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Under början av 1990-talet påbörjades en stor decentralisering av 
samhällsfunktioner i Sverige. Skolan kommunaliserades och ansvar 
för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsned-

sättningar flyttades från landsting till kommunerna. Till äldrevårdsansva-
ret kopplades också rehabilitering och yrkesgrupperna arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter. I slutet av 1980-talet skedde förarbetet till det som 
utmynnade i den så kallade Ädelreformen gällande den kommunala 
rehabiliteringen. Logopederna stod inför ett val och vi valde landstinget. 
Vårt tidigare fackförbund DIK:s tidigare förbundsdirektör Åke Lindström 
beskrev detta val som logopedkårens största misstag och jag är böjd att 
hålla med honom. Den utformning som rehabiliteringen fick då har i stort 
sett blivit definitionen av rehabilitering även utanför den kommunala vår-
den. Rehabiliteringsbegreppet omfattar ganska sällan oss logopeder. 

Genom att stanna i landstinget hämmade vi utvecklingen av vårt yrke, 
vår arbetsmarknad och patienternas tillgång till logopediska insatser. Vi 

kunde varit en större kår med flera olika 
arbetsgivare att välja på, vi kunde haft 
bättre lön och våra patienter kunde fått 
en bättre vård. Det kommunala tåget 
har lämnat stationen. Vi vet att vi behövs 
i kommunerna, men i äldrevården och 
i verksamheter för personer med funk-

tionsnedsättningar kommer vi att få klösa oss in, tjänst för tjänst. 
Det förflutna med logopedernas mindre lyckade val vad gäller kommu-

nal rehabilitering har jag skrivit om förr så varför gör jag det igen? Jo! För 
att hälso- och sjukvården återigen verkar stå inför ett stort skifte, som den 
här gången förhoppningsvis omfattar alla vårdprofessioner: Nära vård. 
Regeringen har redan gjort en överenskommelse med SKL kring delar av 
innehållet i den pågående statliga utredningen ”God och nära vård. Under 
Almedalsveckan meddelade socialministern att hon hoppas på en propo-
sition till riksdagen om Nära vård redan innan årsskiftet.

Nästa tåg har således börjat rulla från stationen vilket kommer att för-
ändra vårdlandskapet. Vi ska med! Om vården ska flytta närmare patien-
ten, så ska vi det också. Landstingen och regionerna har redan påbör-

jat sin omställning till Nära vård. Ni 
som arbetar i regioner/landsting har 
säkert redan hört detta nämnas på 
olika sätt. När ni gör det, ställ frågor! 
Hör efter om det finns arbetsgrup-
per. Se till att logopeder finns inklu-
derade i processerna. Till en början 
kommer det fokuseras på läkare och 
sjuksköterskor, men rehabilitering är 
en viktig del. Var med och bidra till 
att vi logopeder blir en del av defini-
tionen den här gången!

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

Signe Tonér Stina Lindkvist
Redaktör Redaktör

Hoppas ni har haft en riktigt 
bra sommar! Vi har bland annat 
ägnat ledigheten åt att läsa fyra 
nya böcker skrivna av logopeder, 
mer om det i slutet av tidningen. 

Vår enkät om kompetensut-
veckling och arbetsmiljö visar 
på ganska nedslående resultat 
vad gäller möjligheterna till fort-
bildning och andra aspekter av 
kompetenshöjning. En minori-
tet av dem som svarat upplever 
att arbetsgivaren konkret upp-
muntrar kompetensutveckling 
och logopeden Torunn Liljegren 
är en av dem som har tagit saken 
i egna händer. Hon valde att till 
stora delar själv bekosta den 
utbildning som har gjort henne 
till den första Prompt-certifie-
rade logopeden i Norden. 

Tack vare ert deltagande i 
enkäten har vi också har fått in 
en mängd önskemål kring vad ni 
vill se mer av i tidningen. Något 
som flera efterfrågar är artiklar 
om språkstörning i skolåldern, 
samarbete logoped-pedagog 
och hur utbildningar som logo-
peder håller för andra professio-
ner är upplagda. Allt detta ingår i 
reportaget om språkutvecklande 
arbetssätt på Värner Rydén-sko-
lan i Malmö. 

En arbetsgivare som säger 
sig vilja satsa på att bli en trygg 
och stimulerande arbetsplats är 
Logopedbyrån Dynamicas nya 
VD Sofia Uddeholt. Vi har träffat 
henne för att ta reda på var Sveri-
ges största privata logopedverk-
samhet står i dagsläget. 

12  Uppföljning Dynamica
 Intervju med Sofia Uddeholt VD 

för Logopedbyrån Dynamica om 
rekonstruktionen och hur läget 
är idag.

18 Skolprojekt i Malmö
 Logopederna Boel Forsell och 

Nha Lu rapporterar från del två 
av projektet ordförrådsutveck-
lande arbetssätt.

22  Boktips 
 En gedigen bok om barn & mat, 

en om språk och kommunika-
tion i skolan och två barnböcker 
recenseras. 

4  Förbundsmöte 2020
 I maj är det dags för förbunds-

möte. Ny ordförande och styrelse 
kommer att väljas. Kanske vill du 
engagera dig? 

7 Hällsboskolan utökar
 Hösten 2019 utökar Hällsboskolan 

sin språkskoleverksamhet och 
inviger en ny skola i Mälarhöjden i 
Stockholm.

8 Prompt-certifierad
 Intervju med Torunn Liljegren 

som fastnade för Prompt- 
metoden och själv bekostade  
sin certifieringsutbildning.

10 Kompetensutveckling
 Signe Tonér har sammanställt 

första delen av Logopedens  
webbenkät om logopeders  
arbetsförhållanden.

BILD: PIXABAY

BILD: STINA LINDKVIST
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Ordförandeforum
Nu är det snart dags igen! 
Den 15 maj 2020 i ABF-
huset i Stockholm hålls Slofs 
nästa förbundsmöte. Vid 
mötet kommer beslut om 
förbundets arbete under 
de kommande åren att tas. 
Ny ordförande och styrelse 
för förbundet kommer att 
väljas. 

Är du intresserad av att 

Förbundsmöte 2020
ställa upp som delegat vid 
förbundsmötet? Kontakta 
din lokalförening. Om det 
saknas lokalförening i din 
region kan du kontakta sty-
relsen direkt. Har du förslag 
till styrelsen om förbundets 
framtida arbete? Skriv en 
motion och maila ulrika.
guldstrand@logopedfor-
bundet.se.

Är du sugen på ett intressant, utvecklande 
och roligt uppdrag där du får jobba för att 
skapa goda förutsättningar för logopedin i 
Sverige ? Gillar du att jobba ideellt ? Då kan-
ske du är en av de personer som borde sitta i 
Svenska Logopedförbundets styrelse !

I maj 2020 är det dags för Slofs förbundsmöte då den nya sty-
relsen ska väljas. Under hösten jobbar valberedningen för 
fullt med att hitta lämpliga kandidater.

Är du nyfiken på vad det skulle innebära att sitta i styrel-
sen under kommande mandatperiod? Du är varmt välkom-
men att kontakta någon av oss i valberedningen för att få veta 
mer !

Anna Nilsson 
anna.nilsson.logoped@gmail.com

Camilla Olsson 
camilla.olsson@neuro.uu.se

Patrik Kullebjörk 
pkulle@gmail.com

Brinner du för logopedi och  
logopeders arbetsvillkor ?

Den 27 september träffas ordförande för våra lokalfören-
ingar i Stockholm för att diskutera aktuella frågor. Är du 
lokalfacklig företrädare och saknar en inbjudan? Hör i så fall 
av dig till Kerstin Wiström (kerstin.wistrom@logopedfor-
bundet.se).

KERSTIN WISTRÖM
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Att ta människors 
vardag på allvar

Hos oss på Hogrefe är psykologi själva kärnan 
i verksamheten. Vår värdegrund bygger på en 
vetenskaplig kunskapskultur där vi ständigt är 
engagerade i utveckling.  

Baserat på forskning och vetenskap identifierar, 
utvecklar och publicerar vi test och metoder 
med individen i fokus. Det betyder att vi tar 
människor och deras vardag på allra största  
allvar. Vid klinisk verksamhet såväl som i  
skolans värld och i arbetslivet.

NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales
Det välkända språktestet NRDLS är avsett för bedömning av 
barn i åldrarna 2–7 år. NRDLS består av delarna: ”Förståelse” 
som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och 
”Produktion” som fokuserar på barnets språkproduktion. 

ComFor-2
ComFor-2 används för att undersöka vilken typ av individual- 
iserade kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta 
kommunikation för barn och vuxna med autism och med en 
utvecklingsnivå på 12–60 månader.

KONTAKT 
KONTAKT är en metod för social färdighetsträning i grupp för 
barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd.  
Målet med träningen är att utveckla förmågan till socialt 
samspel, kommunikation, empati och anpassning i grupp- 
situationer.

Skanna QR-koden här till vänster 
med din mobiltelefons kamera så 
kommer du snabbt till hemsidan.

www.hogrefe.se

ANNONS
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Slofs ordförande 
Ulrika Guldstrand 
delar med sig av sina 
reflektioner från 
årets Almedalsvecka. 

Att några representanter 
från Svenska Logopedför-
bundet deltar i Almedals-
veckan är sedan ett antal 
år en del av styrelsens 
omvärldsbevakning. Det är 
ett snabbt och effektivt sätt 
att hålla örat mot marken i 
den del av samhällsdebatten 
som rör oss.

Kompetensförsörjning 
i välfärden
Kompetensförsörjningen 
inom välfärden är djupt 
bekymmersam. Hundra-
tusentals personer måste 
nyrekryteras under det 
närmaste decenniet för 
att samhället ska fortsätta 
snurra. Den personal som 
redan finns på plats måste 
vilja stanna. SKL har precis 

kommit på att personal som 
mår bra och trivs på jobbet 
är den bästa reklamen för 
yrkena inom välfärden. God 
morgon SKL ! Nyss vaknat ?

Kompetensutveckling
Oron för att jobben ska för-
svinna är liten hos både 
offentliga och privata 
arbetsgivare, politiker och 
fackförbund, men stora för-
ändringar är att vänta och 
komp et en s ut ve ck l i n gen 
måste öka. Drastiskt !

Digitalisering och  
digitalt utanförskap
Digitalisering är, precis som 
de senaste åren, en mycket 
stor fråga. Det trevliga är 
att frälsningsretoriken har 
minskat. Digitaliseringen 
är inte längre den quick fix 
som ska råda bot på alla väl-
färdsproblem. Nu handlar 
det om AI och maskininlär-
ning som beslutsstöd och 
sätt att underlätta för oss i 

Logopedförbundet i Almedalen
vårdprofessionerna och om 
metoder att använda tek-
nik för att säkra och stärka 
vårdkvaliteten. Människa 
och maskin, tillsammans. 

Stora drakar som Google 
och Microsoft har fått upp 
ögonen för de grupper som 
riskerar att stå utanför 
fördelarna med det digita-
liserade samhället. Den tek-
niska muren är fortfarande 
lika hög för våra patient-
grupper, men kanske går det 
att skönja en liten ljusning 
i slutet av tunneln. Med så 
stora muskler inblandade 
kanske det finns en chans.

Räcker pengarna ?
Regeringens höstbudget är 
en ödesbudget. Kommuner 
och landsting behöver mer 
pengar nu.

Ulrika Guldstrand

BILD: PIXABAY

Delar av Svenska Logopdförbundets styrelse deltog i Almedalsveckan.

Publicerad artikel
Logoped och doktorand 
Ida Rosqvist har nyligen 
publicerat en artikel i 
samarbete med ett gäng 
andra Lundaforskare: 
Childrens development of 
semantic verbal fluency 
during summer vaca-
tion versus during formal 
schooling. 

I den aktuella studien 
undersöktes semantiskt 
ordflöde hos närmare 70 
barn i lågstadieåldern före 
och efter sommarlovet 
samt efter höstterminens 
slut. Det visade sig att 
barnen presterade sämre 
efter sommarlovet och 
resultaten förklarades inte 
av faktorer såsom socio-
ekonomisk status, språklig 
förmåga, icke-verbal IQ, 
eller flerspråkighet. 

Resultaten är i linje med 
tidigare studier som har 
visat att barn presterar 
sämre vad gäller exempel-
vis matematik och läsning 
efter sommarlovet, men 
Rosqvist och kollegor visar 
att detta alltså även gäller 
aspekter av ordförrådet. 
Länk direkt till denna open 
access-artikel hittar du på 
logopeden.se.

RättVisat 2.0
Det digitala kommuni-
kationspasset RättVisat 
har kommit i ny version 
för både iPad och iPhone. 
Den nya versionen kräver 
inloggning, vilket inne-
bär att innehållet finns 
tillgängligt på valfri enhet. 
Appen ger nu också möj-
ligheten att dela innehåll 
och även att dölja innehåll. 
RättVisat som tidigare 
varit gratis kommer nu att 
fungera som en abon-
nemangstjänst. Appen 
är ännu inte färdig för 
Androidanvändare.
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Hällsboskolan utökar med ny 
skola i Stockholm
Den 29 augusti invigde  
specialpedagogiska  
skolmyndigheten den tredje 
nationella specialskolan 
för elever med grav språk-
störning – Hällsboskolan 
Mälarhöjden i Stockholm. 
Logopeden närvarade vid 
invigningen som innehöll tal, 
bandklippning och tårta.  
Tidningen Logopeden fick 
också en pratstund med sko-
lans verksamhetsområdes-
chef och dess logoped.

Sedan tidigare finns Hällsboskolan på 
Kungsholmen i Stockholm och i Umeå. 
Per Ekström, Verksamhetsområdes-
chef Specialskola, berättar att anled-
ningen till utökningen är ett mycket 
högt söktryck till Hällsboskolorna. 
Han berättar att det framförallt är från 
Stockholmsområdet som ansökning-
arna kommer och därför var det egent-
ligen aldrig aktuellt att förlägga skolan 
till en annan del av landet. 

Skola för de yngre eleverna
Skolan kommer inledningsvis att ha 
ungefär 40 elever från förskoleklass 
till årskurs två, med flest barn i för-
skoleklassen. Funderingar fanns på att 
utöka Hällsboskolan på Kungsholmen, 
men eftersom där redan går ungefär 
160 elever kunde de med en utökning 
inte ha säkrat en god lärmiljö. För de 
äldre eleverna finns ett boende knutet 
till skolan så att det blir möjligt att söka 
in från hela landet. 

Per Ekström berättar också om det 
viktiga rådgivningsuppdrag som spe-
cialpedagogiska skolmyndigheten har: 

– Det är viktigt med rådgivning till 
skolor i hela landet så att elever med 

grav språkstörning kan gå kvar i skolan 
hemma och få bra stöd även där. 

Logopedens roll
Vad gäller logopedinsatser så beto-
nar Per Ekström att eleverna inte får 
individuell behandling i skolan, det är 
landstingets ansvar. Logopeden har en 
mer konsultativ roll. Daniela Gabriels-
son heter logopeden som är nyanställd 
halvtid på Hällsboskolan Mälarhöjden. 
Hon beskriver svårigheterna med att 
starta upp en ny verksamhet, men 
upplever att det finns ett starkt driv i 
personalgruppen och flera har tidigare 
erfarenhet av elever med grav språk-
störning.  

Logopeden tillhör elevhälsoteamet till-
sammans med bland annat psykolog 
och specialpedagog. Daniela beskriver 
logopedens roll som primärt konsulta-
tiv: 

– Mitt uppdrag är framförallt att 
tillgängliggöra och handleda skolper-
sonalen i språkutvecklande arbets-
sätt. Eventuellt kan gruppbehandling 
komma att bli aktuell och visst utred-
ningsarbete tillsammans med peda-
gogerna, Daniela berättar att det ännu 
återstår att exakt definiera logopedens 
arbete på Hällsboskolan Mälarhöjden.

Stina Lindkvist

BILD: STINA LINDKVIST

Hällsboskolan Mälarhöjden är invigd.
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kompetensutveckling

Torunn Liljegren är logopeden 
som brinner för Prompt-
metoden1 så pass att hon 
betalat ur egen ficka för att 
bli den första Prompt- 
certifierade logopeden i  
Norden. Nu siktar hon på att 
bli Prompt-instruktör. 

Vad är egentligen Prompt ?
Akronymen står för Prompts for Res-
tructuring Oral Muscular Phonetic 
Targets. Många associerar nog Prompt 
med den speciella taktila-kinestetiska 
tekniken där logopeden ”guidar” talrö-
relsen med sina händer, men Torunn 

Liljegren beskriver det som en holis-
tisk metod för behandling av kom-
munikation. Man kan alltså använda 
Prompt utan fokus på talmotorik och 
målet är alltid att hjälpa patienten att 
utveckla så funktionell kommunika-
tion som möjligt. 

– Att jag fastnade för Prompt beror 
mycket på helhetstänket i metoden. 
Den första kursen gav mig tydliga 
insikter om vad jag skulle börja titta 
efter och det hjälpte mig att välja bättre 
mål för behandling. Då fick jag plötsligt 
mycket bättre resultat vilket i sin tur 
gav mig en lust att lära mig mer, berät-
tar Torunn. 

Torunn jobbar på en skola där hon arbe-
tar i en särskild undervisningsgrupp 
för elever med tal- och språkstörning. 
På deltid driver hon en enskild firma. 

– Jag har en del helprivata patienter, 
bland annat ger jag indirekt behand-
ling via Skype till familjer som bor 
utomlands. På så sätt har min Prompt-
utbildning betalat sig, men jag har inga 
ambitioner att driva eget på heltid i 
dagsläget.

Prompt-utbildning
Grundförutsättningen för att gå 
Prompt-kurs är att man är utbildad 
logoped. För att få certifiering deltar 

man i två workshops och man ska 
även filma när man ger behandling 
och få feedback i två omgångar under 
sammanlagt ett halvårs tid. Torunn 
räknar med att hennes utbildning hit-
tills kostat ungefär 24 000 kronor och 
hon har bekostat större delen ur egen 
ficka. 

Svårt att få  
kompetensutveckling
Torunns tidigare arbetsgivare var 
inte intresserad av att ge Torunn möj-
ligheten till Prompt-certifiering.

– Jag är övertygad om att man får en 
mer engagerad och positiv personal 
om man satsar på fortbildning men 
tror också att man kan vinna effek-
tivitet. Det är en förlust för barnen 
att satsa dyrbar tid på icke-effektiv 
behandling men också en förlust för 
verksamheten, menar Torunn. 

Torunn säger att hon givetvis inte 
kan dra några generella slutsatser uti-
från sina egna patienter, men tror att 
en logoped behöver få möjlighet att bli 
trygg inom sitt område.

Torunn är den första logopeden i Norden 
att bli Prompt-certifierad

BILD: PRIVAT

Torunn har själv bekostat sin Prompt-certifiering. Hon fastnade för metodens  
helhetstänk vad gäller behandling av kommunikation.
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Torunn är den första logopeden i Norden 
att bli Prompt-certifierad

– För att kunna ge effektiva insatser 
måste man få fortbilda sig och specia-
lisera sig inom de områden som intres-
serar en, säger Torunn. 

Evidensläget?
Bristande evidens föreligger för många 
logopediska behandlingsmetoder, även 
Prompt ( se till exempel Morgan et al., 
2018 ). Ett problem med flera av de meto-
der som kräver speciella certifierings-
kurser, förutom Prompt till exempel 
LSVT och Hanen, är att många studier 
om metoderna utförs av forskare med 
nära koppling till organisationerna 
bakom metoden i fråga. Resultat från 
en mindre metaanalys av Prompt samt 
en randomiserad behandlingsstudie 
har nyligen presenterats som konfe-
rensbidrag och förväntas publiceras i 
form av vetenskapliga artiklar 2020. I 
båda fallen har forskningen finansie-
rats av Prompt-institutet.

Signe Tonér

1 Vi väljer att skriva Prompt med gemener i enlighet 
med svenska skrivregler

Referenser
Morgan, A. T., Murray, E., & Liégeois, F. J. (2018). 
Interventions for childhood apraxia of speech. The 
Cochrane database of systematic reviews, 5(5), 
CD006278. 

Den 2 april samlades drygt 
100 mottagningslogopeder 
från Region Skåne samt 
en handfull logopeder från 
kringliggande län för att ta 
del av en föreläsning om 
diagnoskodning. 

Ställa kontra  
klassificera diagnos
Brister i kunskap om diagnosklas-
sificering uppdagades bland annat 
i samband med 2014 års revision 
av vårdval logopedi i Stockholms 
län. Föreläsaren Olafr Steinum från 
Emendor Consulting har många års 
erfarenhet av klassifikationsfrågor 
och menar att det är absolut grund-
läggande att skilja mellan att ställa 
och att klassificera en diagnos. Att 
ställa en diagnos innebär att utifrån 
kunskap i ämnet och om patienten 
göra en bedömning av vilken sjuk-
dom patienten har eller inte har, 
och därefter formulera en diagnos. 
Att klassificera en diagnos innebär 
att välja vilken eller vilka koder som 
bäst beskriver den ställda diagnosen 
utifrån ett statistiskt kodverk, exem-
pelvis diagnosklassifikationen ICD-
10-SE. Kodtexterna i ICD-10-SE ska 
inte sammanblandas med diagnos-
formuleringen i fritext. Kodtexten 
kan ibland överensstämma med eller 
påminna om den ställda diagnosen, 

men är inte avsedd att vara rekom-
menderande eller bindande för hur 
diagnosen formuleras.

Diagnosklassifikation inget 
juridiskt krav
Samtliga vårdkontakter inom slut-
envården och samtliga läkarkon-
takter i öppenvård ska rapporteras 
med diagnoser klassificerade enligt 
ICD-10-SE. I övriga situationer finns 
det inget tvingande gällande diagno-
skodning, men huvudmannen (kom-
mun/landsting/region) kan besluta 
att även andra vårdkontakter ska 
diagnosklassificeras. Steinum 
menar då att huvudmannen också 
ska ansvara för att tillhandahålla 
tydliga riktlinjer.

Behov av konsensus
Avslutningsvis  underströk Stei-
num att kunskap om diagnosklas-
sificering inte löser frågor som rör 
diagnosställning, där måste profes-
sionen sträva efter konsensus.

Vad gäller tydliggörande kring 
kodning av diagnoser, har Logo-
pedchefsföreningen åtagit sig att 
sammanställa en lathund, som 
publiceras i Slofs kanaler inom kort. 

Patrik Kullebjörk
Logopedmottagning  
Helsingborg

Region Skånes logopedidag
BILD: PIXABAY
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Under sommaren genom-
förde tidningen Logopeden 
en webbenkät som syftade 
till att informellt kartlägga 
logopeders arbetsförhållan-
den vad gäller arbetsmiljö 
och kompetensutveckling. 
Vi fick in över 480 svar som 
tillsammans indikerar att 
arbetsgivarna inte verkar 
prioritera kompetens- 
utveckling.

Vi har fått in svar från samtliga län /
regioner, där storstadsregionerna 
Skåne, Stockholm och VG-region sam-
manlagt utgör drygt 56 % av svaren. 

Arbetsplats
Drygt 40 % av svaren kom från logo-
peder på logopedmottagningar, drygt 
20 % angav att de arbetar inom för-
skola / skola / elevhälsa medan 19 % 
arbetar inom habilitering. Det var 
7 % av enkätdeltagarna som jobbade 
på specifika rehabiliteringsenheter 
och 5 % vardera inom helprivat verk-
samhet samt övrig verksamhet, till 

exempel BUP, enbart slutenvård eller 
olika typer av högspecialiserade utred-
ningsteam. Därtill kom några svar från 
hjälpmedelskonsulenter, doktorander 
eller andra universitetsanställda.

Handledning och  
mentorskap
Drygt 60% angav att arbetsplatsen 
antingen saknar rutiner för handled-
ning av nyanställda eller att man inte 
känner till några sådana rutiner. 

– När jag frågade om jag kunde få en 
handledare och ordnade med det själv 
fick jag ok från chefen ( Östergötlands 
län ). 

– Det finns rutiner för mentorskap 
men de är ofta svåra att upprätthålla 
på grund av arbetsbelastning, VAB, 
personalomsättning med mera ( Skåne 
län ). 

– Jag fick en mentor som nyanställd 
men inte när jag bytte diagnosområde. 
Rutinerna är lite otydliga ( logopeder i 
Jönköpings län, Norrbottens län, Väs-
ternorrlands län , Jönköpings län  och 
VG-region ).

– Min arbetsgivare har väl utveck-
lade och fungerande rutiner för men-
torskap ( Stockholms län ). 

Kompetens
En majoritet 
av logopederna 
upplever att de 
har tillräcklig 
kompetens för 
att genomföra 
sina arbetsupp-
gifter, men det 
är ingen själv-
klarhet att ha 
en kompetens-
u t v e c k l i n g s -
plan utvecklad 
i samråd med 

arbetsgivaren – en tredjedel har ingen 
kompetensutvecklingsplan och 11 % är 
osäkra.

Knappt en tredjedel angav att de i stor 
eller mycket stor utsträckning har möj-
lighet att hålla sig uppdaterade med 
aktuell forskning och evidens medan 
över 40 % tycker att de i mycket liten 
eller liten utsträckning kan hålla sig à 
jour med forskningsläget. I frisvaren 
är det flera som har angett att arbets-
givaren har riktlinjer för lästid eller 
studietimmar, men att det ofta är svårt 
att ta sig den tiden till följd av arbetsbe-

lastning, pro-
duktionskrav 
och under-
bema n n ing. 
Några angav 
att det är 
svårt att hålla 
sig uppda-
terad i och 
med att man 
jobbar med 
flera olika 
patientgrup-
per. Flera 

Brister i kompetensutveckling för logopeder i landet

Rutiner för mentorskap  
och handledning

Ja 38 %

Nej 44 %

Osäker / 
Kan ej  
svara 18 %

Kompetensutvecklingsplan

Ja 55 %
Nej 34 %

Osäker / 
Kan ej  
svara 11 %
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1: I mycket liten utsträckning - 5: I mycket stor utsträckning
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nämnde interna mötesdagar som ett 
forum för kompetensutveckling, lik-
som kollegialt lärande.

Endast 27 % upplever att arbetsgiva-
ren uppmuntrar personalen att exem-
pelvis ta masterexamen, medverka 
i forskning och utveckling, ansöka 
om specialistbevis och liknande. I 
gruppen som anger att arbetsgivaren 
är positiv till kompetensutveckling 
nämns framför allt möjligheten att del-
vis studera eller skriva masteruppsats 
på arbetstid samt att få kurslitteratur 
betald av arbetsgivare som exempel 
på hur sådan kompetensutveckling 
konkret uppmuntras. Några nämner 
också att utbildning eller specialise-
ring leder till uppdrag med ökat ansvar 
och därmed högre lön. Det finns också 
en grupp som har svarat att uppmunt-
ran framför allt ges i form av ”glada 
tillrop”, men att konkreta tecken på att 

arbetsgivaren ser kompetensutveck-
ling som viktig uteblir.

Exempel på frisvar kring kompe-
tensutveckling: 

– Saknar verkligen möjligheten att 

få tillgång till vetenskapliga artiklar 
( Västerbottens län ). 

– Arbetsgivaren uppmuntrar kom-
petensutveckling men sätter inte av 
tillräckligt med pengar ( VG-region ). 

– Kraven växer mycket snabbare än 
min kompetens ( VG-region ).

– Vi får goda möjligheter att åka på 
kurser ( Stockholms län , Jönköpings 
län ).

När trivs man på jobbet ?
Det finns ett klart dominerande tema 
i kommentarerna kring när man trivs 
på jobbet : patientmötet. Framför allt 
handlar det om tillfredsställelsen i att 
ge goda insatser som gör skillnad för 
patienter eller elever, anhöriga och 
nätverk. Några nämner också att man 
trivs extra bra när man får ägna sig åt 
specifika patientgrupper eller meto-
der eller tar upp specifika exempel på 
situationer där man kände sig tillfreds 
i sitt arbete. 

– När man har ett bra samarbete 
med det vardagsnära nätverket runt 
patienten som leder till måluppfyllelse 
och gör skillnad för patienten i varda-
gen.

– När jag genom min insats kan bidra 
till att patienten får en ökad livskvali-
tet och / eller kan bli mer självständig i 
vardagslivet.

– När föräldrarna blir lugna kring 
ögonen och jag ser att barnet mår bra. 

– När jag haft möten med föräldrar 
och kunnat möta dem i sorgen och 
samtidigt kunnat hjälpa dem vidare 
med ökad förståelse kring barnets 
funktionshinder.

Aspekter av kompetens, utveck-
lingsarbete och tydlig struktur verkar 
också vara viktigt när det gäller triv-
sel på jobbet. Dels vill man känna att 
ens kompetens tas till vara, dels vill 
man fortsätta att utveckla sin kompe-

tens och även bidra till utveckling på 
arbetsplatsen. Man trivs om det finns 
riktlinjer kring vilka insatser man ska 
ge och när man upplever att arbetsupp-
gifterna är meningsfulla. 

Ett annat tydligt tema kring trivsel 
på jobbet gäller arbetsbelastning och 
det återkommer vi till i nästa nummer 
av Logopeden, när vi rapporterar om 
den del av enkäten som främst rörde 
arbetsmiljö. Mer detaljerade enkätre-
sultat hittar du på Logopeden.se. Tack 
än en gång för er medverkan !

Signe Tonér 

Brister i kompetensutveckling för logopeder i landet
kompetensutveckling

Ja 27 %

Nej 42 %

Uppmuntras  
kompetensutveckling ?

Osäker / 
Kan ej  
svara 31 %
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– Dynamicamodellen är komplicerad och har tagit lång 
tid att förstå fullt ut. Den har varit en konkurrensfördel som 
är väldigt uppskattad av de medarbetare som jobbat utifrån 
de premisserna. Nu återstår att se om den modellen är för-
enlig med att få företaget lönsamt, säger Uddeholt. 

Logopedbyrån Dynamica har aldrig tecknat kollektiv-
avtal eller varit medlem i någon arbetsgivarorganisation. 
Enligt Sofia Uddeholt undersöker man nu möjligheterna till 
kollektivavtal, det skulle dock troligen innebära en del för-
ändringar i Dynamicamodellen.

SLL krävde ägarbyte
Ändrade ägarförhållanden var ett krav från Stockholms 
läns landsting ( SLL ) för att Dynamica skulle få fortsätta 
inom vårdvalslogopedin. Nu äger Sofia Uddeholt hälf-
ten av företaget. Den andra hälften ägs av ekonomian-
svariga Pernilla Widstrand, som även hon kommit in i 
företaget i ett krisläge. Dessa två samt en suppleant till-
lika logoped utgör nu bolagets styrelse. Uddeholt beskri-
ver den nya ägarstrukturen som den enklaste lösningen. 
Åsa Ylipää, som grundade Dynamica och ägde 100  
% av företaget har alltså inte längre något med Dynamica att 

Nuläget på Logopedbyrån Dynamica
Dynamicas VD Sofia Uddeholt berättar hur 
man inom Logopedbyrån Dynamica nu är 
redo att bygga ett hållbart och transparent 
företag inom vårdvalslogopedin i Stockholm. 
Hon beskriver sig som en ”tråkig realist” som 
drivs av att jobba tillsammans med logope-
der med hög kompetens, starkt individuellt 
ansvarstagande och stort engagemang i en 
viktig verksamhet.

Tidningen Logopeden har tidigare rapporterat om att  
Dynamicas ena bolagsdel, Dynamica Sweden försattes i kon-
kurs sommaren 2018 och att företagets andra del, Dynamica 
Stockholm, har haft omfattande ekonomiska problem och 
stora skulder. Logopeden har träffat Dynamicas nuvarande 
VD Sofia Uddeholt, som kom in i företaget som konsult en 
kort tid innan Dynamica Sweden gick i konkurs. Hon insåg 
snabbt att förutsättningar för utvecklingsarbete saknades. 

Stora brister i ekonomin
Ersättningsnivåerna i vårdvalet sänktes 2014 och Sofia 
Uddeholt beskriver att det är svårt att se att verksamheten 
kan har gått ihop överhuvudtaget. Dynamicas kreditvärdig-
hetsbetyg var lågt redan 2014, vilket bland annat ledde till 
att företaget direkt drabbades av de sänkta ersättningarna. 
Andra verksamheter inom vårdvalet fick en frist på ett år 
innan det nya ersättningsnivåerna trädde i kraft.

Dåvarande VD och ägare Åsa Ylipää skötte företagets eko-
nomi i stort sett själv. Underskottet som byggts upp under 
2017 gick inte att hantera 2018 och Dynamica Sweden för-
sattes i konkurs på egen begäran sommaren 2018. Medarbe-
tarna hade ingen riktig insyn i hur illa det egentligen stod till 
och det saknades strategier för att göra företaget lönsamt. 
Medarbetarna hade goda villkor i enlighet med företagets 
egenutformade avtalsmodell och Ylipää tog ut hög lön.

– Åtgärder vad gäller företagets ekonomiska förvaltning 
borde ha vidtagits för länge sedan, säger Uddeholt.

Anställningsförhållanden
I logopedkretsar har det av och till pratats om de speciella 
och potentiellt förmånliga anställningsförhållanden som 
har rått för åtminstone en del av medarbetarna på Dyna-
mica, en tidsmodell som kortfattat kan beskrivas som att 
den logoped som har hög produktion ( många patientbesök ) 
kan ta mer ledigt. Få medarbetare har lämnat och nyrekryteringar har gjorts under rekonstruktionstiden, berättar Dynamicas VD Sofia Uddeholt.

BILD: PIXABAY
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Nuläget på Logopedbyrån Dynamica
aktuellt

göra. Ylipää lär inte ha blivit rik på att sälja företaget, efter-
som Dynamica i stort sett inte hade något marknadsvärde 
och inga direkta materiella tillgångar. Ylipää har också, 
tillsammans med sin man, blivit återbetalningsskyldig 
till konkursboet för Dynamica Sweden, eftersom de båda 
tagit ut för höga löner ur bolaget. Hon har dessutom blivit 
tvungen att sälja sin privata fastighet för att betala skulder.

Rekonstruktion – ingen självklarhet
En rekonstruktion av företaget inleddes i oktober och dess-
förinnan behövde Dynamica betala sina skulder för att und-
vika att leverantörer skulle begära företaget i konkurs. 

– Rekonstruktionstiden har präglats av att vi måste se till 
att verksamheten går runt och att få ordning och reda på 
ekonomin, säger Sofia Uddeholt.

Skatteverket sa dock först nej till rekonstruktion, främ-
sta skälet till detta var att Ylipää hade tagit ett otillåtet lån 
ur verksamheten på 1,4 miljoner kronor. Landstinget hade 
tappat förtroendet för Ylipääs förmåga att styra företaget 
ekonomiskt och krävde ändrade ägarförhållanden samt en 
trovärdig handlingsplan för att få ekonomin i balans för att 
inte säga upp vårdvalsavtalet. Sedermera gick Skatteverket 

med på rekonstruktionen, men gav ingen skuldlättnad till 
Dynamica. När rekonstruktionen påbörjades hade före-
taget ett mycket lågt kreditvärdighetsbetyg och problem 
med likviditeten. SLL släppte sitt initiala krav på en garan-
tisumma i storleksordningen 150 000 kr per anställd. Om 
landstinget hade vidhållit detta krav, hade verksamheten 
varit chanslös.

– Vi har verkligen kämpat för att få behålla vårdvalsav-
talen. Under vintern var det fortfarande osäkert om Dyna-
mica skulle få behålla avtalen. Dessutom har vi behövt få 
ordning på andra avtal med leverantörer och hyresvärdar, 
berättar Sofia Uddeholt.

Enligt Anna Engman från Ackordscentralen avslutades 
Dynamicas rekonstruktion lyckosamt i våras. Samtliga 
fordringsägande fick då betalt efter det betalningsanstånd 
som rekonstruktionen gett. 

SLL : s roll ?
Företrädare från SLL har medgett att de vidtog åtgärder 
gentemot Dynamica alldeles för sent. Hälso - och sjukvårds-
förvaltningens första varningsbrev till företaget skickades 
först hösten 2017 och egentligen fanns det klara problem 
redan 2014 när vårdvalsersättningarna sänktes och kredit-
värdighetsbetyget blev lågt. 

SLL har uttalat att det var Dynamicas ekonomiska brister 
man hade synpunkter på, medan det logopediska omhän-
dertagandet hela tiden har varit av god kvalitet. Uddeholt 
anser dock att det är vanskligt att beskriva en verksamhet 
som välfungerande om inte ekonomin också är välskött – 
lönsamhet är en förutsättning för ett sunt bolag. 

Personal och remittenter
Det är förvånansvärt få medarbetare som lämnat företaget, 
trots de stora problemen och det omfattande förändrings-
arbetet på Dynamica. Dessutom har man rekryterat nya 
logopeder under rekonstruktionstiden och fortsätter att 
nyanställa personal. 

– Jag uppfattar att det har funnits och fortsätter att finnas 
en stark gemenskap och arbetsglädje bland de anställda. Att 
bemanna verksamheten utifrån var vi har haft lediga loka-
ler och patienter på kö har varit ett viktigt led för att kunna 
skapa lönsamhet i företaget, säger Sofia Uddeholt. 

Uddeholts uppfattning är att Dynamica inte har fått färre 
remisser. Man har goda kontakter med sina remittenter 
och får även fortsättningsvis remisser från vårdgivare i de Få medarbetare har lämnat och nyrekryteringar har gjorts under rekonstruktionstiden, berättar Dynamicas VD Sofia Uddeholt.

BILD: PIXABAY
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områden där Dynamica har lagt ner mottagningar. Utom-
länsremisser verkar inte heller ha minskat. I nuläget har 
företaget 15 mottagningar i Stockholms län och drygt 50 
logopeder.

Blickar framåt
Nu när rekonstruktionstiden är över börjar det konkreta 
arbetet med att skapa ett hållbart och kompetent företag 
inom vårdvalet. 

– Det är egentligen först nu som vi kan bygga upp organisa-
tionen och utveckla verksamheten. Under rekonstruktions-
perioden har det framför allt handlat om krishantering, 
men det är givetvis jätteviktigt för oss att skapa en trygg och 
stimulerande arbetsplats. Vi kommer att sträva efter att bli 
en riktigt bra arbetsgivare, säger Sofia Uddeholt.

Tidigare VD planerade att utöka Dynamicas verksamhet 
utanför vårdvalet, exempelvis genom att sälja mer konsult-
tjänster till skolor, för att skapa ökad lönsamhet. Uddeholt 
menar dock att vårdvalsverksamheten är kärnan i företa-
get och det är där fokus ska ligga. Ett viktigt konkret mål 
är att uppnå betyget A i kreditvärdighet. Landstinget tole-
rerar inte ett C, så det är viktigt för företagets fortlevnad 
att kreditvärdigheten förbättras. Det handlar också om att 
fortsätta se till att det är ordning och reda vad gäller lokaler 
och utrustning, inklusive testmaterial. Uddeholt vill även 
främja kompetensutveckling och ser fram emot satsningar 
på e-hälsa, bland annat i form av digitala vårdkontakter.

Ett orosmoln för framtiden är att SLL gett i uppdrag åt 
vårdvalslogopedin inom Stockholms läns sjukvårdsområde 
( SLSO ) att starta nya mottagningar, vilket innebär ökad 
konkurrens på eller nära orter där Dynamica redan har 
verksamhet. Man kan spekulera i om landstinget trodde att 
Dynamica skulle försvinna helt och hållet och att det därför 
skulle bildas köer. Sofia Uddeholt hoppas att remisserna ska 
räcka till trots dessa nya konkurrerande verksamheter.

– Det finns ett väldigt starkt engagemang i personalgrup-
pen, logopederna har hög kompetens och tar stort individu-
ellt ansvar. När jag först kom i kontakt med Dynamica såg 
jag snabbt att det fanns stora problem vad gällde företagets 
ekonomiska förvaltning. Men jag såg också att det fanns ett 
stort värde i verksamheten och jag tycker det är ett roligt 
uppdrag att försöka vända skutan rätt igen, säger Uddeholt. 

Signe Tonér
Källor:

Ackordscentralen 2018-10-29: Preliminär rekonstruktionsplan Logopedbyrån 
Dynamica Stockholm AB 556736-9466 https://ackordscentralen.se/content/
uploads/2018/10/preliminar-rekonstruktionsplan-logopedbyran-dynamica-
stockholm-ab-a-8335-18.pdf

Dagens Medicin 2018-12-17: Barn riskerar längre köer till logoped https://www.
dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/17/barn-riskerar-langre-koer-till-logoped/

Dagens Samhälle 2018-11-08: Krisande bolag kan förlora vårdavtal

Logopeden nr 4 2018: Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB har påbörjat 
en rekonstruktion https://issuu.com/logopeden/docs/tidningenlogopedenn-

Verktyg för rehabilitering av 
vuxenneurologiska tal- och 
kommunikationströrningar.  

Förvandla din iPad till ett bibliotek 
av idéer och rehabiliteringsmaterial 

anpassat för vuxenneurologiska 
klienter. Sanapsis är utvecklad av 

logopeder till logopeder. Nu även 
på svenska.

sanapsis.com

ANNONS
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Fördelar med kollektivavtal från 
ett arbetsgivarperspektiv
• Kollektivavtalet ger en grundtrygg-

het. Alla vet vad som gäller och du 
som arbetsgivare kan känna dig 
säker på att avtalets innehåll följer 
alla lagar och regler. 

• Du sparar mycket tid, eftersom 
många frågor som kan komma upp 
på en arbetsplats redan är reglerade 
i kollektivavtalet. Du slipper under-
söka, reda ut och ta nya beslut uti-
från varje situation.

• Garanterad fredsplikt : det som 
är avtalat står fast och ingen kan 
strejka sig till bättre villkor än de som 
står i kollektivavtalet under gällande 
avtalsperiod. 

( Källa : arbetsgivarorganisationen Almega )

Fördelar med kollektivavtal från 
ett arbetstagarperspektiv
• Du slipper förhandla själv om varje 

fråga separat, exempelvis tjänste-
pension, arbetstid, semester, löne-
utfyllnad vid föräldraledighet och 
sjukdom, försäkringar och medbe-
stämmande. Det skulle krävas att du 
är otroligt insatt i många frågor och 
att du är expert på att förhandla om 
du ska reda ut allt detta utan kollek-
tivatal.

• Kollektivavtal ger ofta mer i plån-
boken. Om du räknar ihop allt som 
avtalet ger i form av lön, pension och 
andra ersättningar så blir det en stor 
skillnad i rena pengar. 

• Med kollektivavtalet finns det regle-
rat hur arbetsgivaren ska informera 
och förhandla med de anställdas 
representanter. Du får möjlighet att 
vara med och diskutera och påverka 
beslut. 

• I kollektivavtal finns det regler om 
att det måste finnas en dialog mel-
lan arbetsgivaren och representan-
ter för de anställda. Om det skulle 
uppstå en konflikt mellan dig och 
din arbetsgivare är det mycket snab-
bare och billigare för dig att lösa frå-
gan via en facklig förhandling än att 
gå via domstol. 

( Källa : Saco.se )

Fördelar med kollektivavtal

aktuellt
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3.

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, 
Emma Kristoffersson på Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad och 
Helena Löfhede, Logopedmottagningen ÖNH, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

  Varför valde du att ansöka om specialistbevis?

  Hur såg din väg till specialisering ut?

  Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i form av    
  ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter?

Nya specialister!

Jag är intresserad av forskning och utveck-
lingsarbete och såg specialistbeviset som 
ett mer formellt bevis på det jag gjort 
under mina yrkesår. Att arbeta med och 
introducera AKK tidigt ligger mig varmt 
om hjärtat och det föll sig naturligt att jag 
valde just AKK som specialistinriktning.

Jag började arbeta 2009 och har under 
hela min yrkeskarriär arbetat inom barn- 
och ungdomshabilitering. Jag har läst 
kurser på avancerad nivå och insåg efter 
några år att jag var ganska nära en mas-
terexamen. Då anmälde jag mig till mas-
terprogrammet i Lund. Jag studerade på 
25 % samtidigt som jag jobbade och blev 
klar med min master 2018. Sen var det 

1.
2.
3.

Emma Kristoffersson
Specialist inom huvudområde språk med inriktning AKK
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BILD: PRIVAT

BILD: PRIVAT
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3.

    Bli specialist?
• Du kan bli specialist inom fyra olika  

områden: Språk, röst, tal och sväljning 
med möjlighet till underklassifikation.

• Du behöver teoretisk (minst master- 
examen) och klinisk fortbildning. 

• Ansökningar behandlas två gånger per år.
• Läs mer på srat.se/logopederna

Nya specialister!
specialister

Emma Kristoffersson
Specialist inom huvudområde språk med inriktning AKK

Helena Löfhede
Specialist inom huvudområde tal med inriktning oralmotoriska svårigheter 
efter behandling mot huvud- och halscancer

1.

mest att samla ihop den övriga dokumen-
tationen som behövdes till specialistbevi-
set. 

Bland annat är jag med i regionala och 
nationella resursteam kring cerebral 
pares. Jag är också mentor vilket inne-
bär att jag handleder kollegor och bistår i 
utvecklingsprojekt. Jag håller också på att 
skriva en vetenskaplig artikel av min mas-
teruppsats, som handlar om kommunika-
tionsförmåga och kommunikationsmeto-
der hos barn med cerebral pares.

Jag tycker att specialistbeviset är ett bra sätt att visa 
mångårig och fördjupad klinisk kompetens. 

Jag tog logopedexamen 2000 och har sedan 2001 arbe-
tat inom ÖNH-logopedi på Logopedmottagningen på 
Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Jag har även regel-
bundet undervisat på Logopedprogrammet. Jag har 
arbetat med olika patientgrupper och diagnoser och 
under senare år har den största gruppen varit patienter 
som fått svårigheter med tal och ätande efter behand-
ling mot munhålecancer. 2018 tog jag min masterex-
amen och min uppsats handlade om effekten på tal 
och patientupplevd nytta av gomsänkare hos patienter 
behandlade för cancer i huvud-halsområdet. Därefter 
kändes det som ett naturligt steg att ansöka om spe-
cialisering. 

Än så länge finns det ingen formell specialisttjänst på 
vår mottagning vilket är lite synd. Det verkar vara så 
på de flesta ställen i landet men vi får hoppas att det 
förändras framöver! Med specialiserad kunskap följer 
ett naturligt ansvar som bland annat innebär förfråg-
ningar om föreläsningar och att man får frågor kring 
svåra fall från kollegor logopeder på andra kliniker. 

2.

3.

BILD: PRIVAT
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På Värner Rydénskolan i 
Malmö är det ettåriga pro-
jektet ”Utbildning i språkut-
vecklande arbetssätt  
för pedagoger som möter 
elever med språkstörning” 
avslutat ( se även Logopeden 
nr 1 2019 ). Logopederna Boel 
Forsell och Nha Lu berättar 
om den andra delen i projek-
tet - ordförrådsutvecklande 
arbetssätt.

På Värner Rydénskolan är ambitionen 
att ordförrådsutvecklande arbetssätt 
ska vara en del i arbetet mot målet att 
öka elevernas lärande. Ordförrådets 
storlek har betydelse för skolfram-
gång och för elever med språkstörning 
kan ordförrådssvårigheter följa med 
genom hela skolgången. Syftet med  
projektets andra del var att ge pedago-
gerna ökad förståelse för vilka typer av 
ord och begrepp man bör fokusera på 
för att stötta ordförrådsutvecklingen 
hos elever med stora språkliga brister. 
Pedagogerna skulle dessutom få kän-
nedom om och använda fler konkreta 
verktyg i arbetet med att utveckla elev-
ernas ordförråd. 

Strategier för ordinlärning
Till att börja med fick pedagogerna en 
föreläsning om typisk ordförrådsut-
veckling och om vilka lexikala och 
semantiska svårigheter som förekom-
mer hos elever med språkstörning. 
Viktiga strategier vid ordinlärning 
belystes, bland annat metoden Robust 
Vocabulary Instruction ( Beck, 
McKeown & Kucan, 2013 ; Steele & 
Mills, 2011 ). Metoden handlar om att 
lärare väljer ut de ord som eleverna 
möter i olika kontexter och som är vik-
tiga för förståelsen av olika typer av 
texter. Orden stöttar elevernas språk-

utveckling genom att underlätta förstå-
else och tolkning av ett mer akademiskt 
textinnehåll, samt ge eleverna möjlig-
het att själva kunna uttrycka sig mer 
specifikt. Alla undervisande pedago-
ger väljer därför ut ord, ger en elevvän-
lig förklaring av ordet och arbetar 
sedan metodiskt med olika typer av 
engagerande aktiviteter för att få elev-
erna att tänka kring ordets betydelse 
och få dem att både förstå och använda 
orden i olika sammanhang. Det är vik-
tigt att den begränsade tid som finns 
ägnas åt att fördjupa förståelsen av 
ordet, inte enbart stannar vid en god 
elevvänlig orddefinition. Jämfört med 
traditionell undervisning verkar det 
som att Robust Vocabulary Instruction 
gör att eleverna använder sin ordkun-
skap för att förstå nytt textinnehåll i 

högre grad än elever som fått traditio-
nell undervisning ( Beck et al., 2013 ). 

Genomförande 
Pedagogerna arbetade i mindre grup-
per, under ledning av logopeden, med 
att välja ut rätt typ av ord från texter 
som används i undervisningen. De 
tränade på att formulera elevvänliga 
förklaringar och de fick exempel på 
övningar som fördjupar förståelsen av 
ord och som får eleverna att använda 
orden i olika sammanhang. Alla peda-
goger provade att arbeta enligt meto-
dens sex steg i undervisningen och 
logopeden observerade vid två olika 
tillfällen. Efter varje gång utvärderade 
pedagog och logoped tillsammans och 
logopeden gav enskild handledning 
till pedagogen. Pedagogerna redovi-

Av leg. logopedBoel Forsell VärnerRydénskolan. Tänka, länkaord tankekarta Widgitsymboler©Widgit Software/Hargdata2019.

bebis

Ömtålig

vas

Tänka och länka

glas

planta ägg

kattunge

Någonting som lätt går sönder
eller lätt kan skadas

Projekt om ordförrådsutvecklande arbetssätt på Malmöskola 

Tankekarta för att tänka och länka ord skapad av leg. logoped Boel Forsell, Värner  
Rydénskolan med Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019.
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med Robust Vocabulary Instruction. 
Vi hoppas att vårt arbete inspirerar 
andra skolor att genomföra liknande 
kompetenshöjning i syfte att göra lär-
miljön mer tillgänglig för elever med 
språkstörning. I skolans enkät för åk 
4–6 anger 60 % av eleverna att bildstöd 
alltid hjälper dem att förstå lektions-
innehållet och 26 % svarar att det ofta 
hjälper dem. Precis som flera av peda-
gogerna har uttryckt är det här arbets-
sättet något som stöttar många elever, 
inte enbart elever med språkstörning.

Boel Forsell 
Leg. logoped Värner Rydénskolan

Nha Lu 
Leg. logoped Värner Rydénskolan

Referenser
Beck, I. L., McKeown, M. G., & Kucan, L. ( 2013 ) Bring-
ing Words to Life - Robust Vocabulary Instruction 
( 2. uppl. ). New York: Guilford Publications
Steele, C. S & Mills, T.M. ( 2011 ). Vocabulary inter-
vention for school-age children with language 
impairment: A review of evidence and good prac-
tice. Child Language Teaching and Therapy 27( 3 ), 
354–370

sade sina utvalda ord, vilka övningar 
de arbetat med och hur det fungerat 
i klassen i sina respektive grupper. 
Logopederna tog även fram bildstöd 
till det ordförrådsutvecklande arbetet 
och pedagogerna fick en materialbank 
för olika syften och uppgifter. På så vis 
fortsatte utvecklingen av gemensamma 
symboler och stödstrukturer, vilket 
var i fokus i projektets tidigare del. 

Utvärdering
Flertalet pedagoger har anammat 
delar av metoden och de flesta har fått 
ökad förståelse för vilka anpassningar 
elever med språkstörning behöver. 
Elva av fjorton pedagoger angav att de 
fått ökad kunskap om hur man utveck-
lar ordförrådet enligt Robust Vocabu-
lary Instruction. Ungefär lika många 
svarade att de efter kursen fått fler kon-
kreta verktyg i arbetet med elevernas 

ordförråd och att de fått ökad kunskap 
om hur man använder visuellt stöd i 
arbetet med att lära ut ord. Mindre än 
hälften av pedagogerna uppgav att de 
efter projektets slut följer metodens 
strukturerade steg och några pedago-
ger tog upp att utmaningen är att få in 
metodens alla steg inom ramen för det 
vanliga lektionsupplägget – inte meto-
dens innehåll och upplägg i sig.

Arbetssättet lever vidare
För att implementera en ny arbets-
metod behöver man arbeta en längre 
period och även om projektet är slut 
så lever arbetssättet vidare. Ny perso-
nal utbildas för att förstå syftet med 
skolans gemensamma symboler och 
riktlinjer för bildstöd. Deltagarna i 
projektet kommer tillsammans med 
logopeden utveckla mer bildstöds-
material samt få stöd i fortsatt arbete 

skola

Begrepp:
Förklara vad ordet betyder:

Exempel: Icke exempel:

Av leg. logoped Boel Forsell och Nha Lu Värner Rydénskolan. Fyrfältare begrepp. Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019.

Förtvivlad

Förtvivlad beskriver hur någon känner sig som är
riktigt ledsen eller mycket sorgsen eller väldigt
olycklig.

Man kan känna sig förtvivlad när man får reda på
att ens bästa kompis ska flytta långt bort.

Man kan känna sig förtvivlad när man är ensam
och inte hittar hem.

När man får en glad överraskning.

Läsa att din favoritartist ger ut nya låtar.

Bildkarta med fyrfältare för begrepp skapad av leg. logopeder Boel Forsell och Nha Lu, 
Värner Rydénskolan med Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019.

Projekt om ordförrådsutvecklande arbetssätt på Malmöskola 

BILD: PRIVAT

Logopederna Nha Lu och Boel Forsell som 
genomfört projektet ordförrådsutveck-
lande arbetssätt på Värner Rydénskolan i 
Malmö.
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Finger Food 
- ett måltidskoncept!

Findus Special Foods har i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för 
personer med tugg- och sväljsvårigheter och har ett brett sortiment av färdiga timbaler som är 
utmärkta att servera som Finger Food. Timbalerna är praktiskt lösfrysta, näringstäta och har en slät 
konsistens som är baserad på finpasserade råvaror och kan dessutom ätas direkt efter att de tinats. 
Findus Timbaler kladdar ej och är enkla att föra till munnen med hjälp av händerna.

Många personer som lider av demens har svårighet 
att hantera bestick och förmåga att äta på egen hand. 
Risken är att de äter för lite med viktminskning och 
undernäring som följd. Genom att servera mat som kan 
ätas med händerna sk Finger Food, kan man möjlig-
göra för denna målgrupp att kunna äta själv, något som 
är viktigt för att känna värdighet och välbefinnande.

Tina 
& 

servera!
Findus Timbaler 

kan ätas 
direkt.

Finger Food är små munsbitar 

som inte kladdar 
och som 

är enkla att p
locka upp och 

äta med händerna.

Här serveras bitar av Findus Laxtimbal med röksmak(art.nr. 59459), Ristimbal (art.nr. 61965), Morotstimbal (art.nr. 29111) 
och Ärttimbal (art.nr. 29110). Serveras med majs- och färskostdipp.

Läs mer om Finger Food på vår hemsida specialfoods.se eller kontakta oss på specialfoods@se.findus.com 
Missa inte vårt Nyhetsbrev samt följ oss på Instagram       findusspecialfoods

ANNONS
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student

överblick över vilka områden en 
logoped arbetar inom men även 
belysa arbetsområden som man 
tidigare kanske inte kände till. 
Logopedi är ett växande arbets-
område och det vill vi lyfta fram 
under helgen samt ge studenterna 
en möjlighet att vidga sina vyer.                                                                                                                         
Studenterna kommer att erbjudas 
intressanta föreläsningar med 
logopeder och andra inspirerande 
föreläsare inom kliniskt arbete, 
forskning och nya områden. 

Snart dags för  
#logodar

Svenska Logopedför-
bundets studentsektion 
( Sloss ) anordnar ännu 
en gång de uppskattade 
Logopedstudentdagarna, 
som i år äger rum 11 - 13 
oktober i Umeå.  

Logopedstudentdagarna är ett 
väletablerat evenemang som 
arrangeras årligen i någon av de 
sex studieorterna i Sverige. Sloss 
bjuder in studenter från hela Sve-
rige och från våra grannländer 
att delta under dessa dagar. Det är 
ett uppskattat evenemang, både 
av studenter och lärare. Årets 
Logopedstudentdagar kom-
mer hållas i Umeå, den 
nordligaste studieorten. 
Målet med dessa dagar 
är att ge studenterna en 
möjlighet att träffas, 
uppleva intressanta 
föreläsningar, disku-
tera logopediska frå-
gor samt bredda och 
fördjupa sina kunska-
per inom olika ämnes-
områden.

Logopedi  
– ett steg längre
Årets tema är ”logopedi 
– ett steg längre”. Med detta 
tema vill vi ge studenterna en 

Några av helgens föreläsare är 
representanter från Slofs styrelse 
och Veronica Lindberg, logoped 
och studierektor på Umeå univer-
sitet.

Logopedstudentpriset
Logopedstudentdagarna inne-
håller inte bara intressanta före-
läsningar. Enligt tradition ingår 
förutom föreläsningar en sitt-
ning som bjuder på spex och sång. 
Under sittningen tillkännages även 
vinnaren av årets logopedstudent-
pris. Priset tilldelas en student 

som utmärkt sig extra under sin 
studietid. Kanske har studen-

ten skrivit en bra uppsats, 
medverkat i ett spän-

nande projekt inom 
logopedi eller varit en 

god studiekamrat. 
Känner du en logo-
pedstudent som har 
gjort sig förtjänt av 
logopedstudentpri-
set ? Du kan skicka 

in en nominering 
senast den 6 oktober 

till info.sloss@gmail.
com. 

Linnéa Johansson
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Nytt till bokhyllan

I RELATION TILL LÄRANDE 
– KOMMUNIKATIONSSTÖD I 
UNDERVISNINGEN
Ulrika Aspeflo & Ebba Almsenius
Aspeflo & Klamas AB Förlag
Betyg 4/5

I denna rejäla volym, som bland annat riktar sig till under-
visande lärare, specialpedagoger och skollogopeder, ger 
logopederna Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius handfasta 
och konkreta råd kring hur man kan lägga upp arbetet 

med språk och kommunikation inom 
ramen för skolans verksamhet. Boken 
är rikt illustrerad med exempel på olika 
typer av visuellt stöd och för den som 
har Widgit Online-licens finns material 
tillgängligt via Symbolbrukets webb. 
Författarna har tydlig förankring i 
skolans styrdokument och inklude-
rar mallar för kartläggning av extra 
anpassningar och särskilt stöd samt för 
åtgärdsprogram, liksom en ”önskelista” 

hur organisationen borde se ut för att ge alla elever möjlig-
het att lyckas. 

Det finns en del smärre formaspekter som inte är hundra-
procentiga och boken hade mått bra av en strängare redak-
tör ( tycker den här stränga redaktören ! ) men överlag har 
författarna lyckats att via ett personligt tilltal ge konkreta 
exempel från elevnära arbete. Oavsett om man arbetar som 
skollogoped eller ej, kan I relation till lärande säkerligen vara 
till stor nytta för logopeder som kommer i kontakt med 
äldre barn / elever.

SIGNE TONÉR

STORA BOKEN OM  
BARN OCH MAT
Ann Fernholm & Kajsa Lamm
Bonnier fakta
Betyg 5/5

Logoped Kajsa Lamm har slagit sina 
påsar ( inte klämmispåsar ! ) ihop med 
Ann Fernholm, doktor i molekylär bioteknik och veten-
skapsjournalist för att skriva den “Stora boken om barn och 
mat”.

Deras huvudbudskap är att ”Alla former av mat är barn-
mat”. Författarna vill få bort uppfattningen om att det finns 
speciell barnmat, vilken de förefaller uppleva är påtaglig i 
Sverige idag. Socker har ett eget kapitel och det är fokus 
på nyttig mat lagad av naturliga råvaror. Det är en omfat-
tande bok som avhandlar ätande från amning via smaksen-
sationer, matäventyret och matskepticismen. De blandar 
senaste forskningen samt matnyttig ( ! ) information med 
konkreta råd och recept. 

Boken är mycket informativ och det är troligt att föräldrar 
som läser den lär sig mycket, framförallt ur det logopediska 
perspektivet – hur fungerar oralmotoriken, hur introduceras 
ny mat och vad är bra strategier för att göra matsituationen 
positiv. Det finns eventuellt en viss risk att de föräldrar som 
läser boken redan är mycket pålästa om vad som är nyttig 
mat känner sig stressade över att barnen inte vill äta grovt 
rågbröd och kålrabbi. Vissa barn kommer att vilja göra det, 
men inte alla hur rätt föräldrarna än gör. Det hade kanske 
varit bra med ytterligare några kommentarer om att vanliga 
pannkakor också är jättebra mat!

Boken är lättläst, oftast lättsam och den är dessutom 
designmässigt mycket tilltalande. En lärorik bok om mat till 
en småbarnsförälder.

STINA LINDKVIST

BILD: SIGNE TONÉR

BILD: STINA LINDKVIST
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Nytt till bokhyllan

I början av året kom boken Pratlust och 
talängslan – om selektiv mutism av logoped 
Carina Engström och psykolog Tine Ernholdt, 
Studentlitteratur AB. 

På samma förlag släpptes nyligen Elvira 
Ashbys Språkstimulera mera ! – Att stötta barns 
språkutveckling.

I augusti kom Förstå och arbeta med språk-
störning av logopeden tillika forskaren Anna 
Eva Hallin, utgiven på Natur & Kultur.

Fler aktuella böcker  

av logopeder

HÄR ÄR MIMMI &  
HEMMA HOS MIMMI
Jim Gustafsson & Fredrik Hammarstedt
Mima
Betyg 5/5

Logopederna Jim Gustafsson och Fredrik Hammarstedt 
har skapat böckerna om Mimmis värld och baserat dem på 
forskning och etablerade språkstimulerande metoder. 

På varje boksida finns förutom en kort text som läses för 
barnet, uppmaningar till föräldrarna om t ex var de ska peka 
eller hur de ska bekräfta barnet. Till exempel ”Och vad gör 
Mimmi ? ( Pausa och peka på bollen )” … ”Ja, Mimmi leker 
med en boll !” Boken avslutas med lite peppning om vad 
den vuxne gjorde bra under läsningen, en beskrivning av 
vilka strategier de använt och varför de är bra för barnets 
språkutveckling. 

På mimmisvarld.se står det att böckerna passar för 
åldrarna 0-3 år, både med typisk och försenad språkutveck-
ling. En typiskt utvecklad tvååring kanske inte skulle vara 
så road av böckerna. Men passar utmärkt som present till 
ettåringen !

STINA LINDKVIST

boktips

BILDER: STINA LINDKVIST



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

Posttidning B

ANNONS

Alla har rätt  
till en röst!


