
 
 

 
Verksamhetsberättelse  
Slof Stockholms län 
Verksamhetsåret 2020 
 

Styrelsens ledamöter 
Styrelsen för Slof Stockholms län bestod verksamhetsåret 2020 av ordförande Lena 
Lindberger, vice ordförande Anna Nyman, sekreterare Sofia Due, ledamöter Mi 
Johansson, Anna Johansson, Martina Sundström, Jenny Gauding och Maria 
Blomqvist. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2020 sammanträtt åtta gånger (21 januari, 4 mars, 5 maj, 
4 juni, 31 augusti, 30 september, 3 november, 3 december). På grund av corona-
pandemin har mötena främst varit digitala.  

Årsmöte 
Årsmötet 2020 hölls digitalt den 4 juni. Första kallelsen till årsmötet gick ut via e-
post den 13 februari och mötet planerades då äga rum den 26 mars. På grund av 
pågående pandemi ställdes mötet in via e-post den 18 mars och genomfördes inte 
som planerat. Den 13 maj utlystes ett ersättningsmöte till den 4 juni. Enligt 
stadgarna skickades kallelsen för kort tid innan mötet. Årsmötet godkände dock 
behörigt utlysande och genomförande mot bakgrund av pandemins påverkan. 

Medlemsmöten 
Under 2020 hölls ett medlemsmöte i anslutning till årsmötet. Inbjuden talare var 
Minéa Frykman som bjöds in för att dela med sig av sina hjärtefrågor inom skol- 
och utbildningspolitiken, visionen bakom uppstarten av Lilla Djurgårdsakademien 
och det bakomliggande påverkansarbetet som varit en förutsättning för att lyckas. 

Covid-19 och logopeder i primärvården 
Vi har pekat på svårigheterna för post-covid-19-patienter att få komma till logoped i 
primärvård, trots att många patienter har stora kvarstående, logopediska 
svårigheter (t ex sväljsvårigheter och röstsvårigheter). En nyckel i åtkomst till 
logopedisk vård är att det finns brister för vårdpersonal (exempelvis arbets-
terapeuter och fysioterapeuter) att skicka remisser till primärvårdslogopedin. I en 
skrivelse till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och till politiker i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) samt under ett påföljande möte med HSF uttryckte vi vår 
frustration med situationen. På mötet framkom det svårigheter med rehabilitering 
för den här patientgruppen generellt och det blev tydligt att samarbeten mellan 
olika vårdval fungerar dåligt (t ex primärvårdsrehabilitering och husläkarmottag-
ningar gentemot logopedi). Remisser från husläkare till logopeder är få och stora 
patientgrupper verkar inte få den vård de har rätt till. Vi planerar att kartlägga 
remissflöden och patientgrupper för att få bilden klarare för oss under 2021. 

Stockholms län 



Bevakning av nedläggningen av tre mottagningar inom 
vårdval logopedi 
Under hösten 2020 blev det klart att tre logopedmottagningar inom SLSO läggs 
ner. Mottagningarna startade 2019 på beställning av HSF, som en akut åtgärd för 
att säkerställa logopedisk vård om en vårdgivare skulle gå i konkurs, det avtalet 
förlängdes inte. Skälet från SLSO att inte ansöka om ”vanlig” auktorisation för de 
här mottagningarna anges vara att ersättningsnivåerna gör att man inte kan ha en 
ekonomi i balans vilket krävs för att man ska få auktorisation. Slof Stockholms län 
har återigen påtalat hur ersättningsnivåerna i vårdval logopedi påverkar logopeders 
arbetsmiljö och patientsäkerheten i skrivelser till HSF och HSN (bilaga 6). Under 
2021 planeras att tillsammans med Logopedförbundet nationellt uppmärksamma 
medier och patientföreningar på hur vårdvalets ersättningsnivåer påverkar.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 
Styrelsen påbörjade under 2019 en kartläggning över hur väl verksamheter i 
Stockholms län klarar att uppfylla de logopediska delarna av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård vid stroke. Under 2020 har arbetet fortskridit och en 
enkät riktad till verksamheter som tar emot neuropatienter har skickats ut. 
Resultaten sammanställs under 2021. Kontakter med relevanta verksamheter och 
personer har tagits exempelvis med vägledare för hjärnskadepatienter och 
Akademiskt primärvårdscentrum. 

Kompetensstege för logopeder 
Styrelsen har under 2020 bevakat arbetet med en kompetensstege för logopeder 
verksamma i region Stockholm för att tydliggöra enskilda logopeders professionella 
utveckling. Logopedernas kompetensstege blev klar i slutet av 2020 och kommer 
att implementeras i Region Stockholm. 

Kommunikationsvägar för lokalföreningen och 
medlemmar 
Vid årsmötet i mars 2019 framkom att medlemmarna önskade ökad synlighet och 
ett forum för logopeder verksamma i Stockholm. Under verksamhetsåren 2019-
2020 har styrelsen kontinuerligt diskuterat hur Slof Stockhoms län ska kunna 
uppfylla dessa önskemål. Ett Instagramkonto har startats under 2020, 
@logopedforbundetstockholm. 

Övrigt 
Ett aktivt arbete för att inkludera en student i kommande styrelse har inletts och en 
studentrepresentant har deltagit vid ett av styrelsens möten och kommer att 
bjudas in till mötena kontinuerligt.  

Ordförande Lena Lindberger deltog på Logopedförbundets ordförandeforum. På 
ordförandeforum utbyts erfarenheter från olika lokalföreningar i landet, och hur 
lokalföreningarna kan arbeta för att påverka logopeders arbetsmarknad och villkor 
diskuteras. 
  



Ordförande Lena Lindberger har haft kontakter med Logopedförbundet och SRAT:s 
kansli i samband med frågor från medlemmarna. 
 
Stockholm i februari 2021 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Lena Lindberger   Sofia Due 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Bilagor till verksamhetsberättelsen: 

1. Skrivelse till HSF om logopeder i rehabilitering efter covid-19 
2. Skrivelse till HSN om logopeder i rehabilitering efter covid-19 
3. Svar från HSF om logopeder i rehabilitering efter covid-19 
4. Skrivelse till HSF och HSN om nedläggning av logopedmottagningar inom 

vårdval logopedi 
5. Svar från HSF om nedläggning av logopedmottagningar inom vårdval logopedi 
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