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Att ta över efter naturkraften Ulrika Guldstrand skulle alltid bli en utmaning. Att dessutom ta 
över ordförandeposten under en pågående pandemi är något som inte går att förbereda sig 
på. Det är oroliga tider och många ser om sitt hus. Vi ser att ännu fler har valt att gå med i 
facket, och även om orsaken är skrämmande så är jag glad att logopeder har instinkten att gå 
in i en trygg gemenskap när stormen ryter. Vissa av oss har drabbats personligen. Vissa av oss 
har haft en tuff vår och sommar med hög belastning inom intensivvården. Vissa av oss har 
kämpat med att hålla näsan över vattenytan när patienter flyttats mellan kollegor för att göra 
plats för den nya patientgruppen. Oavsett så har vi alla på något sätt påverkats av covid-19 och 
fortsätter att göra det. Jag känner stolthet när jag ser hur logopeder drar sitt strå till stacken 
för att inte bara hantera patientflödet, utan även utbilda varandra och frikostigt dela med sig av 
sina erfarenheter. Om du inte redan har sett dem så kan jag varmt rekommendera de webbina-
rier om covid-19 och logopediska insatser som finns tillgängliga på Logopeden.se. 

Restriktionerna gällande patientkontakt har fått många av oss att arbeta på nya sätt. Det 
är svårt att skifta arbetssätt och tänka om, särskilt när huvudet och dagen redan är fyllda 
av allt som ska göras och hinnas. Men ibland händer något som gör att förändringar sker 

snabbt. Kanske förändringar som många 
önskat länge men också förändringar som 
andra aldrig föreställt sig. Nuläget har såklart 
sina utmaningar men jag tror att många av 
oss har fått upp ögonen för möjligheterna. 
Vi höll i ett digitalt gruppsamtal i våras på 
temat digitalt patientarbete och utifrån den 
positiva responsen vi fick då så kommer 
vi fortsätta på temat under hösten. Vi är 
många runtom i landet som nu träffar våra 
patienter och deras anhöriga digitalt, och 
den kreativitet som jag ser inom kåren är 
verkligen inspirerande.

Vi behöver fortsätta att hålla våra sinnen 
öppna för förändringar och nya arbetssätt. 
En vårdreform är på gång och den innebär 

en decentralisering av vården. Primärvården ska byggas om och byggas ut, och där ska vi 
vara med. Logopeder ska finnas där patienterna är, vi ska vara verksamhetsnära och  
lättillgängliga. Vi ska bygga ett ännu starkare nätverk inom kåren och vi ska arbeta i team 

med andra professioner. För att 
komma dit måste vi jobba tillsammans. 
Diskuteras God och nära vård på din  
arbetsplats? Startas det arbetsgrupper? 
Var med! Förändringsarbetet kommer 
att ske på alla nivåer. Nu kör vi.

Kerstin Wiström
Ordförande i Svenska 
Logopedförbundets styrelse
kerstin.wistrom@logopedforbundet.se
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Logopeder ska finnas 
där patienterna är, vi 
ska vara verksamhets-
nära och lättillgängliga. 
Vi ska bygga ett ännu 
starkare nätverk inom 
kåren och vi ska arbeta 
i team med andra  
professioner. 
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Hög aktivitet 
bland logopeder

Första numret efter sommaren är 
ibland lite tunnare, men inte i år. 
Det sjuder av aktivitet i landet och 

vi presenterar ny kunskap från examens-
arbeten, masteruppsatser och doktorsav-
handlingar om allt ifrån tal-till-textverktyg 
för personer med afasi till tal och språk 
hos adopterade barn med läpp-, käk- och 
gomspalt. 

Covid-19 präglar fortsatt vår vardag och ur 
logopediskt perspektiv handlar det både 
om att se till att logopeder finns med i  
rehabiliteringsfasen av covid-patienter 
och att hänga med i kunskapsutveck-
lingen om konsekvenser av covid-19-sjuk-
dom. Det förstnämnda har lokalförening-
en Slof Stockholms län ägnat sig åt i sitt 
lokala påverkansarbete, medan logope-
diska insatser vid covid-19 har diskuterats 
vid fyra webbinarier under sommaren. 
Dessutom har pandemin påverkat Sveri-
ges logopedstudenter, med snabb över-
gång till distansundervisning och hinder 
för verksamhetsförlagd utbildning.

En del av numret ägnas åt presentation 
av de som genom Svenska Logopedför-
bundets styrelse ska driva arbetet framåt, 
bland annat med att se till att logopeder-
na är med på tåget när det gäller God och 
nära vård och att synliggöra logopeders 
kompetens för att vidga vår arbetsmark-
nad. 

18  Tal-till-text och afasi
 Magdalena Andersson och 

Hanna Hansson undersökte i sitt 
examensarbete tal-till-text-verk-
tyg för personer med afasi.

19 Oral sensomotorik  
Miriam Hartsteins masteruppsats 
undersökte reliabiliteten och 
validiteten i STORM utifrån tre 
olika frågor.

22  Terapeutisk allians
 Norska Logopeden Hilda Søns-

terud disputerade i våras med 
en avhandling om stamning och 
den terapeutiska alliansen.

7  Covidrehab
 Slof i Stockholm har arbetat för 

att patienter med rehabiliterings-
behov efter covid-19-sjukdom ska 
få den vård de har rätt till.

10 Dyslexi och talsyntes 
 I en svensk studie undersöktes 

effekterna av talsyntesanvänd-
ning på textförståelse och läshas-
tighet hos skolbarn med dyslexi. 

12 Ny styrelse
 Vi presenterar samtliga styrel-

seledamöter och bjuder på en 
längre intervju med nya ordfö-
rande Kerstin Wiström.

16 Nya avhandlingar 
 AnnaKarin Larsson och Ann 

Malmenholt har nyligen dispute-
rat, båda med avhandlingar som 
innefattar barn med LKG.
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Under våren och sommaren 
hölls totalt fyra webbinarier 
på temat covid-19 – logo-
pediska insatser i syfte att 
samla erfarenheter och kun-
skap om en helt ny patient-
grupp.

I våras hölls digitala möten på vecko-
basis för att följa förloppen regionalt 
och nationellt samt för att samordna 
information inför respektive webbina-
rium, som anordnades av de nationella 
arbetsgrupperna för trakeostomerade 
patienter samt en nybildad grupp spe-
cifikt för covid-19, med stöd av Svenska 
Logopedförbundet.

Webbinarium 1
Det första webbinariet hölls 20 maj 
och tog upp påverkan på laryngeal och 
faryngeal funktion, sväljning och kog-
nitiva kommunikationssvårigheter i 
samband med covid-19, efter IVA-vård, 
intubering och trakeostomi samt logo-
pediska insatser. Webbinariet inled-
des av Liza Bergström, forskare vid 
Göteborgs universitet samt kliniskt 
verksam logoped vid REMEO-kliniken 
i Stockholm. Lägesrapporter kring 
hur man arbetar med patientgruppen 
kom från Södersjukhuset och Karolin-
ska sjukhuset i Stockholm samt från 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Nationella skillnader sågs framförallt 
vad gäller intubationslängd och i vilket 
skede i akutsjukvården logoped kopp-
las in. 

Webbinarium 2
Mer ingående fokus på trakeostome-
rade patienter och omhändertagande 
av dessa behandlades vid det andra 
webbinariet, som ägde rum den 2 

juni. Liza Bergström höll en presenta-
tion om det logopediska omhänder-
tagandet både vad gäller bedömning i 
akutskedet och vid rehabilitering vid 
trakeostomi. Sedan föregående till-
fälle hade frågor skickats in och de 
rörde allt ifrån skyddsutrustning till 
screeningdokument och teamsamver-
kan. Frågor besvarades av logopeder 
från Danderyds sjukhus i Stockholm, 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 
samt Gävle sjukhus. 

Webbinarium 3
Det tredje webbinariet hölls den 15 juni 
och lade mer fokus på andningsstöd 
vid covid-19, Post-IVA syndrom ( PICS ) 
samt rehabilitering och återhämtning 
efter akut sjukdom i covid-19. Marga-
reta Gonzalez Lindh, doktorand vid 
Uppsala universitet och logoped vid 
Gävle sjukhus, gav en presentation om 
andningsstöd, andningssvikt och det 
viktiga samarbetet mellan andning 
och sväljning. Vidare medverkade logo-
ped Marie Markelius från Stora Skön-
dals neurorehab i Stockholm samt 
Emma Bäckeper, Länsjukhuset Ryhov i 
Jönköping, om rehabiliteringsinsatser 
vid covid-19 och nuvarande kunskaps-
läge. Vid Stora Sköndal är genom-
snittlig rehabiliteringstid post-covid 
två-tre veckor, men vissa patienter 
behöver betydligt längre rehabilite-
ring. Logopediskt sågs mer långvarigt 
rehabiliteringsbehov främst vad gäl-
ler röstproblematik. Dysfagi föreföll 
ha en bättre och snabbare utläknings-
tid och kvarstod sällan när patienten 
lämnat slutenvårdsrehab. Tydligt i 
rehabiliteringsfas sågs behov även av 
samtalsstöd för återhämtning av psy-
kiskt mående. 

Webbinarium 4
Ett fjärde webbinarium ägde rum 
den 31 augusti med fokus på röst, var 
patienter kan hitta stöd och informa-
tion på 1177 och hur vi som logopeder 
ska tänka vad gäller smittspridning vid 
röstbehandling. Det gavs även en läges-
uppdatering från logopederna på Karo-
linska sjukhuset. 

Logopeder behövs i covid-
rehab
Ytterligare insatser kring Covid-19 där 
logopeder varit verksamma är web-
binarium för dietister, anordnat av 
Fresenius Kabi, som ägde rum 17 juni. 
Logoped Liza Bergström höll föredrag 
om dysfagi relaterat till nutrionspro-
blematik hos patientgruppen. Logo-
pederna Johanna Raxén och Martina 
Sundström deltog därefter i frågepanel 
och besvarade inkomna frågor utifrån 
ett logopediskt perspektiv. Martina 
Sundström och Margareta Gonzalez-
Lindh kommer även föreläsa på ett 
webbinarium / seminarium som anord-
nas av Akademiskt Primärvårdscen-
trum, med fokus på dysfagibehandling 
generellt och specifikt efter covid-19. 
Seminariet är riktat främst till neuro-
logopeder i Stockholmsregionen.  

Anna Eliasson &  
Johanna Raxén
Logopeder på Södersjukhuset

Webbinarier om covid-19 och 
logopediska insatser

Samtliga webbinarier går att  
se i efterhand. Länkar finns  
på logopedforbundet.se och  
logopeden.se. 
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Sedan i mitten på mars 
har samtliga logopedut-
bildningar i landet haft sin 
undervisning digitalt. 

Distansundervisning
– Universiteten var snabba på att ställa 
om till de nya förutsättningarna och 
har övergripande informerat och upp-
daterat studenterna på ett tillfredstäl-
lande sätt och genomgående arbetat för 
att vi ska få den undervisningen vi har 
rätt till, säger Logopedförbundets stu-
dentsektions ( Sloss ) ordförande Jes-
sika Rior. 

Många studenter har upplevt det som 
positivt att kunna studera mer i sin egen 
takt och att få inspelade föreläsningar 
som gick att se många gånger, men dis-
tansundervisningen har också lett till 
att en del upplevt det svårare att göra 
sin röst hörd för att få hjälp om något 
var oklart. Jessika Rior berättar:
– Sociala kontakter har minskat och 
grupparbeten har försvårats. Stundtals 
har de tekniska lösningarna påverkat 
oss negativt genom strul som tagit tid 
från undervisningen.

Rättssäker examination
Något som har upplevts extra proble-

matiskt var huruvida rättssäkerheten 
skulle kunna säkerställas när plane-
rade salstentamina blev till hemten-
tor. Överlag har det dock fungerat bra. 
Oron var större innan de nya rutinerna 
kom på plats och i efterhand är studen-
terna nöjda med hur universiteten 
hanterade examinationerna under 
pandemin. 

Verksamhetsförlagd  
utbildning
Gällande VFU har det varierat om den 
har flyttats till framtiden eller skett 
som vanligt ( så vanligt det var möjligt ). 
Wilma Ahlberg och Isabell Hammar-
lund som studerar på termin 3 respek-
tive 7 vid Karolinska institutet berättar 
att de grupper som var ute på praktik 
i mitten av mars fick avbryta sin VFU. 
En del kursgrupper startade sin prak-
tik senare på våren, dock fanns inte 
VFU-plats för alla. Vissa har därför 
gjort praktik under sommaren medan 
andra valde att avstå och får vänta ett 
år. De som genomförde praktiken hade 
färre patienter än vanligt och fick väga 
upp detta genom att jobba med fiktiva 
patientfall och rollspel. 

Jessica Rior, Wilma Ahlberg  
& Isabell Hammarlund

Utbildningsskuld
Covid-19-pandemin har ökat 
Sveriges utbildningsskuld till 
elever med funktionsnedsätt-
ning. En avbetalning på skulden 
är att långsiktigt investera i 
skolan. Svenska Logopedförbun-
det skrev i början av sommaren 
tillsammans med Autism- och 
Aspergerförbundet, Sveriges 
arbetsterapeuter och Afasiför-
eningen ett debattinlägg, där 
aktörerna bland annat tryckte 
på behovet av en förstärkt 
elevhälsa med professioner som 
logopeder och arbetsterapeuter. 
Länk till debattartikeln finns på 
Logopeden.se.  (Källa: Dagens 
Samhälle)

Studentperspektiv  
på covid-19-pandemin

FOTO: PEXELS

Logoped i varje skola
I en debattartikel publicerad i 
Göteborgs-Posten skriver Elvira 
Ashby, Julia Andersson och Lina 
Öinert från Svenska Logopedför-
bundet att elevhälsan behöver 
utökas med logopeder för att 
fler elever ska få möjligheten att 
stärka sitt språk. Många vuxna 
idag har svårt att klara studier 
och arbete på grund av brister i 
sin språk-, läs-, och skrivförmå-
ga. Debattörerna skriver att de 
inte vill lägga ansvaret bara på 
lärarna, de behöver en utbyggd 
elevhälsa i ryggen. En del kom-
muner har logopeder anställda, 
men de menar att utvecklingen 
går för långsamt och att skill-
naderna över landet varierar 
stort i tillgången till logoped. De 
skriver: ”Att barn och unga inte 
får stöd och verktyg att utveckla 
och stärka sin språkliga förmåga 
påverkar inte bara individen 
utan har långtgående effekter 
för hela samhället”. Läs debatt-
artikeln på gp.se



6 Logopeden 3 | 2020

www.hogrefe.se

SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett nytt 
unikt testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- 
och läsförståelse. Det kan användas för såväl svensk- som 
flerspråkiga elever och består av ett grupprov samt ett upp- 
följande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter 
i grupprovet.

SOMT, med normer från hösten 2019, innehåller även exempel 
på övningar och fallstudier med förslag på adekvata insatser.

Författare till SOMT är Christer Jacobson (även författare till 
LäsKedjor-2), Anna Fouganthine och Ing-Marie Sandberg.

SOMT
Bedömning av språk-  
och läsförståelse för  
elever i skolår 4–7

Nytt test!
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Logopeder måste ges möjlig-
het att medverka i rehabili-
teringen av patienter med 
kvarstående svårigheter 
efter covid-19-sjukdom. Det 
menar lokalföreningen Slof 
Stockholms län, som upp-
vaktat Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen och regionens 
politiker.

Tydliggör logopeders roll
I början av juni skrev lokalföreningen 
Slof Stockholms län till Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen ( HSF ) och 
politiker i Hälso- och sjukvårdsnämn-
den med förslag på åtgärder för att 
inkludera logopeder i rehabilitering 
av covid-19-patienter. Lokalföreningen 
anser att verksamheter inom vårdval 
logopedi behöver få ett tydligt uppdrag 
angående rehabilitering av patienter 
med kvarstående svårigheter efter 
covid-19-sjukdom och personal inom 
primärvårdsrehabilitering ( där logo-
peder i dagsläget inte ingår ) behöver 
ges möjlighet att remittera till vårdval 
logopedi. 

Behovet av logopedisk  
kompetens
Slof Stockholms län ger via sin skri-
velse en gedigen sammanställning 
kring prevalens av sväljsvårigheter, 
påverkad röstfunktion och neurolo-
gisk påverkan i samband med covid-19. 
Man poängterar även att det kan finnas 
stora rehabiliteringsbehov även hos de 
patienter som inte behövt intensivvård 
eller ens sjukhusvård.

Brister i dagsläget
På sjukhusen i Region Stockholm 
förekommer det att logopeder ingår i 

multiprofessionella team, men i pri-
märvården ser det sämre ut. 

För att som covid-19-patient få 
komma till logoped i vårdval logopedi 
måste man ha remiss från en läkare 
( eller från en annan logoped ). Inom pri-
märvårdsrehabiliteringen finns dock 
inga läkare, så då måste patienten  själv 
skaffa remiss via sin husläkare. HSF 
hänvisar till logopeder i neuroteamen 
som är knutna till primärvårdsrehab. 
Dessa logopeder 
är dock fåtaliga 
och teamen tar 
endast emot 
patienter med 
tydliga neurolo-
giska svårighe-
ter / neurologisk 
diagnos, vilket 
innebär att en del covid-överlevare med 
rehabiliteringsbehov ställs utanför. 

Lokalföreningens förslag
Det mest rimliga enligt lokalfören-
ingen vore att HSF lämnar ett uppdrag 
till vårdval logopedi kring rehabilite-
ring av patienter efter covid-19. HSF 
menar i sitt svar till lokalföreningen att 
patientgruppen redan ingår i uppdra-
get för vårdval logopedi, eftersom vård-
valslogopedins prioriterade grupp är 
patienter som kommer från slutenvård 
enligt uppdragsbeskrivningen. Slof 
Stockholms län anser att HSF:s svar 
är icke tillfredsställande, eftersom 
många av de aktuella patienterna inte 
kommer till logoped via slutenvård och 
en del av dem har aldrig varit inlagda 
på sjukhus.

Slof Stockholm föreslår också att 
behandlande fysioterapeuter, arbets-
terapeuter och dietister inom primär-
vårdsrehabilitering ska ges möjlighet 

att remittera till logoped, men HSF 
menar att det inte finns behov av att 
ändra regelverket därvidlag, eftersom 
samverkan mellan olika vårdgivare är 
ett grundläggande uppdrag inom de 
olika vårdvalen.

Möte med HSF
Som en följd av den skriftliga kontak-
ten träffades företrädare för lokalför-
eningen och HSF i augusti månad för 

en öppen dialog där Logoped-
förbundets företrädare fick 
möjlighet att förklara sina 
synpunkter och erhöll nyt-
tig information från förvalt-
ningen. Det har visat sig att 
det är mycket få covid-19-pa-
tienter som kommit till pri-
märvårdsrehabilitering och 

till vårdval logopedi. Man ser nu över 
den information som finns tillgänglig 
för remittenter på vårdcentraler och 
inom slutenvården. Det finns en oro på 
förvaltningen att den här stora patient-
gruppen som har långvariga rehabili-
teringsbehov inte får den vård man har 
rätt till.

God och nära vård
På mötet diskuterades också HSF:s 
uppdrag att se över hur organisation 
och samverkan mellan Region Stock-
holms många vårdval kan förbättras 
för att anpassas efter regeringsuppdra-
get God och nära vård. Man kommer att 
utgå från husläkarmottagningar och 
primärvårdsrehab, och i första vändan 
inkluderas inte vårdval logopedi. 

Lena Lindberger, ordförande Slof 
Stockholms län:
– Vi passade då på att ställa lite besvär-
liga frågor. Varför har man inte tänkt 
att logoped ska ingå i primärvårds-

Lokalt påverkansarbete för 
logopeder i covid-rehab

"Varför har man 
inte tänkt att  
logoped ska 
ingå i primär-
vårdsrehab ?"

covid-19
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rehab ? Varför är inte logopedi med i 
översynen från början ? Varför ser man 
inte till att det blir ett bättre och tätare 
samarbete mellan rehabteam och logo-
pedi ? 

Förvaltningen uppgav att orsaken till 
att man inte har med logoped i rehab-
teamen och inte tar med logopediska 
frågor i första översynen är att bara 
20 % av remisser till vårdval logopedi 
kommer från läkare och uppdraget är 
inriktat på primärvård / husläkarupp-
draget. 

Slof Stockholms län kommer att fort-
sätta trycka på för att vårdval logopedi 
ska inkluderas i översynen snarast och 
kommer också att begära ut statistiken 
för egen kartläggning av patientgrup-
per och logopediska insatser. 

Öka kunskapen i primärvården
Vid mötet diskuterades också kun-
skapsnivån inom övrig primärvård. 
Lokalföreningen har kontakt med Aka-
demiskt Primärvårdcentrum inom 
Region Stockholm, för att försöka 
öka kunskaperna i primärvården om 
logopediska insatser. Detta har aktua-
liserats i den rådande covid-19-situatio-
nen, men är också en chans att sprida 
kunskap om logopeders viktiga insat-
ser mer generellt.

Lena Lindberger &  
Signe Tonér

Skrivelsen från Slof Stockholms län samt svaret 
från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns att 
läsa på Logopedförbundets hemsida. 

REGION STOCKHOLM - ORGANISATION
Var finns logopederna?Sjukhuslogopedi 

Slutenvård – logopeder finns bland annat 
på sjukhusens strokeavdelningar och på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Specialiserad öppenvård – särskilda 
avtal med regionen gäller för logopediska 
insatser som på något sätt kräver sjukhusets 
resurser. Det kan gälla FUS-undersökningar 
eller annan högspecialiserad verksamhet, till 
exempel den öppenvårdsverksamhet som 
finns vid Karolinska universitetssjukhuset 
eller läkarledda neuropediatriska team, ex-
empelvis vid Sachsska barnsjukhuset. 

Vårdval
Till vardags när man pratar om logopedi i 
Stockholm, avser man med “vårdvalet” ofta 
Vårdval logopedi, men logopeder finns även 
inom andra vårdval.

Neuroteam – kräver remiss från sjukhuset. 
För patienter efter stroke/TIA eller annan 
neurologisk sjukdom/skada. Multiprofessio-
nella team. Insatserna kan ske på mottag-
ning eller i patientens hem. I basuppdraget 
för primärvårdsrehabilitering ingår alltså 
inte logopeder, men vårdgivare inom pri-
märvårdsrehabilitering kan välja att teckna 
ett tilläggsuppdrag vad gäller neuroteam.

Planerad specialiserad neurologisk 
rehabilitering är en egen kategori och 
ges bland annat vid Stora Sköndal och på 
Stockholms sjukhem. Sådan rehabilitering 
ska erbjudas patienter som trots insatser i 
öppenvård (exempevis via neuroteam) har 
behov av intensifierad och sammanhållen 
multiprofessionell rehabilitering

Vårdval Logopedi – traditionella logo-
pedmottagningar. Benämns även primär-
vårdslogopedi. För patienter inom alla 
logopediska områden, såväl barn som vuxna 
(utvecklingsrelaterade tal- och språkstör-
ningar, läs- och skrivsvårigheter, röststör-
ningar, stamning, neurologiskt betingade 
tal-, språk- och sväljstörningar. Undantag: 
utredning och/eller behandling av barn, 
ungdomar eller vuxna som får teambaserad 
insats där annan logoped ingår. Remiss-
tvång (egen vårdbegäran accepteras ej).

Samma verksamhet, 
flera avtal
En och samma verksamhet kan 
bedriva logopedi inom flera 
olika avtal: Logopedkliniken på 
Danderyds sjukhus har exem-
pelvis både sjukhuslogopedi 
inom slutenvård och Vårdval 
logopedi samt språkförskolelo-
gopeder. En verksamhet som 
inriktar sig på neurologisk reha-
bilitering kan ha logoped inom 
slutenvård, primärvårdsrehabili-
tering i form av tilläggsuppdrag 
avseende neuroteam samt 
poliklinik (Vårdval Logopedi). 
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REGION STOCKHOLM - ORGANISATION
Var finns logopederna?

Geriatrisk  
specialistvård  
– ett specialfall

Inom geriatrik finns det upp-
handlade vårdgivare enligt 
lagen om offentlig upphandling, 
vårdgivare anslutna till Vårdval 
Geriatrik enligt lagen om 
valfrihet samt regionens egna 
vårdgivare inom Stockholms 
läns sjukvårdsområde och i 
sjukhusavtal. Alla vårdgivare har 
samma geriatriska uppdrag. 

Norrtälje 
– en egen modell

I Norrtälje domineras sjukvården av 
vårdbolaget Tiohundra AB som är ett 
samarbete mellan Region Stockholm och 
Norrtälje kommun. För Norrtälje finns 
separata vårdavtal t ex Primärvårdsreha-
biltering Vårdval Norrtälje.

Annan regionfinansierad logo-
pedi (omfattas inte av vårdval)
Habilitering & Hälsa – habiliterings-
center för barn respektive vuxna runt om 
i regionen samt specialistverksamheter 
såsom Autismcenter för små barn, Habi-
literingens resurscenter och Motorik- och 
träningscenter. Inom habilitering finns 
inget vårdval. 

Hjälpmedelsverksamheter - logope-
der arbetar som hjälpmedelskonsulenter, 
bland annat på den länsövergripande 
enheten KommSyn.

Språkförskolor – regionen står för 
logopedtjänster i de språkförskolor som 
uppfyller Språkförskoleföreningens krav 
på verksamheten. Ett antal av dessa 
logopeder är också klinikanslutna, det vill 
säga har sin anställning på en logoped-
mottagning.

Var finns det INTE logopeder i Region Stockholm?
Verksamheter som saknar egen logoped ska i första hand rekom-
mendera till mottagningar inom Vårdval Logopedi. Detta gäller 
alltså också primärvårdsrehabilitering utan tilläggsuppdrag neu-
roteam. Dock krävs remiss från annan logoped eller läkare, inga av 
dessa yrkesgrupper finns i primärvårdsrehab.

Varken inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller inom vux-
enpsykiatri finns det logopeder anställda. Logopeder ingår därmed 
inte per automatik i utredningar av barn och ungdomar med au-
tismfrågeställning, som BUP ansvarar för i Region Stockholm.  Inte 
heller barnmedicinska öppenvårdsmottagningar, där ofta ADHD-
utredningar sker, har logopeder. Stockholm saknar också central 
BHV-logoped och det finns inga lokala logopedtjänster ute på 
BVC-mottagningar. Dock kan logopediverksamheter inom Vårdval 
Logopedi ha lokaler i anslutning till BVC. 

Ett annat område som saknar egna logopeder är avancerad 
sjukvård i hemmet (ASIH). ASIH ansvarar dock enligt handläggare på 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  för att ge patienter logopedinsat-
ser vid behov. 
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I november 2018 publicerades 
en svensk studie med forsk-
ning inom dyslexiområdet i 
tidskriften ”Journal of Spe-
cial Education Technology”. 
Syftet var att undersöka den 
kompensatoriska effekten 
av talsyntesteknologi på 
textförståelse och läshastig-
het hos skolbarn med dys-
lexi samt att se om symtom 
gällande uppmärksamhet 
och koncentration påverkar i 
vilken utsträckning barnen är 
hjälpta av talsyntesen. 

Bakgrunden till studien var att Statens 
beredning för medicinsk och social 
utvärdering ( SBU, 2014 ) i sin rapport 
”Dyslexi hos barn och ungdomar – tes-
ter och insatser” efterlyser studier som 
utvärderar den kompensatoriska nyt-
tan av alternativa verktyg, exempelvis 
talsyntes. 

Utifrån detta designades studien för 
att undersöka talsyntesens effekt på 
textförståelse och läshastighet. För-
fattarna var också intresserade av om 
brister i uppmärksamhet och koncen-
tration kan påverka effekten av talsyn-
tesanvändning, eftersom dyslexi ofta 
förekommer tillsammans med koncen-
trations- och uppmärksamhetssvårig-
heter ( Boada, Willcutt, & Pennington, 
2012 ). Slutligen var författarna intres-
serade av om deltagarnas egen inställ-
ning till talsyntes hade någon inverkan 
på om talsyntesen hade en effekt eller 
inte.

Fyrtionio barn med dyslexi ( från 
årskurs 3 till 9 ) deltog i studien. Dessa 
delades in i en yngre grupp ( årskurs 
3-5, n = 31) och en äldre grupp ( årskurs 
6-9, n = 18) och testmaterialet som 
användes var anpassat för respektive 
åldersnivå. 

Alla deltagare fick genomföra två på 

varandra följande textförståelseupp-
gifter av motsvarande komplexitet, 
hämtade från testmaterialet Logos 
( Høien, 2007 ). Textförståelserna var 
indelade i kortare stycken med tre 
till fem frågor efter varje stycke. Till 
frågorna i Logos fanns ett facit med 
eftersökta svar som användes vid 
bedömning av deltagarnas svar. Text-
förståelserna för de yngre barnen var 
två skönlitterära texter och för de äldre 
barnen två faktatexter. Den ena texten 
fick de läsa högt för sig själva och den 
andra fick de lyssna på med talsyntes 
( med medföljande markör som visade 
var i texten talsyntesen läste upp ). Del-
tagarna lottades till de två olika beting-
elserna så att hälften av barnen började 
med uppgiften som lästes med talsyn-
tes och den andra hälften började med 
uppgiften där de läste själva. Procedu-
ren visualiseras i Figur 1. 

Uppgifter om deltagarnas uppmärk-
samhets- och koncentrationsförmåga 
inhämtades genom att vårdnadshavare 
fick fylla i frågeformuläret Strengths 
and Difficulties Questionnaire ( SDQ; 
Goodman, 1999; Smedje, Broman, 
Hetta, & von Knorring, 1999 ). SDQ-for-
muläret är indelat i flera skalor varav 
skalan gällande hyperaktivitet och 
ouppmärksamhet har visat sig vara 
ett bra mått för att identifiera ADHD 

hos barn och ungdomar ( Algorta, 
Dodd, Stringaris, & Youngstrom, 2016 ). 
Poängen på denna skala användes 
därför inom studien som ett mått på 
grad av ADHD-symtom. Cirka 14 % av 
de yngre barnen samt 27 % av de äldre 
barnen hade ADHD-symtom baserat på 
denna poäng.   

Talsyntesen som användes i studien 
var TorTalk ( Ghai & Olofson, 2013 ). 
Då endast ett fåtal av deltagarna var 
bekanta med talsyntes sedan tidigare 
instruerades och tränades de i hur tal-
syntesen fungerade under en övnings-
runda. Denna övningsrunda sattes in 
innan de skulle genomföra den text-
förståelseuppgift som involverade tal-
syntes ( se Figur 1 ) och tog ungefär 5–10 
minuter. Under övningsrundan fick de 
lyssna på en annan text med talsyntes 
och även prova sig fram mellan olika 
uppläsningshastigheter. De instru-
erades också i hur uppläsningshastig-
heten kunde ändras och ombads att 
välja en hastighet som kändes bekväm. 
Denna hastighet användes sedan när 
de fick ta sig an den textförståelseupp-
gift som involverade talsyntes. Alla 
använde den svenska talsyntesrösten 
Alva. 

Läshastigheten mättes i hur många 
sekunder det tog för deltagarna att ta 
sig igenom textförståelserna, antingen 

Effekt av talsyntes vid dyslexi

Figur 1. Proceduren. Deltagarna genomförde en textförståelse med talsyntes (grupp A) 
eller utan talsyntes (grupp B). Efter detta byttes betingelserna. Före textförståelseupp-
giften med talsyntes fick deltagarna träna på talsyntesen under en övningsrunda. 
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aktuell forskning
genom högläsning eller lyssnande med 
talsyntes ( med den valda talsynteshas-
tigheten ). 

Resultaten visade att användning av 
talsyntes hade en positiv effekt på läs-
hastigheten både för den yngre och den 
äldre gruppen. Samtliga kunde alltså 
höja sin läshastighet med hjälp av tal-
syntes. Denna effekt påverkades inte av 
ADHD-symtom. 

När det gällde textförståelse skilde 
sig de två grupperna både med avseende 
på mängden förbättring som sågs när 
deltagarna använde talsyntes och på 
vilket sätt ADHD-
symtom påver-
kade effekten av 
talsyntes. Läs-
ning med talsyn-
tes förbättrade 
t e x t f ör s t åel s en 
signifikant i den 
yngre gruppen, 
medan ingen 
effekt på textförståelsen sågs i den 
äldre gruppen. En högre grad av ADHD-
symtom var associerad med mindre 
hjälp av talsyntes på textförståelse i 
den yngre gruppen. Denna korrelation 
var svag till måttlig ( r = -.320, p = .091 ). 
I den äldre gruppen var en högre grad 
av ADHD-symtom associerad med mer 
hjälp av talsyntesen. Denna korrela-
tion var måttlig ( r= .476, p = .062 ). De 
enskilda korrelationerna var således 
inte signifikanta men skillnaden mel-
lan dem var det ( Fisher r-to-z transfor-
mation: Z = 2.6, p = .009 ). Detta innebär 
att resultaten visade på en signifikant 
skillnad i effekten av ADHD i de två 
grupperna.

Utöver detta fick en relativt stor 
andel av eleverna ( 29 % av hela grup-
pen, varav 19 % hörde till den yngre 
gruppen och 44 % hörde till den äldre 
gruppen ) en lägre textförståelse när 
de använde sig av talsyntes än om de 
läste texten högt för sig själva. Vidare 
analyser visade att den gemensamma 
nämnaren för denna grupp var att de 
redan hade en stark textförståelse 
utan talsyntes. De elever som redan 

hade en god textförståelse i sig kunde 
alltså inte ytterligare höja sin textför-
ståelse med hjälp av talsyntes. För de 
äldre eleverna visade analyser även att 
dessa elever hade en signifikant lägre 
grad av ADHD-symtom än de som inte 
uppvisade detta mönster.

Tre fjärdedelar ( 75 % ) av deltagarna 
uppgav att de tyckte att det var lättare 
att lyssna på texten med talsyntes än 
att läsa själv efter att de hade fått göra 
båda uppgifterna medan 25 % föredrog 
att läsa texten själva. Detta mönster var 
detsamma för båda åldersgrupperna. 

På gruppnivå 
hängde talsyn-
tesens effekt på 
t e x t f ö r s t å e l s e 
samman med om 
man föredrog att 
lyssna med tal-
syntes eller inte. 
De barn som gil-
lade att lyssna på 

talsyntesen hade en större effekt av 
talsyntesen på textförståelse jämfört 
med de barn som inte gillade att lyssna 
med talsyntesen ( t(47) = 2.09, p =.042 ). 
Dock visade analyser att ungefär hälf-
ten av deltagarna i den grupp som inte 
hade en effekt av talsyntes på textför-
ståelse, tyckte att det var lättare att läsa 
med talsyntes.

Sammanfattningsvis visade resulta-
ten från denna studie att både yngre 
och äldre barn med dyslexi kan höja 
sin läshastighet med hjälp av talsyntes 
samt att yngre barn även kan höja sin 
textförståelse. Resultaten visade även 
att symtom på ouppmärksamhet och 
hyperaktivitet har en inverkan på tal-
syntesens hjälpande effekt, där yngre 
barn med ADHD-symtom inte hade 
hjälp av talsyntesen medan äldre barn 
hade det. Slutligen visar resultaten att 
barnens egen känsla om de tyckte om 
talsyntesen, ofta - men inte alltid, kan 
ge en fingervisning om talsyntesen har 
en effekt eller inte. För den kliniskt 
verksamma logopeden kan dessa resul-
tat ge vägledning om vilka elever som 
är hjälpta av talsyntes, och eventuellt 

förklara varför den beskrivna effekten 
i vissa fall uteblir eller talsyntesen inte 
blir använd. 

Originalartikeln ”The Compensatory Effect of Text-
to-Speech Technology on Reading Comprehension 
and Reading Rate in Swedish Schoolchildren With 
Reading Disability: The Moderating Effect of Inat-
tention and Hyperactivity Symptoms Differs by 
Grade Groups” kan hämtas här: https://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/0162643417742898

Sofia Grunér
Universitetsadjunkt vid Institutionen 
för neurovetenskap, Enheten för logo-
pedi, Uppsala Universitet
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Martina Hedenius 
Universitetslektor vid Institutionen för 
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Uppsala universitet. 
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"...både yngre och 
äldre barn med  
dyslexi kan höja sin 
läshastighet med 
hjälp av talsyntes..." 
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Svenska Logopedförbundets 
nya styrelse 2020-2023

Julia Andersson
Kursansvarig

1. Jag jobbar på en skola i Umeå, 
driver eget företag som bisyssla 
och är kursansvarig och förelä-
sare på logopedprogrammet vid 
Umeå universitet. 
2. Jag engagerar mig för att 
logopeder är viktiga och behövs 
– inte bara på logopedmottag-
ningar utan på skolor, äldrebo-
enden och inom primärvården. 
Jag vill vara med och påverka 
den utvecklingen tillsammans 
med styrelsen och alla medlem-
mar. Tillsammans blir vi starka!
(Foto: privat)

I samband med förbundsmötet i maj valdes en ny styrelse för Svenska 
Logopedförbundet. Vi ville givetvis veta mer om personerna som ska ta 
huvudansvaret för förbundets centrala arbete de kommande tre åren. 
Längre presentationer av styrelsemedlemmarna kommer under hösten på 
logopeden.se.

Elvira Ashby
Kommunikationsansvarig

1. Jag är huslogoped på Hatten 
förlag, skriver böcker och så fö-
reläser jag en hel del i Student-
litteraturs regi. 
2. Det vi gör är så viktigt och 
när vi organiserar oss har vi 
möjlighet att påverka både vår 
arbetssituation och situationen 
för dem vi kan hjälpa. Det är ett 
långsiktigt arbete och jag vill 
vara med och dra mitt strå till 
stacken.
(Foto: Hatten förlag)

Patrik Ganebratt
Övrig ledamot
1. Jag jobbar inom Stöd & ut-
veckling, centrala elevhälsan i 
Marks kommun. 
2. Jag ser en tendens till en 
försvagad facklig rörelse. Det är 
jätteviktigt att vi står upp och 
fortsätter att kämpa för våra rät-
tigheter som anställda och att vi 
har en gemensam plattform där 
vi kan verka för vår professions 
fortsatta utveckling. 
(Foto: privat)

Madeleine Holmqvist
Kursansvarig
1. Jag arbetar på logopedmot-
tagningen, Gävle sjukhus. Arbe-
tar med stamning och FUS.
2. Det är roligt att vara ledamot 
i Svenska Logopedförbundet, 
ibland mycket att göra, men 
då lär man sig desto mer. Ska 
försöka ordna riktigt bra kurser 
för vår fantastiska kår!
(Foto: privat)

1. Var jobbar du?

2. Varför engagerar du dig fackligt?
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styrelsen

Karin Nilsson
Sloss-kontakt
1. Jag är doktorand på Linkö-
pings universitet
2. Det känns roligt att finnas i ett 
sammanhang där det arbetas 
med att utveckla logopedkå-
ren. Jag hoppas att jag genom 
styrelsearbetet kommer att få 
se andra sidor av mitt yrke och 
är övertygad om att jag kommer 
lära mig mycket på kuppen. 
(Foto: Linköpings universitet)

Malin Sixt Börjesson
Kontaktperson för  
specialistordningen
1. Jag jobbar på enheten för 
neurologopedi på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göte-
borg. 
2. Jag tänkte att det skulle vara 
en bra utmaning och jag tror 
att det kommer att ge många 
chanser till inblick och överblick, 
både i sådant jag redan har lite 
koll på och i sådant jag ännu 
inte vet något om. 
(Foto: privat)

Ellinor Strandberg
Kassör
1. Jag jobbar på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus/Karolinska universi-
tetssjukhuset Solna. 
2. Jag fortsätter i styrelsen 
eftersom det är en chans att 
göra nytta för kåren samtidigt 
som man lär sig massor om 
”systemet” man jobbar i. Dess-
utom lär man känna intressanta 
personer. 
(Foto: privat)

Pia Sjölund
Kontaktperson lokalför-
eningar/lokala fackliga 
företrädare
1. Jag arbetar i ett neuro- och 
hjärnskadeteam i Örebro.
2. Det är både roligare och mer 
kraftfullt att arbeta gemensamt 
via nätverk i förbundet jämfört 
med att arbeta själv lokalt. Den 
primära kommunala vården 
inom äldreomsorgen är något 
jag tycker behöver förändras. 
Logopedtjänster måste skapas 
för att möta utmaningar med 
en åldrande befolkning. (Foto: 
privat)

Kajsa Söderhielm
Vice ordförande
1. Min arbetsplats är Rehabilite-
ringsmedicinska universitets-
kliniken Stockholm, Danderyds 
sjukhus. 
2.  Jag vill bidra till att utveckla 
vår profession och synliggöra 
vår kompetens i samhället. Sär-
skilt brinner jag för att sprida 
budskapet om kommunikativ 
tillgänglighet för alla. 
(Foto: Sjukhusfotograferna Dan-
deryds sjukhus)

Lina Öinert
Kommunikationsansvarig
1. Jag jobbar i ett centralt 
stödteam inom Förskoleförvalt-
ningen i Göteborgs stad. 
2. Ända sedan jag utexamine-
rades har jag haft ett fackligt 
intresse, men det är först nu 
jag har tid och möjlighet att 
engagera mig i Logopedför-
bundets styrelse. Det är alldeles 
för få som vet hur mycket vi 
logopeder faktiskt kan och det 
är något som jag vill vara med 
och ändra på. 
(Foto: privat)

Malin Påhls Hansson
Kontaktperson lokalför-
eningar/lokala fackliga 
företrädare
1. Jag flyttar från Stockholm 
i september och börjar som 
logoped vid Hallands sjukhus i 
Varberg 
2. Mitt engagemang började i 
DiK student, som senare blev 
SRAT och därefter följde ett 
femårigt engagemang i Saco 
studentråd. Jag har sett hur den 
kollektiva styrkan kan framkalla 
politisk förändring i olika orga-
nisationer och vill bidra till det 
viktiga arbetet. 
(Foto: Emilie Johansson)

En presentation av ord-
förande Kerstin Wiström 
hittar du på nästa sida i 

tidningen.

Från mitten av  
september och framåt 

finns de längre  
presentationerna av 

styrelsemedlemmar på 
logopeden.se 
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På förbundsmötet i maj 
valdes Kerstin Wiström till 
Svenska Logopedförbundets 
nya ordförande. Hon har 
engagerat sig fackligt för att 
hon tror på kollektivet som 
kraft och för att hon vill vara 
med och påverka. 

Kerstin Wiström jobbar nu framför allt 
för Logopedförbundets räkning men 
har foten kvar i sitt vanliga jobb som 
logoped på barn- och ungdomshabilite-
ringen i Malmö, där hon jobbar med små 
barn med autism, vilket för övrigt var 
Kerstins drömjobb under utbildningen. 
Hennes vision är en logopedi som är 
nära patienten, brukaren och eleven i 
nära teamarbete med andra professio-
ner och starka nätverk inom kåren. 

Varför ska man vara medlem i 
Svenska Logopedförbundet ?
Man kan se medlemskapet som en för-
säkring. Om man någonsin behöver 
hjälp så finns den där, för en betydligt 
lägre summa än om man skulle betala 
helt själv. Våra förhandlare är nära till 
hands och är fullt införstådda med logo-
peders arbetsvillkor. Grundtanken med 
facket är ju också att vi som arbetstagare 
samlas för att gemensamt driva de frå-
gor som är viktiga för oss. Om man inte 
är med kan man heller inte påverka. En 
annan faktor är ju att vi är en liten kår 
och som enskild logoped kan det vara 
viktigt att känna att man är en del av en 
gemenskap, för att knyta kontakter och 
lära av varandra. Där spelar Logoped-
förbundet en central roll. 

Vilka utmaningar står Logo-
pedförbundet inför under 
denna mandatperiod ?
Det som ligger närmast just nu är för 

det första den pågående pandemin. 
Hur kan vi bäst stötta våra medlem-
mar under rådande omständighe-
ter ? Vi har fått väldigt fin respons 
på de webbinarier om covid-19 
och logopediska insatser som 
förbundet har hjälpt till att 
anordna ( läs mer på sidan 4 )  
och vi planerar flera liknande 
arrangemang. När vi nu inte 
kan anordna kurser som van-
ligt behöver vi fundera på vad 
vi kan erbjuda istället. Många 
har under året fått upp ögonen 
för nya arbetssätt och det gäller 
även Logopedförbundet. 

För det andra så står vi inför en stor 
vårdreform där mycket fokus ligger 
på den kommunala primärvården och 
hur regional och kommunal vård ska 
samverka. Det ligger ett stort ansvar på 
oss i den nyvalda styrelsen att se till att 
logopeder inkluderas i den processen. 

Vad ser du som din största 
utmaning som nyvald ordfö-
rande ?
Det är speciellt att efterträda en så 
erfaren ordförande som Ulrika Guld-
strand. Det är till stor del hennes 
förtjänst att förbundet idag är en pro-
gressiv och aktiv organisation och jag 
är mån om att förvalta det väl. Just nu 
har vi en styrelse där de flesta är helt 
nya på sina poster och min uppgift 
handlar mycket om att ge gruppen den 
kunskap och de verktyg den behöver 
för att utföra sitt uppdrag. Samtidigt 
ska jag själv också landa i min nya roll. 
Allt måste dessutom ske utan att vi tap-
par alltför mycket styrfart eftersom 
det pågår viktiga politiska samtal där 
vi måste hålla oss aktiva, så min största 
utmaning just nu är kanske att hitta en 
balans i allt detta. 

Signe Tonér

Svenska Logopedförbundets nya 
ordförande: Möt Kerstin Wiström

Korta fakta om Kerstin
Logopedexamen: 
2011, Lunds universitet
Logopedjobb: 
Logopedmottagning i Lund,  
Central elevhälsa i Staffanstorp, 
Barn och ungdomshabilitering i 
Malmö. 
Familj:
Gift, två barn och en hund
Intressen: 
Tack vare ljudböcker lyckas jag 
hålla igång mitt plöjande av lit-
teratur. Jag är litteraturvetare i 
grunden och läser helst feminis-
tisk fantasy! Hela familjen gillar 
att vara ute i naturen  och om en 
vandring avslutas med ett dopp, 
en stilla solnedgång och en gin & 
tonic så är jag rätt nöjd. 

FOTO: MARIA OLSSON 

styrelsen
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aktuellt

Under 2021 startar Karolinska In-
stitutet en nationell studie med 
syfte att studera införandet 
av intensivrehabilitering för 
afasi och talapraxi efter stroke 
i enlighet med Socialstyrelsens 
riktlinjer för vård vid stroke från 
2018. Vi söker nu logopeder i 
olika typer av verksamhet över 
hela landet. Inklusionskriterier 
för att delta i studien är att man 
träffar personer med afasi och/
eller talapraxi i postakut och/
eller kronisk fas efter stroke. Sy-
ftet är att detektera olika hinder 
och broar för att genomföra 

MIRAA  
- Intensivrehabilitering 
av afasi och talapraxi 
efter stroke  

intensiv behandling. De lo-
gopeder som deltar i studien 
behöver inte kunna ge intensiv 
behandling i dagsläget. 

Vi har några frågor som vi är 
tacksamma om du som logoped 
vill besvara, länk till frågeformu-
läret finns på logopeden.se

Intresseanmälan/kontakt: 

Marika Schütz
Leg. logoped, doktorand vid 

Karolinska Institutet. 

E-post: marika.schutz@ki.se
FOTO: PIXABAY

Karolinska Institutet kommer under 2021 att starta en natio-
nell studie för att studera införandet av intensivrehabilitering för 
afasi och talapraxi efter stroke

Tala är silver, tiga 
är guld – och 
sjunga är värst. 
Det visar en studie från 
Lunds universitet, där aero-
solforskare har undersökt hur 
mycket partiklar vi avger när vi 
sjunger och i förlängningen om 
sång ökar smittspridningen av 
covid-19.  Tolv friska sångare och 
två personer med bekräftad 
covid-19 deltog i studien, som 
nyligen publicerades i Aerosol 
Science and Technology.  Sång, 
särskilt om den är stark och rik 
på konsonanter sprider både ae-
rosolpartiklar och stora droppar 
till omgivande luft. Forskarna 
bakom studien menar att sång 
kan genomföras med fysisk 
distansering, god hygien och 

bra ventilation. Även munskydd 
kan göra skillnad.  
– När sångarna hade på sig ett 
enkelt munskydd fångades det 
mesta av aerosolerna och drop-
parna upp och nivåerna blev 
jämförbara med dem vid vanligt 
tal, säger Jakob Löndahl, docent 
i aerosolteknologi. (Källa: Lunds 
universitet)

Alsved, M., Matamis, A., Bohlin, R., 
Richter, M., Bengtsson, P. E., Fraenkel, 
C. J., .Medstrand, P.,  & Löndahl, J. 
(2020). Exhaled respiratory particles 
during singing and talking. Aerosol 
Science and Technology, 1-5. 

Akustisk analys kan  
upptäcka Covid-19
Covid-19 kan detekteras via 
akustisk analys av talet, även 
om personen själv inte märker 
några symptom. Thomas F. 
Quatieri och hans forskarlag 
vid Massachusetts Institute of 
Technology har tidigare stu-
derat möjliga röstmässiga 
biomarkörer för bland annat 
Parkinsons sjukdom och ALS. 
Nu har Quatieri med kollegor 
genomfört en mindre studie där 
man undersökte aspekter av 
andning, fonation och artikula-
tion hos fem personer innan 
covid-insjuknande och efter att 
ha testats positiva för covid-19. 
Talmaterialet bestod av befint-
liga och tillgängliga inspelningar 

av offentliga personer före 
covid-19 och efter att de testats 
positivt för covid men inte 
uppvisade några symptom. Det 
verkar som om covid-19 leder till 
minskad komplexitet i koordina-
tionen mellan de olika subsys-
temen som är involverade i tal. 
Författarna konstaterar att mer 
data behövs för att säkerställa 
resultaten men på sikt skulle 
det alltså kunna bli möjligt att 
screena för covid-19 med hjälp 
av applikationer till smartpho-
nes. (Källa: IEEE; Technologynet-
works.com)

Quatieri, T. F., Talkar, T., & Palmer, J. S. 
(2020). A Framework for Biomarkers 
of COVID-19 Based on Coordination 
of Speech-Production Subsystems.  
IEEE Open Journal of Engineering 
in Medicine and Biology, vol. 1, pp. 
203-206, 2020
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I juni disputerade AnnaKarin 
Larsson vid Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universi-
tet, med avhandlingen Inter-
nationally adopted children 
with unilateral cleft lip and 
palate - longitudinal per-
spectives on speech produc-
tion and language ability.

Avhandlingens övergripande syfte var 
att undersöka och beskriva talproduk-
tionen över tid samt den språkliga för-
mågan i tidig skolålder hos adopterade 
barn adopterade från Kina med unila-
teral läpp-, käk- och gomspalt ( LKG ). 
Under 2000-talet adopterades fler 
barn med särskilda behov än någonsin 
tidigare till Europa och Sverige. Många 
barn hade LKG och de flesta hade inte 
opererat gommen innan adoption, vil-
ket innebar att de adopterade barnen 
som deltog i Larssons forskning ofta 
fick sina första insatser från sjukvår-
den samtidigt som de började lära sig 
ett nytt språk. 

Långvariga talsvårigheter
Larsson genomförde fyra delstudier av 

barn i tre åldersgrupper: 3, 5 och 7-8 år. 
Underlaget till studierna bestod bland 
annat av talmaterial från LKG-teamets 
rutinundersökningar, föräldraskatt-
ningar och journaldata. 

– Trots stor utveckling av talproduk-
tionen var det många barn som hade 
kvarstående stora svårigheter i skol-
åldern, både vad gällde talproduktion 
och expressiv språkförmåga, säger 
Larsson, som hoppas att denna kun-
skap ska leda till att man tidigare och 
i större utsträckning uppmärksammar 
behov av insatser, både för svårighe-
ter relaterade till spalten och, kanske 
framför allt, för de svårigheter som 
inte verkar vara relaterade till spalten. 

Adopterade barn i riskzon för 
språkliga svårigheter
– När vi jämförde adopterade barn med 
och utan spalt var det bara inom områ-
det talproduktion som barnen med 
spalt presterade signifikant lägre än 
adopterade barn utan spalt. Båda barn 
med och utan spalt presterade lågt vad 
gällde expressiv språkförmåga jäm-
fört med testnormer, så det är särskilt 
viktigt att uppmärksamma barnens 
språkliga utveckling tidigt och hjälpa 
föräldrar att stimulera barnens språk- 
och kommunikationsförmåga, säger 
AnnaKarin Larsson. 

Det verkar alltså som att LKG i sig 
inte ökar risken för försenad språkut-
veckling men många av de adopterade 
barnen tycks vara i riskzonen för för-
senad språkutveckling många år efter 
adoptionen. Enligt Larsson behöver 
varje logoped som får remiss på ett 
barn som adopterats se till att barnet 

utreds brett när det gäller kommuni-
kation, språk och tal och att adekvata 
åtgärder sätts in.

Nationella riktlinjer viktigt 
för forskning
Larsson fortsätter att arbeta inom 
samma forskningsprojekt under hös-
ten 2020. 

– I och med forskarutbildningen 
har jag lärt mig hur oerhört viktigt det 
är att kliniska verksamheter arbetar 
mer systematiskt och standardiserat 
tillsammans med forskare, berättar 
AnnaKarin, som menar att LKG-områ-
det därvidlag är ett föredöme på så sätt 
att man har tydliga nationella rutiner 
och riktlinjer för hur man dokumen-
terar, utvärderar och ger insatser till 
barn med LKG. 

– Jag hade inte kunnat genomföra 
mina studier utan LKG-teamets stan-
dardiserade förfarande och jag tror 
att många logopediska områden skulle 
vara betjänta av samma typ av arbets-
sätt, vilket verkar vara på gång mer och 
mer. Jag hoppas kunna bidra till det på 
något sätt i framtiden. 

Signe Tonér

Larsson, AnnaKarin (2020): Internationally adopted 
children with unilateral cleft lip and palate - longi-
tudinal perspectives on speech production and 
language ability. Institute of Neuroscience and 
Physiology. Department of Health and Rehabilita-
tion, Speech and Language Pathology Unit, Sahl-
grenska Academy, University of Gothenburg.

Om tal och språk hos 
adopterade barn med 
LKG i ny avhandling

FOTO: CHRISTINA PERSSON

AnnaKarin Larsson under sin disputation 
vid Sahlgrenska akademin i juni. 
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aktuell forskning

I maj disputerade Ann  
Malmenholt vid Karolinska 
institutet med avhandlingen 
Exploring childhood apraxia 
of speech: Speech and langu-
age profiles in 5-year-olds 
with suspected apraxia of 
speech or cleft palate. 

Det övergripande syftet med Malmenholts 
avhandlingsprojekt var att utforska 
tal- och språkförmågan hos 5-åringar 
med taldyspraxi och hos barn med 
gomspalt. Den sistnämnda gruppen 
inkluderades för att bredda kunskapen 
om taldyspraxi och för att söka efter 
faktorer som kan förklara talsvårighe-
ter hos en andel 5-åringar behandlade 
för gomspalt. 

De fyra delstudierna handlar bland 
annat om hur väl svenska logopeders 
kunskap om typiska särdrag vid tal-
dyspraxi stämmer överens med eng-
elskspråkiga logopeders och om hur 

Avhandling om taldyspraxi och gomspalt
föräldrars skattning av kommunika-
tionsförmågan i det dagliga livet hos 
barn med taldyspraxi kan komplettera 
logopedbedömningen. En enkät om 
typiska särdrag i talet hos barn med 
taldyspraxi utvecklades och besva-
rades av 178 svenska barnlogopeder. 
De sju mest rapporterade dragen var 
inkonsekvent tal, svårigheter med 
sekvensering av talljud, oralmotoriska 
svårigheter, vokalfel, svårigheter med 
distinktionen tonande-tonlös, förenk-
lingar av konsonantkluster samt avvi-
kande prosodi. Svenska logopeders 
kunskap om typiska särdrag i talet hos 
barn med dyspraxi överensstämde i 
stort med engelskspråkiga logopeders. 
Dock uppgav många svenska logopeder 
att de behöver lära sig mer om taldys-
praxi. Föräldraskattningar av kommu-
nikation i vardagen indikerade större 
svårigheter för de barn som hade både 
tal- och språksvårigheter. 

Malmenholt har även undersökt vali-

diteten i en checklista som är utformad 
för engelskspråkiga barn. Det fram-
kom en särskild taldyspraxiprofil med 
följande fem särdrag: inkonsekvent 
uttal inklusive vokalfel, svårigheter 
med tonande-tonlös, svårigheter att 
hitta artikulatorisk rörelse för ord-
start, svårigheter med koartikulation 
samt avvikande prosodi. Bland barnen 
med dyspraxi hade 67 % en språkpro-
fil med signifikant bättre receptiv än 
expressiv förmåga.

Signe Tonér

Malmenholt, A. (2020): Exploring childhood apraxia 
of speech: Speech and language profiles in 5-year-
olds with suspected apraxia of speech or cleft pala-
te. Doct. Diss. Dept of Clinical Science, Intervention 
and Technology, Division of Speech and Language 
Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm. 

Länkar till aktuella avhandlingar finns på Logo-
pedförbundets hemsida

förenad med befattning som logoped

vid Akademiska sjukhuset

Sista ansökningsdag: 2 november 2020.

Upplysningar: Dekanus Karin Forsberg Nilsson, tel: 018-471

4158, e-post: karin.nilsson@igp.uu.se eller Prefekt Finn Hallböök

tel: 018-471 49 44, e-post finn.hallbook@neuro.uu.se.

Se annons www.uu.se/jobb

Professor i logopedi 
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I sitt examensarbete under-
sökte de nybakade logope-
derna Magdalena Andersson 
och Hanna Hansson hur tal-
till-text-verktyg fungerar för 
personer med afasi.

Deltagare och frågeställning
I studien ingick två personer med afasi 
som båda upplevde större svårighe-
ter med skrift. Man undersökte dels 
om tal-till-text-verktyg hade effekt på 
skrivförmågan hos personerna med 
afasi, dels eventuella skillnader i dik-
teringskorrekthet mellan deltagarna 
med afasi och två kontrollpersoner 
utan känd neurologisk sjukdom. Med 
dikteringskorrekthet avses hur kor-

rekt tal-till-text-verktyget skrev ner 
det som talades in. 

Metod
Personerna med afasi träffade logoped 
vid fyra tillfällen under två veckors tid 
och fick i uppgift att skriva e-post uti-
från bestämda teman samt att skriva 
en bildeliciterad berättelse. Uppgif-
terna utfördes dels med tangentbord, 
dels med tal-till-text-verktyg. Texterna 
analyserades sedan utifrån textpro-
duktion ( skrivtid, totalt antal ord, 
antal ord / minut, felstavningar ), narra-
tiv förmåga (utifrån ett formulär base-
rat på Narrative Scoring Scheme / NSS ), 
beskrivning av syntax ( antal enkla res-
pektive komplexa meningar, genom-
snittlig meningslängd ) samt lexikala 
drag ( lexikal densitet, lexikal diversi-
tet, frekvens ). Deltagarna fick även via 
Visuell-Analog Skala ( VAS ) skatta sitt 
skrivande med tangentbord respek-
tive tal-till-text-verktyg. Dikterings-
korrekthet beräknades med måttet 
Word error rate. Personerna med afasi 
genomgick även en intervju och tes-
tades avseende språk, tal och arbets-
minne.

Resultat
Vid skrivning med tal-till-text-verkty-
get ökade antalet ord/minut men den 

totala textlängden minskade jämfört 
med skrivning med tangentbord. Inga 
stavfel förekom vid tal-till-text men 
dikteringsfel uppkom som krävde att 
deltagarna korrigerade hela ord. Vid 
användning av tal-till-text-verktyg blev 
texterna mindre beskrivande och nar-
rativ förmåga poängsattes något lägre 
än vid användning av tangentbord. Vad 
gäller jämförelse i dikteringskorrekt-
het är resultaten inte samstämmiga. 

Diskussion
Författarna menar att tal-till-text-verk-
tyg kan vara ett funktionellt hjälpmedel 
vid snabb textbaserad kommunikation 
med kortare texter, till exempel i soci-
ala medier eller e-post. I nuläget är verk-
tyget troligen endast användbart för 
personer med lättare afasi, som i viss 
mån kan läsa och skriva.  Personer med 
afasi skulle kunna få ökade möjligheter 
att kommunicera och interagera i det 
textbaserade samhället om de i ökad 
utsträckning kunde få ta del av tekni-
kens möjligheter, men fortsatt utveck-
ling av tal-till-text-verktyg behövs. 

Signe Tonér
Fullständig referens: Andersson, M & Hansson, H. 
(2020). Att göra sin röst hörd [examensarbete,
Sahlgrenska Akademin].

Maila författarna eller enheten för logopedi för 
tillgång till arbetet.

Att göra sin röst hörd

FOTO: PRIVAT

Magdalena Andersson t.h och Hanna 
Hansson t.v har undersökt hur tal-till-text-
verktyg fungerar för personer med afasi.

Ny språkförskola
Värmdö kommun får en ny 
språkförskola. Hälften av de 
totalt 12 platserna är avsedda för 
barn med språkstörning medan 
resten av barnen har typisk 
tal- och språkutveckling. Fyra 
förskollärare och/eller specialpe-
dagoger samt en logoped arbe-
tar på avdelningen. Logopeden 

har sin anställning på Logoped-
kliniken, Danderyds sjukhus. I 
Sverige finns språkförskolor på 
ett 30-tal platser, varav en ma-
joritet i Stockholmsregionen. I 
Stockholm finansieras logoped-
tjänsterna av Region Stockholm, 
medan respektive kommun står 
för den pedagogiska verksam-
heten. (Källa: Värmdö kommun)

IDDSI på svenska
International Dysphagia Diet 
Standardisation Initiative 
(IDDSI)  som beskriver konsis-
tens på mat och dryck finns som 
svensk remissversion. Det är nu 
möjligt för svenska logopeder 
att lämna feedback på remiss-
versionen.  Läs mer och hitta 
länken på förbundets hemsida.

examensarbete

Årsmöte Slof 
Stockholm
I början av juni hade Slof  
Stockholm  årsmöte och valde 
en ny styrelse. Lena Lindberger, 
till vardags logoped inom Habili-
tering och Hälsa, fortsätter som 
ordförande ännu ett år. Mer om 
det lokalfackliga arbetet i Stock-
holm finns att läsa på sidan 7.
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Har du någon gång undrat 
över varför du misslyckas 
att behandla r-fel med te-
de-metoden ( att säga te-de 
snabbt så att resultatet blir 
tre ) ? Svaret skulle kunna vara 
att du inte observerat hur 
barnets tunga är placerad vid 
/ t / och / d / och att barnets 
tungrörelser generellt inte är 
tillräckligt snabba och smidiga.

Oral rörlighet och mimisk förmåga är 
viktig både för talproduktion och för 
att äta och svälja. I Sverige finns tre 
kommersiella test som bedömer oral-
sensomotorisk förmåga: Dysartrites-
tet ( Hartelius, 2015 ), NOT-S ( Bakke, 
Bergendal, McAllister, Sjögreen, & 
Åsten, 2007 ) och ORIS ( Holmberg, & 
Bergström, 2008 ). Dessutom finns 
Stockholms oralmotoriska bedöm-
ningsprotokoll ( STORM ), ett test 
som skapades 2007 av Hennings-
son, McAllister, Hartstein och Raud 
Westberg. STORM är inte kommersi-
ellt tillgängligt men används på flera 
mottagningar i landet. Testet inne-
håller en utförlig manual och omfat-
tar nacke / huvudhållning / stabilitet, 
ansikte / mimisk muskulatur, läppar, 
tunga, hårda gommen, mjuka gommen, 
tugga / svälja / saliv, sensorik, talscre-
ening, bett samt tänder / parodontalt 
status / munhygien. Alla aktiva uppgif-
ter bedöms med en 5-gradig skala med 
skalstegen 0-4 där 0 innebär att man 
klarar uppgiften utan anmärkning och 
4 att funktionen saknas. 

I sitt masterprojekt undersökte 
Miriam Hartstein reliabiliteten och 
validiteten i STORM utifrån tre huvud-
frågor: 1 ) Är de aktiva motoriska upp-
gifterna i STORM reliabl a? 2 ) Hur har 
de oralsensomotoriska förmågorna 

bedömts i åldersgrupperna 4-18 år ? 3 ) 
Hur är konstruktvaliditeten i STORM ?

Resultat
STORMs reliabilitet 
De 22 uppgifterna som kräver aktiv 
motorisk respons vad gäller ansikte/
mimisk muskulatur, läppar och tunga 
bedömdes individuellt av de fyra test-
konstruktörerna utifrån videofilmer 
av 36 patienter och 21 kontrollperso-
ner i åldrarna 4-90 år. Därefter rebe-
dömdes slumpvis utvalda filmer ( 5 
patienter och 5 kontrollpersoner ). 
Interbedömarreliabiliteten var hög 
( rho =.889 ) och intrabedömarreliabili-
teten utmärkt för alla bedömare ( ICC = 
.954; 95 % CI [0.899 - 0.986 ). Följande tre 
uppgifter hade lägre intrabedömarr-
reliabilitet för en eller två bedömare: 
slicka upp mot näsan, slicka i vänster 
mungipa och håll en spatel mellan läp-
parna i 30 sekunder.

Oralsensomotorik i olika  
åldersgrupper 4-18 år
Nitton av de 22 uppgifterna rörande 
ansikte / mimisk muskulatur, läppar 
samt tunga i STORM inkluderades i 
undersökningen av barns oralsenso-
motoriska förmåga baserat på resul-

taten ovan. Totalpoängen för dessa 
uppgifter är 76 poäng, ju högre poäng 
desto större oralsensomotoriska svå-
righeter. I bedömningen ingick 25 
patienter och 84 kontrollpersoner i 
åldrarna 4-18 år indelat i 3 åldersgrup-
per, 4-5 år, 6-12 år och 13-18 år, vilka 
bedömdes utifrån videofilm av en 
erfaren logoped. Sju kontrollpersoner 
visade sig ha korta tungband. Dessa 
redovisades separat. I figur 1 nedan 
visas totalpoäng i STORM för patient-
grupp, kontrollpersoner utan korta 
tungband och kontrollpersoner med 
korta tungband.

Figur 1. Låddiagram som visar totalpoäng-
ens median och variation i de tre grup-
perna Patienter, Kontrollpersoner utan 
kort tungband och Kontrollpersoner med 
kort tungband. 

aktuell forskning

Miriam Hartstein undersökte i sitt masterprojekt reliabiliteten och validiteten i det oral-
sensomotoriska bedömningsprotokollet STORM.
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Hur utför barn  
oralsensomotoriska uppgifter?



20 Logopeden 3 | 2020

Signifikanta gruppskillnader mellan 
patienter och kontrollpersoner påvi-
sades i alla åldersgrupper. Resultaten 
för barn i åldrarna 4-5 år varierade 
mycket och var endast signifikant för 
områdena läppar och tunga. Totalt, 
i hela kontrollgruppen hade flickor 
signifikant bättre resultat på dessa 19 
uppgifter ur STORM än pojkar, något 
som inte visade sig i patientgruppen. 
Kontrollpersoner utan kort tungband 
hade signifikant bättre resultat än 
kontrollpersoner med korta tungband. 
I tabell 1 (till höger) visas totalpoäng för 
områdena ansikte / mimik, läppar och 
tunga för patienter och kontrollperso-
ner utan korta tungband i åldersgrup-
perna 4-5 år, 6-12 år och 13-18 år.

STORMs validitet
Resultaten på 17 av de 19 uppgifterna 
diskriminerade väl mellan patient- 
( n=25 ) och kontrollgrupp utan korta 
tungband ( n=77 ). De två uppgifter som 
inte uppvisade signifikant skillnad var 
slicka upp mot näsan och lyfta på ögon-
brynen. I tabell 2 ( till höger ) redovisas 
resultatet på de individuella uppgif-
terna i STORM i områdena 2, 3 och 4 
och skillnader mellan patient- och kon-
trollgrupp.

För att undersöka validiteten jämför-
des totalpoängen för de 19 uppgifterna 
ur STORM ( maxpoäng = 76 ) med total-
poängen från hela NOT-S innehållande 
12 områden varav hälften är en inter-
vjudel ( maxpoäng = 12  ) hos 25 patien-
ter och 84 kontrollpersoner i åldrarna 
4-18 år. Höga totalpoäng i både STORM 
och NOT-S indikerar oralsensomoto-
riska svårigheter. Resultaten visade 
en högre andel delad varians ( 29 % ) 
mellan testen i patientgruppen än i 
kontrollgruppen ( 10 % ). Då jämförel-
sen gjordes med enbart den kliniska 
undersökningen i NOT-S blev den 
delade variansen mellan testen ännu 
högre i patientgruppen, 43 %.

Hur fungerar STORM som test?
Sammanfattningsvis tyder resulta-
ten på att STORM har god inter- och 

intrabedömarreliabilitet och att det 
diskriminerar väl mellan patient- och 
kontrollgrupp på 17 av 19 uppgifter. 
Eftersom resultat för barn i åldrarna 
4-5 år i både patient och kontrollgrupp 
varierade mycket kan testning med 
STORM för dessa åldrar inte rekom-
menderas. STORM och NOT-S överlap-
par stort i patientgruppen men inte i 
kontrollgruppen. NOT-S är tänkt att 
kunna användas av flera yrkesutövare, 
men ett mer omfattande test för alla 
åldrar likt STORM behövs vid logope-
disk bedömning av orofacial dysfunk-
tion. Författarna till NOT-S håller på 
att utveckla ett test som inte är en scre-
ening. För att man ska ha mer nytta av 
testet behövs vidare undersökning av 
vad personer i olika åldrar klarar av 
eftersom vi ännu inte vet var gränsen 

för normal funktion går. 

Miriam Hartstein
Leg logoped, MSc, specialist tal/orofacial 
dysfunktion hos barn och ungdomar
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Tabell 2. Resultat på individuella uppgifter i STORM i områdena 2 (ansikte), 3 (läppar) och 
4 (tunga) samt p-värden för jämförelse mellan patient och kontrollgrupp. 

Uppgifter STORM

områdena 2, 3, 4

Patienter 

(n=25)

Median 

(Min-max)

Kontrollpers.

(n=77)

Median

(Min-max)

p

lyft ögonbrynen 0 (0-4) 0 (0-4) .573
rynka ögonbrynen 1 (0-4) 0 (0-4) .001***
spärra upp ögonen 0 (0-4) 0 (0-2) .002**
blunda 0 (0-2) 0 (0-1) .001***
blunda hårt 0 (0-3) 0 (0-1) .000***

truta med läpparna 1 (0-3) 0 (0-2) .000***
se glad ut med stängd mun 1 (0-3) 0 (0-3) .000***
truta-le flera gånger 2 (0-3) 0 (0-3) .000***
säg O-I flera gånger 1 (0-3) 0 (0-1) .000***
blås upp kinderna 0 (0-4) 0 (0-3) .000***

slicka upp mot näsan m öppen mun 0 (0-4) 1 (0-4) .490
slicka ned mot hakan 0 (0-2) 0 (0-1) .004**
gapa - sätt upp tungan bakom tänderna 1 (0-4) 0 (0-4) .027*
räck ut tungan riktigt långt (lipa) 1 (0-3) 0 (0-2) .002**
slicka i höger mungipa 1 (0-2) 0 (0-1) .000***
slicka i vänster mungipa 1 (0-2) 0 (0-1) .000***
flytta tungan till mungipa från mungipa 1 (0-2) 0 (0-3) .000***
säg LA flera gånger (visa ca 10 ggr) 1 (0-4) 0 (0-3) .001***
säg KA flera gånger (visa ca 10 ggr) 1 (0-4) 0 (0-1) .000***

* p < .05, ** p <.01, *** p <.001

Tabell 1. Totalpoäng (höga poäng indikerar oralsensomotoriska svårigheter) i områdena 
ansikte/mimisk muskulatur, läppar och tunga för patienter och kontrollpersoner utan 
kort tungband i alla åldersgrupper. 

Ålder, grupper och (n) Totalpoäng

Median 

(Min-max)

Ansikte

Median 

(Min-max)

Läppar

Median 

(Min-max)

Tunga

Median 

(Min-max)

Ålder 4-5 år, patienter (n=11) 17 (7-38) 3 (0-13) 5 (1-12) 9 (4-16)

Ålder 4-5 år, kontroller (n=21) 9 (2-23) 3 (0-7) 2 (0-7) 5 (0-14)

Ålder 6-12 år, patienter (n=12) 12 (7-34) 2,5 (0-13) 4 (1-12) 5 (3-9)

Ålder 6-12 år, kontroller (n=43) 3 (0-12) 0 (0-4) 0 (0-2) 2 (0-9)

Ålder 13-18 år, patienter (n=2) 27 (17-37) 8 (3-13) 7.5 (3-12) 11.5 (11-12)

Ålder 13-18 år, kontroller (n=13) 2 (0-5) 0 (0-1) 0 (0-2) 1 (0-5)
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Klinisk erfarenhet av arbete med orofacial dysfunk-
tion hade jag redan, men saknade formell kompetens. 
Eftersom jag har flera år kvar i yrkeslivet var det värde-
fullt att få denna formella bekräftelse.

Det började redan i slutet på utbildningen då jag skrev 
examensarbetet om oralmotorik hos barn. De första 
fem åren efter logopedexamen 1995 arbetade jag 
inom vuxenhabiliteringen och därefter har jag främst 
arbetat med barn och ungdomar och har hela tiden 
haft orofacial dysfunktion i fokus. Att skriva en mas-
teruppsats inom detta område var därför en självklar 
fortsättning, liksom att därefter ansöka om att bli 
specialist i logopedi. Jag passar på att rikta ett stort 
tack till alla kollegor som ställde upp med sina barn 
som kontrollpersoner i masterstudien!

Som privatpraktiserande logoped på Logolek/Dande-
ryds ÖNH-klinik kommer remisserna i stor utsträck-
ning från logopedkollegor i Sverige. De läkare jag 
arbetar med är specialister och det är bra att deras 
logoped nu formellt också är specialist. Mina arbets-
uppgifter kommer inte att förändras på Danderyds 
ÖNH men jag hoppas att från årsskiftet kunna arbeta 
deltid som specialist på någon logopedmottagning 
där en del av tiden ägnas åt att handleda kollegor och 
studenter, något jag de senaste åren saknat. På Dan-
deryds ÖNH har vi också ett projekt om tungband och 
ätsvårigheter som det vore kul att komma vidare med.

Miriam Hartstein
Specialist inom huvudområde tal med  
inriktning orofacial dysfunktion hos barn  
och ungdomar

Ny specialist 1.

2.

3.

1.
2.
3.

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 ?
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Aktuell forskning från vårt 
grannland i väst om rela-
tionen mellan terapeut och 
patient i stamningsbehand-
ling.

Inom psykoterapin har man länge 
betraktat den terapeutiska alliansen 
som en viktig faktor för hur väl en 
behandling utfaller, men hur ser det ut 
inom logopedi ? Den norska logopeden 
Hilda Sønsterud disputerade i våras 
med avhandlingen Stammebehandling 
– hva hjelper for hvem ? Sønsterud har 
undersökt den terapeutiska alliansen 
mellan logopeden och vuxna patien-
ter som stammar ( Sønsterud et al., 
2019a ). Hon har också kartlagt patien-
ternas önskemål och förhoppningar 
om stamningsbehandlingen med hjälp 
av ett frågeformulär ( Sønsterud et al., 
2019b ) som tack vare artikelskriben-
ten Karin Dahlin även finns tillgäng-
ligt på svenska. 

Den terapeutiska alliansen 
inom stamningslogopedi
Den relation som uppstår mellan tera-
peut och patient kallas den terapeu-
tiska alliansen och handlar både om 
den känslomässiga relationen och om 
samarbetet – att komma överens om 
vilka mål man har för behandlingen 
och på vilket sätt man ska komma dit.

I Sønsteruds behandlingsstudie del-
tog 18 patienter ( 21-61 år ) med måttlig 
till svår stamning. Behandlingen indi-
vidanpassades och baserades till viss 
del på Acceptance and Commitment 
Therapy, och benämndes Minding the 
body in speech. Efter artikelns publi-
cerande har behandlingen fått namnet 
Multimodal individuell stammeterapi. 
Fokus låg på att öka medvetenheten 
gällande hållning och spänningar i 

kroppen, talandning, talproduktion, 
mjuka ansatser, acceptans och mind-
fulness-strategier samt förmågan att 
kunna tala inför grupp. 

Den terapeutiska alliansen under-
söktes med hjälp av Working Alliance 
Inventory – Short Version Revised. 
Alliansen mellan terapeut och patient 
delades in i tre processer:

Deltagarna skattade det känslomäs-
siga bandet relativt högt genom hela 
behandlingsperioden, men skatt-
ningen tycktes inte hänga samman 
särskilt tydligt med behandlingsresul-
tatet. Ett starkare samband sågs däre-
mot mellan behandlingsutfall och 
överensstämmelse mellan terapeutens 
respektive patientens syn på behand-
lingens mål och innehåll. Patienter 
som upplevde en mer positiv terapeu-
tisk allians när det gällde behandling-

ens mål och innehåll hade alltså ett 
mer positivt behandlingsresultat. 

En del personer som stammar berät-
tar om dåliga erfarenheter av kontak-
ter med logoped, där man inte känt sig 
lyssnad på eller inte förstått syftet med 
behandlingsinnehållet. Vad kan vi göra 
för att förstå patientens behov bättre, 
hjälpa patienten att formulera sina öns-
kemål och att förstå vad som krävs för 
att nå målen?

Önskemål med  
stamningsbehandlingen
En annan del av Sønsteruds arbete 
handlade om vad patienterna vill få 
ut av stamningsbehandlingen. Med-
verkade gjorde 21 patienter (21-61 år), 
som fick besvara ett formulär som 
Sønsterud med kollegor utvecklat uti-
från material i boken Stuttering: An 
integrated approach to its nature and 
treatment ( Guitar & McCauley, 2010 ). 
Patienten anger vad hen vill foku-
sera på i behandlingen: stamningens 
fysiska sidor, känslor knutna till stam-
ningen, eller en kombination av båda 
delarna. Vidare får man gradera hur 
viktiga olika typer av mål är, exem-
pelvis att uppnå en känsla av kontroll 
över stamningen, att hitta ett mer fly-
tande tal eller att stå emot tidspress. 
Patienten får gradera sin motivation, 
sina förväntningar, sin tilltro till sin 
förmåga och beskriva vad hen har för 
möjlighet till stöttning. Utrymme finns 
att beskriva sina personliga mål och 
önskemål med samarbetet med egna 
ord, samt vad man tror behövs för att 
dessa mål/önskemål ska uppfyllas. Av 
de 21 patienterna ville 16 fokusera på 
att både arbeta med den fysiska stam-
ningen och med känslorna som för-
knippas med stamningen. Nästan alla 
tyckte att få en känsla av kontroll över 

Stamningslogopedi:  
den terapeutiska alliansen 

Bond – det känslomässiga ban-
det mellan terapeut och patient

Goal – hur väl terapeuten och 
patienten är överens om behand-
lingsmålen

Task – hur relevant terapeuten 
och patienten tycker att behand-
lingens innehåll är.
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stamningen var viktigt. Patienterna 
ville förbättras inom områdena talflyt, 
känslomässigt välbefinnande, aktivi-
tet och delaktighet samt att förstå sin 
stamning bättre. Ett intressant fynd 
var att deltagarna ville förbättra tal-
flytet oavsett om de såg positivt, neu-
tralt eller negativt på att de stammar. 
Sønsterud menar att stamningslogo-
peder kan tänka på att stämma av med 
patienten vad hen lägger in för bety-
delse i olika ord, exempelvis vad menar 

patienten med ordet ’förbättring’ eller 
’kontroll’ ? Enligt Sønsterud bör man 
också undersöka närmare vad patien-
ten menar med talängslan – är det en 
oro för talproduktionen i allmänhet, 
oro för vissa ord eller situationer, eller 
en social ångest ?

Hur kan den terapeutiska al-
liansen stärkas ?
Att i samtalet använda sig av verktyg 
från lösningsfokuserad korttidsterapi 

eller motiverande samtal 
kan vara mycket fruktbart 
för att sida vid sida med 
patienten formulera realis-
tiska mål och hur man kan 
komma dit. Som ytterligare 
stöd för diskussionen kan 
Sønsteruds ovan beskrivna 
formulär vara till god nytta. 
Jag har översatt det till 
svenska, Individuella önske-
mål inför stamningsbehand-
ling, och provat med några 
patienter. Patienterna har 
reagerat positivt och jag 
tycker att det har varit till 
hjälp för oss att tillsam-
mans tydliggöra patientens 
önskemål. Det har under-
lättat för mig som logoped 
när det gäller att berätta om 

vad man kan göra i behandlingen och 
för patienten att förstå vad hen behö-
ver i form av tid, resurser och stött-
ning. Kort sagt, det verkar som att den 
terapeutiska alliansen inom goals och 
tasks skulle kunna bli starkare redan 
från början med stöd av det här formu-
läret, och förhoppningsvis i slutänden 
leda till ett mer positivt behandlings-
resultat. Hilda Sønsterud har tittat på 
min översättning och är positiv till att 
den sprids, så jag lägger upp formulä-
ret på Logopedforum för den som är 
intresserad av att prova. 

Karin Dahlin
Logopedmottagningen, Västmanlands 
sjukhus Västerås
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Hilda Sønsterud har forskat på realationen mellan 
patient och terapeut i stamningsbehandling

Logodar
Årets logopedstudentdagar 
anordnas som vanligt av 
Svenska Logopedförbundets 
studentsektion Sloss, men i år 
sker dagarna digitalt och har 
temat Teknikens under. Samt-
liga logopedstudenter i Sverige 
och även Finland, Norge och 
Danmark välkomnas att delta 
via Zoom den 10 oktober.  
Evenemanget är kostnadsfritt.

Nytt förbund
Unga med språkstörning 
(UMS) är ett nystartat förbund för 
personer mellan 13 och 30 år som 
har språkstörning. Förbundet vill 
sprida kunskap om språkstör-
ning och vara en mötesplats där 
medlemmarna kan mötas och 
byta erfarenheter. Tipsa gärna 
om UMS. (Källa: UMS/DHB)
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ThickenUp® Clear är ett amylasresistent för-
tjockningsmedel som ändrar konsistensen av 
mat och dryck utan att påverka smak, lukt eller 
färg. ThickenUp® Clear har kliniskt visats mins-
ka risken för aspiration och öka sväljsäkerhe-

Det kristallklara 
valet vid dysfagi

* IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) är en global standard för 
förtjockningstexturer av mat och dryck. **ThickenUp® Clear är ett livsmedel för speciella 
medicinska ändamål. Används på inrådan av läkare eller dietist. 

Ref: 1. Rofes L et al. Aliment Pharmacol Ther 2014;39(10):1169-79. 2. Vilardell N et al. 
Dysphagia 2016; 31(2):169-79. 3. Leonard RJ et al. J Acad Nutr Diet. 2014;114(4):590-4. 
4. Rofes L et al. Neurogastroenterol Motil 2014 Sep;26:1256-65.
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ThickenUp® Clear hjälper dig anpassa kosten enligt IDDSI*

En gemensam terminologi för konsistensanpassad mat 
och dryck är en viktig del av patientsäkerheten. Därför har 
vi tagit fram doseringsanvisningar till ThickenUp® Clear 
som följer IDDSI.

ThickenUp® Clear** är ett amylasresistent förtjocknings-
medel som ändrar konsistensen av mat och dryck utan 
att påverka smak, lukt eller färg. ThickenUp® Clear har 
kliniskt visats minska risken för aspiration och öka 
sväljsäkerheten.1–4
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och dryck är en viktig del av patientsäkerheten. Därför har 
vi tagit fram doseringsanvisningar till ThickenUp® Clear 

ThickenUp® Clear** är ett amylasresistent förtjocknings-
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* IDDSI är en global standard för förtjockningstexturer av mat och dryck. ** För att förtjocka 100ml vätska, halvera mängden ThickenUp® Clear som finns 
angiven i ovan doseringstabell. *** IDDSI-nivå 4,  är baserat på Spoon Tilt Test. Det är upp till personen som administrerar ThickenUp® Clear att säkerställa 
att vätskan blandas till lämplig konsistens.
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