
Verksamhetsberättelse för Slof Stockholms län 
Verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsens ledamöter 
Styrelsen för Slof Stockholms län bestod verksamhetsåret 2019 av ordförande Lena Lindberger, 
vice ordförande Anita Halldin, sekreterare Sofia Due, ledamöter Lotta Kita, Mi Johansson, Anna 
Johansson och suppleanter Anna Nyman och Malin Påhls Hansson. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2019 sammanträtt nio gånger (22 januari, 20 februari, 19 mars, 2 maj, 
12 juni, 16 september, 7 oktober, 28 oktober, 27 november). 

Årsmöte 
Årsmötet 2019 hölls 19 mars. 

Medlemsmöten 
Under 2019 hölls inga medlemsmöten. 

Förändringar på marknaden för vårdval logopedi 
Styrelsen har fortsatt följt utvecklingen i vårdval logopedi då en av de största logoped-
verksamheterna i länet under 2019 har varit under rekonstruktion. Efter rekonstruktionen 
fortsätter verksamheten i ny regi och med delvis förändrade förutsättningar inom vårdval 
logopedi. I samband med osäkerheten kring verksamhetens fortlevnad gav Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag till logopedverksamheterna inom SLSO att starta nya 
mottagningar för att säkerställa tillgång till logopedisk vård i de områden som hotades av 
nedlagda logopedmottagningar. Styrelsen har följt utvecklingen och undersökt huruvida andra 
verksamheter än de offentliga kan få tillgång till att få starta mottagningar på samma premisser. 
Vid ett möte med HSF 8 maj framkom att tidsperspektivet och osäkerheten kring om 
mottagningar skulle läggas ner var de största anledningarna till HSF:s beslut. Privata 
verksamheter kan ansöka om auktoriseringar löpande. 

Marknadsanalys vårdval logopedi 2018, svar på synpunkter från Slof 
Stockholms Län 
Styrelsen inhämtade synpunkter från verksamheter inom vårdvalet under föregående år och 
inkom med synpunkter på marknadsanalysen till förvaltning och politiker 28 december 2018. Svar 
inkom från HSF 25 januari 2019 (bilaga 4).  

Uppföljningar av ersättningshöjningar under 2018 
Vid ett möte 8 maj 2019 överlämnade Slof Stockholms Län ett dokument med synpunkter från 
logopedverksamheter angående effekter av förändrade ersättningar i vårdval logopedi (bilaga 5). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 
Styrelsen har under 2019 påbörjat en kartläggning över hur väl verksamheter i Stockholms län 
klarar att uppfylla de logopediska delarna av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid 
stroke. Slof Stockholms län arbetar med att ta fram en enkät som riktar sig till chefer inom 



rehabiliteringsverksamheter. Vice ordförande Anita Halldin har haft fortsatt kontakt med 
sakkunnig på STROKE-riksförbundet med anledning av att man vill ta reda på hur många 
logopeder som arbetar med neurologopedi i Stockholm. Ordförande Lena Lindberger har varit i 
kontakt med vägledare för hjärnskadepatienter Emma Schött i frågor som rör de nationella 
riktlinjerna. Arbetet med strokeriktlinjerna fortsätter under 2020. 

Kommunikation och kommunikationsvägar för lokalföreningen och 
medlemmarna 
Vid årsmötet i mars 2019 framkom att medlemmarna önskade ökad synlighet och ett forum för 
logopeder verksamma i Stockholm. Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen kontinuerligt 
diskuterat hur Slof Stockhoms län ska kunna uppfylla dessa önskemål. Arbetet fortsätter under 
2020. 

Övrigt 
Vice ordförande Anita Halldin har deltagit vid möten om framtidens primärvård i regi av 
avdelningen Närsjukvård HSF. 

Ordförande Lena Lindberger deltog på Logopedförbundets ordförandeforum i september 2019. 
På ordförandeforum utbyttes erfarenheter från olika lokalföreningar i landet, och hur lokal-
föreningarna kan arbeta för att påverka logopeders arbetsmarknad och villkor diskuterades. 

Ordförande Lena Lindberger har haft kontakter med Logopedförbundet och SRAT:s kansli i 
samband med frågor från medlemmarna. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Ordförande Lena Lindberger  Sekreterare Sofia Due 
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