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S edan tidigt i höstas har förberedelserna inför förbundsmötet varit en allt-
mer intensivt återkommande del av styrelsens, och kanske allra mest min, 
vardag. Förbundsmötet känns alltid väldigt avlägset när man påbörjar en 

mandatperiod. Tre år är lång tid, det ska hinna hända mycket på de åren (och det 
har det verkligen gjort också). Sen har de där tre åren plötsligt gått och då känns 
tre år som ganska kort tid. Likadant med förbundsmötet, först känns det som om 
dagen aldrig ska komma och man hinner bli ganska trött på alla förberedelser - 
och sen är det plötsligt över! 

Förbundsmötet, som är högsta beslutande 
organ inom Slof, är mötet där den sittande 
styrelsen rapporterar av sitt arbete under 
mandatperioden som gått, ny styrelse väljs 
och förbundets arbetsinriktning för de 
följande tre åren avgörs. 

Det här var vårt första förbundsmöte som 
medlemmar i SRAT. Just förbundsbytet 
kom att påverka en av händelserna vid årets 
förbundsmöte ganska mycket – valet av ny 
styrelse. När man sätter igång en process 
som den vi i den nu avgående styrelsen 
gjorde när vi drog igång förbundsbytet, då 
vill man också ta ansvar för processen och 
se den genomförd till sitt slut. Det gjorde 

att nästan hela styrelsen satt kvar förra gången. Det blev nästan ingen förändring 
i styrelsen. Det gav oss arbetsro och kraft att genomföra förbundsmötet på ett bra 
sätt. Nu är det gjort och det märks! Vi har åtta nya ledamöter i den nya styrelsen! 

För egen del kan jag bara säga tack för fortsatt förtroende! Det ska bli väldigt 
roligt, men också lite nervöst, att börja om igen med en ny styrelse. Nya männ-

iskor, nya idéer, nya infallsvinklar och nya 
uppgifter. Mycket att bita i. Det här blir 
min sista mandatperiod som ordförande 
för förbundet. Det är också något nytt, lite 
konstigt och lite vemodigt.

Mer om förbundsmötet, nya styrelsen och 
de beslut som kommer att bestämma vårt 
arbete under de närmaste åren kan du läsa i 
detta nummer av Logopeden. 

Glöm förresten inte anmäla er till DTTC- 
och MODAK-kurserna som ges i höst! Läs 
mer på förbundets hemsida.

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

”Det ska bli 
väldigt roligt, 
men också 
lite nervöst, 
att börja om 
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5 Hjälp med hjälpmedel
 Socialstyrelsen har lanserat ett 

kunskapsstöd för yrkesgrupper 
som förskriver hjälpmedel.

6 Dyslexinätverk
 Nationella riktlinjer för utredningar 

och samarbetsmöjligheter med 
psykologer stod i fokus under årets 
nätverksträff för dyslexilogopeder.

 
8 Essence i praktiken
 I Hudiksvall samarbetar sjukvård och 

habilitering för en multidisciplinär be-
dömning av barn som har svårigheter 
med till exempel språk och samspel.

10 Språkstörning och epilepsi 
 Även vid epilepsi är det vanligt 

med komorbiditet. Barnneurologen 
Thierry Deonna är en av områdets 
främsta forskare.

 

6

10

12

12 Förbundsmöte 2017
 Kommunal logopedi står i fokus un-

der de kommande tre åren. Träffa 
den nya styrelsen och läs om vad 
de ska ägna sig åt framöver. 

16 Flerspråkig förståelse
 Sociekonomisk bakgrund betydde 

mer än ålder vid bedömning med 
Reynell på flerspråkiga barn i Sve-
rige. Det visar en ny normering.

23 Boktips om ätande
 Tre böcker till föräldrar, från tre 

olika yrkesgrupper och med tre 
perspektiv på ätsvårigheter. 
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Karin Sjögren

Redaktör

Ju mer vi är  
tillsammans...

... desto bättre blir våra språkliga 
bedömningar! 

Det är budskapet i detta nummer av 
Logopeden. Vi ser hur teamarbete 
ger ett snabbare omhändertagande 
av barn med Essence-problematik i 
Hudiksvall. Vi träffar psykologer i 
Skåne (till exempel Sofia Granborg 
på bilden här till vänster) som arbe-
tar tillsammans med logopeder för 
att stötta elever med inlärningssvå-
righeter i skolan. Och så går vi på 
neurologiprofessorns föreläsning om 
epilepsi och språkliga svårigheter. 

Detta nummer har färre logopeder 
än vanligt - vilket inte ska bli en 
vana. Men i uppmärksammandet av 
kompetensen våra kollegor i andra 
yrkesgrupper har ser vi också tydli-
gare var logopederna behövs. 

Även tidningen Logopeden blir 
bättre om den görs tillsammans. 
Från och med nästa nummer kom-
mer vi vara två personer som delar 
på redaktörskapet. Jag ser fram emot 
att jobba tillsammans med den oer-
hört kompetenta logopeden Signe 
Tonér. Hon var fram till förbunds-
mötet kommunikationsansvarig 
för Slof och har arbetat med allt 
från Logopedforum, till förbundets 
hemsida, twitter och facebook. Det 
blir en ära att 
rodda i Logope-
den tillsammans 
med dig, Signe!
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Har du ett barn med hörselnedsättning?

Föräldrar och barns språkliga samspel är viktigt för barnets språkut-
veckling. Vi anordnar regelbundet informations- och utbildnings-
dagar för familjer. Det finns också ett stort behov av vidareut-
bildning av personal inom förskola, skola och habilitering. Vi 
arrangerar kurser och konferenser för att öka förståelsen 
för de specifika behov barn med CI och andra typer 
av hör apparater har. Våra barn behöver en optimal 
förskole- och skolsituation samt bra habilitering.

För mer information eller för att bli medlem besök 
vår webbsida. Om du inte är förälder till barn med 
hörselnedsättning men ändå intresserad av att 
stödja vår verksamhet kan du även bli stödmedlem. 
Tillsammans är vi starka!

www.barnplantorna.se

I över 20 år har Barnplantorna stöttat familjer till barn med hörselnedsättning. Dessutom påverkar 
vi beslut, sprider information samt följer den tekniska utvecklingen av hörhjälpmedel.

 

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa

Ny utbildning på KI Uppdragsutbildning:

Fiberendoskopisk
undersökning av sväljning (FUS) 
4,5 hp under hösten 2017 

Nu erbjuder Karolinska Institutet en ny utbildning för dig som 
är logoped och behöver kunna genomföra en nasofiber-
endoskopisk undersökning av sväljning.

Att kunna visualisera den faryngeala fasen av sväljningen ger 
större möjligheter till korrekt bedömning av sväljfunktionen 
och luftvägsskyddet under sväljning.

Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet i 
Norden som ger högskolepoäng.

Undervisningen är förlagd vid KI vecka 44 samt 48, däremellan ska du genomföra 
nasofiberendoskopier under handledning på din hemort.

Mer information och bokning:  
www.ki.se/uppdragsutbildning

BOKA plats på kursNU
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1½ dags inspirationskurs för logopeder  
som möter personer med afasi, 2017: 
Kommunikativ tillgänglighet inom vården 
 
Måndag 9/10 kl 10.00—16.30 
”Kommunikationsstöd—nödvändigt för en del 
men bra för alla!”, leg log, fil dr Gunilla  
Thunberg från DART, Göteborg. 
Tisdag 10/10 kl 8.30—12.00 
”SCA i teori och praktik—hur hanterar vi olika 
problem inom vården och hur sprider vi kunskap 
till andra?”, leg log Kajsa Söderhielm, Hjärnska-
derehab vid Danderyds sjukhus, Stockholm. 
 
Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21 i Stockholm. 
Anmälan: afasi@afasicenter.se 
 
Kostnad inkl. lunch dag 1, kaffe båda dagarna: 
1000 kr vid betalning innan 14/8, därefter 1500 kr  
Begränsat antal platser! 
 
Mer information kommer att läggas 
ut fortlöpande på vår hemsida: 
www.afasicenter.se. 
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ANNONS
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Inom flera logopediska 
verksamhetsområden 
är utprovning och  
förskrivning av  
kommunikationshjälp-
medel en viktig arbets-
uppgift. Trots detta 
har de flesta av oss 
ganska lite kunskaper 
med oss från grund-
utbildningen. 

Dessutom är skillnaderna stora 
mellan olika landsting angå-
ende hur hjälpmedelsförskriv-
ning går till och hur mycket 
stöd som finns att få. I vissa 
landsting ska alla genomgå 
en förskrivarutbildning innan 
man får förskrivningsrätt, 
medan andra landsting helt 
saknar förskrivarutbildning.

Webbutbildning
Socialstyrelsen lanserade 

i december 2016 ett kun-
skapsstöd för hjälpmedels-
förskrivare, som består av en 
skrift och en webbutbildning. 
Webbutbildningens fokus är 
förskrivningsprocessens olika 
steg, med alltifrån behovsbe-
dömning till uppföljning, och 
man har valt att särskilt lägga 
fokus på jämlikhet, delaktighet 

och patientsäkerhet. 
Utbildningen är uppbyggd i 

olika moduler där det förutom 
en övergripande introduktion 
finns exempel på utprovning 
och förskrivning av olika typer 
av hjälpmedel. Webbutbild-
ningen innehåller även ett antal 
”situationer att reflektera över”, 
som till exempel kan användas 
som diskussionsunderlag i en 
personalgrupp.  

Skriftens innehåll är delvis 
detsamma som i webbutbild-
ningen men placerar dessutom 
in hjälpmedelsförskrivning i 
sitt sammanhang med text-
avsnitt om FN-konventionen, 
funktionsrättspolitik, gräns-
dragning mellan hjälpmedel 
och konsumentprodukter med 
mera.

Tips till chefen
Jag skulle varmt rekommen-
dera alla logopeder som någon 
gång förskriver hjälpmedel 
att ta en stund till att titta 
igenom relevanta delar av 
webbutbildningen och skrif-
ten. Och glöm inte att tipsa 
chefen! Sannolikt har inte 
alla logopedchefer klart för 
sig vilka förutsättningar som 
styr hjälpmedelsförskrivning.

Webbutbildningen hittar du 
på www.kunskapsguiden.se un-
der f liken Webbutbildningar. 
Skriften heter Förskrivning av 
hjälpmedel – Stöd vid förskriv-
ning av hjälpmedel till personer 
med funktionsnedsättning och 
kan beställas eller laddas ner 
från Socialstyrelsens hemsida.

CAMILLA OLSSON 

aktuellt

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

Nytt stöd för hjälpmedelsförskrivare

LOGOPEDFÖRBUNDET har 
lämnat in remissvar på de na-
tionella riktlinjerna för demens-
vård. I riktlinjerna har logopeder 
inte nämnts som yrkesgrupp 
kring personer med demens. 
I remissvaret från Slof skriver 
professor Christina Samuels-
son och docent Per Östberg: 
”Givet evidensen för kvalifice-
rad bedömning och intervention 
avseende språk, kommunika-
tion och sväljning är Svenska 
Logopedförbundets uppfatt-
ning att logopeden är självklar 
i ett multiprofessionellt team 
kring personer med demens 
och deras närstående”.

Påtryckning för 
logopeder inom 
demensvården

I år rådde det hög aktivitet 
bland landets logopeder på 
Europeiska logopedidagen den 
6 mars.

Nu är det redan hög tid att 
sätta igång förberedelserna 
inför 2018 års logopedidag. 
Temat är AKK och vi söker nu 
ett par personer som vill vara 
idésprutor och genomförare 
av Svenska Logopedförbun-
dets centrala satsningar. Det 

kan handla om att ta fram 
informations- och bildmaterial, 
pressmeddelanden, minifö-
reläsningar eller filmer – kort 
sagt att underlätta för landets 
logopeder att uppmärksamma 
Europeiska logopedidagen.

HÖR av dig till Slofs ordförande 
Ulrika.Guldstrand@logopedfor-
bundet.se om du är intresserad 
av att bidra till arbetet!

Efterlyses: Logopeder inom AKK-fältet

24-25 augusti hålls ett 
internationellt symposium för 
kommunikationsstörningar hos 
flerspråkiga. Arrangemanget 
hålls i Tyska Bremen, men kan 
även följas via IALP:s twitter. 

Flerspråkhet med IALP

ANNONS

Ny utbildning ska hjälpa logopeder med hjälpmedelsförskrivning.
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21-22 september hålls 
den första nationella 
nätverksträffen för 
dyskalkylilogopeder, 
på Danderyds sjukhus i 
Stockholm. 
Logopederna Karin 
Fritiofsson och Jonas 
Walfridsson från Talkli-

nikens dyskalkyliteam 
berättar mer om  
arrangemanget.

Varför behövs ett natio-
nellt nätverk för dyskalky-
lilogopeder?

Karin Frithiofsson:
– De senaste åren har mycket 

hänt inom dyskalkyliområdet. 

Fler landsting har fått uppdra-
get att utreda och en fokusrap-
port som belyste situationen 
kring dyskalkyliutredningar 
inom Stockholms läns lands-
ting publicerades 2015 och fick 
visst genomslag även nationellt. 
Dyskalkyliteamet på Talkli-
niken får många frågor, både 

från allmänheten och andra 
logopeder, och vi märker också 
att intresset för dyskalkyli ökar 
hos studenterna på utbildning-
arna i landet. Samtidigt sker 
förstås en hel del även inom 
forskningen. Vi tycker helt 
enkelt att det ligger rätt i tiden 
att diskutera frågor som berör 

Nytt nätverk för dyskalkylilogopeder under uppstart

Samarbete med psykologer 
kring dyslexiutredningar
Logopeder och psykologer be-
höver ta hjälp av varandra för att 
stötta barn med inlärningssvå-
righeter. Det lyftes fram under 
årets nationella nätverksträff för 
dyslexilogopeder. Mötet hölls 
på Skånes universitetssjukhus i 
Malmö 16-17 mars.

– Tillsammans med logopedens bedömning 
ger en psykologbedömning information 
kring hur en elev bäst kan stöttas.

Det säger Sofia Granborg, leg psykolog 
på Skånes kunskapscentrum för elever med 
dyslexi (Sked). I Region Skåne bedöms 
alla elever som utreds av logoped med 
språkstörnings- eller dyslexifrågeställning 
av psykolog, formellt eller informellt. 
Detta för att kartlägga elevens kognitiva 
styrkor och svagheter, och undersöka 
vilka andra svårigheter som kan påverka 
läs- och skrivinlärningen. Det är känt att 
komorbiditeten är hög mellan dyslexi och 
till exempel koncentrationssvårigheter.  

Motivation och kognition
Någonting en WISC-IV eller WISC-V 
bedömning ofta kan identifiera är elever 
med det man tidigare kallat låg begåvning. 
Det är elever som presterar generellt svagt 
på tester av teoretisk begåvning, men för 
höga resultat för att det ska räknas som 
en intellektuell funktionsnedsättning. 
Psykolog och läroboksförfattare Gunilla 
Carlsson Kendall har arbetat mycket med 
elevgruppen. Hon berättar att lärare ofta 
suckar över att dessa elever inte är moti-
verade och inte vill ta emot hjälp.

– Inre motivation i kombination med 
hur troligt vi uppfattar det vara att nå 
målet är viktigt för att vi ska anstränga 
oss. Och motivationen ökar när man är 
duktig på någonting.

Det blir med andra ord lätt en negativ 
spiral av misslyckanden, där målen känns 
helt ouppnåeliga. Gunilla har några råd 
hon brukar ge pedagogern

– Rätt träning innehåller ett tydligt 
definierat mål, full koncentration och 
ansträngning, omedelbar feedback, repeti-

tion, ref lektion och finslipning.

Panel om Catalise
Kognitiva svagheter i relation till språk-
störning är någonting som diskuterades  
fördjupat i en logopedpanel med repre-
sentanter från både forskning och klinik. 
Samtalet utgick från det internationella 
multidisciplinära konsensusarbetet Ca-
talise, där det bland annat lyfts fram att 
elever kan ha både till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning och språkstörning. 

Sveriges egna nationella riktlinjer för 
logopedisk utredning av läs- och skriv-
förmåga är också på gång. Den första 
arbetsversionen diskuterades f litigt under 
dagarna. Något som kommenterades var 
svårigheter vid testning av läsförståelse och 
högläsning, då det är svårt att urskilja vad 
som faktiskt testas under dessa uppgifter. 

Fonologisk förmåga
En av riktlinjernas författare, Anna-Eva 
Hallin, lyfte fram ett tema som diskute-
rats mycket i arbetsgruppen: Fonologisk 
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det här fältet på nationell nivå.

Vad hoppas ni kunna dis-
kutera under dagarna? 

Karin Frithiofsson:
– Vi hoppas främst kunna 

belysa det aktuella evidensläget 
och få tillfälle att diskutera frå-
gor som berör alla som utreder, 
exempelvis utredningsmodell 
och diagnossättning. Förhopp-
ningsvis kan vi också hjälpas 
åt att staka ut framtiden något 
för de logopeder som arbetar 

inom fältet, kanske genom 
att snegla mot det arbete med 
kliniska riktlinjer som pågår 
inom dyslexiområdet.

Har ni några exempel på 
brännande frågor inom 
dyskalkylifältet? 

Jonas Walfridsson:
– Dyskalkyli har länge va-

rit ett omtvistat begrepp. En 
vanlig missuppfattning är att 
dyskalkyli är ett samlingsnamn 
för de elever som presterar 

sämst i matematik. I själva 
verket handlar det mer om hur 
de grundläggande förutsätt-
ningarna för att räkna ser ut, 
mindre om hur eleven presterar 
i matematikämnet. Konsensus 
om hur dyskalkyli ska diagnos-
tiseras saknas dock idag både 
nationellt och internationellt. 
Det finns en rad olika teorier 
varav de f lesta fått visst em-
piriskt stöd. Gemensamt för 
merparten av dessa teorier 
är antagandet att dyskalkyli 

beror på en medfödd svårighet 
att uppfatta exakta antal och/
eller mängder, alternativt att 
problem finns i kopplingen till 
symbolspråket. En brännande 
fråga är naturligtvis hur vi på 
ett så säkert sätt som möjligt 
ska kunna skilja dyskalkyli från 
andra närliggande inlärnings-
svårigheter och vilka teorier och 
definitioner vi ska tillskriva 
störst vikt.

KARIN SJÖGREN

Nätverksträff i Malmö för logopeder som arbetar med dyslexi. Medverkade gjorde bland andra Anna Eva Hallin och Gunilla Carlsson Ken-
dall. Till vänster: Logopederna Louise Lendt, Malin Schaar Johansson och Mohamed Wail från Skånes Universitetssjukhus arrangörsgrupp. 

FOTO: KARIN SJÖGREN

bearbetningsförmåga.
– Fonologisk bearbetningsförmåga 

förändras under skolgången, menar Anna-
Eva.

Hon belyser att det finns en explicit 
och en implicit fonologisk förmåga. Den 
explicita testas till exempel genom att 

undersöka förmågan att identifiera vilka 
ljud som finns var i ett ord. Den implicita 
fonologiska bearbetningen undersöks ge-
nom nonordsrepetition och snabb seriell 
benämning (RAN).

– Explicit fonologisk medvetenhet ska 
tolkas i ljuset av läserfarenhet, och kan 

främst vara vägledande vid diagnosticering 
hos elever i början av sin läsutveckling.

Slutversionen av de kliniska riktlinjerna 
publiceras under hösten 2017. Det förväntas 
bli ett hett ämne under 2018 års nätverks-
träff, som arrangeras av logopedbyrån 
Dynamica i Stockholm.

komorbiditet

KARIN SJÖGREN
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Essence-team 
I Hudiksvall startades hösten 
2016 ett multidisciplinärt  
Essence-team under beteck-
ningen Signalmottagningen. 
Här samverkar flera professioner 
från barn- och ungdomspsykiatri 
(BUP), barn- och ungdomshabi-
litering (BUH) samt barnsjukvård 
(BUS) för att optimera  
omhändertagandet av barn med 
sammansatt problematik.

Initiativet att starta teamet kom från 
läkarchefen Alf Kågström, som tidigare 
har jobbat med samverkansmodeller inom 
såväl elevhälsovård som mellan kommun 
och landsting. Maarit Wirkkala, medicinsk 
ledningsläkare för BUP i Gävleborg, såg 
omhändertagandet av barn med Essence-
symptom som ett självklart förbättrings-
område och var positiv till idén. Dåvarande 
verksamhetschef var drivande i att starta 
dialog med berörda kliniker, vilket in-
leddes i slutet av 2014. Innan uppstart av 
verksamheten samrådde man bland annat 
med företrädare för Barnneuropsykiatrin 
(BNK) vid Sahlgrenska. 

Varaktigt projekt
Tanken är att Essence-teamet ska vara en 
varaktig lösning, vilket också är lands-
tingsledningens vilja.

– Vi valde att kalla Essence-verksamhe-
ten för ”projekt” för att få friare händer att 
utarbeta ett fungerande arbetssätt under 
en prövotid, berättar Maarit Wirkkala. 
För patienten är detta ett självklart sätt 
att gå igenom vården, till skillnad från 
det pingpongsystem som tidigare funnits, 
där patienten bollas mellan olika kliniker.

Projektstart
Projektteamet startade 2016 i Hudiksvall 
och består av en sekreterare, en psykolog 
och en barnpsykiater från BUP, en special-
pedagog, en logoped och en sjuksköterska/

koordinator från BUH samt en fysiotera-
peut och två läkare från BUS. Man fick 
viss finansiering via SKL:s satsning på 
tidiga insatser, men personalomkostnader 
löstes inom befintlig budget. Respektive 
klinik ersattes därmed inte med extra 
personal. Man resonerade att dessa barn 
ändå skulle ha tagit resurser i anspråk på 
de olika mottagningarna

– Jag tror inte att det finns någon univer-
sallösning för hur Essence-team ska se ut. 
Man får planera verksamheten utifrån de 
resurser man har och vidareutbilda sig för 
att bygga upp och upprätthålla kompetens, 
säger Maarit Wirkkala.

Signalmottagningen
Teamet fick namnet Signalmottagningen 
och man har valt att ha intern remittering, 
det vill säga BUP, BUH och BUS kan 
remittera till teamet. Även BVC-psykolog 
kan remittera. Under projekttiden har 
man valt att ta emot barn i åldrarna 2-9 
år från norra Hälsingland för att begränsa 
inflödet. Remisskriterierna är att barnet 
ska uppvisa 3-4 Essence-symptom enligt 
screeningformuläret Essence-Q.

Frågeställningar kring barn som kom-
mer till signalmottagningen kan till 
exempel vara:
• Försenad motorisk utveckling + hyper-
aktivitet/ADHD-symptom
• Försenad språkutveckling + misstänkt 
epilepsi + avvikande samspel

För barnet och föräldrarna innebär ar-
betssättet färre besök totalt, eftersom 
man träffar f lera vårdgivare vid samma 
besökstillfälle. Från början avsatte team-
medlemmarna en dag per vecka för 
Signalmottagningen, men man märkte 
snabbt att läkarna, logopeden och fysiote-
rapeuten inte behövdes i den omfattningen, 
medan specialpedagog och psykolog blev 
överbelastade.

Logopeden nödvändig
Enligt barnpsykiater Maarit Wirkkala är 
det helt nödvändigt att ha med en logoped 
i teamet.

– När jag jobbar med NPF-utredningar, 
händer det inte sällan att det också finns 
misstanke om språkstörning eller dyslexi. 
Det är rätt lönlöst att försöka ge insatser 
för ADHD om barnet inte samtidigt får 
insatser för sin dyslexi eller språkstörning 
och tyvärr finns det stora kunskapsbrister 
i skolan om dessa svårigheter. 

Utvärdering
Man har nyligen haft en deltidsutvärdering 
av projektet, som visar att alla familjer är 
väldigt nöjda med både bemötande och 
hantering. Teammedlemmarna upplever 
att de gör ett ordentligt och gott jobb. 
Fysioterapeuten skulle kunna konsulteras 
vid behov i stället för att vara en fast team-
medlem, medan teamet behöver komplet-
teras med regelbunden arbetsterapeutisk 
kompetens. Utredningarna tar lite mer 
tid än vad de skulle ha gjort på de övriga 
klinikerna vilket gör att man åtminstone 
på kort sikt behöver förstärka personalen 
på respektive klinik. Ekonomiska vinster 
är svåra att påvisa på så pass kort tid och 
på det begränsade patientunderlaget. Yt-
terligare utvärdering sker när Signalmot-
tagningen varit igång i ett år.

– Vi tror att en gemensam och ordentlig 
utredning från start borgar för att barnet 
får ett bättre omhändertagande, vilket 
också rimligen ger vinster både för famil-
jen och för vården i form av färre besök, 
färre uteblivanden och rätt insatser. Detta 
arbetssätt leder också till bättre samarbete 
mellan klinikerna genom att man redan 
från början har en gemensam utgångspunkt 
vad gäller barnets diagnoser och behov, 
säger Maarit Wirkkala.

Text och illustration: Signe Tonér

- underlättar patientens väg genom vården
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komorbiditet

Lina Brolin är Signalmottagning-
ens logoped och arbetar inom 
barn- och ungdomshabilitering-
en i Bollnäs. 

När hon fick höra talas om planerna på 
att starta en Essence-mottagning blev 
hon direkt intresserad av att delta. Hon 
beskriver det som otroligt berikande att 
arbeta i ett Essence-team. 

– Vi är pratar ofta om komorbiditet, 
men sättet att arbeta med de här barnen 
speglar inte alltid detta. Ofta behövs en 
större helhetssyn på barnen och det har 
vi uppnått i och med Signalmottagning-
ens arbetssätt, som utgår ifrån barnens 
symptombild. Det får styra vilka profes-

sioner som deltar i utredningen. De ge-
mensamma remisskonferenserna är väldigt 
kompetensutvecklande för alla i teamet. 
Dessutom blir jag som logoped delaktig i 
ett tidigare skede än i de utredningar som 
äger rum på habiliteringen, säger Lina. 

Bättre samverkan
Signalmottagningen har gjort det lättare 
att samverka över organisationsgränserna 
även när det gäller patienter utanför Signal-
mottagningen. Lina Brolins förhoppningar 
om Signalmottagningens framtid är att 
verksamheten permanentas och att man 
kan ta emot remisser från hela Gävleborgs 
län. Hon är övertygad om man använder 
resurserna väl. 

– Jag tror generellt att vi inom vården 
borde arbeta mer som Signalmottagningen.

SIGNE TONÉR

Logopeden hyllar  
komorbiditetstänket

Lina Brolin arbetar i Essence-teamet 
FOTO: PRIVAT

- underlättar patientens väg genom vården
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Dyspraxi, språkförståelsesvå-
righeter eller atypisk stamning. 
Epilepsi kan påverka barns 
språkutveckling på många sätt. 
I februari i år fick logopedut-
bildningen i Göteborg besök 
av barnneurologen professor 
emeritus Thierry Deonna från 
Schweiz. 

Thierry Deonna är en ledande auktoritet på 
Landau Kleffners syndrom och kognitiva 
effekter av epilepsi hos barn. Vi fick lyssna 
till en mycket intressant föreläsning om 
hur epilepsi kan påverka den kognitiva 
utveck l ingen 
och inte 

minst tal- och språkförmågan hos barn.  
Anfallsaktiviteten vid epilepsi påverkar 

barns utveckling på olika sätt vid olika 
tillstånd. Vid f lera vanliga epilepsiformer 
ses ingen direkt påverkan på kort sikt på 
kognition och beteende, annat än en stor 
frustration och rädsla inför anfallen, trött-
het i efterförloppet och samtidigt effekter 
av epilepsimediciner. Vid svårare former 
och terapiresistenta epilepsier ses dock en 
påverkan på den allmänna utvecklingen, 
som ofta drabbar kognitionen i ett längre 
förlopp. Men det finns epilepsiformer 
med tydlig direkt påverkan på kognition 
och beteende. I sin första bok, Cognitive 

and Behavioural Disorders 
of Epileptic Origin in 

Children myntar Thierry Deonna bland an-
nat begreppet ”kognitiva epilepsier”. Med 
detta begrepp vill han visa, att epilepsi inte 
alltid yttrar sig i form av synliga kramper 
eller andra typer av anfall, utan att det 
kan manifesteras enbart med kognitiva 
bortfall. Dels kan kortvariga bortfall efter 
ett epileptiskt anfall förekomma, dels finns 
epilepsiformer som enbart manifesteras i 
form av försämrad kognitiv förmåga. Hit 
hör även de former som påverkar tal- och 
språkförmågan. Även beteendet kan  
påverkas selektivt av epilepsin.

Nattliga anfall
I sin föreläsning gav Thierry Deonna 
många exempel på hur vissa epilepsiformer 
utan synliga anfall eller mycket få sådana 
kan bero på en epileptiform aktivitet som 
pågår i det tysta nattetid. Det finns f lera 
former av denna typ av kognitiva epilepsier, 
varav f lera kan manifesteras som språkliga 
svårigheter eller tal- och/eller oralmotoriska 
svårigheter. I den nyutkomna boken The 
Epilepsy Aphasia Spectrum. From Landau-
Kleffner Syndrome to Rolandic Epilepsy  
visar han på släktskapet mellan dessa 
epilepsiformer, varav Landau Kleffners 
syndrom (LKS) är en av de svåraste for-
merna, dock relativt sällsynt. Det innebär 
att barnet har svårigheter med att uppfatta 
talet hos andra, särskilt de fonologiska 
komponenterna i talet (ibland utvecklas det 
till en total auditiv agnosi). Det leder sen 
till svårigheter med språkförståelse och på 
sikt även med att uttrycka sig. Vanligtvis 
uppkommer detta efter en normal tidig 
språkutveckling, men det förekommer 
även att det startar i mycket tidig ålder 
innan barnet hunnit tillägna sig ett språk 
ordentligt. Detta gör att det ibland kan 
tolkas som språkstörning av varianten 
”developmental language disorder” (DLD), 

Epilepsins påverkan på 
barns språkutveckling
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och man kan då missa epilepsin som orsak 
till svårigheterna.  Det förekommer även 
rena uttryckssvårigheter - utan svårigheter 
med språkförståelse, vilket inte stämmer 
med den invanda föreställningen om 
LKS. Dessa variationer beror på var i det 
språkliga nätverket som den epileptiforma 
aktiviteten har sitt centrum.

Med begreppet Rolandisk epilepsi 
menas en epilepsiform som manifesteras 
med oralmotoriska kramper, och även 
med talmotoriska svårigheter som kan 
vara både övergående och mer långva-
riga. Detta är den vanligaste formen av 
barndomsepilepsi. Det finns även verbal 
dyspraxi som är en manifestation av denna 
typ av epileptiform aktivitet, under be-
teckningen Operculus syndrom. Samtliga 
dessa besläktade epilepsiformer ingår i 
”Epilepsy Aphasia Spectrum ”– EAS och 
har många drag gemensamt. Inte sällan 
övergår symptomen från den ena formen 
till den andra, barnet kan till exempel 
ha haft en Landau Kleffner-problematik 
först, och utvecklar i ett senare skede en 
typisk Rolandisk epilepsi. Man räknar 
epilepsierna som genetiskt grundade, men 
ännu kan de inte förklaras med någon 
enskild kromosomavvikelse. De uppstår 
inte efter en hjärnskada, och de försvin-

ner vid puberteten. Men efter många års 
störningar i de cerebrala nätverk som 
styr tal- och språkförmågan, kan effekter 
kvarstå även därefter.

Språkliga observandum
Det är vanligt vid dessa svårupptäckta 
kognitiva epilepsier, menar Deonna, 
att den epileptiforma aktiviteten f luk-
tuerar. För att upptäcka den måste man 
göra EEG-registrering under sömn, då 
aktiviteten pågår. Men risken finns, att 
man råkar registrera då aktiviteten inte 
är igång, medan den tar fart vid ett an-
nat tillfälle. Man kan alltså ha missat en 
pågående aktivitet trots att man gjort ett 
EEG som varit negativt. Som logoped kan 
man börja fundera kring en påverkan på 
tal- och språkförmågan av en eventuell 
kognitiv epilepsi, om man ser något av 
följande hos barnet: en regression eller 
stagnation av språkförmågan efter nor-
mal tidig utveckling, atypisk stamning, 
oförklarlig mutism, verbal dyspraxi och 
oralmotoriska svårigheter, särskilt om 
dessa f luktuerar eller har uppkommit 
efter en tidigare normal förmåga, samt 
epilepsi hos barnet eller familjen. I sådana 
fall bör man konsultera en barnneurolog 
för bedömning.

Inte sällan får barn med epilepsi inom 
”epilepsi-afasi-spektrum” (EAS) också 
en diagnos inom autismspektrum. Ibland 
är detta en befogad diagnos, eftersom 
beteendeavvikelser också kan ingå, och 
diagnoserna kan överlappa varandra. Men 
ibland visar dessa barn snarare en reak-
tion på sin förlorade förmåga. Om man 
kan upptäcka en kognitiv epilepsi som 
orsak till svårigheterna och behandla den 
medicinskt, kan beteendeproblemen också 
försvinna tillsammans med de språkliga 
och övriga kognitiva manifestationerna. 

Logopediska insatser i form av tal- 
och språkträning är ofta inte särskilt 
framgångsrika i början med dessa barn. 
I stället gäller kompensatoriska strategier, 
och noggranna utredningar kring vari 
problemen består. Inte minst bör eventu-
ella framgångar av medicinsk behandling 
utvärderas genom noggranna logopedbe-
dömningar av olika språkliga förmågor. 
Man bör följa barnets utveckling över tid, 
då epilepsin hos många växer bort, och 

tal- och språkförmågan kan normaliseras 
hos några. Under den resan kan man bidra 
med träningsinsatser.

Teamarbete
Dagen efter denna spännande föreläsning 
medverkade Thierry Deonna också i en 
workshop arrangerad av Svenska epilepsis-
ällskapet för barnepilepsiteamen i Sverige. 
I denna professionella sammanslutning av 
olika yrkeskategorier finns också logopeder 
med. Föreläsningarna denna dag riktade 
sig mer till de läkare som deltog och 
avhandlade både diagnosområdet EAS 
och olika behandlingsinsatser. Thierry 
Deonna betonade att det inte räcker med 
enbart medikamentell behandling, utan 
att logopediska och pedagogiska insatser 
är väl så viktiga för denna grupp av barn. 
Slutsatsen man kan dra av detta är att 
logopeder behöver lära sig mer om språk 
och tal hos barn med epilepsi, och att f ler 
logopeder behövs i barnepilepsiteamen!

Gunilla Rejnö-Habte Selassie
Leg.logoped, med. dr Logopedimottagning 
barn och ungdom, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus Göteborg
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Professor Thierry Deonna betonar vikten 
av logopediska och pedagogiska insatser 
för barn med epilepsi.

FOTO: GUNILLA REJNÖ-HABTE SELASSLE
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Större styrelse och 
fler fokusområden för 
opinionsbildning. Att 
Logopedförbundet 
växer märktes på för-
bundsmötet i maj.

Ulrika Guldstrand valdes om 
till ordförande för Svenska 
logopedförbundet (Slof).

– Det känns jättekul att 
fortsätta, säger Ulrika.

I och med att förbundet har 

vuxit, och de administrativa 
uppgifterna blivit f ler, anställs 
ordföranden på 75 %, vilket är en 
ökning med 10 timmar i veckan. 

Suppleantsystem tas bort

Även resten av styrelsen står 
inför förändringar.

– Slofs styrelse har både 
bestämmande och verkstäl-
lande uppdrag, säger Ulrika 
och tillägger:

– Jag jobbar på logo-
pedmottagningen, Gäv-
le sjukhus. Där arbetar 
jag både med stamning 
och FUS.
– Vi måste bli fler logo-
peder i kommunerna, 
och även få en rimlig och 
rättvis löneutveckling 
för det viktiga uppdrag 
vi har.

–  Jag a rbeta r  som  
ordförande för Svenska 
logopedförbundet.
– Jag brinner för en 
breddad arbetsmark-
nad för logopeder. Fler 
arbetsgivare innebär 
fler valmöjligheter för 
logopeder och bättre 
hjälp och stöd för våra 
patienter.

– Jag jobbar på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i 
Solna, med multiprofes-
sionella neuropsykia-
triska utredningar samt 
ät- och sväljproblem 
hos små barn. 
– Förutsättningarna för 
logopeder varierar mel-
lan olika verksamheter 
och regioner. Slof ger 
möjlighet för oss att lära 
oss av varandras goda 
exempel. 

– Jag arbetar på barn- 
och ungdomshabilite-
ringen i Malmö, främst 
med yngre barn med au-
tismspektrumstörning.
– Jag är särskilt intres-
serad av arbetsmiljöfrå-
gor. När vi träder in i 
nya verksamheter och 
områden behöver facket 
vara närvarande och 
stötta medlemmarna.

– Jag jobbar med neu-
rologopedi i region Jön-
köpings län.
– Jag brinner för på-
verkansarbete för fler 
logopeder inom den 
kommunala äldreomsor-
gen. Vi ska bygga ut 
hela logopedsverige 
och finnas överallt. Nu 
har jag varit logoped så 
länge att jag känner att 
det verkligen är dags!

Här är Slofs nya styrelse 1. Var jobbar du? 2. Lyft fram en fråga för Slof som du brinner särskilt för.

Ellinor StrandbergUlrika Guldstrand Kerstin Wiström Anna Aronsson Madeleine Holmqvist

– Jag arbetar med barn 
inom primärvårdslogo-
pedin i Stockholm.
– Jag brinner för en 
bredare facklig aktivitet 
inom logopedin. En så-
dan är grundläggande 
för att kunna förbättra 
löneutveckling och ar-
betssituation. Vi har en 
oersättlig spetskompe-
tens och ska veta vårt 
värde.

Camilla Nilsson

Malin Påhls Hansson var ordförande för Svenska logopedförbundets förbundsmöte 2017 och höll koll under omröstningen.  FOTO: KARIN SJÖGREN

Förbundsmöte 2017
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– Jag är en logoped i 
Stockholm, med TV-
produktion som huvud-
syssla. I perioder assis-
terar jag forskningspro-
jekt, driver Logopodden 
samt tar konsultativa 
uppdrag för privata fö-
retag.
– Jag brinner särskilt 
för kommunikationen 
mellan forskning och 
praktik samt logopedins 
synlighet i samhället.

– Jag jobbar i Umeå 
kommun i Kompetens-
centrum språk och 
kommunikation, med 
uppdrag att stötta sko-
lorna och förskolorna i 
att utveckla en språkligt 
tillgänglig lärmiljö och 
undervisning för alla 
barn och elever. 
– Logopeder ska fin-
nas i skolan, inom alla 
skolformer. 

– Jag jobbar som verk-
samhetsutveck lare/
logoped inom Vuxen-
habiliteringen, Region 
Skåne.
– Liksom en av fokusfrå-
gorna som beslutades 
anser jag det viktigt 
att arbeta för breddad 
arbetsmarknad, samt att 
logopeders kompetens-
utveckling bör få ännu 
mer fokus i framtiden.

– Jag jobbar på Hällsbo-
skolan i Stockholm och 
inom det växande fältet 
skollogopedi.
– För mig är kopplingen 
mellan forskning och 
klinik, och hur det kan 
omsättas på bästa sätt, 
väldigt viktig.

– Jag jobbar på habili-
teringen Riksgymnasiet 
för elever med funk-
tionshinder i Göteborg, 
och som egenföretaga-
re inom neurologopedi, 
i neurovårdteam samt 
med intensivrehabilite-
ring i Spanien.
– Logopeder i hela vård-
kedjan. Primärvårds- 
och kommunlogopedi 
behöver byggas ut. 

1. Var jobbar du? 2. Lyft fram en fråga för Slof som du brinner särskilt för.

Elin JälmbrantStina Flodin
Helena Svanberg 

Knight Kristina Hammar Rasmus Andersson

– Jag arbetar med barn 
inom primärvårdslogo-
pedin i Stockholm.
– Jag brinner för en 
bredare facklig aktivitet 
inom logopedin. En så-
dan är grundläggande 
för att kunna förbättra 
löneutveckling och ar-
betssituation. Vi har en 
oersättlig spetskompe-
tens och ska veta vårt 
värde.

Camilla Nilsson

– Det blir väldigt mycket 
jobb. Det har blivit lika mycket 
jobb för suppleanter som för 
ordinarie styrelseledamöter. 
Den enda skillnaden har varit 
att suppleanter inte får vara 
med på möten.

Ett system som känts orätt-
vist, och som därför ska för-
ändrats. Från och med denna 
mandatperiod tas därför supp-
leantplatserna bort, och antalet 
ordinarie styrelseledamöter 
utökas.

Nya ledamöter
Huvuddelen av styrelseledamö-
tena är nya och valberedningen 
har med andra ord haft fullt 
upp.

– Vi var lite oroliga när vi såg 
att nästan alla skulle sluta, säger 
valberedningens Åsa Fyrberg 
och fortsätter:

– Men vi fick ihop f ler no-
mineringar än vi hade plats för. 

Ej höjd avgift
Med förbundsmötets godkän-
nande kommer nu för första 
gången styrelseledamöter få en 
symbolisk ersättningssumma 
vid mötesdeltagande.

– Detta är för att signalera att 
vi uppskattar hur mycket ideellt 
arbete ledamöterna lägger på 
sina uppdrag, säger Ulrika.

Det är däremot inte aktuellt 
att höja medlemsavgiften. Mö-
tet röstade igenom att avgiften 
endast kan höjas om SRAT:s 
kansliavgift höjs.

– Och detta finns det inga 
planer på att göra, intygar 
ordföranden.

SRAT:s och logopedförbun-
dets ekonomi är nämligen god.

– Sedan vi gick med i SRAT 
har vi en sparfond och en kon-
f liktfond. Nu har vi budget 
för att kunna strejka en halv 
dag, säger Ulrika skämtsamt. 

LSS nytt fokusområde
Mötet röstade igenom att för-
bundet även under de kom-
mande tre åren ska satsa på opi-
nionsbildning för f ler tjänster 
inom den kommunala sektorn 
med fokus på skola, äldreom-
sorg och LSS-verksamhet. Det 
senare är nytt som fokusområde 
för Slof centralt. 

– Just nu har vi börjat nå ett 
momentum i funktionsfrågan. 
Och blir logopedens roll inom 
LSS tydligare kommer det med 
lite tur att ge en synergieffekt 
som spiller över till arbetet 
med äldres rätt till stöd från 
logoped. 

Långsiktigt arbete
Hon påpekar att frågan om 
logopeders roll i kommunen 
inte är någonting som kommer 
ge utdelning i morgon.

– Men vi fortsätter tugga 
frågan och jobba på. Vägen 
är krokig men vi kommer ta 

oss dit.
En annan krokig väg är den 

som binder samman klinisk 
verksamhet och forskning. 
Lokalföreningen Slof Stock-
holm lade en motion om att 
starta en arbetsgrupp för just 
tillgängliggörande av logope-
disk forskning.

– Slof står inför en ny era när 
f ler lokalföreningar bildas. Vi 
kan hjälpas åt med f lera frågor 
och samarbeta på nya sätt. I 
ljuset av detta hoppas vi att f ler 
landet över vill vara med i en 
arbetsgrupp med fokus på att 
tillgängliggöra ny forskning, 
säger Anna Nyman från Slof 
Stockholm.

En sådan grupp finns lokalt i 
Stockholm, och i och med för-
bundets stöd blir den nationell.

 Karin Sjögren

förbundsmöte

Mer från mötet  
på nästa sida
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Träning för 
ätande, dryck 

och tal

– Det är rimligt att 
lönen dubblas eller 
tredubblas under ett 
yrkesliv.
Det säger Göran Ar-
rius, ordförande för 
Saco, i sitt tal till logo-
pedförbundet.

Saco, centralorganisationen 
där SRAT är ett av 23 förbund, 
satsar på opinionsbildning 
kring löner i ett livsperspektiv. 

– Det ska löna sig att utbilda 
sig, säger Sacos ordförande 
Göran Arrius. 

Han lägger stor vikt vid att 
det ska ske en löneutveckling 
under yrkeslivet.

– Bibliotekarier har till ex-
empel 20 000 i ingångslön och 
går i pension med 28 000. Det 
är knappt 30 % i löneutveckling.

En procentsats som inte 
är helt främmande för logo-
pederna. Inom andra yrken 
dubblas eller tredubblas i stället 
lönen under arbetslivet.

– Tror ni det finns någonting 
gemensamt mellan de yrken 
som inte har en bra löneut-
veckling? frågar Göran Arrius 
logopedåhörarna.

– Kvinnodominerade, svarar 
alla i kör.

Göran Arrius nickar och 
tillägger:

– Särskilt offentligt anställda 

kvinnor, inom kommun och 
landsting. 

Statistik som vapen
Han berättar om tandhygie-
nister i en region som med 
hjälp av Sacos statistik om 
löneutveckling i ett livsper-
spektiv kunde lyfta frågan till 
cheferna och få till en direkt 
höjning utifrån erfarenhet.

– En annan sak att fundera 
på är alternativa sätt att bedriva 
verksamheter på. Mer konkur-
rens från privat sektor och 
kommuner gör att det blir ont 
om logopeder och landstingen 
kommer behöva betala mer, 
säger Göran.

– Slof har tillfört  
mervärde till SRAT.
Anitha Wijkström ser 
tillbaka på de första tre 
åren med logopeder i 
organisationen.

– Vi är väldigt lyckliga över 
det samarbete vi har med 
Slof, säger  Anitha Wijkström, 
ordförande i SRAT. 

Hon beskriver förbundet 
som väl utrustat inför kom-
mande utmaningar.

– Med en utvigdad arbets-
marknad följer nya frågor. Vi 
behöver bland annat ta tag i 
utmaningen att utbilda landets 
rektorer, så er kompetens kan 
nyttjas i skolan på smartast 
och bästa vis, säger Anitha.

Hon lyfter även frågan om 
fler tjänster inom kommunal 
vård och äldreomsorg, som 
Slof fortsätter kämpa för.

– När man arbetar fackligt 
måste man vara envis och ha 
ett långsiktigt perspektiv.

Anitha Wijkström, ordförande 
i SRAT.   FOTO: SIGNE TONÉR

Vill se löneutveckling i livsperspektiv

Vill utbilda rektorerna

ANNONS

Sacos ordförande Göran Arrius tror på konkurrens som vägen till högre lön.   FOTO: KARIN SJÖGREN

KARIN SJÖGRENKARIN SJÖGREN
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Slof finns i sociala medier
1282 medlemmar är aktiva på Logopedforum. 
940 följer oss på Twitter.
1346 gillar oss på Facebook.

Specialisering
FRÅN och med 1 januari 2015 
går det att specialisera sig 
inom ett logopediskt område.

Vårdvalskval
LOGOPEDFÖRBUNDET 
kämpade för att höja ersätt-
ningen per besök inom vårdval 
Stockholm. Besluten tog dock 
motsatt riktning, med ökade 
produktionskrav som följd.

I fortsatt arbete för en 
säkrare vård för de med störst 
behov arbetar Slof fram en 
guide om att ställa eller koda 
diagnos, som beräknas vara 
klart 2017. 

Riktlinjer utvecklas
SLOF ger ut handbok i att utveckla kliniska rikt-
linjer, och juridiska råd för logopeder. Nationella 
riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och 
stamningsproblematik publiceras. Riktlinjer för 
dyslexiutredningar är under framtagning.

Kursverksamheter
AFASI med Jacqueline Stark.
SPRÅKSTÖRNING med 
Anna-Eva Hallin och Ketty 
Holmström.
TALDYSPRAXI med Edythe 
Strand och Susanne Rex.
MODAK-KURSER med Karina 
Lønborg.

Detta har hänt sedan 
förbundsmötet 2014:

...och mycket mer!

Förbundsbyte
SVENSKA logopedföbundet 
lämnade i januari 2015 DIK för 
att bli en självständig yrkesför-
ening i SRAT. En stor organisa-
torisk förändring som präglade 
hela mandatperioden.

Firande och 
föreläsningar
SLOF fyllde 50 år 2016 och 
firade med jubileumswebbina-
rium.

Logopedförbun-
det har fått 7 

lokalföreningar

Slof har 2017 över 

2000 
medlemmar

förbundsmöte

Opinions- 
bildning
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Svenska normer för  
flerspråkiga småbarn på 
språkförståelsedelen i  
Reynell Developmental 
Language Scales III 

This study collected Swedish norm data on the 
comprehension scale of the Reynell Developmental 
Language Scales III for multilingual children aged 
2:6-3:5 years. Forty multilingual children participated 
and were divided into two age groups; 2:6-2:11 and 
3:0-3:5 years old. The children were recruited from 
preschools in Gothenburg, Sweden, located in areas 
with different socioeconomic profiles. The results 
showed that the multilingual children scored at a 
lower level compared to previous Swedish norm 
data collected for monolingual Swedish speaking 
children.  There was no significant difference in 
results between the two age groups. Children from 
the most socioeconomically disadvantaged area 
scored significantly lower than children from more 
socioeconomically advantaged areas. Girls scored 
higher than boys but the difference was not signi-
ficant. The norm data can be used when assessing 
language comprehension in younger multilingual 
children, but socioeconomic background should be 
considered when results are interpreted.

Abstract

Syftet med studien var att normera språkförståelse-
delen i Reynell Developmental Language Scales III 
på svenska för f lerspråkiga barn i åldrarna 2:6-3:5 
år. Deltagare var 40 f lerspråkiga barn indelade i två 
åldersgrupper, 2:6-2:11 år och 3:0-3:5 år. Barnen re-
kryterades från förskolor i Göteborg, som var belägna 
i områden med olika socioekonomisk profil. Studien 
visade att den flerspråkiga gruppen presterade lägre än 
enspråkiga barn i den svenska normeringen för samma 
åldersgrupp. Spridningen i resultat var stor och det var 
ingen signifikant skillnad mellan åldersgruppernas 
resultat. Studien visade vidare att barn från det mest 
socioekonomiskt utsatta området fick ett signifikant 
lägre resultat än barn från mindre socioekonomiskt 
utsatta områden. Flickorna uppnådde ett något högre 
resultat än pojkarna men skillnaden var inte signifi-
kant. Studiens resultat kan användas i den kliniska 
verksamheten vid bedömning av språkförståelsen 
hos yngre f lerspråkiga barn, men socioekonomisk 
bakgrund bör beaktas vid en sådan bedömning. 

Sammanfattning

Hedvig Holm, leg. logoped, Logopedimottagning barn och ungdom, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahl-
grenska universitetssjukhuset i Göteborg och Enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Gunilla Rejnö-Habte Selassie, leg. logoped, Med. Dr. Logopedimottagning barn och ungdom, Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Enheten för logopedi Sahlgrenska akademin, Göte-
borgs universitet, gunilla.rejno-habte-selassie@vgregion.se

– betydelsen av socioekonomiska förhållanden
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Introduktion
Flerspråkighet hos barn ställer ökade 
krav på logopeders förmåga att bedöma 
barnens språkliga kompetens. På senare 
år har andelen barn som växer upp f ler-
språkigt i Sverige ökat. I Göteborg var 
53 % av barnen som identifierades vid en 
tidig språkscreening på barnavårdscentral 
flerspråkiga (Sandberg, 2014).  Flerspråkiga 
barn remitteras inte lika tidigt till logoped 
som enspråkiga, och såväl barnhälsovården 
som logopeder har svårt att bedöma bar-
nens språkliga förmåga (Nayeb, Wallby, 
Westerlund, Salameh & Sarkadi, 2015). 
Socioekonomiska faktorer anses kunna 
påverka barns språkutveckling (Letts, 
Edwards, Sinka, Schaefer & Gibbons, 
2013), vilket även påvisats för f lerspråkiga 
barn (Smithson, Paradis & Nicoladis, 2014). 

Vid bedömning av språkförståelse hos 
yngre barn använder svenska logopeder 
ofta språkförståelsedelen av Reynell De-
velopmental Language Scales III (RDLS 
III) (Edwards et al., 1997). En översättning 
till svenska och normeringar har tidigare 
genomförts. De arbeten som ligger till 
grund för dessa normeringar är: Johansson 
& Nilsson, 2008, för 2:0-2:5 år på totalt 
99 barn; Eriksson & Grundström, 2000, 
samt Lindman & Åström, 2000, för 2:6-3:5 
år på totalt 120 barn; Hyltefors & Lind-
qvist, 2005, samt Fält & Gilderos, 2005, 
för 3:6-4:5 år på totalt 188 barn; Arvids-
son & Köröndi, 2010, för 4:6-4:11 år, på 
totalt 88 barn. International Association 
of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 
har utarbetat riktlinjer för bedömning 
av f lerspråkiga barns språkförmåga och 
forskare rekommenderar dels bedömning 
av barnets samtliga språk, dels normer 
på språktest anpassade för f lerspråkiga 
barn (Jordaan, 2008). Vid bedömning av 
misstänkt språkstörning hos barn, som 
fångas upp av den tidiga språkscreeningen, 
behövs därför normvärden anpassade för 
f lerspråkiga barn, för korrekt bedömning 
av den språkliga kompetensen. 

Syftet med föreliggande studie var att 
skapa normer på språkförståelsedelen av 
RDLS III för f lerspråkiga barn 2:6 - 3:5 
år. Frågeställningarna var: Skiljer sig de 
flerspråkiga barnens resultat från normerna 
för enspråkigt svenskspråkiga barn i ål-
dersgruppen?   Skiljer sig f lickors resultat 

från pojkars? Skiljer sig resultaten mellan 
f lerspråkiga barn från mindre respektive 
mer socioekonomiskt gynnade områden? 
Stiger svårighetsgraden mellan blocken 
som förväntat? Den sistnämnda frågan 
ställdes, då denna aspekt har belysts i 
normeringarna för enspråkiga barn, och 
då det är osäkert om flerspråkiga barn här 
följer samma mönster som enspråkiga.

Etiskt tillstånd för studien har medgivits 
från Regionala Etikprövningsnämnden i 
Göteborg, diarienummer 641-12.

Metod

Deltagare
Totalt tillfrågades föräldrar till 100 barn 
på 18 förskolor i stadsdelarna Angered, 

Majorna-Linné, Tynnered och Örgryte-
Härlanda i Göteborg. Inklusionskriterier 
var: ålder 2:6-3:5 vid testtillfället, båda 
föräldrar talar ett annat språk än svenska 
med barnet, exponering för svenska på 
förskolan i minst ett år, regelbunden vistelse 
på förskolan, bedöms av föräldrar och för-
skolepersonal ha en typisk allmän utveck-
ling, ingen misstanke om språkstörning, 
ingen misstanke om hörselnedsättning. 53 
barn uppfyllde kriterierna, varav fem föll 
bort på grund av frånvaro vid testtillfället 
och åtta medverkade ej genom hela testet.

43 f lerspråkiga barn från 13 olika försko-
lor, 23 f lickor och 17 pojkar, inkluderades 
slutligen. De största språkgrupperna var 
sorani, arabiska, spanska, somaliska och 
persiska. Övriga språk var kinesiska, 
vietnamesiska, språkgruppen; serbiska, 
kroatiska, bosniska (SKB), albanska, 
turkiska, grekiska, estniska, isländska, 
kurmanji, wollof och marockanska. Sex 
av barnen var trespråkiga.

Barnen delades in i två åldersspann om 
vardera 6 månader. Förskolorna delades 
in i tre områden efter socioekonomiska 
förhållanden (Göteborgsbladet, 2015-01-
07) (Tabell 1).

Material
Barnen testades med språkförståelsede-
len av RDLS III i svensk översättning 
(Eriksson & Grundström, 2000). Testet 
är uppbyggt i block med varierande antal 
uppgifter och förväntas enligt den brittiska 
manualen stiga i svårighetsgrad (Tabell 2).

vetenskap
Tabell 1. Medelinkomst, procent av invånare med utländsk bakgrund, utbildnings-
nivå samt andel arbetslösa i tre områdesgrupper.

”På senare år har andelen 
barn som växer upp flersprå-
kigt i Sverige ökat. I Göte-
borg var 53 % av barnen 
som identifierades vid en 
tidig språkscreening på  
barnavårdscentral flersprå-
kiga (Sandberg, 2014). Fler-
språkiga barn remitteras 
inte lika tidigt till logoped 
som enspråkiga, och såväl 
barnhälsovården som logo-
peder har svårt att bedöma 
barnens språkliga förmåga”
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Tillvägagångssätt
Förskolepersonalen valde ut de barn som 
uppfyllde kriterierna. Föräldrarna gav 
skriftligt samtycke till deltagande och 
uppgav vilka språk som talades i hemmen. 
Testet genomfördes i sin helhet, då syftet 
var att ta fram normer för gruppen, och 
då man i tidigare normeringar noterat 
att blocken inte helt ökar i svårighets-
grad som i den brittiska normeringen.  
Efter en initial lekstund genomfördes 
testningen under 20 till 30 minuter i ett 
avskilt rum på förskolan, ibland med 
en ur förskolepersonalen i rummet. En 
lekfull och uppmuntrande framtoning 
användes för att få barnen att medverka. 
De tidigare svenska normeringarna har 
föreslagit vissa justeringar i tillvägagång-
sätt jämfört med den brittiska manualen, 
då rena översättningar av språktest från 
ett språk till ett annat inte är optimalt, 
om inte anpassningar till förhållanden 
i det översatta språket och språkbruket 
görs. Rekommendationerna i de svenska 

normeringarna följdes i detta arbete, för 
att en jämförelse med enspråkiga barn 
skulle vara möjlig.  Dessa justeringar var: 
Ordet ”börs” ersattes med väska i enlighet 
med Hyltefors och Lindqvist (2005)  och 
Fält och Gilderos (2005), då väska är det 
naturliga ordet för västsvenska barn.  Om 
barnet inte uppfattat gavs instruktionen 
en gång till efter uppmaningen ”lyssna på 
mig”. För att motivera barnet att fortsätta 
gavs kommentarer av typen ”nu ska nallen 
få en kompis”. Då barnen inte gav respons 
eller uppgav att de inte visste uppmuntrades 
de att utföra handlingen, till exempel ”kan 
du visa mig, kan du peka, vilken/vem tror 
du? Neutral feedback såsom /m:/ och /a:/ 
gavs inom blocken och positiv feedback 
gavs mellan blocken. Om barnet pekade 
på ett föremål i nästkommande uppgift 
f lyttades ordningen om då det var möjligt. 
I sektion C användes den rekommende-
rade omskrivningen ”gör så att” i stället 
för ”låt” men i sektion D användes ”låt” 
för att inte göra satsen för lång. I block 

G uppmanades barnet att ”lägga nallen” 
i stället för att sätta den, då nallen i tes-
tet är svår att manipulera och då det är 
den lokativa relationen som efterfrågas. 
Ordningen i block G flyttades om då det 
finns en risk att barnet spontant utför den 
första uppgiften; ”lägg nallen på lastbi-
len”. I denna studie gjordes ytterligare en 
justering: I block A2 uppmanades barnet 
att först peka ut osten och därefter äpplet 
då osten visuellt påminner om ett äpple. 

Databearbetning
Designen var en tvärsnittsstudie med 
deskriptiv ansats. Åldersspannen var 
vidare än i den svenska normeringen för 
samma åldrar (Eriksson & Grundström, 
2000; Lindman & Åström 2000). Nya 
medelvärden för motsvarande åldersspann 
i normeringen av enspråkiga barn beräk-
nades, för att möjliggöra jämförelse med 
resultaten i undersökningsgruppen. Varje 
enskilt resultat i undersökningsgruppen 
omvandlades också till ett z-värde utgående 
från dessa medelvärden. Z-medelvärden 
togs också fram för de f lerspråkiga barnen 
på gruppnivåer, för att kunna jämföra 
resultaten mellan de undergrupper som 
studerades. Eftersom data inte förväntades 
vara normalfördelade och deltagarantalet 
var litet användes icke-parametriska test 
för att beräkna eventuella skillnader mel-
lan grupper (Mann-Whitney U-test samt 
Kruskal-Wallis-test) och samband mellan 
resultat och ålder (Spearman rangkor-
relationstest). Resultaten på blocknivå 
omvandlades till procentsatser då max-
poängen i de olika blocken skiljer sig åt. 
Signifikansnivån sattes genomgående 
till p < 0,05.

Resultat
Medelvärdet i den äldre gruppen (M = 
36,25) var högre än i den yngre gruppen 
(M = 31,75).

Medelvärdet för den f lerspråkiga grup-

Tabell 2. Översikt över blocken i den impressiva delen av RDLS III och exempel på 
uppgifter. 

” Resultaten visar att den äldre gruppen presterar något bättre än den yngre, och att de 
flerspråkiga barnen får något lägre medelvärden än enspråkiga barn i samma ålder. Flickor 
presterar något bättre än pojkar, men de tydligaste skillnaderna finns mellan barn från om-
råden med sämre socioekonomiska förhållanden jämfört med barn från socioekonomisk 
bättre områden.”
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pen var lägre och spridningen i resultat 
större än för de enspråkiga barnen i båda 
åldersgrupperna (Tabell 3).  Det fanns 
en svag positiv men icke signifikant kor-
relation mellan ålder och resultat (rs = 
265, p = 0,09).  

Flickorna uppnådde ett något högre 
resultat än pojkarna (Tabell 4), men 
skillnaden var inte signifikant (p = 0,62).

Det var en signifikant skillnad mellan 
område 1 och område 2 och 3 (p < 0,01), 
med lägre värden och större spridning inom 
område 1. I detta område sågs den största 
spridningen i resultat och z-värden - lägsta 
z-värdet var mer än 6 standardavvikelser 
under medelvärdet (z = -6,32), och högsta 
z-värdet cirka en standardavvikelse över 
medelvärdet (z = 1,01). I område 2 och 3 var 
de lägsta z-värdet mer än två standardav-
vikelser under medelvärdet, (z = - 2,23), 
respektive (z = -2,34) och de högsta över 
medelvärdet, (z = 0,80), respektive (z = 
1,02) (Tabell 5). Det var ingen signifikant 
skillnad beträffande barnens ålder i de 
olika grupperna (p = 0,16). 

Spridningen i resultat var stor med en 
tydlig outlier. Beräkningar gjordes därför 
även utan denna, vilket ökade medelvärdet 
i den äldsta gruppen (M = 37,6, s = 6) och 
i områdesgrupp 1  (M = 30,76, s = 8,28). 
Det nedre z-värdet ändrades (z = -3) och 
z-medelvärdet i gruppen ändrades (z = 
-1,14). Spridningen i den äldsta gruppen blev 
28-55. I övrigt påverkades inte resultaten  
vid beräkningar utan denna deltagare.

I figur 1 redovisas deltagarnas antal 
rätt i procent i de olika blocken, som 
förväntas öka i svårighetsgrad enligt den 
ursprungliga brittiska normeringen. I 
föreliggande studie tenderar resultaten 
att försämras från föregående till nästa 
block med följande undantag: Svårighets-
graden stiger inte för block F, i enlighet 
med normeringarna för enspråkiga barn. 
Till skillnad från normeringarna för 
enspråkiga gäller detta även för block C, 
där båda åldersgrupperna får ett högre 
medelvärde än i de omgivande blocken. 
Skillnaden mellan åldersgrupperna var 
inte signifikant med undantag för block 
I (p < 0,01), där den äldre gruppen fick 
ett högre resultat.

Diskussion
Föreliggande studie har syftat till att ta fram 
svenska normvärden i språkförståelsedelen 
av RDLS III för f lerspråkiga barn 2:6-3:5 
år. Resultaten visar att den äldre gruppen 
presterar något bättre än den yngre, och 
att de f lerspråkiga barnen får något lägre 
medelvärden än enspråkiga barn i samma 
ålder. Flickor presterar något bättre än 
pojkar, men de tydligaste skillnaderna 

finns mellan barn från områden med 
sämre socioekonomiska förhållanden 
jämfört med barn från socioekonomisk 
bättre områden. Liksom i normeringarna 
för enspråkiga svensktalande småbarn 
(Eriksson & Grundström, 2000; Lindman 
& Åström, 2000; Hyltefors & Lindqvist, 
2005; Fält & Gilderos, 2005; Johansson 
& Nilsson, 2008; Arvidsson & Köröndi, 
2010) stiger inte svårighetsgraden mel-
lan blocken enligt testets ursprungliga 
brittiska normering. Skillnaden i resultat 
mellan könen och mellan blocken följer 
resultaten för den enspråkiga gruppen 
(Eriksson & Grundström, 2000; Lindman 
& Åström, 2000).

Svårigheter med att rätt bedöma fler-
språkiga barn har framhävts av f lera 
forskare (Nayeb, Wallby, Westerlund, 
Salameh & Sarkadi, 2015). Mängd och 
kvalitet på exponering och stimulans på 
andraspråket innebär osäkerhetsfaktorer 
om huruvida en språkstörning föreligger 
eller ej. Föreliggande studie visar fallgro-

Tabell 3. Medelvärden och variationsvidd för de enspråkiga grupperna, samt medelvär-
den, standardavvikelser, z-medelvärden och variationsvidd för de flerspråkiga grupperna.

Tabell 4. Flickors och pojkars medelvärden, medianer och standardavvikelser. 

Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser, medianer, z-medelvärden och spridning 
i z-värde för de tre områdena. 

” Liksom i normeringarna 
för enspråkiga svenskta-
lande småbarn [...] stiger 
inte svårighetsgraden mel-
lan blocken enligt testets 
ursprungliga brittiska nor-
mering. Skillnaden i resultat 
mellan könen och mellan 
blocken följer resultaten för 
den enspråkiga gruppen.”
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par som kan försvåra bedömningen. Små 
barn är inte alltid lätta att få att medverka 
(Marinac & Ozanne, 1999). Har de ett 
annat modersmål, uppstår ibland blyghet, 
vilket försvårar bedömningen. Osäkerhet 
då barnet inte förstod bedömdes inte auto-
matiskt som avvikande. De flesta försökte 
svara även när de inte förstod. Barn kan 
även slumpmässigt välja rätt alternativ 
utan att ha förstått, då f lervalsuppgifter 
inte alltid ger tillförlitliga svar.  I studien 
gjordes ingen analys av felsvarstyper. 

Liksom i tidigare svenska normeringar av 
språkförståelsedelen i RLDS III visas att 
blocken inte helt stiger i svårighetsgrad som 
i den engelska normeringen.  Block F bör 
placeras efter block H, då barnet behöver 
behärska färger, lokativa relationer och ha 
antalsuppfattning för att klara uppgifterna. 
Dessutom är instruktionerna långa och 
mer belastande för minnet än i de två 
efterföljande blocken. De f lerspråkiga 
barnens resultat fördelade på blocken skiljer 
sig dessutom något från de enspråkigas. 
Detta förefaller till största delen bero på 
skillnader beträffande ordförståelse.

Behovet av normer för f lerspråkiga barn 
framhävs av flera författare (Kohnert, 2010; 
Cattani et al., 2014). Har barnet exponerats 

för det andra språket före tre års ålder be-
traktas det som simultant tvåspråkigt. För 
att bedöma kompetensen i svenska språket 
krävs en tillräckligt lång exponeringstid 
av andraspråket (Cattani et al., 2014). Ett 
års exponering vid 2,5 års ålder, bör räcka 
för att barnen ska betraktas som simultant 
tvåspråkiga. Normerna i föreliggande 
studie gäller således inte små barn med 
kortare exponeringstid för svenska.

Tidigare studier har visat att f lersprå-
kiga barn presterar sämre än enspråkiga 
på språktest utförda på andraspråket.  
Flerspråkiga barn är dock ingen homogen 
grupp. Förutom olika exponering för 
andraspråket i form av tid, kontinuitet 
och kvalitet, påverkas barnet av språkens 
dominansförhållanden (Smithson, Paradis, 
Nicoladis, 2014; Thorardottir, 2011). Bland 
de undersökta barnen talades f lera olika 
språk. Undersökningsgruppens storlek 
medgav ingen analys av dessa faktorer. 
Det är möjligt att språkbakgrund spelar 
mindre roll vid bedömning av yngre 
simultant f lerspråkiga barn än av äldre 
succesivt f lerspråkiga barn. 

De låga resultaten hos barnen i den 
minst privilegierade gruppen är intressanta. 
Detta är i linje med f lera studier (Letts, 

Edwards, Sinka, Schaefer & Gibbons, 
2013; Ashling, Gibbon, O’Shea, 2016), vilka 
fann att barn från socialt missgynnade 
miljöer presterar sämre än barn från mer 
gynnade, framförallt på test av språkför-
ståelse. I föreliggande studie har en direkt 
jämförelse med socioekonomiska faktorer i 
den enspråkiga gruppen dock inte kunnat 
göras, då författarna inte hade tillgång till 
sådana data. Många flerspråkiga barn växer 
idag upp i starkt segregerade områden, 
där den språkliga stimulansen befaras 
vara sämre.  Även moderns utbildnings-
nivå kan påverka barns språkutveckling, 
och i dessa områden finns sannolikt f ler 
mödrar med låg utbildningsnivå. I före-
liggande studie presterade barnen från 
de mer privilegierade områdena nästan i 
nivå med de enspråkiga barnen i samma 
ålder. Simultant f lerspråkiga barn från 
goda förhållanden kan således förväntas 
prestera över normernas medelvärden, 
medan barn från socioekonomiskt mindre 
gynnsamma förhållanden kan förväntas 
prestera under. 

Resultaten bör tolkas med försiktig-
het då den studerade gruppen var liten 
och heterogen och åldersspannen breda. 
Hade enbart barn från socioekonomiskt 
utsatta områden eller vissa språkgrup-
per inkluderats, eller om åldersspannen 
gjorts snävare, hade gruppen kunnat bli 
mer homogen och resultaten säkrare. Då 
en svag positiv korrelation mellan ålder 
och resultat förelåg vore det intressant 
att undersöka sambandet mellan barnens 
resultat och vistelsetid på förskolan. 

Det är önskvärt att även RDLS IV 
normeras för f lerspråkiga småbarn med 
tanke på den ökande andelen f lerspråkiga 
barn i Sverige idag. Hänsyn måste tas till 
socioekonomiska faktorer vid normeringar 
av språktest för f lerspråkiga barn, liksom 
vid kliniska bedömningar. Tills dess att 
RDLS IV normerats för f lerspråkiga 
småbarn, kan resultaten från föreliggande 
studie komma till nytta.

Figur 1. Antal poäng i procent i blocken för de två åldersspannen.

”I föreliggande studie presterade barnen från de mer privilegierade områdena nästan i nivå 
med de enspråkiga barnen i samma ålder. Simultant flerspråkiga barn från goda förhållan-
den kan således förväntas prestera över normernas medelvärden, medan barn från socio-
ekonomiskt mindre gynnsamma förhållanden kan förväntas prestera under. ”
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Kompetenscentrum 
språk och kommunika-
tion i Umeå genomför 
under läsåret 16/17 
ett utvecklingsprojekt 
i samarbete med hör-
selverksamheten samt 
förskolan Bergatrollet. 

Målsättningen är att utveckla 
förskolans språkliga och kom-
munikativa tillgänglighet med 
fokus på barn med svagheter 

inom tal-, språk- och kom-
munikationsförmåga. Projektet 
syftar också till att utveckla en 
modell för hur Kompetenscen-
trum språk och kommunikation 
skulle kunna vara ett stöd för 
kommunens förskolor i arbetet 
med att skapa en språkligt och 
kommunikativt tillgänglig 
lärmiljö. Finansiering sker 
med SIS-medel från special-
pedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM). Vid frågor angående 

projektet, hör gärna av er till 
projektledare Christina Nord-
lund, logoped.

– Kompetenscentrum får 
med resursen möjlighet att höja 
kompetensen för specialpeda-
goger och förskolechefer för att 
utveckla den kommunikativa 
lärmiljön på förskolan, säger 
Moa Brydsten (S), ordförande 
i för- och grundskolenämnden.

Inför höstterminen 2017 fort-
sätter dessutom språkförskolans 

Språkstegens verksamhet med 
stöd av logoped (50 procent). 
Verksamheten är en samverkan 
mellan Umeå kommun och 
Västerbottens läns landstings 
logopedmottagning och vänder 
sig till förskolebarn med svåra 
språkstörningar. Språkförsko-
lans logopedtjänst finansieras 
av landstinget.

Signe Tonér

Tillgänglig miljö för barn i Umeå kommun

vetenskap
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Timbalkonsistens vid  
tugg- och sväljsvårigheter
Fyra olika rätter, komponerade utifrån goda  
smaker, tilltalande utseende, bra näringsinnehåll  
och variation. 

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

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

Upplev skillnaden

GoVital

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

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

Enportionsrätter

ANNONS
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När maten är en kamp
KAJSA Lamm Laurin, se-
nast aktiv i projektet kring 
Europeiska logopedidagen, 
har skrivit boken När ditt 
barn inte äter. I boken går 
hon igenom olika anled-
ningar till matkrångel och 
ger råd för hur barn med 
ätsvårigheter stöttas.

aktuellt

Våra förmedlare utgår helt 
från dina behov. De får ingen 
provision. Dessutom har de 
avrådningsplikt. Om en 
försäkring inte passar dig – ja, 
då avråder de helt enkelt från 
att du ska välja den.

Konsten att ta fram 
rätt försäkringar

Vilka försäkringar 

är rätt för dig?

Boka tid för för kostnadsfri rådgivning: 

 www.akademikerforsakring.se/kontakt

Akademikerförsäkring ägs av sex fackförbund

När barnet bara äter korv 
och makaroner
I boken Första hjälpen vid matbordet 
hjälper dietist Sara Ask oss att ta del av 
barnets perspektiv. Hon förklarar utifrån 
ett gediget evi-
densunderlag hur 
det kommer sig 
att till exempel 
makaronerna är 
så populära och 
hur lite grönsa-
ker en treåring 
egentligen 
behöver för att 
få tillräckligt med 
vitaminer. 

När fantasin tryter
BOKEN Matlabbet är fyllt med tips på lekar 
för att undersöka 
mat med olika sin-
nen. Kostekonom 
och folkhälsoveta-
re Martina Jönsson 
har skrivit boken 
tillsammans med 
Hushållsningssäll-
skapet Halland.

I år kommer Sverige att vara värdland för 
2017 International Congress of Voice 
Teachers. Kongressen arrangeras i Stock-
holm den 2-6 augusti av SSTPF Svenska 

Sång- och Talpedagogförbundet. Dagarna 
bjuder på ett fullmatat program med se-
minarier, masterklasser, föreläsningar och 
konserter. 

Internationell kongress om sång- och talröst i Stockholm

DEN Nordamerikanska psykologiforskaren 
Linda Siegel är en av många internationella 
namn som kommer till Nordiska dyslexikon-
gressen 10-12 augusti i Stockholm.

Snart dags för dyslexikongress

Böcker att sluka om barnet inte äter

ANNONS

Tre boktips till föräldrar 
och förskolepersonal.



Logopeden disku-
terar apputeckling 
med Lina Bjarnegård 
Carlsson, logoped på 
Habiliteringen Bräcke 
på Bräcke diakoni i 
Göteborg, samt i egna 
firman Lina logoped. 

Lina har utvecklat kommuni-
kationsappen RättVisat – mitt 
digitala kommunikationspass. 
Sök på appens namn på anhoriga.
se för att se ett webbinarium 
om hur appen kan användas.

Varför en app?
– Kommunikationspass i pap-
per är något som funnits i 
många år och som används 
av en hel del personer. Ett av 
problemen med dem är att de 
uppdateras för sällan. Vi ville 
skapa något som ska vara lätt att 
uppdatera och på ett modernt 
sätt. Dessutom så tillkom en 
dimension av kommunikatio-
nen för dem som har svårast 
nämligen genom att kunna 
spela in film på hur det ser ut 
och låter. Då kan även de med 
små eller få signaler bli bemötta 
på ett ännu bättre sätt. 

Var det lätt att översätta kom-
munikationspass till app-
format? 
–  Det var relativt lätt eftersom 
det följer samma principer. 
Att utforma ett nytt material, 
om en kan kalla det så, kräver 
förstås alltid ett visst mått av 
pedagogik. Därför har det varit 
mycket givande att samarbeta 

med Johanna Björnhage som 
i grunden är förskolepedagog. 
Själva det logopediska arbetet 
kommer väl mer ske när appen 
snart blir tillgänglig för fler och 
då får vi utvärdera även vårt 
eget arbetssätt. Gör jag likadant 
nu som när jag arbetar med ett 
papperspass? Jag skulle tro att 
det inte är någon skillnad. 

Vad kan man behöva tänka på 
när man skapar en app?
– En betydande tanke för oss 
har varit att det ska vara enkelt. 
Vi har ingen manual utan det 
ska gå att lägga in info ändå. Vi 
vill underlätta för familjer att 
slippa stress över att ständigt 
behöva berätta för ny personal 
hur något fungerar för deras 
barn. Då måste appen vara 
enkelt och lättförståeligt.

Hur ser du att appar kan an-
vändas kommunikativt?
– I dagens digitala samhälle så 
tänker jag att användningsom-
rådet i princip är obegränsat. 
Mycket som redan finns som 
hjälpmedel kanske skulle kunna 
finnas som app istället. Då 
behöver heller inte själva hjälp-
medlen, det vill säga hårdvaran, 
vara nåt annorlunda mot vad 
alla andra har. Det behöver 
heller inte bli så ruskigt dyrt.
– Det finns redan appar som 
hanterar bildstöd och jag tycker 
att det är jättebra. För en del 
kanske en app inte möter ett lika 
stort motstånd som ett annat 
kommunikationshjälpmedel 
gör.   KARIN SJÖGREN

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

Appar för tillgänglighet

Tips:
I nästa nummer av Logopeden, med 
tema egenföretagande, privatlogopedi 
och opinion, träffar vi fler logopediska 
apputvecklare. Numret finns i din brev-
låda i början av september.

Logoped Lina Bjarnegård Clarsson    FOTO: PRIVAT


