa 
har själv formulerat sin arbetsbeskrivning 
som cheferna sedan har godkänt.

– Jag har upplevt det relativt lätt att forma 
tjänsten eftersom jag håller mig utanför 
hälso- och sjukvårdens uppdrag, säger Lovisa.

Över länsgränsen
I Norrbotten är antalet kommunanställda 
logopeder relativt litet, så Mia, Lovisa och 
övriga kommunlogopeder i länet deltar i 
kommunlogopedträffar i Västerbotten, 
där det vid det här laget finns nästan 20 
kommunlogopeder.

Signe Tonér

Lovisa Asker
FOTO: PRIVAT

Mia Lindgren Öman
FOTO: PRIVAT

Fler logopeder än någonsin
I Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal framkommer att det har utfärdats drygt 2700 svenska 
logopedlegitimationer totalt (15 augusti 2017). Nästan 2300 av 
dessa tillhör personer i yrkesverksam ålder. 

GRAFIKEN här intill visar åldersfördelningen inom logopedkå-
ren.

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

Djup hjärnstimulering varken 
förbättrar eller försämrar  
sväljningen hos patienter med 
Parkinsons. Det visar Stina 
Sundstedts avhandling vid 
Umeå universitet.

 
Försämring av sväljningsförmågan  
drabbar fyra av fem personer med Par-
kinsons sjukdom. Behandlingsformen 
djup hjärnstimulering, DBS, har visat sig 
framgångsrik på olika rörelsesymptom 
kopplade till sjukdomen. 

–  Effekten av djup hjärnstimulering på 
sväljningsfunktionen var dock inte lika 
väl undersökt, säger Stina Sundstedt och 
lägger till: 

– En studie hade visat en förbättring 
av sväljningsförmågan, medan fallstudier 
vittnade om försämrad funktion efter 
stimuleringen.

Ingen försämring
Stina Sundstedts studie gällde djup 
hjärnstimulering i subthalamuskärnan 
och kaudala zona incerta. Resultaten 
visade att sväljningen varken blev bättre 
eller sämre.

Gruppen som fått stimulering i sub-
thalamuskärnan visade en förbättring i 
självskattningsformulären efter behand-

lingen, även om ingen skillnad märktes i 
den orofaryngeala sväljningen vid FUS.

– Det första jag kom att tänka på var 
placebo. Det finns också en faktor att 
patienter vill vara till lags, säger Stina.

Hon påpekar att det också kan ha skett 
en förbättring i delar av sväljningen som 

inte fångades i den instrumentella be-
dömningen.

– Studien visade att förmågan att använda 
bestick förbättrades. 

Kanske förbättrades den preorala och 
den orala sväljningen, vilket inte regist-
rerades vid FUS.

Formulär som rutin
För att ringa in upplevda förändringar i 
sväljningen rekommenderar hon att själv-
skattningsformulär används som rutin i 
den kliniska vardagen.

–Någonting jag vill uppmuntra till är 
att använda den svenska översättningen 
av självkattningsformuläret SWAL-QOL. 
Det var ett väldigt bra verktyg i mötet med 
patientgruppen.

Stina beskriver att det händer mycket 
inom DBS-området.

– Det kan dock vara svårt att jämföra 
studier än så länge, eftersom det finns 
många olika inställningar och områden 
som kan stimuleras.

KARIN SJÖGREN

Stina Sundstedts avhandling Swallowing 
function in patients with Parkinson’s disease and 
Deep Brain Stimulation hittas i sin helhet på 
Umeå universitets publikationsportal. 

Djup hjärnstimulering utan effekt på dysfagi

www.letsip.com

Träning för 
ätande, dryck 

och tal

ANNONS

Stina Sundstedt är i dag kliniskt verksam 
som logoped i Jakobstad, Finland. 

FOTO: PRIVAT


