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Oralsensorisk träning 
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Logopedidagen

Professor Maggie-Lee  
Huckabee i Sverige

Tidningen  för dig som är  logoped

Logopeden  fixar biffen!
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ledare

E uropeiska Logopedidagen, 6 mars, instiftades 2004 av CPLOL (samarbete-
sorganisation för Europas logopedförbund). Syftet var att uppmärksamma 
logopeders kompetens och öka synligheten och uppmärksamheten kring 

vårt yrke och våra patienter. Det har lycktas bra. Dagen firas över hela Europa. 
Ambitionsnivån och möjligheterna ser väldigt olika ut både inom Sverige och mel-
lan de olika medlemsländerna i CPLOL - men det firas varje år. 

CPLOL har valt teman för flera år framöver. Varje år tar man också fram en poster 
och en slogan. Det skrivs ett expertuttalande av forskare inom det aktuella ämnet 

och det skrivs ett pressmeddelande. Allt får 
användas av medlemmar och översättas till 
det egna landets språk. 

Årets tema är ät- och sväljsvårigheter. Vi har 
valt att sätta ribban högre än att bara göra 
CPLOLs material tillgängligt i år. Under 
ett drygt halvår har en arbetsgrupp, som 
presenterar sig på sida 10 i tidningen, arbetat 
med att ta fram material som kan användas 
under 6 mars. Vi kommer att fortsätta arbeta 
på det sättet. 2018 års tema är AKK. Är du 
intresserad av att vara del av arbetsgruppen 
som arbetar detta med för Slofs räkning, ta 

kontakt med mig: ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se. 

I år händer det andra viktiga saker i förbundet. Det är dags för förbundsmöte igen. 
Den 12 maj kommer mötet hållas i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Är du 
intresserad av att bli mer aktivt involverad i Slofs arbete söker valberedningen just 
nu efter ledamöter till den nya styrelsen. Vi behöver också delegater till förbunds-
mötet. Det finns information på både vår hemsida, på Logopedforum och på Face-
book om hur man får kontakt med valberedningen och hur man anmäler intresse 

för att bli delegat. 

Utöver ledamöter och delegater till mötet, 
vill vi ha motioner. Vad tycker du som med-
lem att det är viktigt att vi arbetar med? 
Vilka frågor tycker du att förbundet ska 
lägga sin tid på de närmaste tre åren? Det 
går att skicka motioner från och med nu 
och fram till 10 mars till: ulrika.guldstrand@
logopedforbundet.se

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

”Vilka frågor 
tycker du  
förbundet 
ska lägga 
sin tid på de 
närmaste tre 
åren?”
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4 Logopedtätheten ökar
 Allt fler logopeder anställs i elev-

hälsoteam och på specifika skolor. 
Elisabet Sykes har sammanställt 
logopedtätheten inom kommunal 
verksamhet i Västra Götaland.

8 Flerspråkig diagnosticering
 Logopedisk kompetens är viktigt 

inom neuropsykiatriska utrednings-
team - särskilt när verbala förmå-
gor är svåra att bedöma.

10 Eat safe and taste life
 Det är slogan för Europeiska Logo-

pedidagen den 6 mars. Slof satsar 
stort i år och tar fram informationsma-
terial åt alla förbundets medlemmar.  

12 Dysfagiguru i Sverige
 Maggie-Lee Huckabee lyfte fram 

dysfagins rehabiliteringsbarhet 
under sin föreläsningsturné.

4

12

17

17 Lekfull ätträning
 Varför vill barn inte äta och hur kan 

vi stötta dem? Deltagarna i kursen 
”Sequential Oral Sensory  
Approach to Feeding” kom hem 
fyllda av inspiration.

20 Dietister+logopeder=sant
 Teamsamverkan gynnar patienten. 

På Göteborgs universitet lär sig 
logoped- och dietiststudenter 
samverka kring patientfall redan 
på utbildningen, genom metoden 
Interprofessionellt lärande.

24 Rekordår för NKL
 I november deltog rekordmånga 

logopeder i den nationella kon-
ferensen i logopedi i Jönköping. 
Temat var ”jämlik vård”.
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FRAMSIDA: DYSFAGI. ILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN

Karin Sjögren

Redaktör

Ett ämne 
som är svårt 
att svälja

Jag var en sådan som tyckte svälj-
ning var oväntat och kanske lite 
malplacerat i logopedprogrammet. 
Vi studenter var riktiga lingvistik-
nördar. Kursen ”Sug- och svälj-
svårigheter” var i första hand en 
fnissig titel och perfekt att bryta 
isen med under en barraggning 
framåt småtimmarna, som svar på 
den uttjatade frågan ”Vad gör en 
logoped?”.

Min åsikt i frågan om dysfagins 
logopediska legitimitet har förstås 
ändrats. Inom inget annat fält 
kombineras anatomi, neurologi, 
psykologi och kommunikation lika 
sväljklart. Självklart, menar jag. Vi 
använder dessutom stetoskop, gör 
fiberendoskopiska undersökningar 
och klistrar elektroder på patien-
terna. Hur fräckt är inte det?! Men 
den riktiga superkraften ligger inte 
i verktygen, utan i att vi kan hjälpa 
pyttesmå bebisar lära sig äta. Det 
är faktiskt lite magiskt.

Vare sig du vill uppdatera dig på 
de senaste metoderna eller du ännu 
inte riktigt förstått hur dina logo-
pedkollegor behandlar 
dysfagi är detta 
numret för dig. 
Smaklig spis!
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UTANNONSERADE skollogopedtjänster är 
fortfarande ytterst få inom Västra Götaland. 
Däremot har många nya tjänster tillkommit 
genom att logopeder sökt tal- och speci-
alpedagog/speciallärartjänster, som sedan 
omvandlats till logopedtjänster. Tjänsterna 
i respektive kommun är placerade på 
specifika grundskolor, inom centrala team 
eller i språkklass. I Göteborg, där det tills 
nyligen bara funnits någon enstaka logoped 
inom förskola/skola (förutom i språkklass) 
har det till exempel i höst anställts fem nya 

logopeder på olika skolor i Biskopsgården 
och Angered. Det sker även ett opinions-
arbete genom insändare till tidningar och 
mejlkontakt med politiker och ansvariga 
tjänstemän i de olika stadsdelarna för att 
uppmärksamma behovet av logopeder.

KOMMUNER utan logopeder anställda 
inom förskola/skola är Dals-Ed, Bengtsfors, 
Åmål, Mellerud, Färgelanda, Sotenäs, Lyse-
kil, Lilla Edet, Grästorp, Essunga, Öckerö, 
Orust, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, 

Vara, Lidköping, Götene, Skara, Skövde, 
Tibro, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och 
Hjo. Trollhättan och Alingsås har logopeder 
anställda i kommunen, men under andra 
yrkesbeteckningar (tal- eller specialpeda-
gog/speciallärare).

SAMMANSTÄLLNING: ELISABET SYKES

Logopedtäthet inom förskola och skola i 
Västra Götaland 2016

Logopedtäthet inom förskola/skola i Göteborgs stad 2016
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aktuellt

E fter många års arbete 
fick logopeder under 
2015 äntligen en for-

mell specialistordning. Sedan 
dess har ett antal logopeder 
valt att specialisera sig i olika 
områden. Slof får ofta frågor 
kring hur man som enskild 
logoped kan presentera 
fördelarna med specialist-
logopeder på arbetsplatsen. 
Vårt första råd är att samla 
argument. Fundera igenom 
hur du som anställd kan 
motivera och beskriva nyttan 
med att du specialiserar dig 
för verksamhetschef.  

Hur finansierar jag  
specialiseringen?
Det finns olika sätt att finan-
siera sin specialisering. Man 
kan komma överens med sin 
arbetsgivare om finansiering. 
Vid överenskommelse kan till 
exempel hela eller delar av ut-
bildningen ske på arbetstid. Sök 
FOU-medel eller motsvarande 
via arbetsgivaren. 

Man kan även ansöka om 
studielån för att gå master-
utbildningen. Mastersutbild-
ningarna går ofta på kvartsfart 
vilket innebär att man kan gå 
utbildningen parallellt med 
arbete.  

Hur motiverar jag arbets-

givaren att stödja min 
specialisering?
Använd eller skapa projekt i din 
verksamhet som del av masters-
utbildning och specialisering, 
för att öka kliniskt tillämpad 
forskning. Som specialist bi-
drar du till ökad spridning 
av information och kunskap 
till klinik och kollegor och 
kan vara drivande i utveck-
lingsarbete. Du kan fungera 
som diagnosansvarig och kun-
skapsutvecklare inom speci-
fika områden. Att specialisera 
sig gynnar klinisk forskning. 
Specialisering ger möjlighet 
till förbättrat patientomhän-
dertagande, evidensbasering 
och klinisk ref lektion. Det är 
meriterande för verksamheten 
att ha tillgång till specialister. 
Specialistlogopeden kan fung-
era som kliniknytta och vara 
den person som är ansvarig 
för kvalitetsarbete. Det kan 
fungera liknande förstelärare. 
Vårdvalet och vårdgivare såsom 
Karolinska Sjukhuset efterfrå-
gar specialister. Företrädare för 
Vårdvalet ser specialisering som 
ett framtida krav för etablering 
av en ny enhet. 

Hur lång tid tar det att bli 
specialist?
Det tar olika lång tid beroende 

på vilka meriter man har upp-
nått. Efter grundutbildningen 
krävs ytterligare fem års arbets-
livserfarenhet som logoped va-
rav minst tre i relevant område. 
Masterskompetens motsvarar 
ett till två års heltidsstudier, 
beroende på grundutbildning. 

Vad är nyttan med en 
specialisering?
• Formellt bevis på specialist-
kompetens.
• Fördjupad kunskap.
• Utökad självständighet och 
ansvarsområde.
• Förändrade arbetsuppgifter.
• Karriärmöjlighet.
• Resurs för klinik och kollegor.
• Synliggörande av logopedisk 
yrkeskompetens.
• Lönedifferentiering.
• Bör ge fördelar vid löneför-

handlingar och tjänstetillsätt-
ning.
• Systematisk utveckling av 
ämnesspecifik kompetens.
• Gynnar klinisk forskning och 
utvecklingsarbete.
• Integrerar och utvecklar prak-
tisk och teoretisk kunskap.
• Fördelar i kontakt och för-
handling med myndigheter 
och beslutsfattare.

Var ansöker jag om  
specialistbevis? 
Ladda ner ansökningshand-
lingar på Svenska Logoped-
förbundets hemsida: 

www.srat.se/Logopederna/
Logopedyrket/Specialistordning/

Marika Schütz

Hur blir jag 
specialist-
logoped?
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”Fågel fisk eller mitt-
emellan?” var temat 
för Logopedstudentda-
garna 2016 - en helg av 
kunskapsinhämtning 
och glädje.

För att stärka ett gott samarbete 
mellan logopedstudenterna och 
utbildningarna anordnas varje 
höst Logopedstudentdagarna. I 
år gick evenemanget av stapeln 
21-23 oktober i Stockholm. 
Sammanlagt deltog 172 studen-
ter från sex svenska lärosäten, 
vilket hittills är den största 
samlingen av logopedstuden-
ter på en nationell nivå. Likt 
föregående år deltog även logo-
pedstudenter från Köpenhamns 
Universitet och Åbo Akademi 
i Finland. 

Finna en egen väg
Årets tema ”Fågel fisk eller 
mittemellan?” hade som syfte 
att inspirera studenterna till 
att våga finna egna vägar att 
gå i det framtida yrkeslivet och 
känna efter var det bränns för 
dem inom logopedin. Under 
helgen fick deltagarna lyssna till 
åtta föreläsare som var och en 
pratade om sitt specialintresse 
inom logopedi. Det bjöds på 
föreläsningar inom områdena 
röst och sång, dyskalkyli, barns 
ätproblematik, läpp-käk och 
gomspalt, forskning inom la-
rynxcancer, samt stamning ur 
ett genusperspektiv. Utöver 
detta fanns Svenska Logo-
pedförbundet och SRAT på 
plats för diskussion kring den 
framtida arbetsmarknaden. 

Årets logopedstudent
Studenterna fick även ta del av 
en sittning som bjöd på mycket 
sång, spex och god mat. Under 
sittningen tilldelades Anna 
Nilsson, studerande på termin 
7 vid Linköpings Universitet, 
det årliga Logopedstudentpri-
set. Helgen avslutades med en 
brunch och Sloss årsmöte där 
en ny styrelse valdes inför ett 
nytt verksamhetsår.  

Ny styrelse
Logopedstudentdagarna ar-
rangeras årligen av Sloss, 
Svenska Logopedförbundets 
studentsektion, en organisation 
bestående av logopedstudenter 
i Sverige där verksamheten 
utövas av en nationell styrelse. 
Styrelsen fungerar som en stu-
dentreferensgrupp till Svenska 

Logopedförbundet och verkar 
därför som en direktlänk mel-
lan logopedstudenter och den 
logopediska arbetsmarknaden. 
Sloss arbetar även för en positiv 
interaktion med fackförbundet 
SRAT. 

Likvärdig utbildning
Andra frågor som Sloss disku-
terar handlar om utbildning 
och studiesociala förhållanden, 
frågor som är aktuella på både 
lokal och nationell nivå. Ett 
viktigt mål som Sloss arbetar 
för är att uppnå likvärdig ut-
bildning på alla studieorter. 

Stéphanie Lindell
Ordförande Sloss styrelse 
2015/2016

Kunskapsglädje på studentdagar
Sloss gamla (övre raden) och nya (nedre raden) styrelse träffades under Logopedstudentdagarna i Stockholm. 

FOTO: SLOSS
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N i som läser tidningen Logope-
den har säkert även läst senaste 
numret av SRAT:s tidning. 

Där kunde ni läsa om logopeder och 
logopedstudenter på Saco Studentråds 
årliga kongress på Lidingö i november 
förra året. Där kunde ni också läsa 
om när vår kollega, logopeden Malin 
Påhls, valdes till Saco Studentråds nya 
ordförande.

Logopeder som tar plats i nya kon-
texter är ett återkommande tema. Ända 
sedan min första dag på logopedpro-
grammet i Lund - när programdirektö-
ren sa att vi inte vet hur vår spännande 
arbetsmarknad ser ut om fyra år - har 
jag funderat kring olika sammanhang 
som logopeder kan verka inom.

Förutom mitt intresse för kommuni-
kation, röst och språk var en av många 
anledningar till att jag valde att läsa till 
logoped att det på arbetsförmedlingens 
hemsida stod att det gick att arbeta 
inom kultursektorn. Denna information 
fanns ironiskt nog inte kvar på arbets-
förmedlingens hemsida när jag sedan 
tog logopedexamen. Men på hemsidan 
går det fortfarande att läsa annat intres-
sant om vårt yrke, exempelvis att vi kan 
specialisera oss och att vi logopeder är 

verksamma inom nya områden.
Som vi har kunnat läsa på Logoped-

forum är exempelvis området kom-
munlogopedi på frammarsch: “Fortfa-
rande återstår mycket för att tillgodose 
behoven, både inom skola/förskola och 
inom äldreomsorg, så fortsatt opinions-
bildning är nödvändig.”

Just gällande opinionsbildning och 
påverkansarbete är det viktigt med f ler 
logopeder i f ler sammanhang. Malin 
Påhls kommer som ordförande för Saco 
Studentråd under mandatperioden 2017 
att vara språkrör för Sveriges största 

fackliga studentorganisation, med 100 
000 studenter från norr till söder. Det 
är bra!

Så för första gången någonsin är 
alltså en logoped ordförande i Saco Stu-
dentråd och för första gången någonsin 
fanns f lera medlemmar anslutna till 
SRAT på plats på kongressen i novem-
ber. Logopedstudenten Axel Berg-
ström, som studerar i Linköping och är 
invald i Sloss styrelse, var inspirerad av 
helgen:

”Om SRATs studenter på ett struktu-
rerat sätt kan forma en förenad student-
sektion kommer vi med största säkerhet 
kunna påverka väldigt mycket. För vi kan 
förändra, mer än vi tror”.

Axel fångar nog allas känsla av att 
kongressen var en succé, speciellt för oss 
logopeder! Att gymnasie- och kun-
skapslyftsminister Anna Ekström under 
sitt gästtal dessutom nämnde vikten av 
vårt logopediska arbete stärkte själv-
klart vårt självförtroende ytterligare.

Kristina Hammar
logoped bosatt och verksam i Malmö, samt in-
vald mötesordförande under Saco Studentråds 
kongress november 2016.

studentuellt

Logopeder på plats 
i nya sammanhang

Åttonde Nordiska 
Dyslexikongressen

10 -12 augusti 2017, Stockholms Universitet 
Svenska, nordiska och internationella forskare och pedagoger 
medverkar, totalt 39 föreläsningar samt utställningar.

Program och anmälan 
www.dyslexiforeningen.se

Svenska Dyslexistiftelsen - Svenska Dyslexiföreningen

SVENSKA Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att 
expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne, därefter bildades Slof 
Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Här-
jedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller 
omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör 
dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett 
var logopederna har sin anställning. Lokalföreningarna är ett viktigt 
bollplank för Slofs styrelse och även för valberedningen. Det är 
också lokalföreningarnas uppgift att utse delegater till förbunds-
mötet, som går av stapeln i maj 2017.

SIGNE TONÉR

Flera nya lokalföreningar under 2016
ANNONS

Kristina Hammar, Malin Påhls och Axel 
Bergström.  FOTO: PETER SOLSJÖ.
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Få logopeder arbetar 
inom BUP och beho-
vet är stort. Detta blev 
tydligt under de två 
utbildningsdagar om 
flerspråkiga barn med 
neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar som 
arrangerades av barn- 
och ungdomspsykiatrin 
i Region Gävleborg.

Personal från habilitering, 
logopedi och primärvård bjöds 
in under två dagar i november 
för att diskutera migration och 
kulturell förståelse av föräld-
raperspektiv som präglar barns 
uppväxt. Det kom också att 
handla om traumabakgrund, 
om migrationsprocessens be-
tydelse för barnens fungerande 
och om vikten av förståelse för 
den situation barn och föräldrar 
befinner sig i när vi möter dem 
för att göra våra bedömningar.

Barnneurolog Najah Khalifa 
höll ihop dagen. Khalifa, som 
numera finns inom barn och 
ungdomspsykiatrin i Region 
Gävleborg och i Dalarna, har 

också erfarenhet från arbete 
inom habilitering.

Flerspråkig norm
Logoped Eva-Kristina Sala-
meh framhöll att människans 
språk är en robust funktion 
och att f lerspråkighet är mer 
regel än undantag i världen.  
Den språkliga utvecklingen 
börjar inte senare och går inte 
långsammare vid flerspråkighet 
än vid enspråkighet, men vid 
flerspråkighet fungerar de olika 
språken som kommunicerade 
kärl och stöttar varandra. Det 
faktum att enspråkighet dock är 
förhållandevis vanligt i Europa 
och Nordamerika påverkar våra 
bedömningsinstrument och 
bedömningsmetoder, vilket 
blir ett dilemma. 

Intervjun med föräldrarna 
och kunskap om utvecklingen 
på barnets första språk, in-
formation om exponeringen 
för andraspråket/språken och 
om språklig socialisering i 
olika kulturella kontexter blir 
särskilt viktig. 

Selektiv mutism
Salameh beskrev också att 
selektiv mutism är vanligare 
bland barn som möter ett nytt 
majoritetsspråk. Det är vanligt 
att de kan få en tyst period i 
början, men den tysta perioden 
är oftast inte helt tyst i den 
meningen att barnet inte pratar 
alls. De upprepar och talar 
till sig själva, även om de inte 
pratar med andra. Om den 
tysta perioden inte avtar är det 
lättast att bryta mönstret på mo-

dersmålet. Ofta kan det finnas 
depression och social isolering 
hos föräldrarna. Komorbiditet 
med språkstörning och ängslan 
är vanligt. Ett bekymmer är 
att en längre tid av tystnad 
också ger mindre utrymme 
för samtal med personer på 
det nya språket. 

Svårt att mäta
Psykologen Ablah Alasaly 
föreläste om psykologutred-
ning av f lerspråkiga barn med 

Barnneurolog Najah Khalifa, logoped och med dr i logopedi Eva-
Kristina Salameh och psykolog Ablah Alasaly föreläste på BUP i 
Gävle om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos flersprå-
kiga barn. 

Neuropsykiatrisk bedömning på flera språk

SVENSKA Logopedförbundet 
arrangerar två endagskurser 
som vänder sig till personal 
i elevhälsa, kommuner och 
landsting som har kontakt med 
skolbarn med språkliga svårig-
heter. Under dagen behandlas 
språkstörning, flerspåkighet 
och dyslexi vid flerspråkighet. 

Maria Levlin, Ketty Holmström 
och Lena Åberg föreläser.  
Utbildningen hålls på Dande-
ryds sjukhus i Stockholm, 13 
och 14 mars.

Tvärprofessionell språkstörningskurs  
på Danderyds sjukhus 

15 mars hålls en kurs i evidens-
baserad språkbehandling på 
Skånes universitetssjukhus i 
Malmö. Anna Eva Hallin guidar 
genom inlärningsteorier i logo-
pedisk behandling av språk-
störning hos skolbarn - från 
forskning till praktik.

Teori vid språklig 
intervention
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KURSAVGIFT
1800:- ex.moms
1500:- ex.moms 
(för medlemmar i 
Logopedförbundet)

INTRESSEANMÄLAN 
Maila alexandra.johnsson@
djoglobal.com redan nu om 
du är intresserad, dock senast 
28 februari! 
Ange: Intresseanmälan 
VitalStim, namn, adress och 
telefon. 

VITALSTIM THERAPHY 
CERTIFICATION TRAINING

VitalStim+ är ett avancerat arbetsredskap för 
logopeder som arbetar med dysfagi. Målet med en 
certifiering är utbildning, kunskap och handhavande 
av muskelstimulering med EMG-återkoppling, från 
VitalStim+ stimulatorn för dysfagi patienter. Denna 
behandlingsmetod integrerad med existerande klinisk 
praxis ger tydliga resultat för patienterna. Vitalstim 
metoden är etablerad internationellt. Moderna 
mätmetoder och forskning har gradvis förstärkt 
evidensen under 20års tid. Vitalstim-metoden är FDA 
godkänd sedan 2001, etablerad i Finland, Norge och 
Danmark samt rekommenderas av ESSD.

Under våren kommer DJO bjuda in till en svensk 
kurs för certifiering med VitalStim+. Kursen är uppdelad i; 1 heldag med praktik och 
2 förberedande webinars, samt två efterföljande (frivilliga) på ca 1 timme/tillfälle. 
Dessa webinars leds av samma kursledare som håller heldagskursen. Boken ”Electrical 
Stimulation & sEMG feedback in the treatment of Dysphagia” ingår som kurslitteratur. 
En certifiering säkerställer när, för vem och hur VitalStim+ integreras i den dagliga 
kliniska behandling av dysfagi. Deltagare förväntas ha klinisk erfarenhet samt en god 
teoretisk förståelse kring dysfagi.

Beroende av hur stort intresset blir, planeras kurser
i Malmö, Göteborg och Stockholm under våren 2017. 
Maxdeltagandet per kurstillfälle är 24 personer.

by

”Effects of neuromuscular electrical stimulation combined with 
effortful swallowing on post-stroke oropharyngeal dysphagia: a 
randomised controlled trial.” -Park JS, Oh DH, Hwang NK, Lee JH. 
Journal of Oral Rehabilitation, Juni 2016

”A randomized controlled study of neuromuscular electrical stimul-
ation in oropharyngeal dysphagia secondary to acquired brain injury.” 
- Terré R, Mearin F. European Journal of Neurology, Jan 2015

”The value of adding transcutaneous neuromuscular electrical stimul-
ation (VitalStim) to traditional therapy for post-stroke dysphagia: a 
randomized controlled trial.” - Li L, Li Y, Huang R, Yin J, Shen Y, Shi J. 
Eurpean Journal of Physical Rehabilitation Medicine, Feb 2015

”Effect of surface sensory and motor electrical stimulation on chronic 
poststroke oropharyngeal dysfunction.” - Rofes L, Arreola V, López I, 
Martin A, Sebastián M, Ciurana A, Clavé P.
Neurogastroenterology & Motility, Nov 2013

misstänkt neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det 
finns särskilda hänsyn att ta 
när man värderar fynd från 
testbatterier som till exempel 
WISC, framhöll hon. Framför 
allt blir resultat på de verbala de-
larna svåra att värdera.  Alasaly 
föreläste också om trauma och 
om svåra migrationsprocesser. 
Kan vi till exempel enkelt dra 
en skiljelinje mellan påverkan 
av trauma och neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning 
som ADHD?  

– Många traumatiserade barn 
far runt i klassrummet, menar 
Alasaly, som också framhöll 
att vi måste vara öppna för att 
det kan finnas en blandning 
av förklaringar till barnens 
svårigheter. 

När vi ska göra en neuro-
psykiatrisk bedömning av barn 
från annan kultur behöver vi 
förstå att många av de barn 
som kommer från länder med 
väpnade konflikter och krig har 
varit utsatta för förföljelser, har 
separerats från föräldrar, kan ha 
varit utsatta för prostitution och 

droghandel och misshandlats 
psykiskt och fysiskt.  

Få med föräldrar
Alla föreläsare framhöll be-
tydelsen av att föräldrar och 
barn måste få hjälp att förstå 
syftet med de behandlingar 
och utredningar vi gör. Det 
är också viktigt att ta reda på 
hur barnets förutsättningar 
och föräldrarnas möjligheter 
har sett ut och ser ut nu. Vi ska 
inte sätta diagnos om barnet 
utvecklas optimalt utifrån de 
förutsättningar som finns i 
omgivningen.

Tvärprofessionellt
Det lämnades också utrymme 
för tvärprofessionella diskussio-
ner och fallbeskrivningar med 
deltagare från de olika verksam-
heterna. Flera deltagare lyfte 
behovet av logopedutredningar 
som del i utredningar inom 
barn- och ungdomspsykiatri 
och habilitering. 

Gertrud Edquist
leg logoped och KBT-terapeut

Neuropsykiatrisk bedömning på flera språk

SKÅNES universitetssjukhus i 
Malmö huserar även 2017 års 
nationella nätverksträff i dyslexi. 
Föreläsare och paneldiskus-
sioner kommer beröra både 
läs- och skrivsvårigheter och 
språkliga svårigheter i skol-
åldern. Arrangemanget löper 
över två heldagar, 17-18 mars.

Nätverksträff för 
dyslexilogopeder

ANNONS

aktuellt
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ätsvårigheter hos barn

Vad beror det på?

HELA kroppen används 
när du äter. Alla muskler, 

alla organ och alla 
sinnen. 

Mitt barn 
äter inte 

som andra! 
Varför? 

Varför är det så 
komplicerat att 

äta? 

Du kan få hjälp!
Utredning, träning och råd 
kan ditt barn och du få hos 

en logoped.

Att äta är inte 
instinktivt. 
Barn måste 
LÄRA sig att 
äta! 

Barn krånglar inte 
med maten för att 
trotsa. Det finns 
ALLTID ett varför! 

Svårt att tugga och svälja - påverkad oralmotorik? 

Annorlunda tolkning av matens konsistens och smak? 

Sjukdom eller skada som påverkar ätandet?  

Svårt med samspel och kommunikation i måltiden? 

Det är fortfarande 
många som inte kän-
ner till att logopeder 
har expertkompetens 
vad gäller dysfagi och 
ätsvårigheter. Vi som 
kår behöver informera 
både patienter, an-
dra vårdprofessioner, 
allmänhet, media och 
beslutsfattare om vad 
logopeder kan bidra 
med.

6 mars är det dags för den Eu-
ropeiska Logopedidagen, som 
i år har temat ät- och sväljsvå-
righeter. Den Europeiska Lo-
gopedidagen instiftades 2004 
av CPLOL, den europeiska 

samarbetsorganisationen för 
logopedförbund, för att lyfta 
fram logopedi och logopeder 
runt om i Europa. 

För att kunna göra en mer 
omfattande satsning på att 
ta fram informationsmaterial 
och på så sätt underlätta för 
medlemmarna att uppmärk-
samma 6 mars, har Svenska 
Logopedförbundet tillsatt en 
arbetsgrupp bestående av Kajsa 
Lamm Laurin, logoped i Lund, 
Jessica Anerfält, logoped i 
Stockholm, Ronja Olsson, 
logopedstudent i Uppsala och 
Signe Tonér, styrelseledamot 
och sammankallande. Liksom 
merparten av arbetet inom Slof, 
jobbar gruppen ideellt.

Nytt material
Arbetsgruppen producerar 
informationsblad/affischer om 
dysfagi och om ätsvårigheter 
hos barn (se exempel nedan 
och på sida 23) samt två filmer: 
en FUS-film och en informa-
tionsfilm om ätsvårigheter hos 
barn. Ett pressmeddelande går 
ut centralt från förbundet i 
samband med dagen och finns 
tillgänglig för medlemmar ett 
par veckor innan den 6 mars för 
att möjliggöra anpassningar till 
lokala förhållanden, vilket ofta 
är nödvändigt för att media ska 
vara intresserade av att publi-
cera. Dessutom kommer det 
att finnas en gemensam affisch 
för alla medlemsorganisationer 

i CPLOL. Allt material kom-
mer att läggas ut på Svenska 
Logopedförbundets hemsida 
och i våra digitala kanaler. 

Lokalt engagemang
För att den europeiska logo-
pedidagen ska få genomslag, 
behöver vi hjälpas åt! Det 
kan vara alltifrån att skriva 
ut affischer/informationsblad 
i väntrummet till att skriva 
brev till lokalpolitiker och 
påtala vad logopeder kan bidra 
med vad gäller sväljsvårigheter 
hos boende inom kommunal 
äldreomsorg. Kanske kan ni 
ordna öppet hus på logoped-
mottagningen eller bjuda in en 
landstingspolitiker eller sjuk-

Eat safe and taste life!  6 mars 2017
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husdirektör att vara med om 
en FUS? Har ni patienter eller 
anhöriga som kan berätta om 
den hjälp de fått av logopeder i 
en tidnings-eller radiointervju? 
Kanske finns det möjlighet att 
anordna lunchföreläsning för 
att informera andra vårdprofes-
sioner om logopeders kunskap 
om ät- och sväljsvårigheter? 
Finns det någon lokal bru-
karorganisation att samverka 
med? Hör gärna av er till Slof 
och informera om era 6 mars-
aktiviteter!

Signe Tonér

Milano stod i oktober som värd 
för den sjätte kongressen om 
dysfagi anordnat av European 
Society of Swallowing Disor-
ders (ESSD). 

Kliniker och forskare från hela Europa 
deltog och det fanns även en stark inter-
nationell närvaro med representanter från 
bland annat Australien, Japan, Kanada, 
Sydkorea och USA. På plats från Sverige 
fanns logopeder från Halland, Skåne och 
Västra Götaland.

Instrumentella bedömningar
Innan kongressen drog igång vigdes var 
sin heldag åt en workshop respektive en 
pre-congress course. Workshopen hade 
temat instrumentella bedömningar vid 
orofaryngeal dysfagi och här presenterades 
de två undersökningsmetoder som numera 
räknas som ”golden standard” när det gäller 

undersökning av sväljning: fiberskopisk 
undersökning av sväljningsfunktion (FUS) 
och videofluoroskopi (VFS). Ett budskap 
som många av föreläsarna gav var att ingen 
av dessa instrumentella bedömningar är 
”bättre” än den andra, utan att valet av 
vilken metod man använder bör avgöras 
av vilken klinisk fråga man vill ha svar på. 

Sond och dysfagi
Fokus för årets pre-congress course var 
trakeostomi och nasogastrisk sond. Flera 
av föreläsarna nämnde att det fortsatt är 
oklart om det finns något orsakssamband 
mellan trakeostomi och dysfagi, men att 
trakeostomi och dysfagi ofta samexisterar.

De två kongressdagarna som följde var 
fyllda med korta presentationer av ny forsk-
ning, industrisymposium och utställningar 
med posters. Bland annat avhandlades 
användningen av funktionell magnetreso-
nanstomografi för att få kunskap om svälj-

ningsnätverket i hjärnan; möjligheter att 
kvantitativt mäta bolus som har retinerats 
faryngealt; högupplöst manometri (HRM) 
för bedömning av esofageal dysfagi, både 
som ensam metod och i kombination med 
FUS; samt instrumentell bedömning med 
FUS och VFS via telemedicin. Även om 
merparten av innehållet på kongressen 
berörde dysfagi hos vuxna fanns det även 
en handfull presentationer kring ät- och 
sväljningssvårigheter hos barn, bland 
annat av Joan Arvedson, välkänd inom 
pediatrisk dysfagi.

Sammanfattningsvis var det en inne-
hållsrik och välordnad kongress. Nästa 
års ESSD-kongress anordnas i september i 
Barcelona. En ännu starkare internationell 
prägel väntas då denna kongress kommer 
att kombineras med ett första World 
Dysphagia Summit.

Patrik Kullebjörk

Trakeostomitema på ESSD i Milano

Kajsa Lamm Laurin och Jessica Anerfält under arbetet inför Europeiska Logopedidagen.
FOTO: SIGNE TONÉR
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Maggie-Lee Huckabee vill göra 
patienten mer delaktig i sin 
sväljträning. I december var den 
världsledande dysfagiprofes-
sorn från Nya Zeeland på fö-
reläsningsturné i Europa, med 
stopp i Halmstad, Uppsala och 
Malmö.

Maggie-Lee har arbetat med dysfagi sedan 
det blev ett logopediskt fält och är numera 
professor på University of Canterbury och 
ledare för Rose Center for Stroke recovery 
and resarch på Nya Zeeland. 

– När jag började på 80-talet handlade 
allting om kompensation. Orala bear-

betningssvårigheter kunde vi jobba med, 
men allt i svalget sågs som en ref lex det 
inte gick att påverka. 

Från styrka till precision
Under 90-och 00-talet växte rehabilite-
ringstänket långsamt fram. Oralmotoriken 
liksom den tvärstrimmiga muskulaturen i 
svalget började stärkas för att arbeta mer 
effektivt. Stor vikt lages vid att bygga upp 
muskelstyrkan i tunga och svalg.

– Men sväljning är ingen uppgift som 
du behöver använda maximal styrka för 
att göra, säger Maggie-Lee och tynger på 
vikten av hastighet och precision.

– Att träna upp sväljförmågan måste 
alltid ha som mål att förändra nervsys-

temet, inte bara att bygga muskelmassa. 

Specificitet behövs
Att vi i dag inte alltid vet vad i sväljningen 
som är grunden till en patients dysfagi gör 
det svårt att hitta specifika övningar för 
att minska besvären. Maggie-Lee visar 
fallexempel där den internationella sett 
vanligaste sväljövningen, kraftfull svälj-
ning, snarare förvärrade sväljningen hos 
vissa personer. Problemet för dessa personer 
var inte en generell muskelsvaghet, utan 
en oförmåga att använda musklerna i rätt 
läge. Men hur vet vi när koodinationen i 
sväljningen blir rätt, i träningssituationen?

– Hos fysioterapeuten kan patienten 
enkelt se hur rörligheten eller styrkan 

Logopediprofessor Maggie-Lee Huckabee, i blå scarf, under besöket på Skånes universitetssjukhus i Malmö . 
FOTO: KARIN SJÖGREN

Dysfagiguru på Sverigeturné
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i en arm tränas upp. Vi har inte den 
lyxen. Därför måste vi hitta andra sätt 
att inkludera patienten. 

Visuell feedback
Sedan 20 år tillbaka har Maggie-Lee 
använt ytEMG Biofeedback i just detta 
syfte. Små elektroder fästs med klister 
mot munbottenmuskulaturen under 
patientens haka. Sedan registreras 
muskulaturens arbete under sväljningen 
- hyoidrörelsen. Patienten kan själv 
se aktiviteten på en datorskärm. Det 
handlar inte på något sätt om att föra 
in ström till musklerna, utan apparaten 
registrerar och visualiserar bara hur 
kroppen själv arbetar.

– Tänk att du ska träna läsning med 
en person som inte får använda sina 
läsglasögon, och därför inte riktigt ser 
bokstäverna. Räkna med att det kom-
mer ta lång tid.

Biofeedback, där musklernas aktivitet 
plötsligt syns på skärmen, blir patientens 
läsglasögon.

– Patienten blir delaktig i sin sväljning 
och lär sig styra hur och när muskulaturen 
i svalget används.

Maggie-Lee har utvecklat ett da-
torprogram, Bisskit, som kan kopplas 
till ytEMGn för att träna specifika 
förmågor i sväljningen. Hon poäng-
terar att träning med visuell feedback 
gör rehabiliteringen mer tillgänglig för 
personer med kognitiv svikt.

– Visuella modaliteter inkluderar f ler.

Intensiv träning
Maggie-Lee träffar sina patienter 5 dagar 
i veckan under två veckor för intensiv 
träning – sedan är behandlingen klar. 
Vissa kommer på återbesök någon gång 
i halvåret för ”kalibrering”.

– Att bara träffas en eller två gånger 
i veckan är slöseri med tid och resurser. 
Intensiv träning är det som ger effekt.

Med fokus på sväljningens funktion 
och effektivitet finns det stora möjlig-
heter att förbättra patientens sväljning 
mycket, på kort tid. 

– Sväljning är det område inom re-
habilitering som kan förbättras mest, 
under kortast tid.

KARIN SJÖGREN

K onsistensanpassning är idag 
en av de vanligaste kompen-
serande interventionerna vid 

dysfagi hos barn och vuxna (Steele et 
al., 2015). Flera länder har under det 
senaste decenniet utarbetat riktlinjer 
och konsistensanpassningsguider för 
att förbättra arbetet, patientsäkerheten 
och patienternas livskvalité i samband 
med konsistensanpassad kost. På 
internationell nivå har nu Internatio-
nal Dysphagia Diet Standardisation 
Initiativ (IDDSI) grundats som ett 
initiativ att skapa gemensam termino-
logi, riktlinjer och guider globalt. 

Kartlägger svensk terminologi
I Sverige finns ännu inga nationella 
riktlinjer för hur logopeder ska arbeta 
med konsistensanpassning vid dysfagi 
vilket har föranlett ett kommande 
examensarbete under 2017 vid Göte-
borgs Universitet av logopedstudenter-
na Joanna Lignell och Julia Yli-Huk-
ka. Studien, en enkätundersökning, 
syftar till att genom kartläggning av 
nuvarande terminologi få en nationell 
överblick över arbetet med konsis-
tensanpassning från ett logopediskt 
perspektiv. Studien ämnar även 

undersöka samband mellan logopeders 
arbete inom området, deras erfarenhet 
och arbetsfrekvens med dysfagi, deras 
användning av publicerade riktlinjer 
och guider samt undersöka med vilka 
andra yrkesgrupper logopeder här 
samarbetar med. 

Steg mot nationella riktlinjer
Examensarbetet avser i framtiden 
kunna användas som en del i fortsatta 
arbeten med att utveckla och införa 
nationella eller internationella riktlin-
jer för hur logopeder ska arbeta med 
konsistensanpassad kost vid dysfagi. 
Examensarbetet handleds av logo-
pederna Liza Bergström och Karin 
Eriksson.

Joanna Lignell och 
Julia Yli-Hukka

Referens: Steele, C. M., Alsanei, W.A., 
Ayanikalath, S., Barbon, C. E. A., Chen, 
J., Cichero, J. A., ... Wang, H. (2015). The 
Influence of Food Texture and Liquid 
Consistency Modification on Swallowing 
Physiology and Function: A Systematic 
Review. Dysphagia, 30, 2-26. doi:10.1007/
s00455-014-9578-x

För en gemensam terminologi 
vid konsistensanpassning
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H ur gör man ett 
kursreferat när man 
fyllt i ett ”confi-

dentiality agreement” och 
svurit dyrt och heligt att icke 
avslöja några detaljer… Jag 
ska erkänna att flera uppro-
riska tankar flöt omkring i 
mitt medvetande under den 
10 timmar långa kursen i 
McNeil Dysphagia Therapy 
Program (MDTP).
 Kanske är det för att jag är 
svensk, eller naiv, eller möjligen 
bådadera. Men även nu, så här 
två månader senare finns en 
kvardröjande irritation. Om 
den här behandlingen är så vik-
tig och effektiv och dessutom 
gjorts med universitetsmedel 
av universitetsanställda: Varför 
inte bara dela med sig? Men ok. 
I en fri marknadsekonomi är 
det bara att gilla läget.

Men jag får alltså bara prata 
i generella termer om MDTP 
och därför tänkte jag att det 
mera passade ett bloggformat.

K ursen hålls av pro-
fessor Michael Crary 
och docent Giselle 

Carnaby från University of 
Florida via ett företag som 
heter ProCourse (http://pro-
courseceus.com/). I september 
i år hölls den dels i Helsing-
fors och dels i Oslo. Det är 
ett högt föreläsningstempo i 
10 timmar vilket innebär en 
viss begränsning vad gäller 
tid för frågor. Samtidigt 
kallar föreläsarna det hela 
för en workshop och är noga 
med att deltagarantalet ska 
hållas på en viss nivå. De 

ställer sig också helt kallsin-
niga inför förslag från icke-
engelsktalande länder om att 
dela upp kursen på två dagar. 
Jag låter nog lite kritisk och 
det är jag vad gäller förelä-
sarna själva. De är proffsiga 
men kommenterar ironiskt 
andra välrenommerade 
amerikanska dysfagiforskares 
(bristande) studieupplägg på 
ett tråkigt sätt och Michael 
Crary avfärdar t.ex. helt 
”Masako manöver” trots att 
han i sin senaste dysfagi-
lärobok tar upp den som en 
behandlingsmetod värd att 
prova.

J a, men vad kan jag då 
säga om MDTP?

• Metoden baseras på solid 
forskning (Randomized Clini-
cal Trials).
• Det är en intervention för 
vuxna (än så länge) med kronisk 
dysfagi, som fokuserar på att 
stärka hela sväljprocessen.
• Man kan använda den som 
enda intervention eller kombi-
nera med andra behandlingar  
(NMES, Biofeedback via yt-
EMG, etc.).
• Det är egentligen inte en 
specifik teknik utan ett tan-
kesätt som bygger på grund-
läggande träningsprinciper. 
Som kursdeltagare får man 
en genomgång i vad det är, 
vilket är avgörande då de f lesta 
svenska logopedutbildningar 
inte täcker det.
• Metoden är ett av de tydligaste 
bevisen för det paradigmskifte 
som skett inom dysfagibehand-

ling (enligt min mening, är det 
bäst att lägga till).
• Metoden fungerar inte för alla. 
Det är en intensiv behandling: 
Orkar man inte träna är det 
inte rätt metod.
• Var den värd pengarna (cirka 
4000 kr)? Oh yes! Informatio-
nen är solid. Forskningsdesig-
nen i princip så bra den kan bli. 
Är din engelska tillräckligt bra 
för att hänga med i ett snabbt 
föreläsningstempo i 10 timmar 
så är det förmodligen en av de 
bästa dysfagikurser du kan gå 
och om dina patienter inte är 
för trötta och sjuka kan du börja 
behandla nästa dag.
• Det är inte en behandling för 
strokepatienter i akutskedet.

I de publicerade forsk-
ningsstudierna har 
patientpopulationen fun-

nits inom huvud/hals cancer, 
stroke och neuromuskulära 
sjukdomar men det pågår 
behandlingsförsök där man 
riktar sig mot cerebral pares 
och motorneuron sjukdom 
vilket kommer att bli mycket 
intressant att ta del av. 

S lutligen vill jag 
skicka iväg en 
uppmaning till 

kursansvarig i Slof-styrelsen 
och logopedprogrammen i 
Sverige: Ta MDTP till Sve-
rige under 2017! Lägg upp 
två till tre föreläsningstillfäl-
len på olika orter och gör ett 

nationellt breddinförande av 
metoden.

Margerta Gonzàlez Lind
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Dysfagibehandling - journalutdrag
OBS! VARNING! Dysfagi är potentiellt livshotande*
(*kan leda till aspirationspneumoni, kvävning, malnutrition, dehydrering)

Aktuellt: Under hösten 2016 arrangerade Uppsala universitet 7,5-poängskursen “Evi-
densbaserad sväljrehabilitering - diagnostik, prevention och behandling”, på avancerad 
nivå för logopeder. Kursansvarig logoped/doktorand var Margareta Gonzalez Lindh från 
Gävle. Margareta föreläste i flera moment och tio inbjudna föreläsare bidrog med sin 
sakkunskap inom allt från sväljningens anatomi och fysiologi till nutrition, rehabiliterings-
medicin och träningsfysiologi. Allt för att sätta sväljrehabilitering i ett större sammanhang. 
Därefter fokuserades det på logopedspecifik evidens för olika områden inom dysfagi.

Närvarande: 36 kursdeltagare, majoriteten kliniskt verksamma logopeder från stora delar 
av landet (och Åland) verksamma inom geriatrik, rehabilitering, öron-näsa-halssjukvård, 
akutvård, vuxenhabilitering, primärvård och huvud-hals-cancervård.

Bakgrund: Kursens syfte var att lyfta fram nuvarande evidensläge inom rehabilitering med 
tillämpning på dysfagi. Enligt Professor Maggie-Lee Huckabee (Nya Zeeland) är ett para-
digmskifte på gång inom dysfagirehabilitering där inriktningen på logopedisk intervention 
svänger från träning av styrka till träning av färdighet. 

Bedömningsmetod: För att kunna välja rätt behandlingsmetod behöver man göra en 
adekvat bedömning där både klinisk bedömning, instrumentell bedömning och självskatt-
ning (t. ex. ÄT-10 som finns validerad på svenska) ingår. Den kliniska bedömningen kan 
aldrig bekräfta tyst aspiration och därför bör en instrumentell bedömning (FUS - Flexibel 
videoendoskopisk Undersökning av Sväljningen, eller terapeutisk sväljröntgen) alltid kom-
plettera den kliniska bedömningen. En genomtänkt oralmotorisk bedömning samt bedöm-
ning av andning ingår i den kliniska bedömningen. Att dokumentera kranialnervspåverkan 
bidrar till att kunna välja rätt behandlingsmetod. Cervikal auskultation, där man lyssnar på 
andnings- och sväljningsljud med stetoskop mot trachea, och pulsoximetri, där man mäter 
syresättning i blodet i samband med sväljningen, kan användas som del i den kliniska 
bedömningen. Bedömningen leder sedan fram till målformulering inför behandling enligt 

SMART-principen (det vill säga att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska och Tidsbestämda).

Behandling: Precision och specificitet är viktiga aspekter för dysfagibe-
handling med god effekt. Vi tränar som bekant muskler - principer för 

träningsfysiologi måste därmed beaktas (se s. 19). Träningen bör 
vara intensiv där belastning eller intensitet ökar allt eftersom 

för att åstadkomma en förändring av muskler. Specifici-
tet - att inrikta behandling på just de muskler du vill 

stärka - blir därmed viktigt. Numera vet vi också 
att patienter måste träna på att svälja för att 

kunna bli bättre på just det, oavsett om de 
aspirerar eller inte. Om inget annat kan 

patienten efter noggrann munvård 
träna att svälja sin saliv eller 

små mängder vatten. 
Här följer exempel på 

direkt dysfagibe-
handling som 
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omnämnts under kursen:
• Sväljmanövern Effortful swallow - att helt enkelt svälja kraftfullt - har gått från att tidi-
gare setts som endast kompensatorisk till att i allt större utsträckning även användas för 
att träna upp sväljförmågan. 
• McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP) är ett mycket intensivt träningsprogram 
framtaget av de amerikanska forskarna och logopedprofessorerna Michael A. Crary och 
Giselle Carnaby. Det bygger just på träningsprinciper. Flertalet studier visar på stora 
framsteg hos patienter med kronisk grav dysfagi som fått denna behandling.
• Shaker exercise (huvudlyft i liggande) introducerades på 90-talet och har i studier haft 
effekt vid faryngeal dysfagi och särskilt vid fördröjd sväljning och nedsatt öppning av övre 
matstrupssfinktern. 
• Expiratory Muscle Strength Training (EMST) är en ny metod framtagen av doktorerade 
logopeden Christine Sapienza. Enligt studier har EMST effekt på andning, hostfunk-
tion, sväljning och tal. Patienten får blåsa i en speciell pipa som liknar andningstränare 
(mini-PEP). EMST-pipa har precis släppts för försäljning i Sverige, men i väntan på den 
använde föreläsande logoped Margareta Gonzalez Lindh PEP-pipa.
• Sväljträning med biofeedback från yt-EMG innebär att EMG-dioder fästs på patientens 
hals och kopplas till dator för att visualisera sväljningen. Studier visar på god effekt även 
vid grav dysfagi. 
• Munskärmsbehandling har blivit högaktuell i och med den breda marknadsföringen 
av munskärmen IQoro. Behandling med munskärm har visat sig ha effekt på läppstyrka 
och svalgmuskulatur som är svåråtkomlig med annan träning. Det finns i dagsläget ingen 
evidens för att en viss munskärm kan rekommenderas framför andra. 
• Profylaktisk dysfagibehandling (innan och under strålbehandling eller före kirurgiskt 
ingrepp) vid huvud/hals-cancer har haft god effekt i flertalet studier. Remiss bör därför 
skickas till logoped direkt när huvud/hals-cancer diagnostiseras. Pharyngocise är ett 
specifikt preventivt träningsprogram med flera komponenter, bland annat används käk-
klämma för att träna gapförmåga. 
• Behandling av sväljfobi/funktionell dysfagi i samarbete med KBT-terapeut rekommen-
deras av logoped och KBT-terapeut Elisabeth Lithner Bergström som har byggt upp stor 
egen erfarenhet av patientgruppen. 
• Onlinetjänster som ExorLive och Physiotools kan användas för att enkelt skapa enhet-
liga träningsprogram till patienter. Appar kan användas för att visa hur normal respektive 
patologisk sväljning kan se ut eller för att välja ut lämpliga övningar (inklusive referenser). 
Exempel på appar är Dysphagia Therapy (iOS och android), Dysphagia och iSwallow 
(endast iOS).

Bedömning: Med hjälp av evidensbaserade behandlingsmetoder har logopeden möjlig-
het att hjälpa patienter att förbättra sin sväljförmåga och därmed sin hälsa och livskvalitet. 
Det går att göra mer än att konsistensanpassa. Även patienter med grav dysfagi behöver 
få smakstimulans och svälja någonting. 

Rekommendation: Ovanstående och andra fördjupningskurser rekommenderas varmt. 
Har du inte möjlighet att gå en kurs - håll dig evidensuppdaterad på andra sätt. Diskutera 
med kollegor, till exempel på Logopedforum. Ta hjälp av sjukhusbibliotekarierna som gär-
na plockar fram artiklar eller använd databaser som finns på Speechbite 
och ASHA:s (Amerikanska logopedförbundets) hemsida för att hitta nya 
och relevanta artiklar. Delta i dysfaginätverk lokalt, nationellt eller interna-
tionellt (till exempel ESSD, European Society for Swallowing Disorders).

Journalförare: Hanna Lidström, Hudiks-
vall, Anna Lindberg, Borås, Emma Lindroos, 
Stockholm, Marjory Norén, Jönköping, Kajsa 
Törnqvist, Mariehamn, Åland
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Den 26-29 september samlades 
logopeder, pediatriker, psy-
kologer, arbetsterapeuter och 
dietister i Uppsala för utbild-
ning i ”Sequential Oral Sensory 
(S.O.S.) Approach to Feeding”. 

Kursen som gavs i Regionhabiliteringen 
Folke Bernadottes regi var fullbokad 
med ett hundratal deltagare från Sverige, 
Finland och Polen. Det var utvecklarna 
av S.O.S. Approach to Feeding, Dr Kay 
Toomay (psykolog) och Dr. Erin Sundseth 
Ross (logoped) från STAR Institute i 
Colorado USA, som höll i utbildningen. 

Kroppshållning och sensorik
S.O.S. Approach to Feeding är ett tvär-
vetenskapligt program för bedömning och 
behandling av barn med ätsvårigheter. 
Inom ramen för programmet görs bedöm-
ning av kroppshållning, sensorik, motorik, 
beteende, inlärning samt medicinska 
faktorer och näringsfaktorer i förhållande 
till barn med ätsvårigheter och så kallad 
ätovilja. Metoden är familjecentrerad och 
barnets vårdnadshavare har en stor roll i 

både utvärdering och behandling. Metoden 
betonar sensorik som en nyckelkomponent 
i ätande. Behandlingen utgår från den 
förväntade ätutvecklingen och använder 
mat som redskap för oralmotorisk träning 
och ätträning. Behandlingsmodellen 
kan användas både individuellt och i 
barngrupper och betonar vikten av ett 
tvärprofessionellt team.

Utforska maten
Metoden är utvecklad av Kay Toomay. 
Hon har i sin roll som barnpsykolog arbetat 
med pediatrisk dysfagi i 25 år. S.O.S. Ap-
proach to Feeding fokuserar på att utöka 
ett barns komfortzon gentemot mat och 
ätande genom att utforska och lära sig 
om egenskaper hos olika livsmedel samt 
hur det går till att äta. Programmet går 
ut på att låta barn interagera med mat på 
ett kravlöst och lekfullt sätt. Man arbetar 
systematiskt i små steg utefter ”mathierar-
kier” och börjar med förmågan att tolerera 
mat i rummet och framför barnet, sedan 
gå vidare till att röra, nudda ansikte och 
läppar, och så småningom smaka och äta 
mat. Man arbetar också med att ge för-

äldrarna verktyg för att lära barn om mat 
och ätande och att tillämpa ett följsamt, 
vägledande förhållningssätt. 

Olika ätsvårigheter
Metoden kan vara aktuell för bland annat 
barn med motoriska funktionsnedsätt-
ningar, autism, selektivitet eller andra 
typer av ätsvårigheter. Programmet är 
enligt grundarna framgångsrik när det 
gäller att hjälpa barn att gå från knapp/
PEG till oralt ätande samt öka antalet 
livsmedel som accepteras av barnet med 
ätsvårigheter. 

Enligt Ross och Toomay har de behand-
lingsmetoder där barnet får lära sig att 
tolerera en variation av livsmedel, innan 
förväntan om ökade matmängder ställs, 
de bästa och mest långsiktiga resultaten. 
Ross har själv en doktorsexamen i Clinical 
Sciences – Health Services Research. Hon 
betonade vikten av systematisk utvärdering 
då det finns många olika behandlings-
metoder och program för barn att börja 
äta eller komma vidare i sin ätutveckling.

Inlärning och utveckling
Kursen höll ett högt tempo och var både 
djup och bred. Den gav oss deltagare 
kunskaper om grunder för inlärning, 
oralmotorisk utveckling, det sensoriska 
systemet och konkreta tips och förslag på 
hur vi som behandlare kan göra ätträningen 
lekfull och rolig. Den gav också handfasta  
verktyg för bedömning, uppföljning och 
behandling. Är du intresserad av kursen 
så kommer den att gå i Finland 2017 och 
i Danmark 2018. 

Malin Bergman
Logoped, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lisa Bengtsson
Logoped, Mun-H-Center och Sahlgrenska 
Universitetsjukhuset, Göteborg

Lekfull och kreativ väg 
genom ätutvecklingen

Fikapaus för deltagare vid den tvärprofessionella kursen i Uppsala - med metodens grun-
dare, logoped dr Erin Sundseth Ross, längst till vänster. FOTO: MALIN BERGMAN OCH LISA BENGTSSON
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se hur framsteg görs, samt att 
övningarna utförs korrekt. Vi 
beskriver här två av dessa meto-
der: användning av biofeedback 
för att visualisera sväljträning-
en och andningsträning med 
motstånd, för att komma åt den 
larynxhöjande muskulaturen 
(EMST, Expiratory Muscle 
Strength Training).

Biofeedback 
Biofeedback används sedan 
länge inom logopediska fält 
som röst, och har nu även 
utvecklats för att passa svälj-
träning. 

Principen vid biofeedback 
är att man med hjälp av visuell 
återkoppling medvetandegör 
sväljningen för patienten. Yt-
EMG fästs på huden vid mun-
bottenmuskulaturen och denna 
kopplas till en bildskärm där 
man mäter elektrisk aktivitet 
i muskelgruppen i realtid. Att 
se hur musklerna arbetar gör 
det lättare för patienten att 
manipulera sin sväljning och på 
så sätt förbättra den. Biofeed-
back med Yt-EMG har visat 
sig vara ett särskilt bra verktyg 
för att stötta inlärningen av 
komplicerade sväljtekniker 
som Mendelsohns manöver. 
Detta ger snabbare terapeutiska 
framsteg - vilket förutom att 
gynna patienten även är ett 
ekonomiskt incitament.

För att ge en mer pedagogisk 

återkoppling har specif ika 
datorprogram utvecklats för 
sväljträning, till exempel Mag-
gie-Lee Huckabees BiSSkiT. 
Övningar i Bisskit går ut på att 
svälja med antingen precision 
eller styrka, med successivt 
ökande svårighetsgrad. För mer 
om Maggie-Lee Huckabee, 
se artikel från hennes besök i 
Sverige på sida 12.

EMST
I Expiratory Muscle Strength 
Training, EMST, tränar man 
utandningsmusklerna genom 
att andas genom ett motstånd i 
form av ett kalibrerat ”rör”, be-
stående av ett munstycke med 
en envägsventil. EMST ger 
liknande effekt som styrketrä-
ning med vikter ger för armar 

Dysfagirehabiliteringen 
i Sverige befinner sig 
mitt i ett spännande 
skifte. Fokus har förut 
främst varit på kom-
pensation, till exempel 
konsistensanpass-
ningar och huvudposi-
tionering. Nu läggs allt 
större vikt vid rehabili-
tering och träning. 

Specifika muskelgrupper trä-
nas i både styrka och precision, 
för att uppnå bättre sväljför-
måga. Metoderna bygger på 

teorier från idrottsmedicin, 
som följer vissa principer (se 
tabell, Crary och Carnaby). 
Att det behövs en hög inten-
sitet och träningsfrekvens för 
att förändra muskelstrukturer 
och förbättra sväljförmågan 
står klart. Dock saknas klar 
konsensus i litteraturen gäl-
lande exakt hur ofta och hur 
intensiv träningen ska vara.

För att lättare komma åt 
musklerna i svalget har det 
blivit vanligare att använda 
olika träningsredskap. Dessa 
hjälper patient och logoped att 

Smakprov på nya metoder för evidensbaserad sväljträning

YtEMG placeras under hakan 
för att registrera aktivitet i 
munbottenmuskulaturen.  
   
FOTO: KARIN SJÖGREN

”Att det behövs en hög intensitet och träningsfrekvens för att förändra 
muskelstrukturer och förbättra sväljförmågan står klart. Dock saknas 
klar konsensus i litteraturen gällande exakt hur ofta och hur intensiv 
träningen ska vara.”
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och ben, fast för andningsmus-
kulaturen. Träningen bygger på 
tre huvudsakliga fysiologiska 
principer: intensitet, motstånd, 
och träningsfrekvens. Mun-
stycket för utandningsluften 
ställs in på 75%-80% av patien-
tens maximala expiratoriska 
tryck, vilket justeras tillsam-
mans med logopeden. I takt 
med att patienten blir starkare 
justeras motståndet till att 
bli högre och högre (samma 
procent). Fem utandningar 
görs med detta höga tryck, 
fem gånger om dagen, fem 
dagar per vecka i fem veckor. 
Syftet med träningen är att för-
bättra andningsförmågan, samt 
olika aspekter av sväljning, tal 
och röst. Testresultat visar att 
EMST ger en förbättrad host-
funktion, minskad aspiration, 
stärkning av munbottenmus-
kulaturen samt en förbättrad 
larynxhöjning. EMST har 
använts med goda resultat på 
ovan nämnda funktioner och 
på många olika patientgrupper, 
såsom ryggmärgsskadade, MS-
drabbade, patienter med KOL, 
de med Parkinsons sjukdom, 
och personer med röstproblem.

Både EMST och Biofeed-
backanvändning fortsätter 
att användas i många större 
forskningsstudier, bland annat 
på Rose Center på Nya Zeeland 
och i Florida, USA. Metoderna 
används redan av logopeder 
på dessa ställen, och är på väg 
att även etablera sig i Sverige. 
Efter att ha sett över evidensen 
för sväljrehabilitering ser vi 
artikelförfattare stor potential 
i dessa metoder - som ett stöd 
för patienten att lättare kunna 
träna upp sväljförmågan.

Ingmarie Andersson 
logoped på Rehabiliteringscen-
trum i Vetlanda

Tobias Dahlberg
logopedstudent vid Uppsala 
universitet.

Fanny Silfwerbrand 
logoped på Neurologiska mot-
tagningen och Strokerehabmot-
tagningen, Skånes universitets-
sjukhus

Karin Sjögren 
logoped på Logopedmottagning-
en, Skånes universitetssjukhus

Deltagare vid kursen evidens-
baserad sväljrehabilitering, 
Uppsala universitet hösten 2016.

Referenser:
Crary MA et al, “Functional 
benefits of dysphagia therapy 
using adjunctive sEMG biofeed-
back.”, Dysphagia. 2004 Sum-
mer;19(3):160-4.

Huckabee, M.L. and Macrae, P. 
(2014) Rethinking Rehab: Skill 
Based Training for Swallowing 
Impairment. SIG 13 Perspectives 
on Swallowing and Swallowing 
Disorders (Dysphagia) 23: 46-53. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1044/
sasd23.1.46. 
Sapienza, C.S., Troche, M.S., 
Pitts, T.E., & Davenport, P. 
(2011). Respiratory Strength 
Training: Concept and Inter-
vention Outcomes. Seminars in 
Speech-Language Pathology, 32, 
21-30.

Smakprov på nya metoder för evidensbaserad sväljträning

Definition och förslag på hur grundläggande träningsprinciper kan införlivas i rehabiliteringsprogram 
för dysfagi enl. Crary och Carnaby. Fritt översatt av logoped och doktorand Margareta Gonzalez 
Lindh.

Margareta Gonzalez Lindh  
Logoped, doktorand 
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Princip 
 	  

  
Definition 
 	  

  
Användning 
 	  

Overload	   Tillräcklig intensitet, längd 
och frekvens för att utmana 
muskeln och skapa en 
förändring i muskeln	  

Öka total träningstid eller 
motstånd	  

Progression	   Systematisk ökning av 
träningens intensitet (load) 
och tid/frekvens	  

Gradvis ökning av 
svårhetsgrad: fler 
repetitioner, större 
motstånd, snabbare	  

Intensitet	   Motståndet (load) som 
används i en övning	  

Ändra motståndets som 
dras, trycks eller lyfts	  

Adaptation	   Att upprepa en rörelse, 
förmåga eller uppgift för att 
ändra muskel ”condition”	  

Regelbunden upprepning av 
ett  träningsmönster.	  

Reversibilitet	   Träningseffekten går 
förlorad om träningen 
upphör	  

”Use it or lose it”. Tränings-
effekten måste underhållas.	  

Specificitet	   Träningen bör vara 
målspecifik	  

Om ditt mål är att bli 
långdistanslöpare bör din 
träning innehålla löpning	  

Återhämtning	   Vila mellan upprepningar av 
rörelse eller rörelseset	  

Se till att få tillräcklig vila 
mellan aktiviteter för att 
reducera trötthet och 
stabilisera musklerna	  
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Logoped- och dietiststuderande 
behöver lära sig samverka kring 
patienter med dysfagi. En väg 
dit är genom interprofessionellt 
lärande.

Sedan 2014 har logopedstuderande och 
dietiststuderande på Göteborgs univer-
sitet deltagit i Interprofessionellt lärande 
(IPL) som ett moment i dysfagikursen på 
avanceradnivå. I denna artikel vill vi dela 
våra upplevelser och lärdomar från IPL-
mometen, och förhoppningsvis inspirera 
till diskussion kring dysfagiteamarbete. 

IPL är ett träningsmoment där olika pro-
fessioner samverkar i team kring verkliga 
patientfall för att lära av varandra. Målet är 
att studenterna skall få en bättre helhetsbild 
av patienten och att de blir stärkta i sin 
egen profession (Göteborgs universitet, 
2015). IPL är också viktig av två andra 
anledningar: (1) IPL speglar framtiden 
med samarbete i dysfagiteam, som redan 
sker på några verksamheter i Sverige och 
internationellt, och rekommenderas i 
f lera evidensbaserade dysfagiriktlinjer 
(American Speech-Language-Hearing 
Association, 2002; Cichero, 2012; Heiss, 
Goldberg & Dzarnoski, 2010), och (2) 
IPL och teamarbete leder till förbättrad 
personcentrerad vård (Nay, Bird, Edvards-
son, Fleming, & Hill, 2009).

IPL: vad gjorde vi?
Studenterna var uppdelade i 2-3 grupper 
så att runt 20 studenter (logopeder och 
dietister sammantaget) jobbade tillsam-
mans under en laborationsdag (se exempel 
på dagsschema på nästa sida). 

IPL laborationdagar: Studenternas 
utvärdering
Utvärderingar från de första två åren är 
samlade i tabell 1. Logopedstuderande har 
utvärderat på en 1-5 skala, där 1=inte alls 
givande och 5=mycket givande samt med 
kommentarer. Dietister har utvärderat IPL 
momentet via kommentarer, exempel på 
dessa finns på sida 23.

IPL laborationdagar: Lärarens samman-
fattning/utvärdering
Eftersom många positiva kommentarer 
kom fram både muntlig och skriftlig var 
vi som logoped- och dietistlärare mycket 
nöjda med IPL mellan dessa två profes-
sioner. Ibland behöver studenterna stöttas 
i att tänka på hur de kan har fortsatt god 
kommunikation kring patienten och med 
varandra i sitt framtida arbete. Det fram-
kom nämligen att inte alla arbetsplatser 
hade regelbunden och god kommunikation 
med varandra kring patienten. Idéer som 
för hur detta kan förbättras var till exempel 
att skicka bevakningar i journalsystemet 
eller mejla varandra, skicka kopia på 
anteckningar, och kopiera in varandra i 
remissvar till läkaren.

Under laborationsdagarna 2014 och 2015 
upptäckte vi också att vår kommunikation 
och terminologi för konsistensanpassad mat 
och dryck saknade tydlighet. Angående 
dryckeskonsistenser så var det uppenbart 
förvirrande med beskrivningen nypon-
soppa. Beroende på grupp blev denna dryck 
olika tjock. Någras nyponsoppekonsistens 
var lite tunnare, andras var lite tjockare. 
Dietisterna frågade varför logopeder an-
vänder just nyponsoppa som en beskrivning 

Vad och hur ska patienten  
äta och dricka?

”Dietisterna  
frågade varför  
logopeder  
använder just 
’nyponsoppa’ 
som en
beskrivning.”
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när detta tolkas på så olika sätt. 
Dessutom uppstod svårigheter vid 

användning av näringsdrycker. Om pa-
tienten behövde förtjockad näringsdryck 
var inte Fresubins steg 1 och steg 2 samma 
förtjockningsnivå som Nutilis steg 1 
och steg 2. Efter diskussion och vidare 
literaturundersökning så har vi kom-
mit fram till att (1) många andra länder 
(Australien, Irland, Storbritannien) har 
nationella riktlinjer angående anpassad 
mat och dryck, och (2) sedan 2015 har 
en internationell tvärprofessionell grupp 
arbetat fram International Dysphagia 

Diet Standardisation Initiative (www.
IDDSI.org). Under hösten 2016 har vi 
därför använt IDDSI som guide för att 
tydliggöra terminologi och beskrivningar 
för anpassad mat/dryck. 

Framtiden
Eftersom det har varit ett givande IPL-
moment för både studenter och lärare, 
vill vi fortsätta med arbetssättet, samt 
utveckla och förbättra varje år baserat på 
studenternas feedback, ny evidens och 
internationell utveckling på området. 

Vi är också mycket intresserade av hur 

08.00–09.00 Gruppindelning. 
Studenter får ett av tre patientfall i 
form av:
• Patientanamnes
• Dysfagiundersökningsmaterial via 
FUS (fiberoptisk undersökning av 
sväljning) och VRG (logopedassiste-
rad videoradiografi)

09.00–11.45 Laborationen bör-
jar! Utifrån dysfagiundersökningen 
ska logoped- och dietiststudenter 
diskutera vad och hur patienten ska 
äta/dricka för att svälja på ett säkert 
sätt och täcka sitt behov av energi- o 
näringsämnen.

1. Logopeder och dietitister diskute-
rar och ger förslag på konsistenser 
och mängd, sväljnings strategier/
manövrar/rehabilitering, livsmedelsval, 

måltidsfördelning och portionsstorlek, arbetsinsats med mera.

2. Vid testmåltider ska studenter laga upp och provsmaka: 
• Lunchmåltid: tomatsoppa med tillbehör.
• Middagsmåltid: köttfärsrätt med tillbehör.
• Kvällsmåltid: frukt, glass osv.
• Drycker: varmt kaffe, kall mjölk och vatten.

11.45–13.30 Lunch och grupp-
diskussioner, samt förberedelse av 
presentationer. Arbetsgrupper med 
samma patientfall arbetar tillsam-
mans.

13.30–15.15 Redovisning. Studenterna, i sina inter-
professionella grupper, presenterar patientfallen på 
följande sätt: 
1. Teamdiskussioner och råd som de tillsammans 
kom fram till angående patientens sväljningsför-
måga (konsistens och mängd), sväljningsmanövrar 
/ träning, nutritionsbehov, näringsdrycker och 

PEG-behov.
2. Smak, doft och utseende på testmåltider
3. Arbetsinsats för att laga den anpassade maten 
hemma (med tanken på anhöriga).
4. Dysfagi uppföljning (Vem, när, varför, hur). 
5. Vem mer i teamet ska kopplas in?

Schema

Referenser:
American Speech-Language-Hearing As-
sociation. (2002). Knowledge and skills needed 
by speech-language pathologists providing 
services to individuals with swallowing and/
or feeding disorders [Knowledge and Skills]. 
Retrievied from http://www.asha.org/policy/
KS2002-00079/#sec1.3.8
Cichero, J.A., (Ed). The Speech Pathology 
Association of Australia - Clinical Guideline: 
Dysphagia. 2012, Melbourne: The Speech 
Pathology Asssociation of Australia. Retrieved 
from http://www.speechpathologyaustralia.
org.au/information-for-members/clinical-
guidelines-a-position-statements 
Göteborgs universitet. (2015). Interprofes-
sionellt lärande under VFU - att lära i team 
för att verka i team. Retrieved from http://
socwork.gu.se/utbildning/vfuhandledare/ipl
Heiss, C.J., Goldberg, L & Dzarnoski. M. 
(2010). Registered dietitians and speech-lang-
uage pathologists : An important partnership 
in dysphagia management. Journal of the 
American Dietetic Association, 110(9): 1290-
1293
Nay, R., Bird, M., Edvardsson, D., Fleming, 
R., & Hill, K. (2009). Person-centred care. 
In R. Nay & S. Garratt (Eds.), Older People: 
Issues and Innovations (Vol. IV, pp. 107-119). 
Australia: Elsevier 

Tabell 1. Dysfagi IPL utvärdering av logopedstudenter
*Grad: 1=inte alls givande, 2=inte speciellt givande, 3=varken eller, 4=givande, 5=mycket giva-
nade kurs.

fortsättning på nästa sida...
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Jag har fått tillbaka energin att 
leva och är inte längre rädd för 
att sätta i halsen. 
Att äta är en av livets mest naturliga delar. Vi tar det för givet. En 
måltid associeras med underbara dofter, smaker och synintryck.  
Vi tänker oss trevligt sällskap och ett gott samtal ¬ en stund som 
blir en av dagens höjdpunkter. 

När detta ändras drabbas vi människor hårt både psykiskt och  
fysiskt. De flesta som lider av ät- och sväljsvårigheter drar sig  
undan och slutar efterhand att försöka äta. De ger upp, går ner i 
vikt och lever ofta i en ensam kamp för att hitta ett nytt sätt att leva.

Med konsistensanpassade produkter och 
utbildning skapar Special Foods matglädje 
där livet sätter begränsningar. Produkterna ser 
ut som den vanliga maten. De finns i ett brett 
utbud för att kunna varieras efter den vanliga 
menyn och väcka en slocknad aptit.

För mer information, kontakta oss på 020-88 61 00 eller 
specialfoods@se.findus.com. Du hittar oss även på specialfoods.se Upplev skillnaden

ANNONS
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dysfagi 

Vem kan drabbas?

Dysfagi
svårigheter eller obehag 

vid sväljning

Du sväljer 
flera hundra 
gånger om 

dagen...

...det blir nästan 
en liter saliv per 

dygn!

Du kan få hjälp!
Undersökning, träning och 

råd kan du få hos en 
logoped.

Du som ofta 
sväljer fel till 
luftvägen har 
högre risk att 
drabbas av...

• undernäring
• lunginflammation
• luftvägsstopp

Du som fått stroke eller neurologisk sjukdom.

Du som har eller har haft cancer i huvud-halsområdet.

Du som har en skada på hjärnan efter t.ex. kirurgi eller olycka.

Du som har demens.

dysfagiåtgärder ser ut runtom i landet. 
Hur arbetar vi, logopeder och dietister, 
tillsammans? Stöttar vi varandra för att 
få fram bästa åtgärden för patienten? 
Har vi god kommunikation med tydlig 
terminologi och beskrivning avseende 
anpassad mat och dryck? 

Om du har några funderingar, förslag 
eller vill diskutera vidare, så öppnar vi 
detta som en diskussion på Logopedforum. 
Hör gärna av er! 

Liza Bergström
Leg logoped, PhD Candidate (University of 
Queensland, Australia), Associate Researcher, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
liza.bergstrom@gu.se

Henriette Philipson och Kristina 
Franzén
Leg dietist och dietistutbildningsansvarig,  
Institutionen för medicin, Sahlgrenska akade-
min, Göteborgs universitet

”Kul med interprofesionellt lärande. Jag 
har fått mer förståelse för vad dietisterna 
gör. Jag hade gärna haft mer sådana IPL-
workshops med ex. arbets- och fysiotera-
peuter.”

”Bra att få prova att samarbeta och ge 
varandra kunskap om vad våra yrkesgrup-
per jobbar med och hur vi kan jobba ihop.”

Respons från logopedstudenter:

Respons från dietiststudenter:

”För dessa patienter måste ju dietister och 
logopeder arbeta ihop.”

”Jag visste inte vad en logoped gjorde.”

”Att det är så viktig med konsistensen har 
jag inte förstått tidigare.”



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

Med 250 deltagare var höstens nationella konferens i logopedi den största hittills.

Lokalerna på Jönköping konferens och hotell fylldes till bredden. För första gången 

hade arrangörerna varit tvungna att neka de sist anmälda platser.

– Under de sju tillfällen konferensen ägt rum har syftet varit ett och samma: Att 

bygga en bro mellan forskning och klinik. I år har alla föredrag tydlig klinisk rele-

vans. Nu promenerar vi verkligen runt på den där bron, säger Annika Löfstedt från 

arrangörsgruppen.
Vid sidan av ett fullmatat schema med kortföredrag närmades årets tema 

” jämlik vård” från f lera håll. Professor och överläkare Margareta 

Kristenson beskrev hur inkomstskillnader i dagens Sverige speglar 

sig i sjukdomsstatistik och livslängd. Begränsade sociala nätverk, 

långa avstånd och språkliga svårigheter är några av de faktorer 

som kan minska tillgängligheten för personer med låg inkomst. 

Tillgänglighet lyftes vidare av Susanne Bäckström och Ingrid 

Mattsson Müller från DART. Genom olika utbildningsinsatser 

hoppas de öka den kommunikativa tillgängligheten i vården 

på bred front.– Målet är att det ska finnas en utbildad kommunikations-

vägledare inom alla sjukvårdens enheter.

Karin Sjögren

Rekordmånga logopeder i Jönköping

Uppifrån och ner: 
Susanne Bäckström och 
Ingrid Mattsson Müller 
från DART. Arrangör Anni-
ka Löfstedt. Stina Flodin, 
en av konferensens över 
40 intressanta föreläsare. 
Margareta Kristenson, 
professor och överläkare.


