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ledare

U nder hösten har jag deltagit i möten och diskussioner som handlat om lo-
gopedutbildningen och nyutexaminerade logopeder. Det som återkommer 
i diskussionerna är bland annat frågor kring om studenterna är tillräckligt 

rustade för arbetslivet när de lämnar utbildningen. En aspekt av detta är vad det 
innebär att vara arbetstagare.

Arbetsrättslagstiftningen styr rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och ar-
betstagare. Men vems ansvar är det att informera om vad som gäller? Hur explicit 
är informationen om vad som är vad och varför saker görs som de görs? Ser detta 

likadant ut oavsett var på arbetsmarknaden 
man hamnar? Att det här inte är enkelt 
märks tydligt i både diskussioner och frågor 
till förbundet. 

Arbetsgivaren har långtgående ansvar för 
det här. Det är arbetsgivarens ansvar att 
leda och fördela arbetet. I detta ligger också 
att förse de anställda med de verktyg de 
behöver för att kunna utföra sitt arbete. 
Ganska ofta är kunskap verktyget som 
behövs. 

Så, vilka rutiner finns för introduktion av nyanställda på din arbetsplats? Fungerar 
systemet, eller blir det problem varje gång det börjar en ny kollega hos er? Det här 
behöver diskuteras på varje enskild arbetsplats. 

Du som just blivit erbjuden ett arbete: Har du koll på vad som gäller i anställning-
en du precis tänker ta? Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen? Om inte: Hur 
regleras till exempel arbetstid och pensionsinbetalningar? Är du osäker, ta kontakt 
med lokalfacklig på arbetsplatsen eller förhandlare på SRAT. Men gör det innan 
du skriver på anställningsavtalet!

Börjar du närma dig utbildningens slut? 
Håll utkik efter våra informationsträffar. 
Våra förhandlare på SRAT besöker alla 
logopedutbildningar årligen för att hjälpa 
till att rusta er för arbetslivet. 

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

”Var slutar det  
arbetsrätts-
liga och var tar 
tradition på 
arbetsplatsen 
över?”
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storlek produktannons
1/1-sida  10 800:- 
1/2-sida  7 300:-
1/4-sida  5 100:-
1/8-sida  4 300:-

WEBBANNONSER:
(3 veckor för produktannonser, plats-
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4 Kliniska riktlinjer klara
 Efter att landets dyslexilogopeder 

fått tycka till är nu äntligen de 
nationella riktlinjerna för läs- och 
skrivutredningar färdigställda. 

6 Facklig avgift sänks
 Halvtidsanställda, egenföreta-

gande och arbetsfria logopeder får 
sänkt avgift till Svenska Logoped- 
förbundet efter årsskiftet.

9 Fler under paraplyt
 Lokalföreningar inom Svenska  

Logopedförbundet (Slof) har 
startat i Västra Götaland och i 
Gävleborg. Vi får också en rapport 
från lokalföreningarnas senaste 
ordförandeforum i Stockholm.

 
11 Apptips för inspiration 

Skoldatateket i Lund delar med sig 
av sina bästa tips på nya appar som 
tränar barns språkförmåga.

12

9

19

12 Koll på kollektivavtal
 Många privata logopedbyråer har 

kollektivavtal, men långt från alla. 
Vad gör det för skillnad egentligen? 

16 Röstproblem i yrket 
 Annika Szabo Portela har i sin av-

handling undersökt röstbelastning 
på jobb och fritid hos kvinnor med 
och utan röstproblem. 

19 Nationell sväljbedömning
 Ett sprillans nytt nationellt nätverk 

för dysfagilogopeder har skapats. 
Gruppen ska arbeta för ett bra och 
jämlikt omhändetagande landet 
över.

INNEHÅLL # 4 | 2017

FRAMSIDA, ILLUSTRATION:  KARIN SJÖGREN

Signe Tonér Karin Sjögren

Redaktör  Redaktör

K ollektivavtal är en kärn-
facklig fråga, som det är 
extra viktigt att hålla koll på 

som privatanställd. Vad innebär det 
egentligen och vad kan du tjäna på 
att din arbetsgivare har ingått kol-
lektivavtal? Det kan du läsa mer om i 
detta nummer av Logopeden. 

Slof är också stolta över att kunna 
presentera nationella kliniska 
riktlinjer inom ännu ett logopediskt 
område: läs- och skrivutredningar. 
Det är det andra område som får 
kliniska riktlinjer för logopeder, efter 
stamning. Men sannolikt inte det 
sista. Nätverken för dyskalkyli och 
dysfagi planerar att påbörja liknande 
konsensusarbeten. Arbetet för jämlik 
vård fortsätter.

På tal om jämlikhet: Den 6 mars 
2018 är det dags att sprida kunskap 
om AKK i samband med Europeiska 
logopedidagen. Vi hoppas på minst 
lika många lokala aktiviteter som 
förra året, och ser fram emot inspi-
rerande bidrag till nästa nummer 
av Logopeden. Använd tidningen 
för att dela med er av goda exempel 
och utvecklingsprojekt om AKK-
området.

Tills dess: God jul och gott nytt år!

Efterlyses: 
AKK-eldsjälar
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Svenska Logoped- 
förbundet (Slof) har 
nu publicerat  
dokumentet ”Kliniska 
riktlinjer för logope-
disk utredning av läs- 
och skrivsvårigheter”. 

En grupp engagerade och 
erfarna logopeder startade 
riktlinjearbetet 2015 med syftet 
att bidra till likvärdiga utred-
ningar och en enhetlig defi-
nition av begreppet dyslexi. 

Påvisa omfattningen
– En förhoppning är att rikt-
linjerna ska visa vårdbeställare 
i hela landet hur omfattande 
en utredning behöver vara för 
att vara till så stor hjälp som 
möjligt för den som utreds. Vi 
hoppas också att riktlinjerna 
ska vara till stor hjälp för ny-
blivna logopeder, säger Carina 
Aronsson, projektledare för 
riktlinjearbetet och verksam-
hetschef på Logopedbyrån 
Dynamica, Stockholm. 

Remiss på forumet
Riktlinjerna har granskats av 

en referensgrupp. Logoped-
utbildningarna och logoped-
chefer har också fått möjlighet 
att ge synpunkter. Dessutom 
lades riktlinjedokumentet 
ut i en remissversion bland 
annat på Logopedforum för 
att alla kliniskt verksamma 
dyslexilogopeder skulle ha 
möjlighet att ge återkoppling.

Vanligaste frågorna 
– Vi har sammanfattat de 
vanligaste frågorna och har 
skrivit ett allmänt svar som 
vi bifogade riktlinjerna. Det 
vill vi gärna uppmuntra alla att 

läsa. Många efterfrågade ännu 
tydligare riktlinjer gällande 
specifika tester och utlåtan-
deförslag. Där drog vi dock 
en gräns, både av tidsmässiga 
skäl, men också för att våra 
uppdrag ser så olika ut, säger 
Carina och lägger till:
– Jag vill passa på att tacka 
alla enskilda logopeder och 
mottagningar som lagt ner 
så mycket arbete på att läsa 
och kommentera. Det ledde 
till stora förbättringar.

Svårt med diskrepans
För vissa områden tog det 
längre tid att nå konsensus.

– Det tog lång tid att komma 
fram till hur vi skulle förhålla 
oss till diskrepansen inom en 
individ rörande avkodnings-
förmågan och andra språkliga 
och icke-språkliga förmågor. 
Vi lade också ner mycket tid 
på att fundera över hur man 
egentligen mäter de olika 
språkliga förmågorna, och 
vilka aspekter som ska vägas 
in för att ta ställning till om 
svårigheterna är så stora att de 
är att betrakta som avvikande 

Färska riktlinjer för läs- och skriv
Ida Rosqvist, skol-
logoped och doktorand 
i logopedi vid Lunds 
universitet, har under 
hösten påbörjat en 
serie blogginlägg på 
Logopedforum om  
evidensbaserad  
språklig intervention. 

Nya inlägg publiceras veckovis 
och Ida Rosqvist hoppas att 
serien ska leda till diskussioner 
inom logopedkåren.

– Språklig intervention vid 
språkstörning är enligt mig 
en av grundbultarna i det  
logopediska yrket. Ändå kände 
jag mig dåligt rustad inför 
detta efter logopedexamen. 
Hur gör jag egentligen? Vad 
ska jag prioritera? Vad säger 
forskningen? Som kliniker kan 
det dessutom ofta vara svårt att 
få tid att hålla sig uppdaterad, 
säger Ida.

Målprioritering
Idas bloggserie har hittills 
behandlat teman som vad 
evidensbaserade beslut innebär, 
vilka vi ger intervention till, 
syftet med interventionen, 
bedömning samt hur vi de-
finierar och prioriterar mål. 
Kommande inlägg ska bland 
annat ta upp hur vi går tillväga 
när vi ger olika typer av språklig 
intervention och vilken kontext 
vi väljer för interventionen. 

– Jag hoppas kunna bidra 
till att skapa en brygga mellan 
forskning och klinik och att 
inspirera fortsatta diskussioner 
kring den här viktiga frågan 
inom logopedkåren, säger Ida. 

Upptäck fler nya
logopedbloggar

Logopederna och dokto-
randerna Karin Myrberg och 
Camilla Olsson har nyligen 
startat bloggen afasiforskning.
com. Med bloggen hoppas 
Karin och Camilla bidra till 
spridning av forskning och 

man riktar sig till logopeder, 
studenter, vårdpersonal, 
personer med afasi och 
anhöriga.  Man erbjuder också 
en plattform för fler logopeder 
inom afasiområdet att berätta 
om sina projekt. 

Bloggarna Camilla och Karin
BILD: AFASIFORSKNINGSBLOGGEN

Carina Aronsson
FOTO: ÅSA ENGSTRÖM
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eller funktionshindrande. 

Många privata
Carina Aronsson tror att 
gruppen gynnades av att den 
bestod av personer som visat 
ett aktivt intresse att vara 
med och som var beredda av 
avsätta tid för arbetet. Hon 
tipsar om att använda någon 
form av digital plattform för 
att underlätta diskussionerna 
i en liknande grupp. I likhet 
med tidigare riktlinjearbete, 
sker det mesta jobbet ideellt, 
även om några arbetsgivare 
ger möjlighet att göra en viss 
del på arbetstid. En majoritet 
av läs- och skrivarbetsgrup-
pens medlemmar var privat-
anställda.

– Det kan dels bero på att 
många logopeder i privat regi 
arbetar med just läs- och 
skrivutredningar, men jag 
vet också att många privata 
verksamheter känner lust 
och ansvar att bidra till lo-
gopedins utveckling, säger 
Carina.

Signe Tonér 

Färska riktlinjer för läs- och skriv
 
 
 

 
 

  

KLINISKA RIKTLINJER FÖR 
LOGOPEDISK UTREDNING AV 
LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 
SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET (Slof) 
1 oktober, 2017 

Referens: 
Slof. (2017). Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

Stockholm: Svenska logopedförbundet. 
 

Nätverksmöte för 
skollogopeder

DEN 2 mars är det dags för 
den första nationella nätverks-
träffen för skollogopeder.  
Utnyttja tillfället till kollegialt 
lärande och samverkan! Träf-
fen äger rum i ABF-huset 
i Stockholm. För anmälan 
och önskemål eller bidrag till 
programmet, kontakta rasmus.
andersson@logopedforbundet.
se. Mer information kommer på 
www.logopedforbundet.se.

Språksymposium

CENTER for Sprog og Læring, 
Syddansk Universitet i Odense, 
Danmark, arrangerar det 
femtonde nordiska barnspråks-
symposiet 23 – 24 maj 2018. 
Symposiet är en interdisciplinär 
mötesplats för forskare och 
praktiker inom logopedi, ling-
vistik och psykologi. 

De kliniska riktlinjerna hittas på logopedförbundets hemsida,  
under fliken Profession.

BILD: WWW.LOGOPEDFORBUNDET.SE 

Kliniska riktlinjer 
för taldyspraxi i 
Danmark

DEN danska Socialstyrelsen 
har nyligen publicerat ett 
styrdokument för omhänder-
tagande av barn med taldys-
praxi. Man rekommenderar 
bland annat tidig utredning av 

multiprofessionella team samt 
tidiga, kontinuerliga insatser 
baserade på principer för 
motorisk inlärning.  
LÄNK till dokumentet finns på 
Svenska logopedförbundets 
hemsida.

Från skolgård till möteslokal
BILD: PIXABAY

Børn med verbal dyspraksi 1

VERBAL 
DYSPRAKSI
Forløbsbeskrivelse for  
børn med verbal dyspraksi

Nytt specialistråd

SPECIALISTRÅDET har 
delvis nya sakkunniga och 
består nu av Christina Pers-
son, Göteborg, Maria Levlin, 
Umeå, samt Ketty Andersson, 
Lund. Sekreterare är Helena 
Svanberg Knight. Ansökningar 
om att blir specialistlogoped 
inkommer fortlöpande till Slof.

Riktlinjerna är publicerade av 
Danska Socialstyrelsen
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SpeechEasy PRO är en ny generation

talfl ytshjälpmedel för alla åldersgrupper.

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

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

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

Sänkt avgift för deltidsanställda och 
egenföretagare från januari 2018

Med start den 1 januari 2018 
sker en justering av katego-
rierna för medlemsavgifter i 
Svenska Logopedförbundet.
 
Avgiftskategorierna kommer att anpassas 
efter de kategorier som SRAT använder. 
För dig som är student, nyexaminerad och 
yrkesverksam med hel- eller deltidstjänst 
ned till halvtid förändras ingenting. För 
dig som arbetar halvtid eller mindre, 

är egenföretagare eller arbetslös inne-
bär förändringen en sänkning av din 
medlemsavgift. Kolla att du betalar rätt 
medlemsavgift och meddela oss om det 
skett förändringar i din livssituation! 

För att anmäla ny adress eller nya om-
ständligheter, maila susanne.ronngren@
srat.se

Ulrika Guldstrand
Ordförande Svenska Logopedförbundet

fakta
Kategori 
ORDINARIE  287 kr/mån
HALVTID   199 kr/mån
NYEXAD  174 kr/mån
EGENFÖRETAGARE  150 kr/mån
ARBETSSÖKANDE 150 kr/mån
PASSIV MEDLEM  30 kr/mån
STUDENT  0 kr/mån

ANNONS
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Önskan om samsyn 
kring utredning och 
diagnoskriterier stod 
på tapeten under dys-
kalkylilogopedernas 
nationella träff.

Under två dagar i september 
bjöd Talkliniken vid Dande-
ryds Sjukhus in till en första 
nationell nätverkskonferens för 
logopeder som utreder dyskal-
kyli. Ett fyrtiotal logopeder från 
Trelleborg i söder till Umeå i 
norr varvade föreläsningar med 
att engagerat diskutera utred-
ningsförfarande, bedömning 
och diagnoskriterier. 

Konsensus över landet
Logopeder från landsting/
regioner, kommuner och från 
privata företag fanns repre-
senterade. Dyskalkyli är fort-
farande ett litet logopediskt 
fält och för patienter är möj-

ligheterna att få en utredning 
inte likvärdiga över landet. 
Under konferensen framkom 
en tydlig önskan om samsyn 
kring hur utredningar ska göras 
och vilka diagnoskriterier som 
ska gälla. Framför allt finns 
en önskan att värna patientsä-
kerheten. En utredning ska så 
långt det är möjligt utmynna 
i likvärdig bedömning oavsett 

var och av vem den utförs. 
Nu planerar man att skapa ett 
första konsensusdokument. 
Man hoppas kunna fortsätta 
med årliga konferenser för 
fortsatt konsensusarbete och 
erfarenhetsutbyte.

Fördjupningsintresse
Som studenter var det inspi-
rerande att få inblick i kon-

sensusarbetet inom ett ungt 
logopediskt område, och det 
känns motiverande att vara på 
väg ut i ett levande arbetsliv 
där utveckling sker. Sedan 
starten på utbildningen har 
vi båda haft ett intresse för 
utredningsarbete och en stor 
nyfikenhet på neurovetenskap. 
Det var just den kombinationen 
som fick oss att vilja fördjupa 
oss i dyskalkyli, bland annat 
genom en valbar kurs under 
utbildningen. Allteftersom vi 
lärt oss mer har vårt intresse 
sedan vuxit, och nu ser vi med 
spänning dyskalkyliområdets 
framtid an.

Carina Ode och Mirjam 
Öster Cattu Alves 
logopedstudenter,  
Uppsala universitet

Gemensam syn på 
dyskalkylidiagnos

Dyskalkyli är ett litet, men snabbt växande, logopediskt fält.
FOTO: PIXABAY

Fokus på arbets-
miljö i nytt sam-
verkansavtal

SVERIGES Kommuner och 
Landsting (SKL) och Arbetsgi-
varförbundet Pacta har tecknat 
ett nytt samverkansavtal med 
fackförbunden inom kommun- 
och landstingssektorn. Avtalet 
började gälla 1 november 2017 
och innehåller en tydligare 

koppling mellan samverkan 
och arbetsmiljö. Politikernas 
arbetsgivaransvar avseende 
arbetsmiljö och hälsa, liksom 
medarbetarnas möjligheter 
att bidra till utvecklings- och 
arbetsmiljöarbete betonas. 

Välbesökt DTTC-
kurs med Strand

ÖVER 100 logopeder från Sve-
rige, Norge, Danmark och Fin-
land deltog i DTTC-kurs med 
Edythe Strand 19-21 oktober 
anordnad av Slof i samarbete 
med Talkliniken, Danderyds 
sjukhus. Under sitt Sverige-
besök gav Dr. Strand även 
föreläsningar i både Stockholm 
och Göteborg. 

Logopedidagen

TEMAT för Europeiska Logo-
pedidagen 6 mars 2018 är AKK 
- Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation.

Skriv upp datumet i din 
kalender med en gång och 
fundera på vad du kan göra på 
din arbetsplats eller med dina 
kursare på logopedprogram-
met. Slof återkommer när det 
närmar sig med material att 
inspireras av inför dagen.
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Logopedstudentdagarna 2017 
blev en helg där gränserna 
mellan universiteten suddades 
ut i takt med att inspirationen 
inhämtades.

Svenska Logopedförbundets studentsek-
tion (Sloss)  anordnar varje höst logoped-
studentdagarna på en studieort i Sverige. 
I år gick evenemanget av stapeln 20-22 
oktober i Göteborg, där studenter från 
Sveriges sex lärosäten fick sällskap av 
deltagare från Åbo Akademi och Kö-
penhamns universitet i ett mingel utöver 
det vanliga, där det bland annat gällde att 
sätta uvulan rätt i munnen. 

Hitta sin roll
”Logopeder utan gränser” var årets tema 
där föreläsarna hade till uppgift att belysa 
och inspirera kring vad man kan arbeta med 
utanför logopedins traditionella gränser. 

Liza Bergström inledde med att berätta om 
logopedi utan gränser utifrån sitt perspektiv 
och sina erfarenheter. Tore Ackerström 
berättade om livet som laryngektomerad, 
tätt följd av Lena Hartelius som inspirerade 
studenterna till att börja forska. Angelica 
Westling berättade om intensiv beteendete-
rapi för små barn med autism och hur hon 
för in det tvärvetenskapliga perspektivet 
i yrkesrollen. Slof och SRAT fanns på 
plats för att informera om den fackliga 
delen av logopedin. Jenny Iwarsson tog 
oss över till Köpenhamn där hon forskar 
och undervisar inom röstlogopedi. Sista 
föreläsaren för dagen var Lovisa Femrell 
som med sin gäst Christian Holen berättade 
om Härnösandsveckan, ett rikstäckande 
läger för barn och ungdomar som stammar. 

Festligheter, studentpris och årsmöte
Lördagen fortsatte med en sittning som 
bjöd på sång, spex och god mat. Årets 

Gränsöverskridande  
studentmöten i Göteborg

studentuellt

Styrelsen verksamhetsåret 16/17, undre 
raden: styrelsen verksamhetsåret 17/18 

FOTO: RAKEL SÖDERBERG

”Föreläsarna hade till 
uppgift att belysa och 
inspirera kring vad 
man kan arbeta med 
utanför logopedins 
traditionella gränser.”

logopedstudentpris tilldelades Maria 
Rossana Moretta, termin 5 vid Karolinska 
institutet. Efter sittningen blev det mer 
dans och sång när kvällen fortsatte på 
Handelspuben. Årets logopedstudentda-
gar avslutades med brunch och årsmöte 
på söndagen där en ny styrelse valdes 
in till ett nytt verksamhetsår. Den nya 
styrelsen har till uppgift att fortsätta ar-
beta för en likvärdig utbildning, vara en 
direktlänk mellan logopedstudenter och 
den logopediska arbetsmarknaden och 
mellan studenter och Slof/SRAT. Den 
nya styrelsen kommer även att arbeta med 
förberedelserna inför logopedstudentda-
garna 2018 i Linköping. 

Tack alla studenter och föreläsare som 
medverkade på årets logopedstudentdagar!

Pernilla Karlsson
Ordförande SLOSS styrelse 2016/2017
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”Vad gör facket  
egentligen?” 
Känns frågan igen? 
Det är en utmärkt frå-
ga att ställa sig själv, 
och sedan utveckla 
vidare i sin lokalför-
ening. 

Säkert finns det något du vill 
utveckla inom yrket. Att en-
gagera sig i en lokalförening är 
en bra start. Lokalföreningen 
ger en gemensam mötesplats 
för oss medlemmar och det 
är ett bra verktyg för påver-
kansarbete och informations-
spridning om yrket lokalt. 

Nio föreningar
Slof har i nuläget nio stycken 
lokalföreningar, från Skåne i 

söder till Västerbotten i norr. 
Lokalföreningen i VG-regi-
onen, Slof Västra Götaland, 
bildades strax efter att årets 
ordförandeforum gick av 
stapeln (läs mer om dem här 
till höger). 

Till ordförandeforum i 
Stockholm i början av sep-
tember slöt alla åtta dåvarande 
lokaföreningars ordförande 
upp. Frågor som det arbetas 
med lokalt är bland annat att 
skapa specialisttjänster, att 
utöka arbetsmarknaden och 
att få till en koppling mellan 
forskning och klinik. Och 
lönen, så klart. 

Samverkan och avtal
Under dagen informerade  
Logopedförbundets ordfö-

rande Ulrika Guldstrand 
bland annat om besluten på 
senaste förbundsmötet. Om-
budsman från SRAT, Mattias 
Torell, berättade om våra olika 
avtal och om hur samverkan 
mellan arbetsgivare och fack-
liga organisationer är tänkt 
att fungera.  

Detta var Slofs andra Ord-
förandeforum. Hösten 2018 är 
det dags igen. Hoppas du är 
peppad att driva dina frågor 
i just din lokalförening. Har 
du ingen? Starta en, vi hjälper 
gärna till! 

Anna Aronsson och 
Madeleine Holmqvist
lokalföreningsutvecklare Slof

Allt fler lokala 
föreningar

ÄVEN Gävleborgs län stoltse-
rar nu med en lokalförening. 

- Vi vill bygga vidare på Slofs 
mål om en breddad arbets-
marknad genom påverkans-
arbete på lokal nivå och vi har 
kommit en bit på vägen när 
det gäller att få kommunerna 
att se vinsterna av logoped-
kompetens inom skola och 

förskola. Hudiksvalls kommun 
är en föregångare i länet och 
förhoppningsvis ska vi se till 
att fler kommuner i Gävleborg 
följer i deras fotspår, berättar 
Slof Gävleborgs ordförande 
Emma Jönsson.

SLOF Gävleborg vill också 
verka för logopeder inom 
äldreboenden och särskilda 
boenden samt driva frågan om 
förbättrad löneutveckling för 
logopeder i länet. 

SLOF GÄVLEBORG

NÄTVERKET för skollogope-
der i Västra Götaland startade 
under våren 2017 en arbets-
grupp med uppgift att utforska 
möjligheten att bilda en lokal-
förening. Vid uppstartsmötet 
den 3 oktober närvarade 22 
logopeder från olika sektorer 
och från flera olika delar av 
regionen. Slof Västra Götaland 
skall under sitt första år göra 
ett kartläggningsarbete över 
länets logopeder inom privat, 
kommunal och regional sektor.

STYRELSEN valdes på två år 
och består av Kristina Lindsta, 
ledamot, Jonna Gunnerek, 
sekreterare, Elsa Beckman, 
ordförande, Erik Torstens-
son, ledamot, Julia Yli-Hukka, 
ledamot, Åsa Fyrberg, ledamot, 
Anna Nilsson, vice ordförande, 
samt ledamot Anda Roman 
Svantesson, som saknas på 
bild. 

SLOF VÄSTRA GÖTALAND

Slof Västra Götaland.
FOTO: PRIVAT

Slof Västra  
Götaland har sett  
dagens ljus!

Slof Gävleborg 
börjar med  
kommunerna

 
 
 

 
 

  

KLINISKA RIKTLINJER FÖR 
LOGOPEDISK UTREDNING AV 
LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 
SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET (Slof) 
1 oktober, 2017 

Referens: 
Slof. (2017). Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

Stockholm: Svenska logopedförbundet. 
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Logopedprogrammet på Lunds 
universitet har under ett antal år 
arrangerat logopediska forum 
med diskussioner mellan stu-
denter, yrkesverksamma och 
logopedutbildningen. 
Den 10 oktober diskuterades 
ämnet ”Professionalisering och 
kunskapsutveckling inom det 
logopediska yrket”. 

Alla åhörare fick i uppgift att fundera 
kring vad som är logopeders kärnkompe-
tenser. Svensk sjuksköterskeförenings sex 
kärnkompetenser inspirerade till diskus-
sion. De är: 1) personcentrerad vård, 2) 
säker vård, 3) informatik, 4) samverkan 
i team, 5) evidensbaserad vård och 6) 
förbättringskunskap. I diskussionen be-
handlade vi logopeders tvärvetenskapliga 
kunskap i relation till olika arbetsgivare, 

Logopedens roll i går, i dag 
och i morgon

vi diskuterade professionellt förhållnings-
sätt, utvecklingsorientering, livslångt 
lärande, forskning, pedagogisk förmåga, 
ledarförmåga samt specialistrollen inom 
logopedi.

Överlapp och unikt
Under paneldebatten diskuterades vikten 
av att logopeder finns där våra patienter 
finns. Ett nyfiket och drivet samarbete 
behövs i kombination med att vi logopeder 
talar om vad vi kan bidra med. Vi har 
stort överlapp med andra yrkesgrupper 
och samtidigt unika kompetenser, vilket 
vi behöver kommunicera på ett lättill-
gängligt sätt. Vidare diskuterades att vi 
logopeder behöver kunna visa på effekter 
av vårt arbete, samt visa vår relevans och 
patientnytta med hjälp av siffror. Det finns 
behov av ökad konsensus kring diagnoser 
och insatser och vi behöver säkerställa att 
vi arbetar evidensbaserat. 

Fler kommunlogopeder
Både elevhälsa och äldreomsorg är områden 
där logopeder behövs i större utsträckning 
och ett av Slofs mål är att göra logopeder 
till en lagreglerad yrkesgrupp i skolan (läs 
mer om detta i artikeln nedan). Antalet 
kommuner som har logoped ökar stadigt. I 
dagsläget har cirka en tredjedel av landets 
kommuner logopeder anställda* och ma-
joriteten av dem finns inom skolväsendet. 

Kristina Hammar

*Uppgifter från logopedförbundets medlems-
register.

I juli tillsatte regeringen en 
utredning för att hitta lösningar 
och skapa bättre möjligheter till 
stöd i skolan. 

Det övergripande syftet med utredningen 

är att skapa bättre förutsättningar för 
elever att nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås. Åsa Karle, avdelningschef 
på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
har fått uppdraget som särskild utredare. 
Uppdraget innebär bland annat att föreslå 
insatser som bidrar till ett mer aktivt och 

välfungerande elevhälsoarbete och som 
därmed stärker elevhälsans kompensa-
toriska roll. 

Logopedernas synpunkter
I mitten av oktober träffade Svenska Lo-
gopedförbundets styrelse representanter 

Opinionsbildning för fler logopeder i elevhälsan

Panelen bestod av Kristina Hammar, Birgitta Rosén, Boel Forsell, Sanna Hellgren och 
(utanför bild) Ketty Andersson.

FOTO: OLOF SANDGREN

profession
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språk

Mamborado 

MED den senaste uppdateringen finns 
det fler banor och man kan få instruktioner 
i både tal och text. Appen är avsedd för 
språklig stimulans med fokus på prepositio-
ner, adjektivkomparation samt singular och 

plural. 
MAMBORADO 
har en färgglad 
och enkel grafik 
som fångar ögat 
utan att bli rörig. 
Upplägget är tyd-
ligt och det är lätt 
att navigera mellan 
uppgifterna vilket 
gör appen tillgäng-

lig för personer med intellektuell funktions-
nedsättning. Mamborado Logoped är dess-
utom gratis för alla verksamma logopeder. 
Vissa brister i språkvalet förekommer, vilket 
gör det ännu viktigare att appen används 
tillsammans med en spelpartner som kan 
vägleda deltagaren i övningarna. 
HITTAS i App Store

CHOMP 

 
ROLIG video-app där ditt eget ansikte 
får figurera i lustiga och ibland lite läskiga 
handritade animationer tillsammans med 
medryckande musik. I animationerna kan du 
göra mindre övningar, flyg över staden som 

en superhjälte eller 
spela trummor 
med dina stora 
kaninöron!
DU kan enkelt 
spela in animatio-
nen som sparas 
automatiskt till din 
enhet. Varför inte 
använda denna 
knasiga app för 

riktad språkövning med benämning av 
föremål och verb? 
HITTAS i App Store och Google Play

Minilobes Ordkronan 

 
TRÄNA ditt ordförråd med hjälp av Ordkro-
nan. Du får fyra alternativ, med uppgiften 
att peka ut ett föremål eller ett verb. Appen 
innehåller ett stort ordförråd med många 
ordlådor som låses upp successivt när du 

slutfört en låda. 
I inställningarna 
väljer du om du 
vill ha bakgrunds-
musik, ljudeffek-
ter och tal. Med 
bakgrundsljud 
finns det risk för 
att hörförståelsen 
påverkas negativt. 
Det blir en ba-

lansgång för att avgöra om ljuden fungerar 
motiverande eller om de stör koncentra-
tionsförmågan.
KAN även användas som en app för träning 
av läsförståelse av kortare meningar. Stäng 
då av ljudet för uppläsning och läs uppgif-
ten själv istället.
HITTAS i App Store och Google Play

Datateket tipsar om språkappar

Datateket i Lund är en del av habilitering och hjälpmedel Region Skåne. 
Vi som jobbar på Datateket är Anna Agrell, arbetsterapeut, och Amie 
Jow, logoped. Vi servar personer med funktionsnedsättning i hela re-
gionen med vägledning i app- och speldjungeln. Vi tar emot besök där 
man får prova på spel på surfplatta och dator med eventuellt alternativt 
styrsätt och vi tar även emot studiebesök för personal som arbetar med 
vår målgrupp. Mail: Datateket@skane.se, telefon: 046-779 40.

för utredningen för att framföra förbun-
dets synpunkter kring elevhälsans arbete 
och sammansättning. Vi fick möjlighet 
att diskutera utredningens arbete och 
att poängtera vikten av att elevhälsans 
yrkesmässiga sammansättning behöver 
förändras och moderniseras. Förbundets 
ställningstagande är att logoped bör ingå 
som lagstadgad yrkesgrupp i en ny och 
förbättrad elevhälsa. Ett skriftligt underlag 

som argumenterar för Slofs ståndpunkter 
överlämnades till utredningssekreterare 
Kajsa Thunholm. Vi har också blivit om-
bedda att informera utredningen om goda 
exempel på välfungerande verksamheter 
där logopeder finns i elevhälsan samt att 
inkomma med ytterligare underlag kring 
frågor som utredningen arbetar med.

Utredningen ska överlämna sitt betän-
kande till utbildningsdepartementet senast 

den 20 januari 2019. 

Ulrika Guldstrand

Kommittédirektivet hittas på: http://www.
regeringen.se/rattsdokument/kommittedirek-
tiv/2017/07/battre-mojligheter-for-elever-
i-de-obligatoriska-skolformerna-att-na-de-
kunskapskrav-som-minst-ska-nas/
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Kollektivavtalen ser olika 
ut, men oftast innehåller de 
regler om:

• Vilka kriterier som ska gälla för 
lönesättningen, som exempelvis 
arbetsprestation, ansvar och 
svårighetsgrad

• Hur lönesättningsprocessen ska 
gå till, att anställda har rätt till 
lönesamtal med mera

• Hur mycket arbetsgivaren ska 
betala till din framtida pension

• Hur stor ersättning du får vid 
föräldraledighet och sjukdom

• Semester: fler semesterdagar än 
semesterlagen

• Stöd vid omorganisation och 
nedskärningar

• Ersättning för övertidsarbete och 
obekväm arbetstid

• Hur och när de anställda har rätt 
till inflytande och information om 
beslut, så kallat medbestäm-
mande för de anställda

• Kompetensutveckling 

Källa: Saco.se

Det här  
ingår i ditt  
kollektivavtal

Tidningen Logopeden har träffat 
arbetsgivarrepresentanter från 
privata logopedverksamheter 
- en med och en utan kollektiv-
avtal.

X har en ledningsfunktion på ett större 
logopedföretag med f lera olika mottag-
ningar. Verksamheten saknar kollektivav-
tal. X har uppfattat att företagsledningens 
intention hela tiden har varit att matcha 
villkoren som följer med ett kollektivavtal 
och att i möjligaste mån övertrumfa kol-

lektivavtalet.
– När verksamheten startade, hade du 

som anställd extremt bra villkor, både vad 
gällde lön och semester. Tjänstepensionen 
var lite sämre, men jag tror att många 
upplevde helheten som mer förmånlig 
än hos landstinget, med större frihet att 
utforma sin arbetssituation och en framsynt 
entreprenörsanda hos ledningen, säger hen.

Förändringar påverkar
I det aktuella landstinget har villkoren för 
att bedriva logopedi förändrats, framför 

Kollektivavtal - inte längre en 
självklarhet

Tar du ut full föräldrapenning får du 
24 700 från försäkringskassan. Med 
kollektivavtal får du 3 600 kronor extra 
från din arbetsgivare. Det blir nästan 
90 % av lönen.* 

* Räkneexemplen är baserade på 
medelvärdet för en svensk logoped, 
dvs 38 år gammal med månadslön 
på 32 287 (Källa: Saco lönesök 2016). 
Uppgifterna om kollektivavtal är häm-
tade från knegdeg.se där du själv kan 
gå in och mata in din lön för att se vad 
skillnaden blir med och utan avtal.

Så har vi räknat:
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kollektivavtal

Fråga om kollektivavtal när du söker jobb. Om arbetsplatsen saknar kollek-
tivavtal, behöver du själv reda ut och eventuellt förhandla med arbetsgivaren 
om alltifrån föräldrapenningtillägg till försäkringar och regler för ledighet vid 
studier.

allt vad gäller ersättningsnivåerna.
– Till följd av de här förändringarna, 

har vi inte längre möjlighet att erbjuda 
lika förmånliga villkor som tidigare. I 
dagsläget kan de anställda välja att arbeta 
utifrån produktion enbart, eller att jobba 
mer traditionellt med stämpelklocka och 
sex veckors semester. För en effektiv och 
rutinerad logoped kan det vara väldigt 
gynnsamt att jobba utifrån produktionsmål, 
till exempel kan man få väldigt mycket 
semester om man har fyllt sin besökskvot. 

X medger att hen inte har full insikt i vad 

ett kollektivavtal innebär för arbetsgivare 
respektive arbetstagare. 

Med kollektivavtal
Y är chef för en mindre logopedmottagning, 
som är ansluten till en större vårdkoncern.  
Mottagningen omfattas av Bransch E, som 
är ett kollektivavtal för vård och omsorg 
inom privat sektor. 

– För mig är det självklart att vi ska ha 
kollektivavtal. Det ingår också i konceptet 
för det vårdföretag vi tillhör, vilket också 
medför att vi inte behövde göra något 

speciellt för att ingå kollektivavtal. Jag 
tycker det är viktigt att behandla alla 
lika och kollektivavtalet underlättar. Det 
blir tydligt både för mig som arbetsgivare 
och för de anställda vad som gäller. En 
annan stor fördel är att vi kan använda 
det faktum att vi har kollektivavtal när 
vi rekryterar personal. En del kan tycka 
det verkar osäkert att jobba på en mindre 
logopedmottagning, men när vi berättar 
att vi har kollektivavtal, kan folk som 
söker jobb hos oss lita på att vi erbjuder 
bra villkor. 

  Finns det någonting som är negativt 
med att ha ett kollektivavtal?

– Inte vad jag kan komma på. Om både 
jag och de anställda tycker att något inte 
fungerar kan vi ju komma överens internt 
om att göra på ett annat sätt. 

Signe Tonér

Kollektivavtal - inte längre en 
självklarhet

Är du sjuk mer än 14 dagar får du 
med kollektivavtal 28 000 kr. Utan 
kollektivavtal får du nöja dig med 
pengarna från försäkringskassan, 
som oavsett vad du tjänar aldrig 
blir mer än 21 400 kr.*
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Varför finns kollektiv-
avtal och vad ska det 
vara bra för? Vi bad 
SRAT:s förra förhandlare 
Emil Pettersson reda ut 
begreppen.

Den svenska arbetsmarknaden 
har sedan Saltsjöbadsavtalet 
1938 sköts i samförståndsanda 
av dess parter arbetsgivare 
och arbetstagarorganisatio-
ner. Alltså vi, facket, och våra 
medlemmars arbetsgivare. Det 
är även känt som den svenska 
modellen. Lagstiftning har fo-
kuserat på att lägga upp en liten 
del minimiregler om arbetstid, 
semester och uppsägningstid 
i stort. Men framförallt har 
den fokuserat på vår rätt att 
organisera oss och driva på kol-
lektiva avtal om anställningar 
och dess innehåll. Det har gett 
fackföreningar möjligheten 
att i detalj styra och påverka 
reglerna efter bästa behov för 
varje sektor istället för att arbeta 
under ett regelverk lagstiftat för 
arbetsmarknaden som helhet. 

Anställningsförmåner
I kollektivavtal regleras de 
f lesta anställningsförmåner 
för din anställning. Vissa delar 
kompletterar och förbättrar lag-
stiftning. Det kan till exempel 
vara semester där många kollek-
tivavtal har f ler semesterdagar 
än 25 när arbetstagare blir äldre. 
Även sjukdom, annan ledighet 
och uppsägning hanteras. I an-
dra delar av avtalen skapas nya 

förmåner som tjänstepension, 
ob-tillägg, övertidsersättning, 
beredskapstillägg och olika för-
säkringar för till exempel skada 
i arbetet. Alla dessa bitar är 
nödvändiga för ett bra arbetsliv 
och eftersom en majoritet av 
den svenska arbetsmarknaden 
täcks av kollektivavtal så finns 
en känsla av normalisering av 
deras innehåll. Man behöver 
inte vara med i facket för att 
få ob, kan man säga. Men man 
behöver vara med i facket för att 
kunna påverka, ge mandat och 
stärka förbunden vid förhand-
ling om till exempel ob, som 
är en framförhandlad förmån 
och inte lag. 

Svårt själv förhandla
Hos en arbetsgivare med kol-
lektivavtal kan man normalt 
sätt tryggt ta en anställning 
efter att ha förhandlat sin lön, 

tjänstgöringsgrad och, ibland, 
extra semester eller andra löne-
förmåner. Hos en arbetsgivare 
utan avtal så behöver man se 
över pension, arbetstid, ersätt-
ningar för särskild arbetstid, 
försäkringar och allt annat som 
påverkar och kan påverka ens 
arbetsliv. Som enskild arbets-
tagare kan man både ha svårt 
att nå fram med krav på goda 
anställningsavtal och förmå-
ner. Det är svårt att veta vilka 
lösningar som är bra.  Därför 
är det viktigt att vi som fack-
lig organisation alltid arbetar 
för att teckna avtal med våra 
medlemmars arbetsgivare. För 
medlemmars trygghet. 

Arbetsgivarorganisationer
Kollektivavtal tecknas mellan 
fackliga förbund och arbetsgi-
varorganisationer. Arbetsgivare 
som är medlemmar i arbetsgi-

varorganisationer kan påverka 
förhandlingarna om avtalen 
precis som våra medlemmar 
formar våra mål i förhand-
lingarna. De är även bundna 
av avtalen som medlemmar 
i arbetsgivarorganisationen. 
Därför är till exempel alla 
Sveriges kommuner, landsting 
och regioner del i samma kol-
lektivavtal genom medlemskap 
i Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Motsvarande 
organisationer i privat sektor 
är till exempel Svensk Handel 
och Almega. 

Hängavtal fristående
Även fristående arbetsgivare 
kan teckna kollektivavtal. 
Oftast tecknar man då ett 
hängavtal i vilket man binder 
sig att följa ett för ens verk-
samhet lämpligt avtal. Det 
tecknas direkt mellan SRAT 
och aktuell arbetsgivare. 

Viktigt fackligt arbete
Kollektivavtal är bland det 
viktigaste arbetet vi som facklig 
organisation gör. Om ni har 
frågor om avtal är ni välkomna 
att kontakta oss på kansliet. Om 
ni arbetar hos en arbetsgivare 
utan kollektivavtal är ni också 
välkomna att ta kontakt med 
oss för att prata om hur vi kan 
arbeta för att teckna avtal med 
er arbetsgivare och därmed yt-
terligare trygga er anställning. 

 Emil Pettersson

Kollektivavtal – din 
trygghet i anställning

Skillnaden på hur mycket genomsnittsarbetsgivaren sätter av till 
din pension varje månad. Det blir 1 500 kr med kollektivavtal, och 
inte en krona utan kollektivavtal, om inga speciella avtal finns.

kollektivavtal
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”Tillsammans  
kompletterar 
vi varandra 
väldigt bra”

- Malin Einarsson

HEJ MALIN EINARSSON! VAR ARBETAR DU?
– Jag arbetar inom ett kommunalt vuxenhabilite-
ringsteam i Östersund. Jag hade jobbat mycket 
med personalen via mitt tidigare jobb och när 
de skulle anställa ytterligare en specialpedagog, 
övertygade jag dem om att de behövde en logo-
ped istället. 

VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA PATIENT-
GRUPP? 
– Personer som har rätt till LSS inom Östersunds 
kommun, men framförallt deras boendepersonal. 
Jag åker till boenden och handleder i lösningar 
kring aktuella behov. Ibland är frågeställningarna 
väldigt tydliga, då vill de ha teckenstöd eller in-
troduktion till pekprat, andra gånger är det väldigt 
oklart. En annan uppgift är att jag implementerar 
åtgärder som logopeder på vuxenhabiliteringen i 
regionen rekommenderat utifrån sina bedömning-
ar. Jag själv gör inga formella bedömningar.

HUR MÅNGA BRUKARE TRÄFFAR DU I SNITT 
PER DAG? 
– Noll till fyra-fem. Jag närvarar på personalmö-
ten, tar emot kontaktpersoner som ska handledas 
kring exempelvis pekprat och jag håller utbild-
ningar om kommunikation och AKK för större 
personalgrupper. I undantagsfall gör jag infor-
mella bedömningar och ger kommunikativa råd 
till personalen utifrån det, men i huvudsak ger jag 
handledning och utbildning till personalgrupper.  

VAD ANVÄNDER DU FÖR MATERIAL? 
– Webbsidan Bildstöd.se, Inprint, Boardmaker 
och lamineringsmaskin. Jag använder massor 
med bilder i olika former och färger och metoder 
såsom teckenbilder, symboler eller fotografier, 
men ibland också PECS och TAKK.

VILKA ÄR DINA KOLLEGOR?
– Specialpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
socionom och psykolog. 

VEM INSPIRERAR DIG I DIN YRKESROLL?
– I det dagliga arbetet är det framförallt min kol-
lega Susanne, specialpedagog, som inspirerar 
mig. Hon är oerhört kunnig i att skapa trygga 
och tydliga strukturer och dela med sig av det till 
personalen. Tillsammans kompletterar vi varandra 
väldigt bra. I det stora hela inspireras jag av andra 
logopeder som tar plats i debatten och forsk-
ningen och som tydliggör logopedin och kanske 
framförallt AKK och kommunikativa rättigheter.

Signe Tonér

auskultationen
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Den 20 oktober försvarade An-
nika Szabo Portela sin avhand-
ling ”The female voice in vocally 
demanding professions: field 
studies using portable voice ac-
cumulators”. Annika har bland 
annat jämfört röstanvändningen 
hos kvinnor med och utan  
arbetsrelaterade röststörningar.

Det övergripande syftet med avhandlingen 
var att ta reda på hur patienter med arbets-
relaterade röststörningar och matchade, 
röstfriska kontrollpersoner använde rösten 
i arbetet och på fritiden. 

Deltagarna använde en röstackumulator 
som mäter hur starkt och hur mycket per-
sonen använder rösten och hur röstläget 
varierar under dagen, samtidigt som nivån 
på omgivningsljuden registreras. 

Mätningarna visade att deltagarna 
använde rösten signifikant mer på jobbet 
än på fritiden, vilket tyder på hög röstbe-
lastning orsakad av aktiviteterna i arbetet. 

Arbetsplatsfaktorer påverkar
– Jag hade förväntat mig att personerna 
med röstbesvär antingen skulle tala mer och 
starkare jämfört med kontrollpersonerna 
- eller mindre, för att skona sina röster på 
grund av röststörningen. Men det visade 
sig inte stämma, berättar Annika. 

Däremot framkom signifikanta skill-
nader när patienterna delades upp efter 
diagnos. Det visade sig nämligen att det 
genomsnittliga omgivningsbullret var hö-
gre för patienterna med stämbandsknottror 
och deras matchade kontroller jämfört med 
fonastenipatienterna och deras kontroller. 
Både personerna med stämbandsknottror 
och deras kontroller pratade starkare och 

använde högre grundtonsfrekvens jämfört 
med personerna med fonasteni och deras 
kontroller. På fritiden var det ingen skill-
nad vad gällde buller eller röstanvändning 
mellan grupperna. Det verkar alltså som 
att bullernivå och röstkrav på arbetsplatsen 
har större inverkan på röstbeteendet än 
faktorer relaterade till individerna själva. 

Mätning och självskattning
– Självskattningarna visade att röstpatien-
terna upplevde signifikant mer rösttrött-
het och heshet jämfört med de röstfriska 
kontrollerna. Skattningarna indikerade 
också att det tar sin tid att återhämta sig 
från en dags röstbelastning och visade 
att deltagarnas subjektiva upplevelser 
överensstämde med de instrumentella 
mätningarna, säger Annika. 

Ett arbetsgivaransvar
En viktig slutsats av forskningsresultaten 
är att personer med röstkrävande arbeten 
bör vara uppmärksamma på röstsymptom 

Bullrigt på jobbet 
för personer med 
stämbandsknottror

Nydisputerad logoped  
om kliniskt lärande

LOGOPED Pia Strand disputerade 
den 10 november vid Lunds universitet 
med avhandlingen ”Situating  faculty 
development in the clinical workplace”.  
Pia är verksam inom området medicinsk 
pedagogik och har bland annat under-
sökt handledarutbildningar för läkare 
involverade i läkarstudenters kliniska 
utbildning samt utvecklat ett instrument 
för feedback till kliniska lärare.

Logopedens roll på 
utbildningsmöte

VARJE år hålls ett nationellt utbildnings-
möte där representanter från samtliga 
logopedutbildningar, studenter och Slof 
medverkar. I år hölls mötet i Uppsala 18-
19 oktober och man diskuterade bland 
annat hur utbildningarna på bästa sätt 
ska förbereda blivande logopeder inför 
arbetslivet, till exempel vad gäller kon-
kreta behandlingsmetoder. Mötet lyfte 
också frågan om logopedens roll inom 
hälso- och sjukvård respektive skola. 

Hederspris till doktor 
Gunilla Thunberg

LOGOPED och med dr Gunilla Thun-
berg har tilldelats Autism- och Asper-
gerförbundets hederspris i klassen 
professionellt verksamma personer. 
Priset delas ut årligen till personer som 
gjort en insats utöver det vanliga för 
personer med autism. Ur motiveringen: 
"Hon sprider oförtröttligt kunskap om 
kommunikativa rättigheter, kommunika-
tiv miljö och kommunikativt bemötande 
och ser till att kunskapsstöd och AKK 
gör verklig skillnad i människors liv. " 

”Skattningarna indike-
rade också att det tar 
sin tid att återhämta 
sig från en dags röst-
belastning och visade 
att deltagarnas sub-
jektiva upplevelser 
överensstämde med 
de instrumentella 
mätningarna.”

Annika Szabo Portela
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för att undvika att utveckla en röststör-
ning. Logopeder behöver ta hänsyn till 
röstpatienters upplevelse av buller på 
arbetsplatsen och använda behandlings-
strategier med fokus på att undvika att 
överanstränga rösten i buller.

Förebyggande röstförstärkare
Förutom att arbeta med fortsatt metod-
utveckling vad gäller långtidsmätningar 
av röstanvändning vill Annika fokusera 
på prevention, bland annat genom fram-
tagandet av ett användarvänligt och lät-
tillgängligt riskbedömningsverktyg som 
kan leda fram till förslag på åtgärder som 
förbättrar arbetsmiljön med avseende på 
röstanvändning. 

– Jag vill få till stånd röstergonomiska 
åtgärder i röstkrävande och bullriga arbets-
miljöer och bidra till att öka medvetenheten 
om hur arbetsrelaterade röststörningar kan 
förebyggas hos yrkesgrupper i riskzonen, 

arbetsgivare och företagshälsovård. Jag 
skulle önska att röstförstärkare på sikt 
blir ett självklart hjälpmedel på alla kom-
munikationsintensiva och röstkrävande 
arbetsplatser, inte bara för de som har 
röstproblem utan också i förebyggande 
syfte, avslutar Annika Szabo Portela. 

Signe Tonér

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 
2005:16) och belastningsergonomi (AFS 
2012:2).  
 
Annika Szabo Portelas avhandling kan läsas i 
sin helhet via KI:s öppna arkiv. 

röst 

Annika Szabo Portela vill fortsätta studera röstergonomi. Hon vill bland annat undersöka vad förbyggande insatser kan få för effekt.
FOTO: PRIVAT

Avhandlingen i korthet
• 20 kvinnor med röststörning

• 20 röstfriska kvinnor

• Matchning: ålder, yrke och arbetsplats

• 95 timmars röstregistrering/deltagare

• Självskattning av röstanvändning, buller 
och röstsymptom 4 ggr/dag

• Överensstämmelse mellan självskatt-
ning och mätning

• Buller och röstkrav på jobbet verkar ha 
större betydelse än individfaktorer

• Behandlingsstrategier behöver ta 
hänsyn till röstpatienters upplevelse 
av buller 

• Arbetsgivaren behöver ta ökat ansvar 
för röstergonomi och förebyggande 
åtgärder

fakta
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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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dysfagi

Den 26 oktober  
träffades ett 70-tal 
dysfagilogopeder från 
hela landet i Stockholm 
för att bilda ett natio-
nellt dysfaginätverk, 
ta del av pågående 
förbättringsprojekt och 
initiera konsensus- och 
riktlinjearbete. 

Liza Bergström var initiativ-
tagare till dagen och hade pla-
nerat ett omfattande program 
tillsammans med Margareta 
Bülow, Ellinor Strandberg 

och Kajsa Lamm Laurin. In-
ledningsvis fick varje region 
presentera sina tillgängliga 
resurser och arbetssätt. En 
enkät hade också distribuerats 
inför mötet och resultaten 
beskrev omhändertagande av 
såväl barn som vuxna när det 
gällde både sluten och öppen 
vård. Dessutom presenterades 
olika pågående master- och 
förbättringsprojekt. 

Stora framtidsplaner
Störst fokus under dagen ut-
gjordes av diskussioner i små-

grupper där deltagarna fick 
framföra vad man vill uppnå 
genom ett nationellt dysfa-
ginätverk. Hur ska vi arbeta? 
Hur ofta ska vi träffas? Hur 
kan vi skapa ett likvärdigt 
omhändertagande för våra 
patienter oavsett landsända? 
Detta resulterade i att ett antal 
arbetsgrupper tillsattes. Dock 
saknas i nuläget deltagare som 
arbetar vidare med nationella 
riktlinjer inom barndysfagi. 
Man kom även överens om 
att nätverksträffar ska ske en 
gång per år.

Första steget
Fram till nästa möte i no-
vember 2018 kommer de olika 
arbetsgrupperna att arbeta med 
sina olika inriktningar och då 
redovisa hur långt man kommit 
i sitt arbete. Efter en intensiv 
dag kändes det som att vi nu 
har tagit första steget mot ett 
gemensamt och mer effektivt 
omhändertagande av våra dys-
fagipatienter.

Margareta Bülow

Viktig nationell samverkan

Ellinor Strandberg, Liza Bergström och Margareta Bülow arrangerade uppstartsmötet för ett dyskaly-
linätverk tillsammans med Kajsa Lamm Laurin (ej på bild).

FOTO: KARIN SJÖGREN

Arbetsgrupper vuxna, 
kontaktpersoner 

1. Nationella riktlinjer: 
Joanna Lignell

2. Dysfagibehandling:  
Margareta Gonzalez-Lind

3. Konsistensgrupp:  
Margareta Bülow

4. Mått (utredningsinstru-
ment): Kerstin Johansson

5. Huvud-halscancer:  
Karin Sjögren

6. Tracheotomerade patien-
ter: Jessica Anerfält

Arbetsgrupper barn,  
kontaktpersoner 

1. Bedömning och diagnos-
sättning: Maria Jonsson 
(0-12 månader), Camilla 
Johannesson (>12 må-
nader). 

2. Dysfagibehandling 
(SOS-kompetenser): 
Maria Törnhage

fakta
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Åsa Fyrberg under doktorspromotionen den 20 
oktober 2017. Promotor, professor Jan Ljungberg, 
delar ut insignierna. Disputationen ägde rum 24 
februari 2017.

FOTO: CATHARINA FYRBERG
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kommunikation

Självskattning del  
i kommunikativ  
intervention
Bättre vardagskommunikation 
är ofta det viktigaste målet för 
logopedisk intervention. Men 
hur kan det mätas? Detta har 
logoped Åsa Fyrberg undersökt 
i sitt avhandlingsprojekt vid 
Göteborgs universitet. 

Åsa Fyrberg vill i sin forskning förstå 
vilka kommunikativa möjligheter och 
svårigheter som finns efter förvärvad 
hjärnskada hos ungdomar, och hur de 
utvecklas över tid.

– Jag har med andra ord gapat över ett 
ganska stort område, säger hon när vi 
hörs på telefon.  

Hennes lur befinner sig i Göteborg, där 
hon arbetar som logoped på på Drottning 
Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska. Hon har 
klinisk specialistkompetens med inrikt-
ning kommunikationsstörning hos barn 
och ungdomar med förvärvad hjärnskada. 
Det var där, i mötet med föräldrar, idén 
till avhandlingen kom.

Viktigt få föräldern med sig
– Merparten av de ungdomar jag träffar 
har generella kommunikativa problem, 
men frågan från föräldrarna är ofta ”när 
ska mitt barn börja tala?”.

– Det är problematiskt att sitta i en 
klinisk miljö och säga att ”ditt barn fung-
erar såhär”, utan att faktiskt ha undersökt 
barnet i sin vardag. 

Behovet att kartlägga vardagskommu-
nikation från olika personers perspektiv 
behövs för att skapa en gemensam platt-

form. Där har Åsa använt sig av själv-
skattningsfomuläret CETI.

Tydligare svårigheter
Åsa beskriver en av delstudierna, där 
föräldrar och barns skattning av vardags-
kommunikation följdes upp över tid.

– De f lesta tyckte förstås att det blev 
bättre efter ett år. 

Men några föräldrar tyckte att kom-
munikationen faktiskt försämrats. Detta 
trots att de kliniska bedömningarna visade 
att barnet fått tillbaka många språkliga 
förmågor.

– Vid första mötet kan föräldern säga 
att ”hen är precis som förut”. Ett år senare 
har världen rasat samman, säger Åsa och 
fortsätter:

– De beskriver ett barn som drar sig un-
dan och inte klarar av att delta i interaktion 
på grund av kommunikationsstörningar 
orsakade av hjärnskadan.

Strategier spelar roll
Strategier som mimik ger möjlighet att 
vara delaktig och rädda sitt ansikte. Åsa 
berättar om en delstudie kring interven-
tion där hon och ungdomen analyserade 
filmklipp från samtal med kompisar.

– Jag och föräldern kunde se hur han 
växlade blickar, log och reagerade på rätt 
ställen. Men när jag frågade honom efteråt 
sade han ” jag förstod inte vad de pratade 
om”, säger Åsa.

Gruppsamtal särskilt svåra
Över lag skattade föräldrarna de kom-

munikativa svårigheterna som större än 
vad ungdomarna själva gjorde. Just kom-
munikation i grupp var dock ett moment 
i CETI som alla ungdomar beskrev som 
svårt, även dem med höga resultat på 
de kognitiva och språkliga testerna. Ju 
sämre språkförståelse och verbal IQ var i 
bedömningen, desto större var  sedan de 
generella kommunikativa svårigheterna.

– Därför är det viktigt att vi logopeder 
inte slänger ut barnet med badvattnet, 
utan också fortsätter med den traditionella 
språkliga och kognitiva kartläggningen, 
säger Åsa.

Karin Sjögren

Åsa Fyrbergs avhandling består av fem 
delstudier som undersöker allt från föräldras-
kattning jämfört med självskattning till inter-
ventionsresultat. Fulltextversion av ”Acquired 
brain injury in children and adolescents: 
Investigating assessments of communicative 
participation in daily life situations” hittas 
på Göteborgs universitets forskningsportal 
GUPEA.

CETI står för Communicative  
Effectiveness Index. Formuläret be-
står av 16 påståenden som bedöms 
genom en VAS-skala. Det kan både 
användas som självskattning och 
som bedömning av en förälder eller 
annan anhörig.

fakta
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Lexplores VD svarar 
på kritik av screening
Gustaf Öqvist Seimyr 
är VD för företaget 
Lexplore. Han är data-
lingvist och forskare vid 
Karolinska Institutet 
och hoppas att lässcre-
eningmetoden, avsedd 
för elever i åk 1 till 3, 
ska leda till tidigare ut-
redningar och snabbare 
insatser. 

Gustaf betonar att dyslexi är 
ett språkligt problem. Ögon-
rörelser vid läsning återspeglar 
språkliga processer som är ak-
tiva vid läsning och företagets 
screeningmetod avser att hitta 
elever med kraftigt försvagad 
läsförmåga i förhållande till 
åldersadekvat förmåga. 

Befintliga screeningmaterial 

är enligt Gustaf Öqvist Seimyr 
alltför trubbiga, vilket eventu-
ellt återspeglas i den relativt låga 
andel som får dyslexidiagnos vid 
en utredning i Stockholmsre-
gionen (Boman, 2017). 

I ett pressmeddelande häv-
dade Lexplore att miljontals 
kronor läggs på dyslexiutred-
ningar i onödan. 

Är det verkligen en rimlig 
slutsats? 

– De personer som inte fick 
någon dyslexidiagnos i det 
aktuella underlaget kan ju möj-
ligen ha haft andra svårigheter, 
även om det inte just är dyslexi, 
medger Gustaf.

Lärarna ska screena
Hittills har screeningen gått 
till på så sätt att personal från 
Lexplore träffar varje elev 

individuellt för screeningen, 
men framöver kommer skolper-
sonalen att utföra screeningen. 

– Lärarna känner barnen 
bättre och kommer att jobba 
vidare utifrån resultaten. Dess-
utom får lärarna då full inblick 
i hur själva screeningen går till. 

Höga kostnader
En del logopeder hävdar att 
Lexplore-screening är onödigt 
dyrt eftersom en kompetent 
lärare, en specialpedagog eller 
en logoped enkelt skulle kunna 
identifiera dessa elever genom 
att exempelvis lyssna när eleven 
läser högt. 

– Man ska vara kritisk när det 
kommer nya metoder, speciellt 
inom det här området där det är 
svårt att bedöma trovärdighet. 
Jag håller med om att en person 

som är tränad och duktig på 
området, till exempel en logo-
ped, skulle kunna upptäcka de 
här barnen, men en stor fördel 
med Lexplore är att metoden 
är objektiv och att analysen 
är systematisk, menar Gustaf 
Öqvist Seimyr.
 
Signe Tonér

Boman, John, (2017). En 
undersökning av preventiva 
metoders spridningsmöjligheter. 
En explorativ studie av digitala 
screeningmetoder för dyslexi. 
Examensarbete INDEK 2017:97 
KTH Industriell teknik och 
management. John Boman är 
anställd som product manager på 
Lexplore. 

Hur förhåller sig mät-
ning av ögonrörelser 
till den logopediska 
dyslexiutredningen? 
Detta studeras just nu 
på Karolinska institu-
tet.

Andrea Strandberg är logoped 
och doktorand på Marianne 
Bernadotte Center, institu-

tionen för klinisk neuroveten-
skap vid Karolinska institutet. 
Hennes doktorandprojekt är 
knutet till den forskning som 
ligger till grund för Lexplores 
screeningmetod och handlar 
om hur kognitiva processer 
avspeglas i ögats rörelser. 

Exjobb i samarbete
Andrea blev intresserad av dys-

lexi redan under de första veck-
orna på logopedprogrammet 
och skrev sitt exjobb inom ra-
men för det dyslexiforsknings-
projekt som senare resulterade 
i Lexplore-screeningen. Senare 
erbjöds hon en doktorandtjänst i 
anknytning till samma projekt. 
Andrea ser det som en spän-
nande möjlighet på sikt att 
integrera Lexplores metoder 

i logopeders bedömningar av 
läs- och skrivförmåga.

– Jag kommer att jobba med 
ett projekt där vi samarbetar 
med logopeder för att un-
dersöka om och hur metoden 
kan användas i utredningar. 
Jag hoppas att vi ska kunna ta 
vara på logopeders kompetens 
inom området och integrera 
den i fortsatt metodutveckling. 

Screeningmetod som kan bli del i dyslexiutredning



Logopeden 4 | 2017         23

Screeningmetod som kan bli del i dyslexiutredning
Ej diagnosverktyg
Precis som Gustaf Öqvist Sei-
myr (som för övrigt är Andreas 
huvudhandledare), tycker An-
drea att det är sunt med en 
viss skepsis när det gäller nya 
forskningsresultat och metoder. 

– Lexplores metod är en 
screening och inte ett diagnos-
verktyg. Metoden är baserad på 
forskningsresultat från KI och 

har utprövats på cirka 3 000 
barn som även fick genomgå 
tester som ingår i bedömning 
av läs- och skrivförmåga, sä-
ger Andrea Strandberg och 
välkomnar logopeder att höra 
av sig för fortsatt diskussion. 

Signe Tonér

För drygt ett år sedan började Lexplore (dåvarande Optolexia) att diskuteras 
bland logopeder. Nedan är några citat från Logopedforum gällande metoden. 
Fortsätt följa diskussionen på www.logopedforum.se 

”Man hittar ögonrörelser som tyder på långsam och osäker avkodning utan att på 
något sätt kunna förklara orsakerna till detta. ”

”Att hitta svaga avkodare är nog skolans minsta 
bekymmer när det kommer till screening. ”

”De här eleverna kan en 
erfaren lärare hitta genom 
att lyssna på elevens hög-
läsning. ”

”Tekniken bör inte avfärdas helt bara för att 
den kommer från en annan bakgrund än vår. ”

”Dyr metod,  
motsvarar 
cirka 20 
speciallä-
rartimmar. ”

”Det sista jag vill är att vi läg-
ger massor med pengar på att 
identifiera barn med avkod-
ningssvårigheter som vi redan 
hittar ”gratis”. 

”Det verkar som att ”det visu-
ella” är på återtåg inom dys-
lexiområdet. Även om Lexplore 
inte anger visuella problem 
som orsak till dyslexi, bidrar 
spridningen av metoden till att 
skaka liv i de gamla tankarna. ”

Andrea Strandberg
FOTO: PRIVAT



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

www.hogrefe.se

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

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

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

The New Reynell Developmental 
Language Scales – NRDLS

NYHET!

ANNONS


