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Jag såg nyligen ett skämtsamt klipp på internet där en man gäspade stort för 
att sedan utbrista hur trött han var på att vara del av en historisk händelse. 
Jag tror många kan skriva under på det. Vardagen ser annorlunda ut för de 

flesta och mycket av det som satt guldkant på tillvaron har nu fått stå tillbaka för 
att minska smittspridning. Vi håller ut och ställer om, vi planerar för annorlunda 
högtider och vi enas om att mycket går att lösa med hjälp av videosamtal men att 
många av oss saknar det fysiska mötet. Vintern är på ingång och möjligheterna 
för att umgås ute minskar. Det är inte konstigt om många av oss känner oss ned-
stämda. Om du mår dåligt och behöver någon att prata med, så vill jag påminna 
om att många försäkringsbolag tillhandahåller samtalsstöd. Vår samarbetspart-
ner Akademikerförsäkring är ett av dem och dit kan man ringa för att få stöd i 
frågor som gäller både privatliv och jobb. Om du har försäkring hos dem så kan 
du ringa 0771-65 50 50 mellan 08.15-16.00 alla vardagar.

Samtidigt som vi lever mitt i all denna 
lågintensiva dramatik så pågår arbetet 
med att omstrukturera vården för 
fullt och i styrelsen är det full aktivitet. 
Som en följd av pandemin diskuteras 
nu frågor som legat på vår agenda i 
många år, men som tidigare fått alltför 
lite genomslag hos både beslutsfattare 
och media. Nu diskuteras äldreomsorg, 
rehabilitering och kommunal vård, 
inklusive elevhälsa. Och vi logopeder 
bjuds in. Vi är med och vi blir lyssnade 
på. Det har inte alltid varit självklart och 
det är inte en förändring som har skett 
av sig självt. Det har krävt nyfikna och 
ifrågasättande logopeder, det har krävt 

höjda röster och en hel del jävlar anamma. Det har krävt att logopedkåren visar 
viljan och förmågan att lyfta blicken, att se oss som en del av ett stort maskineri. 
Vad är vår del? Vad borde den vara? Hur ser andra delar ut och hur samarbetar vi 
med dem? Hur ser ritningen ut till hela maskinen, och vilka vänder vi oss till om vi 

vill ändra på något? 

Vill du se hela bilden och samti-
digt få chansen att påverka den? 
Engagera dig fackligt på din ar-
betsplats. Det är där allting börjar.

Kerstin Wiström
Ordförande i Svenska 
Logopedförbundets styrelse
kerstin.wistrom@logopedforbundet.se

Lågintensiv dramatik,  
högintensiv aktivitet
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"...vi logopeder bjuds in. Vi 
är med och vi blir lyssnade 
på. Det har inte alltid varit 
självklart och det är inte en 
förändring som har skett 
av sig självt. Det har krävt 
nyfikna och ifrågasättande 
logopeder, det har krävt 
höjda röster och en hel del 
jävlar anamma."
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Vanliga och 
ovanliga tider

Numret du håller i din hand präglas 
såklart till viss del av den pande-
mitid vi lever i, men vittnar också 

om att vissa saker fortgår. 

I detta nummer kan du läsa om vad för-
bundets lokalföreningar jobbar med ute 
i landet. Tidningen innehåller också en 
sammanfattning av utredningen om god 
och nära vård som är början till en stor 
reformering av den svenska hälso- och 
sjukvården. Svenska logopedförbundet 
fick inte initialt möjligheten att svara på 
remiss från utredningen, men gav ändå 
respons, vilket gav resultat eftersom ord-
förande Kerstin Wiström nu sitter med i 
en referensgrupp för vidare arbete. Vidare 
får du en intervju med logoped Anna Nils-
son som i oktober skrev ett uppmärksam-
mat facebookinlägg om hur logopediska 
diagnoser hanteras i förhållande till andra 
medicinska diagnoser. 

Nästa nummer av tidningen kommer 
som vanligt att ha samma tema som 
den europeiska logopedidagen. 2021 är 
temat i högsta grad präglat av nutiden: 
"Telepractice". Vilket innebär att vi söker 
bidrag till tidningen om hur ni på er 
arbetsplats jobbar med digitala lösningar 
för att ge patienter god vård. Hör av er till 
oss, annars kanske vi hör av oss till er!

Hoppas att ni får en god jul i denna an-
norlunda tid och att 2021 blir ett år då vi 
kan återgå till det normala, men ändå ta 
med oss de goda tillskotten. Till exempel 
en ökad digitalisering.

18  Ordflöde vid Parkinson
 Eli Hedman har skrivit sitt mas-

terarbete om svårigheten med 
komplexa ordflödesuppgifter vid 
Parkinsons sjukdom.

20 Logoped på folkhögskola
 Ulrika Tajhty är troligen Sveriges 

enda logoped med fast anställ-
ning på folkhögskola. Läs om 
hennes olika arbetsuppgifter.

23  LOGODAR
 Även logopedstudentdagen  

genomfördes i år digitalt. Ny 
Sloss-styrelse valdes och logo-
pedstudentpriset delades ut.

4  Ordförandeforum
 Fortsatt arbete med att utveckla 

lokalföreningar och diskussion 
om varierade förutsättningar till 
lokalt påverkansarbete.

6 God och nära vård
 I våras kom en 500 sidor lång 

utredning om god och nära vård 
som ett led i att reformera svensk 
sjukvård på ett hållbart sätt.

12 Debatt
 Anna Nilsson ifrågasätter hur 

logopediska diagnoser hanteras  
 i jämförelse med andra  
medicinska diagnoser.

14 Temauppslag - hörsel 
 Auskultationen från hörselhabi-

literingen, registret för hörsel-
nedsättning och nytt projekt i 
Linköping på tema hörsel.
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Signe Tonér Stina Lindkvist
Redaktör Redaktör
logopeden@logopedforbundet.se
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I slutet av september ägde 
Logopedförbundets ordfö-
randeforum rum, givetvis via 
Zoom i dessa pandemiska 
tider. Fortsättningsvis förtä-
tas mötena för att underlätta 
kommunikationen mellan 
delföreningar och styrelse 
och för att stimulera erfaren-
hetsutbyte mellan delfören-
ingarna.

Centralt arbete samt  
framtidsspaning
Representanter från regionerna Värm-
land, Stockholm, Västra Götaland, 
Gävleborg, Västerbotten, Gotland, Öre-
bro, Kronoberg, Uppsala och Jämtland-
Härjedalen deltog tillsammans med 
förbundsordförande Kerstin Wiström, 
styrelsens lokalföreningsansvariga Pia 
Sjölund och Malin Påhls Hansson samt 
Henrik Sjösten och Åsa Arkestål, för-
handlare för Logopedförbundet / SRAT. 
Centralt arbetar förbundet framför 
allt med att delta i den pågående natio-
nella utvecklingen kring god och nära 
vård. Förhandlarnas framtidsspaning 
handlade bland annat om risker för 
negativa konsekvenser för logopeder 
av covid-19-pandemin. 

Varierande möjligheter till 
lokal opinionsbildning
Samtalet fokuserade sedan på för-
utsättningarna för att bedriva fram-
gångsrikt lokalt påverkansarbete. För 
vissa lokalföreningar är det gott om 
idéer men av olika skäl svårt att  genom-
föra dem och i ett par regioner är sty-
relserna vilande. Det är en utmaning 
för flera lokalföreningar att få ytterli-
gare medlemmar att engagera sig. 

Kerstin Wiström tipsade lokalfören-

ingarna om att undersöka vilka nyck-
elpersoner som finns i närområdet i 
form av politiker, andra beslutsfattare, 
patientföreningar och brukarorga-
nisationer och knyta kontakter med 
dessa, till exempel i form av att vidare-
befordra Logopedförbundets senaste 
remissvar avseende utredningen om 
god och nära vård och i samband med 
detta bjuda in till ett kort möte för 
gemensam diskussion utifrån under-
laget. 

Fortsatt  
lokalföreningsutveckling
Nytt vad gäller det lokalfackliga arbe-
tet är att ansvariga i styrelsen har delat 
upp regionerna mellan sig: Malin Påhls 
Hansson är således kontaktperson för 
regionerna Kalmar, Kronoberg, Skåne, 
Stockholm, Uppsala och Västra Göta-
land medan Pia Sjölund är kontaktper-
son för regionerna Gotland, Gävleborg, 

Lokalt påverkansarbete tema i  
senaste ordförandeforum

Jämtland / Härjedalen, Jönköping, Värm- 
land, Västerbotten och Örebro. Gläd-
jande nog är lokalföreningsbildning på 
gång i ytterligare regioner, nämligen 
Halland och Västernorrland.

Fortsättningsvis utökas de nationella 
träffarna för lokalföreningsföreträ-
dare i syfte att få en mer kontinuerlig 
kontakt så att styrelsen på ett bättre 
sätt ska kunna fånga in vad som hän-
der i de olika regionerna och så att 
föreningarna kan få större möjlighet 
till erfarenhetsutbyte och inspiration. 
Både ordförande och vice ordförande i 
respektive lokalförening är välkomna 
att delta i dessa träffar som sker via 
Zoom. Årets sista ordförandeforum 
äger rum 27 november och aktuella 
datum för 2021 är 22 januari, 19 mars 
samt 21 maj. 

Signe Tonér

Skrivelse till 

kommun angående 

behov av logoped inom 

äldreomsorgen

Insändare till lokaltidning 

om behov av logopeder i LSS-

verksamheter

Påverkansarbete 

kring vikten av logoped 

i rehabilitering av covid-

patienter

Påverkansarbete 

kring tal, språk och kom-

munikation för målgruppen 

barn 

AW för  

medlemmar Skapa 

forum via sociala 

medier

EXEMPEL PÅ AKTUELLA 
AKTIVITETER I LOKALFÖR-

ENINGARNA 
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aktuellt

Krisstöd till de som  
jobbat med covid-19
Regeringen har aviserat 500 
miljoner kronor i krisstöd 
för personal som har jobbat 
med covid-19. Företrädare för 
förbunden inom Saco hälso- och 
sjukvård, däribland SRAT:s ord-
förande Anitha Wijkström och 
Svenska Logopedförbundets 
ordförande Kerstin Wiström po-
ängterar vikten av att använda 
stödet smart och att involvera 
professionerna. Pengarna behö-
ver fördelas på ett genomtänkt 
sätt där de gör mest nytta. 
(Källa: Dagens Medicin)

Logopedförbundet har arrangerat digitala 
gruppdiskussioner för medlemmar med 
fokus på omställningen till digitalt patient-
arbete under pandemin. I början av oktober 
hölls den tredje diskussionen med fokus 
på bland annat upphovsrättsliga frågor när 
det gäller att använda bedömnings- och 
behandlingsmaterial vid digitala besök, om 
tolkanvändning och vad som krävs för att 

Digitala diskussioner om  
digitalt patientarbete

få kvalitet i de digitala patientmötena. Du 
kan läsa mer om gruppdiskussionerna på 
logopeden.se. Logopedförbundet ämnar 
fortsätta använda denna möjlighet till 
diskussion om logopediskt arbete, så om du 
har förslag på ämnen, kontakta ordförande 
Kerstin Wiström kerstin.wistrom@logoped-
forbundet.se 

Kunskap om  
språkstörning 
måste öka
I samband med DLD aware-
ness day i oktober publicerade 
Skolvärlden en debattartikel av  
Kerstin Wiström, Logopedför-
bundets ordförande och Berit 
Robrandt Ahlberg, ordförande 
i Afasiförbundet/Talknuten 
med budskapet att kunskapen 
om språkstörning måste öka. 
Bland annat lyftes vikten av att 
särskilt uppmärksamma flickor 
med språkstörning eftersom 
språkstörning är underdiagnos-
tiserat just bland flickor. (Källa: 
Skolvärlden) 

LOGOPEDFORUM LÄGGS NED
Logopedforum, ett socialt nätverk som Svenska logopedförbundet 
tillhandahållit sedan ungefär tio år tillbaka, har under de senaste 
åren haft ett minskande antal användare.  Sedan forumet skapades 
har diskussioner mellan logopeder flyttat till andra digitala plattfor-
mar, framför allt Facebook. Driftkostnaden för Logopedforum har 
blivit alltför hög i relation till dess användning. Systemet har legat 
nere flera gånger, och under de senaste 18 månaderna har den to-
tala kostnaden för att hålla forumet igång landat på 250 000 kr.  Lo-
gopedforum kommer därför att läggas ned till årsskiftet. Bloggen 

på forumet är sedan tidigare flyttad till www.logopeden.se och 
information från förbundet kommer även i fortsättningen att fin-
nas på logopedforbundet.se där det också finns ett kalendarium. 
Svenska logopedförbundet kommer att se över vad förbundet bör 
tillhandahålla för att underlätta kollegialt lärande och samarbete 
även i fortsättningen.

Alla som önskar ladda ner material från Logopedforum bör 
därför göra det innan 31 december 2020. 

SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS STYRELSE

FOTO: UNSPLASH

Viktig information

Digitala patientbesök har diskuterats vid digitala diskussioner i Logopedförbundets regi
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I april kom det närmare 500 
sidor långa huvudbetän-
kandet inom utredningen 
Samordnad utveckling för 
god och nära vård. I utred-
ningens ursprungliga direktiv 
anges bland annat att man 
ska redovisa vad som krävs 
för en nationellt samordnad 
förändring av svensk hälso- 
och sjukvård. I det uppdra-
get ingår att analysera hur 
ett genomförande skulle 
kunna ske i praktiken utan 
att riskera en sämre kvalitet i 
vården.
I utredningen betonas att omställ-
ningen till god och nära vård inte ska 
betraktas som en primärvårdsreform. 

Reformen omfattar hela hälso- och 
sjukvårdssystemet oavsett vårdform 
och utförare.

I betänkandet redovisas en över-
gripande beskrivning av framgångs-
faktorer och möjliga hinder för 
omställningen av hälso- och sjukvård. 
Man lämnar också ett antal förslag 
som syftar till att stärka olika aspekter 
av samverkan och skapa ett mer sam-
manhållet hälso- och sjukvårdssys-
tem. Dessutom lämnas förslag kring 
förändringar avseende uppdelningen i 
öppen och sluten vård. 

Utredningen har också haft ett till-
läggsuppdrag som handlar om att 
utreda förutsättningarna för att 
utveckla en ny form av skyndsamma 
och ändamålsenliga insatser inom pri-

märvården vid lättare psykisk ohälsa. 
Svenska Logopedförbundet fick 

inte möjlighet att svara på remiss från 
utredningen i samband med det första 
delbetänkandet men har trots detta 
kommit med inspel till utredningen 
och har sedermera blivit remissin-
stans. I dagsläget ingår förbundet via 
ordförande Kerstin Wiström i en refe-
rensgrupp kring sammanhållen god 
och nära vård barn och unga där man 
tittar på vårdkedjan för barn 0-18 år. 
Samtliga remissvar finns att läsa i sin 
helhet på logopedforbundet.se. 

Bakgrund
Våren 2017 beslutade regeringen att 
tillkalla en särskild utredare med upp-
drag att utifrån förslagen i betänkan-

God och nära vård – en reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem

FOTO: PIXABAY

Utredningen för god och nära vård syftar till att redovisa hur en nationell reform av den svenska hälso- och sjukvården kan ske.
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aktuellt
det Effektiv vård ( SOU 2016 : 2 ) stödja 
landstingen, berörda myndigheter 
och organisationer i arbetet med att 
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig 
och effektiv hälso- och sjukvård med 
fokus på primärvården. Till särskild 
utredare förordnades läkaren och 
biträdande landstingsdirektören Anna 
Nergårdh. 

Vision
Det är utredarens förhoppning att för-
slagen i samtliga betänkanden med-
verkar till en reform som bidrar till ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 
både socialt, miljömässigt och ekono-
miskt och där en stark primärvård är 
basen. 

”En hälso- och sjukvård med 
både hjärta och hjärna. En håll-
bar hälso- och sjukvård med hög 
kvalitet, där man som patient 
och närstående känner delaktig-
het och trygghet, som skattebeta-
lare känner förtroende, och där 
man som medarbetare väljer att 
arbeta.” ( SOU 2020 : 19 )

Tilläggsdirektiv :  
lättare psykisk ohälsa
Nedsatt psykiskt välbefin-
nande är vanligast bland 
unga, i synnerhet bland unga 
kvinnor och nästan hälften 
av dagens sjukskrivningar 
är enligt Försäkringskas-
san relaterade till psykisk 
ohälsa. Män söker dock vård 
för psykisk ohälsa i mindre 
utsträckning än kvinnor och 
väntar längre innan de gör 
det. I direktiven till utred-
ningen lyfts också ytterli-
gare grupper, bland annat 
personer med funktions-
nedsättning och regeringens 
uppfattning är att det finns 
behov av att skyndsamt 
kunna erbjuda stöd till per-
soner med lättare psykisk 
ohälsa. Utredningen har 

därför fått ett tilläggsdirektiv avse-
ende att utreda förutsättningarna 
för sådana insatser samt att definiera 
begreppet lättare psykisk ohälsa. 

Viktiga utgångspunkter
I utredningen lyfts några aspekter som 
bedöms som extra viktiga:
• Personcentrerad hälso- och  

sjukvård 
• Närstående och anhöriga
• Nära vård

Hälso- och sjukvårdens  
organisation och styrning
För att uppnå målet med en modern, 
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- 
och sjukvård med fokus på pri-
märvården räcker det inte att göra 
förändringar enbart i primärvården. 
Omställningsarbetet omfattar hela 
den svenska hälso- och sjukvården, 
oavsett huvudman och profession. 

Utredningen konstaterar också att 
nuvarande uppdelning i öppen och slu-
ten vård inte är ändamålsenlig.

”Det råder enighet om att 
nuvarande struktur och vård-
formsindelning utgör en bidra-
gande orsak till ineffektivitet i 
hälso- och sjukvårdssystemet.”  
( SOU 2020 : 19 )

Nya behandlingsalternativ och nya 
sätt att organisera vården har lett till 
att insatser som tidigare krävde att 
patienten lades in på sjukhus numera 
kan utföras på andra sätt och på andra 
platser än sjukhus och därmed för-
flyttas till öppna vårdformer. Dock 
upplevs det befintliga systemet ofta 
premiera sluten vård vilket gör att den 
möjliga överflyttningen till öppen vård 
inte sker i önskad utsträckning. Utred-
ningen anser att begreppet sluten vård 
behöver bytas ut och presenterar möj-
ligheten att omdefiniera begreppet och 
på sikt ersätta det med ”särskild vård”. 
För öppen vård ser man inte motsva-
rande behov av att ändra term. 

Förbättrad samverkan mellan 
olika huvudmän

Utredningen föreslår bland 
annat att samverkan mel-
lan regioner och kommuner 
ska stärkas och att samver-
kansansvaret vid planering 
och utveckling av hälso- och 
sjukvården ska förtydligas i 
lagstiftningen. Bland annat 
föreslås att fler patienter 
ska få möjlighet till indivi-
duell plan ( SIP ) och även 
att den enskilde själv ska 
kunna initiera en sådan 
plan och att varje patient 
ska ha möjlighet till ett 
patientkontrakt som inne-
bär en övergripande vård-
plan för patientens samtliga 
vårdinsatser. 

Samverkansstrukturer
Elevhälsa

Elevhälsan har fått ett eget 
stycke i betänkandets kapi-
tel om samverkansstruk-

Visionen för god och nära vård är en vård med både hjärta 
och hjärna
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turer. Dess roll för att stödja hälsa har 
uppmärksammats av flera av utred-
ningens referensgrupper, expertgrup-
pen och i dialogmöten som ägt rum 
ute i landet. Utredningen föreslår att 
individuell plan också ska omfatta 
kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård, vilket bland annat innebär 
att även delar av elevhälsan omfat-
tas av skyldigheten att vid behov upp-
rätta en individuell plan. De insatser 
som utförs av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal är hälso- och sjuk-
vård.  De bestämmelser som rör utfö-
rare av hälso- och sjukvård gäller alla 
som utför verksamhet inom hälso- och 
sjukvårdslagen, oavsett vem som är 
huvudman och även om elevhälsans 
omfattning regleras i Skollagen. Vård-
givaransvaret är inte tillräckligt känt 
hos skolans huvudmän och de har 
därmed saknat insikt i de krav som 
ställs enligt hälso- och sjukvårdslag-
stiftningen, vilket konstaterades av 
IVO 2016. Skolhuvudmännen har exem-
pelvis inte alltid ledningssystem som är 
anpassade för elevhälsans medicinska 
del.

Utbildningens och  
forskningens roll i  
omställningen 
Utredningen har även i tidigare betän-
kanden genomgående belyst området 
forskning, utveckling och utbildning. 
Det måste etableras förutsättningar 
för livskraftig och uthållig forsknings- 
och utbildningsverksamhet utanför de 
traditionella miljöerna och både hos 
regioner och kommuner.

”Vidareutbildning och fortbild-
ning behövs för att vårdens 
medarbetare kontinuerligt ska 
utveckla sin kompetens och nya 
arbetssätt.” ( SOU 2020 : 19 )

Framgångsfaktorer
Utredningen lyfter bland annat per-
soncentrering, interprofessionellt lär-
ande, salutogent förhållningssätt och 

fungerande samverkan både inom och 
utanför hälso- och sjukvårdssystemet 
som viktiga framgångsfaktorer för att 
klara omställningen till en god och 
nära vård. 

”Utredningen vill här specifikt 
framhålla habiliterande och reha-
biliterande åtgärders betydelse för 
att stärka hälsan.” ( SOU 2020 : 19 )

Det är också viktigt att forskning, 
utveckling och utbildning följer med 
och understödjer omställningen. Fler 
professioner behöver ges möjlighet till 
forskning och medarbetare i vården, 
både i kommuner och regioner behöver 
få tillgång till aktuell och relevant kun-
skap för en jämlik vård. 

Man nämner också digitalisering 
som en möjlig framgångsfaktor men 
betonar att man måste satsa på en digi-
talisering som når – inte exkluderar – 
utsatta och sårbara grupper. 

Hinder
Hinder för omställningen till en god 
och nära vård är kanske framför allt 
bristande uthållighet. Man behöver 
hålla fast vid målbild och färdplan 
över flera mandatperioder, både natio-
nellt och lokalt i regioner och kom-
muner. Andra hinder är exempelvis 
brist på helhetsperspektiv, stor varia-
tion i implementering av befintliga 
regelverk, kommuners och regioners 
ekonomiska utmaningar och bris-
tande inkludering av medarbetarna. 
Dessutom råder det brist på kvalitets-
säkrade data och kunskap om primär-
vårdsnivån. Det finns därmed för lite 
underlag för att systematiskt kunna 
följa upp majoriteten av den hälso- och 
sjukvård som bedrivs i Sverige. 

Under en egen rubrik lyfts regelverk 
och arbetssätt som utestänger de mest 
behövande. Genom att till exempel ta 
bort möjligheten att boka tid via telefon 
skapas ett system som riskerar att ute-
stänga de människor som inte har den 
teknik eller de färdigheter som krävs. 
Utredningen betonar därför vikten av 

Vad tycker Svenska  
Logopedförbundet?
Förbundet håller med utredningen 
om att vården ska ges utifrån pa-
tienternas behov snarare än utifrån 
sjukvårdens rådande strukturer och 
poängterar att primärvården måste 
byggas ut vad gäller logopedisk 
vård. Logopedförbundet betonar 
också vikten av att logopeder 
inkluderas i arbetet med individuell 
plan (SIP) och patientkontrakt, inte 
minst för att säkerställa att patienter 
med kommunikativa svårigheter 
får möjlighet till jämlik delaktighet i 
sådana processer. Barn och ungdo-
mar med språkstörning lyfts som 
en riskgrupp att ta särskild hänsyn 
till i utformningen av vård avseende 
lättare psykisk ohälsa. 

Mer specifikt lyfter Logopedför-
bundet behovet av logopeder i både 
hemsjukvård, särskilda boenden 
och i LSS-verksamhet, inte minst 
med tanke på prevalensen av ät- och 
sväljsvårigheter i dessa patientgrup-
per, ofta med samtidiga kognitiva 
och/eller kommunikativa funktions-
nedsättningar. Dessutom tar man 
upp behovet av förbättrad samord-
ning mellan kommuner och regio-
ner vad gäller barn och ungdomar 
med språkstörning och yrkar på att 
logopeder blir en lagstadgad profes-
sion inom elevhälsa. 

FOTO: UNSPLASH

universell utformning och alternativa 
lösningar. 

Signe Tonér

En längre sammanfattning av huvudbetänkandet 
samt länkar till hela utredningen och Logopedför-
bundets remissvar hittar du på logopeden.se
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Logopeden har tidigare rap-
porterat om det pågående 
arbetet med personcentrerat 
vårdförlopp – stroke. Del 2 
av arbetet är i full gång och 
skickas på remiss i januari 
2021 till samtliga strokeenhe-
ter i landet, professionsorga-
nisationer och patientorga-
nisationer. Logopedin repre-
senteras av specialistlogoped 
Margareta Gonzalez Lindh, 
som berättar om nuläget i 
arbetet. 

Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner 
( SKR ) och Socialstyrelsen har tillsatt 
en arbetsgrupp som ska arbeta fram 
ett personcentrerat vårdförlopp för 
stroke i syfte att uppnå jämlik och 
effektiv vård av god kvalitet. Arbets-
gruppen är multiprofessionell och alla 
sex sjukvårdsregioner är represente-
rade. Del 1 omfattade patientresan från 
insjuknande till utskrivning från stro-
keenhet och gick ut på remiss i början 
av 2020. En hel del återkoppling inkom 
från landets neurologopeder.

Aktuellt
Nu fortgår arbetet med del 2, som 
täcker patientresan från beslut om 
utskrivning från strokeenhet till fort-
satta insatser ( vid behov ), antingen i 
hemmet, på särskilt boende, på reha-
biliteringsavdelning eller vid olika 
former av poliklinisk rehabilitering. 
Representanter från kommun- och pri-
märvårdssidan är nu också delaktiga i 
arbetet. 

Materialet baseras givetvis på de natio-
nella riktlinjerna för vård vid strokein-
sjuknande men det finns möjlighet 
att vara mer detaljerad. Liksom i del 
1 kommer den största skillnaden att 
märkas i den del av texten som berör 
utredning och åtgärder vid dysfagi. Det 
kommer också att finnas ett appendix 
där man till exempel kan ge förslag på 
olika tester. 

–  Det gäller dock att vara ödmjuk 
inför det faktum att vi har ett mycket 
begränsat utbud av validerade tester 
inom svensk neurologopedi, menar 
Margareta Gonzalez Lindh. 

Viktigt att logopeder deltar
På de flesta ställen finns en specifik 
mottagare som tar emot utskick om allt 
pågående vårdför-
loppsarbete, men 
vem den perso-
nen sedan skickar 
i n f o r m a t i o n e n 
vidare till kan 
variera beroende 
på hur strokevår-
den på de olika 
sjukhusen är orga-
niserad. 

–  Jag hoppas 
att de kollegor 
som vill fortsätta 
att följa arbetet 
också får möjlig-
het att göra det. Vi 
såg i arbetet med 
del 1 att det i vissa 
fall krävdes en del 
detektivarbete för 
att logopederna 

skulle hitta den person som fått mate-
rialet. I förlängningen är det hur syn-
liga och inarbetade vi logopeder är som 
styr om vi blir inbjudna eller om vi får 
bjuda in oss själva, säger Margareta 
Gonzalez Lindh.

Tanken är att varje profession ska 
besvara ”sina” frågor, inte att någon 
chef svarar på allt. Passa alltså på att  
ta del av förslagen kring hur logope-
ders arbete med strokepatienter ska 
se ut och att ge feedback när remissen 
skickas ut, vilket preliminärt blir i bör-
jan av 2021.

Margareta Gonzalez Lindh
Specialistlogoped Gävle sjukhus
Doktorand Uppsala universitet 

Fortsatt arbete med personcentrerat 
vårdförlopp för stroke

aktuellt

FOTO: UNSPLASH

Arbetet med att utveckla ett personcentrerat vårdförlopp för stroke 
fortgår med del 2 som fokuserar på vad som händer efter att en  

patient skrivs ut från strokeenhet. 
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I september varje år släpper 
Socialstyrelsen statistik över 
legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal i Sverige. De 
senast tillgängliga siffrorna 
gäller 2018 eller 2019 och 
från 2015 till 2019 har antalet 
logopedlegitimationer ökat 
med 22 procent, något som 
också lyfts specifikt i Soci-
alstyrelsens korta fakta om 
statistiken.

Över 3000 logopeder
Sedan förra mättillfället 2018 har anta-
let logopeder ökat med närmare fem 
procent och totalt fanns det 2019 precis 
över 3 000 utfärdade logopedlegitima-
tioner. Av dessa var drygt 2 600 perso-
ner under 65 år. Under 2019 utfärdades 
totalt 148 logopedlegitimationer varav 
fyra till personer utbildade utanför 
Sverige.

18 logopeder per 100 000 
invånare
Vi har utgått från Socialstyrelsens siff-
ror över samtliga sysselsatta logopeder 

inom alla näringsgrenar i november 
2018. De fem största regionerna sett 
till folkmängd har också störst fak-
tiskt antal logopeder, i tur och ordning: 
Stockholm ( 711 ), Västra Götalandsre-
gionen ( 366 ), Skåne ( 331 ), Östergötland 
( 124 ) och region Uppsala ( 119 ). 

Socialstyrelsen rapporterar också 
logopedtäthet omräknat till antal logo-
peder per 100 000 invånare för varje 
län. Genomsnittet för riket är 18 logo-
peder på 100 000 invånare. Det kan 
vara värt att nämna motsvarande siffra 
för några andra yrkesgrupper: det går i 
genomsnitt 86 psykologer, 93 arbetste-
rapeuter och inte mindre än 134 fysio-
terapeuter per 100 000 invånare. 

Bäst logopedtillgång har Gotland 
med motsvarande 29 logopeder ( eller 
27 beroende på om man hämtar siffran 
från sammanställningen eller direkt 
ifrån databasen ) per 100 000 invånare, 
tätt följt av Halland och Stockholm. 
Region Stockholm har därmed betyd-
ligt bättre logopedtäthet än Västra 
Götalandsregionen och Skåne. De län 
som finns i botten av listan, nämligen 
Kalmar och Värmland, har endast 10 

Stor ökning av legitimerade logopeder i Sverige
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logopeder per 100 000 invånare. Även 
för en del andra legitimerade yrkes-
grupper, exempelvis psykologer, varie-
rar tillgången mellan olika regioner.

Kvinnodominerad kår
Logopedkåren är fortsatt kvinnodo-
minerad med över 90 procent kvin-
nor och det verkar inte finnas någon 
trend att andelen män är på väg att öka. 
Liknande könsfördelning ser man för 
arbetsterapeuter, dietister, recepta-
rier och tandhygienister.

Hög sysselsättningsgrad
I statistiken finns också informa-
tion om arbetsmarknadsstatus från 
november 2018 och avslöjar att syssel-
sättningsgraden för logopeder låg på 
96 procent. Drygt 1  800 logopeder var 
verksamma inom hälso- och sjukvård 
2018. 

En absolut majoritet av logopeder 
arbetar inom hälso- och sjukvård i 
offentlig regi. I Socialstyrelsens data-
bas gör man ett antagande om att hälso- 
och sjukvårdpersonal verksamma 
inom näringsgrenen grundskoleutbild-
ning arbetar med hälso- och sjukvård 
inom elevhälsan. Tyvärr går det inte att 
få fram separata siffror för logopeder i 
regioner respektive kommuner men i 
november 2018 var det enligt databa-
sen 262 logopeder som arbetade inom 
grundskoleutbildning. Logopeder var 
därmed den tredje största hälso- och 
sjukvårdsprofessionen inom skolan 
efter sjuksköterskor och psykologer. 

Föga förvånande toppar Region 
Stockholm listan över privata logo-
peder i hälso- och sjukvård, en följd 
av den fria etablering som råder inom 
ramen för regionens olika vårdval. I 
Stockholm går det 9 privata logopeder 
per 100 000 invånare ( 2018 ). 

Alla sammanställningar är tillgäng-
liga via Socialstyrelsens hemsida och 
man kan även söka direkt i databasen.

Signe Tonér

Stor ökning av legitimerade logopeder i Sverige

Län Antal yrkesverk-
samma logopeder/ 
100 000 invänare

Gotlands län 27

Hallands län 26

Stockholms län 24

Uppsala län 23

Östergötlands län 20

Västerbottens län 20

Västmanlands län 18

Riket 18

Västra Götalands län 17

Skåne län 16

Jämtlands län 16

Dalarnas län 15

Blekinge län 14

Kronobergs län 13

Gävleborgs län 13

Norrbottens län 13

Södermanlands län 12

Jönköpings län 12

Västernorrlands län 12

Örebro län 11

Kalmar län 10

Värmlands län 10

Kvinnor med afasi 
använde internet 
minst enligt  
avhandling från KTH
I slutet av förra året dispute-
rade Stefan Johansson i äm-
net vid avdelningen för medi-
ateknik och interaktionsdesign, 
Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm med avhandlingen 
Design for Participation and In-
clusion will Follow. Disabled Pe-
ople and the Digital Society. Jo-
hansson har forskat tillsammans 
med tre grupper: personer med 
kognitiva funktionsnedsätt-
ningar, personer med psykiska 
hälsoproblem och hemlösa. Den 
övergripande frågeställningen 
var hur deltagandet i det digi-
tala samhället kan förstås. Han 
har bland annat undersökt vilka 
typer av svårigheter personer 
från de tre olika grupperna stö-
ter på när de använder internet 
och vilka lösningar, metoder 
och verktyg som behövs för att 
undersöka digital delaktighet 
hos personer med exempelvis 
kognitiva funktionsnedsättning-
ar. Det visade sig bland annat 
att bland personer med olika 
funktionsnedsättningar var det 
kvinnor med afasi som använde 
internet absolut minst. Personer 
med språkliga nedsättningar 
rapporterade mer svårigheter 
vad gällde internetanvändning 
än någon annan grupp. Mer om 
Johanssons avhandling, inklu-
sive länk till avhandlingen finns 
på Logopeden.se
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I början av oktober kom ett 
tankeväckande Facebookin-
lägg i Logopedgruppen. Skri-
benten Anna Nilsson, logo-
ped i Sundsvall, reflekterade 
kring hur det skulle vara om 
andra diagnoser behandlades 
på samma sätt som de logo-
pediska tyvärr gör på många 
håll i landet. 

Tidningen Logopeden kontaktade 
Anna för att prata om vad som gett upp-
hov till inlägget där hon jämför logope-
diska diagnoser med medicinska, för 
att tydliggöra det absurda i rådande 
situation. Man kan ana en viss frustra-
tion över sakernas tillstånd.

– Ofta jobbar jag på i det tysta, men 
ibland rinner det över när hela logo-
pedsituationen framstår som obegrip-
lig, säger Anna Nilsson efter att hennes 
slagkraftiga Facebookinlägg gett upp-
hov till en lång diskussion. 

Varför går det så trögt ?
Anna Nilsson upplever ett stort behov 
av logopediska riktlinjer, en nationell 
”lägstanivå”, utifrån evidens och beprö-
vad erfarenhet. Logopeder i storstäder 
och på utbildningsorter kan dividera 
om detaljer medan man som logoped på 
ett mindre sjukhus obönhörligen ham-
nar på efterkälken. Anna fortsätter att 
dra paralleller till somatisk vård :

– En del logopeder hävdar att gipset 
ska vara rosa medan andra absolut 
menar att gipset bör vara blått. Vi på 
de små sjukhusen skulle nöja oss med 
vitt gips men får i dagsläget dela ut en 
raggsocka eftersom nationella rekom-
mendationer om gips, det vill säga logo-
pediska insatser, saknas, säger Anna. 

Anna funderar över var det egentli-
gen sitter fast – varför händer det inte 
mer vad gäller riktlinjer ? Eller samord-
ning av bedömnings- och behandlings-

material ?
– Exempelvis var det någon som 

sökte ett exjobb, med normeringar av 
ett test, skrivet av en kollega till mig 
och inte ens kollegan själv hade tillgång 
till uppsatsen på ett smidigt sätt ! säger 
Anna och fortsätter:

– Jag skulle gärna vara mer påläst 
om evidens och hjälpa till att ta fram 
riktlinjer, men i mitt uppdrag på logo-
pedmottagningen ingår röst inklusive 
könsdysfori, VCD / EILO, huvud-hals-
cancer, afasi, dysartri och dysfagi 
inklusive FUS. Hur ska jag kunna hålla 

mig uppdaterad inom alla dessa områ-
den? Det känns som att jag bara skra-
par på ytan, suckar Anna. 

Snålt med  
kompetensutveckling
En annan sak som upprör Anna Nils-
son är att patientens tillgång till olika 
behandlingsmetoder beror på vilken 
fortbildning de logopeder som råkar 
arbeta just där har. 

– Ett exempel är LSVT-behandling 
för patienter med Parkinsons sjukdom. 
I dagsläget är vården ojämlik, patienter 

Debatt: Logopeder måste få mandat att bestämma

Jaha, du har brutit benet och 
har hemskt ont ? Synd, men 
vi använder inte gips här på 

sjukhuset. Vår gipstekniker är 
föräldraledig och vi har ingen 

vikarie med erfarenhet av gips.

Yrsel säger du ? Det skulle kunna vara 
stress. Eller ofarlig lägesyrsel. Eller 

Ménières sjukdom. Eller en hjärntumör. 
Vi vet inte så noga. Men det går nog 

över ska du se. Och arbetsterapeuten på 
boendet kan säkert leta fram en skön stol 

till dig att sitta i.

Ditt barn haltar svårt ? Och vill 
inte hålla i saker med händerna ? 

Oj då, det låter jobbigt. Ni får 
ställa er i kön, tar nog bara ett 

halvår eller så. Men ni kan få med 
er en broschyr om fotriktiga skor.

FOTO: PEXELS
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debatt

får inte tillgång till LSVT-behandling 
om inte logopederna får kompetensut-
veckling. Och tillgång till kompetens-
utveckling beror på resurser, som i sin 
tur kan bero på exempelvis organisa-
tion eller chefens insikt och kunskap. 
Det är ojämlikt, menar Anna.

Synliggör och tydliggör  
logopedi !
Även om situationen kan verka tröstlös 
ser Anna möjligheter. Arbetsterapeu-
ternas och fysioterapeuternas profes-
sions- och fackförbund kan vara en 

förebild.
– På deras hemsidor finns material, 

evidens, tester, normeringar, check-
listor, patientbroschyrer och så vidare 
lätt tillgängligt, konstaterar Anna, som 
också menar att logopedkåren solida-
riskt behöver ställa sig bakom natio-
nella riktlinjer på en lägstanivå. 

– Arbetsgrupper inom olika logo-
pediska områden behöver mandat att 
bestämma, att peka med hela handen, 
”Det ska vara gips! ” Vi måste strunta 
gipsets färg. Färgen kan komma sen, 
säger Anna.

Anna har också flera kreativa förslag 
på hur logopeder och logopedi skulle 
kunna bli mer synliga i samhället och 
i media:

– Jag vill se en dokusåpa om en logo-
pedmottagning, logopeder som gäster 
hos Gokväll och Fråga doktorn och 
faktarutor om dysfagi på baksidan av 
mjölkpaketen ! säger Anna Nilsson. 

Signe Tonér

Debatt: Logopeder måste få mandat att bestämma

Yrsel säger du ? Det skulle kunna vara 
stress. Eller ofarlig lägesyrsel. Eller 

Ménières sjukdom. Eller en hjärntumör. 
Vi vet inte så noga. Men det går nog 

över ska du se. Och arbetsterapeuten på 
boendet kan säkert leta fram en skön stol 

till dig att sitta i.

Du har diabetes ? Nej, du 
kan inte få insulin, den 
behandlingsmetoden 

erbjuder inte regionen.

Nätverk förskola 
och skola
Nätverksträff för logopeder 

i förskola och skola skjuts på 

framtiden. Uppsala kommuns 

logopeder inom förskola och 

skola anordnar nästa nätverks-

träff och planerade ursprung-

ligen att mötet skulle äga rum 

i april 2021 men avvaktar till 

följd av pandemin. Nytt datum 

annonseras i Logopedförbun-

dets kanaler framöver!

Save the date! 
För logopeder som arbetar 

med stamning är nästa nät-

verksträff planerad till 29-30 

september 2021 i Kungsbacka. 

Se även Logopedförbundets 

kalendarium.

Demenssjukdom från cell till samhälle - 
för tandläkare, tandhygienister och 
logopeder (15 hp, distans)

Information och anmälan:  
ki.se/uppdragsutbildning

Utbildningen ger ökad förståelse för problem-
atiken runt demenssjukdom och hur du kan 
medverka till förbättrad vård och mer effektiva 
insatser för patienterna. Start april 2021.

KI_Logopeden_86x50_nr4_2020.indd   1 2020-11-04   14:00:06

ANNONS

FOTO: PEXELS
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I projektet vill man dels kart-
lägga tidig utveckling av ord-
förråd och gester hos barn 
med typisk språkutveckling, 
barn med misstänkt språk-
störning och hos barn med 
CI, dels jämföra gest- och 
ordförrådsutveckling mellan 
de olika deltagargrupperna.

Bakgrund
En anledning till att projektet ”Tidig 
lexikal utveckling och gestutveckling 
hos barn med typisk utveckling, döva 
och hörselskadade barn med cochle-
aimplantat samt barn med språkstör-
ning” kommit till stånd är att det idag 
saknas kliniskt användbara bedöm-
ningsmaterial för bedömning av tidig 
ordförrådsutveckling kopplat till 
utveckling av gester. Det finns inte hel-

ler några systematiska studier av rela-
tionen mellan lexikal utveckling och 
gestutveckling hos döva och hörselska-
dade barn och hos barn med språkstör-
ning. 

Projektet finansieras av Vetenskaps-
rådet och leds av Christina Samuels-
son, professor i logopedi både vid 
Linköpings universitet och vid Karo-
linska institutet. Övriga medarbetare 
är Charlotta Plejert, docent i lingvistik, 
Henrik Danielsson, professor i han-
dikappvetenskap, Ulrika Marklund, 
postdoktor i logopedi, samtliga vid Lin-
köpings universitet samt Björn Lyxell, 
professor i psykologi vid Linköpings 
universitet och vid universitetet i Oslo. 

Postdoktortjänst
Ulrika Marklund är logoped sedan 1992 
och disputerade 2018 med en avhand-

ling om tidig fonologisk utveckling och 
föräldra-barninteraktion. Nu har hon 
fått en så kallad postdoktortjänst1 i pro-
jektet om små barns lexikala utveckling 
och gestutveckling. Ulrika kommer att 
vara involverad i alla aktiviteter i pro-
jektet såsom datainsamling, analyser 
och att författa artiklar. 

– Projektet syftar i förlängningen 
till att ge bättre förutsättningar för 
omhändertagandet av barn med språk-
störning och döva / hörselskadade barn 
med CI, berättar Ulrika Marklund.

Tester och analys av spontan 
interaktion
I projektet deltar 30 barn med typisk 
språkutveckling, 15 barn med CI, varav 
5-8 utrikesfödda, och 15 barn med 
språkstörning. I projektet används 
testet Picture Naming Game som har 

Projekt om tidig utveckling av ordförråd och gester

I projektet vid Linköpings Universitet kommer utveckling av ordförråd och gester att jämföras mellan tre olika grupper barn.
FOTO: PIXABAY
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Projekt om tidig utveckling av ordförråd och gester
hörsel

Ny bok ska ge stöd 
till föräldrar med  
döva barn
Handbok för föräldrar till 
döva barn lanserades tidi-
gare i höstas av Sveriges dövas 
riksförbund (SDR), som har 
samlat material, berättelser och 
information som kan ge vägled-
ning. Tidig språkutveckling är 
ett viktigt fokus i handboken 
och allt pekar på att språk föder 
språk – oavsett om det är teck-
nat eller talat. Förhoppningen är 
att handboken blir en del av den 
information som regionerna, ex-
emeplvis hörselvården, erbjuder 
till föräldrar. (Källa: SDR)

anpassats till svenska. Det kommer 
att användas både för bedömning av 
ordförråd och för tidig gestutveckling. 
Testningarna spelas in för att möjlig-
göra analys av ordförståelse, ordpro-
duktion och gestanvändning. Barnen 
filmas också under spontan interak-
tion med sina vårdnadshavare. Dess-
utom kommer föräldrarna att skatta 
barnens ordförråd via den svenska ver-
sionen av MacArthur Bates Communi-
cative Development Inventories ( SCDI )

Varför utrikesfödda barn?
Gruppen utrikesfödda döva barn som 
kommer till Sverige i ung ålder är väx-
ande i och med de senaste årens migra-
tionssituation. Många av dem har inte 
fått tillgång till teckenspråk och får CI 
senare än svenska barn. Därför är det 
sannolikt att gester spelar en större roll 
för dem jämfört med normalhörande 
barn och även jämfört med svenska 
barn med grav hörselnedsättning eller 
döva barn som tidigt fått CI. 

När får vi veta mer?
– De första  resultaten tror vi kan fin-
nas  tillgängliga  i slutet av 2022, avslu-
tar Ulrika Marklund.

Signe Tonér

1 En postdoktortjänst är en tidsbegränsad anställ-
ning för en arbetstagare som avlagt doktorsexa-
men högst tre år före ansökningstidens utgång. 
Postdoktorn anställs i huvudsak för forskning och 
anställningsperioden är normalfallet två år. 

Projekt om döva 
nyanländas sociala 
interaktion  
Forskningsprojekt om döva 
nyanländas flerspråkiga 
situation. Vuxna nyanlända 
migranter som är döva har en 
mycket komplex språklig situa-
tion. Många döva som kommer 
till Sverige har vuxit upp med 
begränsad eller näst intill obe-
fintlig tillgång till språk, något 
som kan få konsekvenser för 
språklig och kognitiv förmåga. 
Forskningsprojektet är finansie-
rat av Vetenskapsrådet, leds av 
Krister Schönström och Ingela 
Holmström vid institutionen för 
lingvistik, Stockholms universi-
tet och syftar till att studera hur 
döva nyanlända vuxna använder 
sig av språk i social interaktion. 
Dessutom kommer man att 
undersöka hur deras språkliga 
tillägnande av svenska och 
svenskt teckenspråk ser ut. 

Ny professor på KI
Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid Karolinska institutet . Hon 
har senast arbetat som lektor och professor i logopedi vid Linköpings universitet. Professu-
rens huvudinriktning är förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna. Sam-
uelsson kommer också att medverka i utveckling av logopedprogrammet samt undervisning 
och handledning och verka för fortsatt stark forskningsanknytning i logopedutbildningen. 
(Källa: Karolinska institutet)

FOTO: PRIVAT

FOTO: MAGNUS JOHANSSON 

Ulrika Marklund disputerade 2018 och har 
nu en postdoktortjänst i projektet om barns 
lexikala utveckling och gestutveckling.

Christina Samuelsson, professor i logopedi, 
är den som leder projektet.
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Hur ser en typisk arbetsdag 
ut för dig ? 
– Det är väldigt varierande. Jag sitter 
främst i Växjö men regionen är gan-
ska stor och i perioder blir det en hel 
del tid på vägarna, bland annat för för-
skole- och skolbesök. Jag träffar mel-
lan en och fyra patienter om dagen och 
sen är det en hel del möten och team-
arbete. Jag arbetar främst med barn i 
förskoleåldern men även en del äldre 
barn med stora språkliga och kommu-
nikativa svårigheter och även vuxna 
patienter, framför allt barndomsdöva 
från utlandet som kommit till Sverige 
utan fungerande språk eller kommuni-
kationssätt.

Vilka är dina kollegor ?
– I mitt team ingår specialpedagog, 
kuratorer, hörselpedagoger och en 
teckenspråkslärare. Vi har också två 
teckenspråkstolkar som hör till en 
annan enhet men sitter i samma hus 
som vi. 

Vad använder du för  
material ?
– Mycket är typiskt barnlogopedmate-
rial. Jag spelar mycket spel med bar-
nen, använder Praxisbilder och även 
handalfabetet. Jag tillverkar mycket 
eget material för att individanpassa. 
När vi ska förklara vad hörselnedsätt-
ning innebär för föräldrar eller nät-
verk använder vi en del filmer och även 
”talbananen” utritad i ett audiogram.

Vad inspirerar dig i din  
yrkesroll ?
– Jag tycker mest om att arbeta med 
små barn och följa deras utvecklings-
process. Jag brinner verkligen för att 
hjälpa barn att uppnå så god språklig 
och kommunikativ förmåga som möj-

ligt. Att träffa ett barn som tidigare 
inte sagt nästan någonting och sedan 
får höra en lång historia om vad barnet 
gjort på sommarlovet är så roligt! Att se 
framsteg vare sig de är små eller stora 
är en stark drivkraft. 

Finns det något som  
engagerar dig extra  
mycket på jobbet ?
– Under det senaste året har vi varit 
två logopeder eftersom vi inte kunde 
rekrytera någon specialpedagog. Det 

auskultationen

har gjort att vi kunnat beta av alla köer 
och ge alla barn det stöd de behöver. 
Även om vi nu fått en specialpedagog 
till teamet, vilket behövs, anser jag att 
yrkena inte är ömsesidigt utbytbara. 
Båda kompetenserna behövs och det är 
tråkigt att ta ett steg tillbaka nu när vi 
faktiskt haft bemanning för att täcka 
de behov som finns.

Signe Tonér 

Hej Sofia Bergström! 
HÖRSELHABILITERINGEN I REGION KRONOBERG

FOTO: PRIVAT

Sofia Bergström jobbar som logoped i team på hörselhabiliteringen och inspireras av att 
få följa små och stora framsteg hos barn.
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hörsel

Sedan 2019 har registret för 
hörselnedsättning hos barn 
( ORL ) utökats och ger nu 
unika möjligheter att följa 
och jämföra barn med hörap-
parat och barn med CI.

Barn som får cochleaimplantat ( CI ) har 
redan tidigare följts upp systematiskt 
och med det omarbetade registret får 
man möjlighet till systematisk upp-
följning även av barn med hörapparat, 
inklusive barn med ensidig hörselned-
sättning. Man kommer att kunna jäm-
föra hur det går för barn som får olika 
typer av insatser vid olika åldrar och 
det blir också möjligt att se vilka regio-
nala skillnader som finns när det gäller 
insatser.

Språkutveckling
En av målsättningarna med hörsel-
habiliteringen är att barn med hörap-
parat eller CI ska få ett talat språk och 
för barn utan andra funktionsnedsätt-
ningar är målet att de ska få samma tal-
språksutveckling som hörande barn, 

enligt Elisabeth Dahlström, ordfö-
rande i referensgruppen för ORL. 

I registret lägger man nu till infor-
mation om barnens resultat på språk-
test och frågeformulär, som enligt 
uppgift ska kunna utföras både av 
logopeder och hörselpedagoger. De 
bedömningsmaterial som används vid 
samtliga uppföljningsåldrar när det 
gäller barn med hörselnedsättning är 
materialet Syntax, där barnets gram-
matiska nivå skattas, och en skattning 
av talförståelighet ( SIR-2 ). För barn 
upp till 10 år fyller föräldrarna även 
i formuläret Parents’ Evaluation of 

Registret för hörselnedsättning hos barn
aural / oral performance of children 
( PEACH ). De äldre barnen genomför 
även Ordflödestest FAS och djur samt 
Trog-2 medan treåringarna testas med 
Nya Reynell ( se även tabell ).  

Testöversikt
Barn med CI har tätare uppföljningar 
och där används även Peabody Picture 
Vocabulary Test ( PPVT-IV ) och Boston 
Naming Test ( BNT ). Även barns teck-
enspråksutveckling kartläggs, även om 
standardiserat material saknas. 

Källa:  
ORL – Registret för hörselnedsättning hos barn

Ålder PEACH Syntax SIR-2 Nya  
Reynell

Trog-2 Ord-
flöde

3 år X X X X

6 år X X X X

10 år X X X X X

15 år X X X X

Tabellen visar en översikt av de tester som används i uppföljning av barn 
med hörselnedsättning och vid vilka åldrar. För barn med CI är uppföljning-
arna tätare och fler tester används.

FOTO: UNSPLASH

Registret för hörselnedsättning hos barn har utökats, vilket ger bättre möjligheter att jämföra olika insatser.
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Personer med Parkinsons 
sjukdom har ofta ordfinnan-
desvårigheter. I sitt masterar-
bete fann Eli Hedman att det 
framför allt är mer komplexa 
ordflödesuppgifter som är 
svåra för patientgruppen och 
att det finns en koppling mel-
lan sådan komplex ordfin-
nandeförmåga och exekutiva 
funktioner. 

Bakgrund
Parkinsons sjukdom ( PS ) är en av de 
vanligaste neurodegenerativa sjukdo-
marna. Förutom motoriska symptom 
som skakningar, rigiditet och bra-
dykinesi kan flera andra svårigheter 
och symptom utvecklas såsom ned-
satta exekutiva förmågor, dysartri och 
ordfinnandesvårigheter. Självrap-
porterade ordfinnandesvårigheter 
är vanligt förekommande vid PS men 
kan vara svåra att fånga upp med de 
etablerade språkliga tester vi idag har 
att tillgå. Vid vardaglig interaktion 
kan ordfinnandesvårigheter leda till 
ett ökat behov av samtalsreparatio-
ner, fler och längre tysta pauser samt 
inadekvata ordval. Ett sätt att bedöma 
ordfinnandesvårigheter är att använda 
ordflödestest, som belastar språkliga 
funktioner men även andra kognitiva 
förmågor som till exempel exekutiva 
funktioner ( EF ). Tidigare studier av 
kommunikationssvårigheter med PS 
har funnit samband mellan exekutiva 
och språkliga funktioner. 

Syfte
Hedman ville undersöka om det fanns 
några skillnader i resultat mellan per-
soner med PS och en kontrollgrupp vid 

bedömning av ordflöde. Utöver detta 
undersöktes sambanden mellan EF 
och resultaten från ordflödestester hos 
personer med PS.

Metod och material
Hedman undersökte ordflöde och exe-
kutiva funktioner hos 17 deltagare med 
PS. För att inkluderas skulle deltagarna 

ha en idiopatisk PS-diagnos fastställd 
av neurolog, ha svenska som första-
språk och själva uppleva någon grad 
av ordfinnandesvårigheter. Deltagare 
med andra neurologiska sjukdomar 
eller skador exkluderades. Resultaten 
i ordflödesuppgifterna jämfördes mot 
resultaten från en matchad kontroll-
grupp bestående av 17 deltagare utan 

Masterarbete: Komplexa ordflödesuppgifter svåra för 
personer med Parkinsons sjukdom  

FOTO: UNSPLASH

Ordfinnandesvårigheter kan störa i vardaglig interaktion, men kan vara svåra att fånga upp 
med befintliga tester. Eli Hedman har i sitt masterarbete funnit att personer med Parkinsons 
sjukdom framförallt presterar sämre i komplexa ordflödesuppgifter, signifikant skillnad fanns 
mot kotrollgruppen. 
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aktuell forskning

neurologisk skada eller sjukdom som 
testats i ett tidigare masterarbete vid 
Göteborgs universitet. Kontrollgrup-
pen matchades vad gäller ålder, utbild-
ning och kön.

Tre typer av ordflödestest användes: 
Fonologiskt ordflödestest med bokstä-
verna F, A och S, semantiska ordflödes-
test i kategorierna djur och verb samt 
ett mer komplext semantiskt ordflö-
destest: Complex oral semantic verbal 
fluency ( Cosef ), framtaget av Bauer och 
Saldert ( 2019 ). I Cosef måste svaren 
uppfylla flera egenskaper för att vara 
godkända, att jämföra med ett seman-
tiskt ordflödestest med kategorin djur 
där endast en egenskap måste uppfyl-
las, det vill säga djur. Teorin bakom 
Cosef bygger på forskning om divergent 
tänkande och om hur restriktioner kan 
användas för att öka komplexiteten i 
språkliga uppgifter.

Utöver ordflödestest användes tre 
olika test för att bedöma EF : baklänges 
sifferrepetition, Trail making test och 
Design fluency test. 

Resultat
Personer med PS presterade svagare 
i den mer komplexa ordflödesuppgif-
ten : det fanns en signifikant skillnad i 
prestation mellan deltagarna med PS 
och den matchade kontrollgruppen vid 

Masterarbete: Komplexa ordflödesuppgifter svåra för 
personer med Parkinsons sjukdom  

Exempel ur COSEF: 
”Räkna upp så många saker 
eller varelser som du kan 
komma på som både är fyrkan-
tiga och hårda." 

testning av Cosef men inte vid testning 
av de övriga ordflödestesten. Positiva 
samband sågs mellan resultat på Cosef 
och exekutiva funktioner hos gruppen 
personer med PS. 

Slutsats
Resultaten talar för att ordflödestest 
med högre komplexitet i form av fler 
restriktioner skulle kunna vara en till-
gång vid bedömning av självupplevda 
ordfinnandesvårigheter vid PS. 

Eli Hedman
logoped, MSc, Angereds närsjukhus 
neurologimottagning.

Bauer, M., & Saldert, C. (2019). Complex oral semantic 
verbal fluency in non-brain-damaged adults and 
individuals with multiple sclerosis and subjective 
anomia. Aphasiology, 1-16. 
Hedman, E. (2019) Word-finding difficulties in Par-
kinson’s disease: the relationship between verbal 
fluency and executive functions. Masteruppsats. 
Göteborgs universitet.

FOTO: UNSPLASH

Ny diagnos för  
ätsvårigheter  
hos barn
“Pediatric feeding disorder” 
kommer i oktober 2021 att blir 
en egen R-kodad diagnos i U.S. 
International Classification of 
Diseases (ICD). Feeding Matters 
som var först med att rap-
portera om detta skriver i sitt 
pressmeddelande att de bland 
annat hoppas på att diagnosen 
ska leda till ökade möjligheter 
att forska på gruppen barn med 
ätsvårigheter. De hoppas vidare 
att familjer ska känna sig bekräf-
tade, att fler professioner inom 
sjukvården blir delaktiga och 
behandling förbättras. (Källa: 
feedingmatters.org). Socialsty-
relsen har annonserat att de i 
november 2020 ska lägga fram 
en tidsplan för när ICD-11 kan 
komma på svenska.

Garanti för tidiga 
stödinsatser nås ej
Skolinspektionen har granskat 
arbetet med garantin för tidiga 
stödinsatser i förskoleklassen, 
även känd som läsa-skriva-
räkna-garantin och konstaterar 
att den inte kan anses uppnådd. 
Man bedömer att användningen 
av kartläggningsmaterialet 
fungerar bra men att många 
skolor brister vad gäller att upp-
märksamma behov av stöd och 
att sätta in adekvata åtgärder. 
Läs mer på logopeden.se 

Digitalt stöd på  
tio språk
Logopederna Tina Landgren 
och Malin Kroon vid logope-
dimottagningen Skaraborgs 
sjukhus Lidköping har tagit fram 
ett digitalt stöd för vårdnadsha-
vare till barn med språkstörning 
som är översatt till tio språk. 
Läs mer på logopeden.se (Källa: 
vgregion.se)

Ordfinnandesvårigheter kan störa i vardaglig interaktion, men kan vara svåra att fånga upp 
med befintliga tester. Eli Hedman har i sitt masterarbete funnit att personer med Parkinsons 
sjukdom framförallt presterar sämre i komplexa ordflödesuppgifter, signifikant skillnad fanns 
mot kotrollgruppen. 
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Tidningen Logopeden har 
pratat med Ulrika Tajthy, 
logoped och kursförestån-
dare på afasilinjen på Sunds-
gårdens folkhögskola i Hel-
singborg, där hennes logo-
pediska praktik befinner sig 
i gränslandet mellan medicin 
och humaniora. 

Hur blir man  
folkhögskolelogoped?
Ulrika Tajthy blev färdig logoped i sin 
hemstad Lund 2000 och har sedan 
byggt på med en masterexamen samt 
bland annat kurser i högskolepedago-
gik och svenska som andraspråk. Hon 
har tidigare arbetat som allmänlogo-
ped, neurologoped, varit verksam i 
både barn- och vuxenhabilitering och 
varit knuten till Logopedprogrammet 
vid Lunds universitet. Såvitt hon vet 

är Ulrika den enda logopeden i Sverige 
med heltidsanställning på en folkhög-
skola. Hur kom det sig då att hon bör-
jade jobba på Sundsgården?

– År 2013 var jag halvtidsanställd 
som amanuens på logopedutbildningen 
i Lund. Jag undersökte möjligheten att 
placera logopedstudenter på VFU på 
Sundsgårdens afasilinje och då visade 
det sig att linjen stod utan kursföre-
ståndare. Mina drömmar handlade vid 
den tiden om att forska i logopedi men 
istället fördjupades min logopediska 
gärning och mitt kliniska och pedago-
giska ledarskap på helt oväntade sätt, 
berättar Ulrika. 

Som folkhögskolelogoped behöver 
man vara beredd på att arbeta utifrån 
sin logopediska kompetens på nya sätt. 
Att arbeta på folkhögskola innebär 
också mycket frihet under ansvar och 
begrepp som empowerment, flow och 
teamarbete är centrala. 

Personcentrerat arbetssätt
Ulrika Tajthy anser att det faktum 
att hon anställdes på Afasilinjen vid 
Sundsgårdens folkhögskola innebar 
en tydlig kvalitetshöjning avseende 
språklig träning utifrån evidens och 
beprövad erfarenhet för såväl delta-
gare som kollegor. 

– Vårt samarbete har skapat bättre 
förutsättningar för deltagarnas möj-
ligheter att öka sin aktivitet och del-
aktighet i samhället. Folkhögskolans 
uppdrag är demokrati och folkbild-
ning. I praktiken innebar det för mig 
som var van att arbeta individuellt med 
personer som har afasi att jag nu bör-
jade arbeta i grupp, säger Ulrika, som 
menar att det också skedde ett fokus-
skifte hos henne själv till att arbeta 

mer personcentrerat när hon började 
på Afasilinjen. Detta gör hon bland 
annat genom att arbeta transparent, 
att involvera anhöriga och omgivning 
och att försöka bidra till självinsikt hos 
personerna med afasi. 

Ulrikas upplevelse är att på Afasilin-
jen får man vara som man är. 

– Det blir en särskild sorts gemen-
skap eftersom man arbetar så mycket 
tillsammans. De gläds väldigt mycket 
över varandras framgångar och alla 
som kommer nya till gruppen känner 
sig snabbt inkluderade. 

Medicin möter humaniora
Arbetet som kursföreståndare på Afa-
silinjen innebär att lägga upp en varie-
rad utbildning för personer med afasi, 
något som väckt många tankar och 
insikter hos Ulrika Tajthy. 

– Jag är till exempel nästan aldrig 
stressad längre för att inte hinna med. 

Logoped på folkhögskola  
  – vad innebär det?

FOTO: BENJAMIN JONSSON

FOTO: KRISTER FRIBERG 

Frans började måla efter att ha börjat 
på Afasilinjen. Att uttrycka sig i konst är 
också ett sätt att kommunicera. Hans mål-
ningar finns att se på Strokepaintings.

Ulrika Tajhty är vad hon vet den enda logopeden 
som har en heltidsanställning på folkhögskola.
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aktuellt
Tid är något som bara kommer och 
kommer. Den inställningen har med-
fört att jag verkar hinna med väldigt 
mycket mer nu än tidigare, berättar 
Ulrika. 

Att vara logoped på Afasilinjen är 
att befinna sig i gränslandet mellan 
medicin och humaniora, bland annat 
eftersom hon befinner sig i en miljö 
som betonar det holistiska, vilket inne-
bär att konst, musik och litteratur har 
kommit in som naturliga delar av den 
kommunikativa och språkliga trä-
ningen. Ulrika undervisar främst om 
språk och afasi men även i litteratur 
och idéhistoria.

– Det mellanmänskliga mötet och 
samtalet står alltid överst på agendan.  
Jag är numera certifierad i högläsmeto-
den Shared Reading. De gemensamma 
högläsningsstunderna har inneburit 
att vi har ytterligare en dimension av 
att läsa texter på som deltagarna kän-
ner sig väldigt nöjda med, berättar 
Ulrika. 

Kreativitet har alltid varit en viktig 
del av Afasilinjens arbete och delta-
garna har bland annat skapat musik, 
filmer, afasipodden Utan talan, en egen 
hemsida och skrivit den 1066 gram 
tunga boken Ingen titel med fakta om afasi. 

– Det borde ju vara omöjligt att skriva 

en bok när man har afasi, men det 
gjorde vi. Vi stod på Bokmässan i Göte-
borg förra året och sålde den. Det var 
alldeles fantastiskt ! säger Ulrika.

Digitala och analoga verktyg
Ulrika jobbar med att individanpassa 
datorträningsprogram och arbetar 
även i grupp med andra vedertagna 
språkträningsmaterial för afasi som 
exempelvis LET, Fyrtio enkla texter 
och med anpassade nyhetstexter som 
8 sidor. 

– Vi använder mobiler och surfplattor 
väldigt mycket som kommunikations-
hjälpmedel och för dokumentation, 
säger Ulrika.

I samband med covid-19-pandemin 
har man dessutom ställt om till att 
undervisa nästan helt på distans. 

– Jag gick en väldigt spännande dis-
tanskurs på Skolverket om fjärrunder-
visning, vilket bidragit till att vi känner 
stor tilltro till den här formen av språk-
lig träning och gemenskap även digi-
talt, säger Ulrika.

Mer än bara afasilogoped
Ulrika har inte bara tjänstgjort på Afa-
silinjen utan har även arbetat med sko-
lans teaterelever vad gäller röst – ett 
stort intresse för Ulrika som även har 

Folkhögskolor med afasilinjer

Edelviks folkhögskola, Burträsk

Forska folkhögskola, Hudiksvall

Alma folkhögskola, Stockholm

Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg

KÄLLA: AFASIFÖRBUNDET

en utbildning till vissångare i bagaget. 
Hon har även jobbat med att stärka 
läsförmågan hos elever med dyslexi på 
skolans allmänna linje, varit lärare i 
kommunikativ omvårdnad på skolans 
assistentlinje och undervisat i svenska 
på Sundsgårdens linje för personer 
med autism. 

– I år är jag också ansvarig lärare 
i svenska som andraspråk, berättar 
Ulrika. 

Unik möjlighet
Avslutningsvis reflekterar Ulrika Taj-
thy kring människors grundläggande 
behov av att ingå i ett sammanhang. 
Det är svårt att känna sig utelämnad 
till andras välvilja och godtycke och att 
vara ensam i sina upplevelser. 

– Språkliga och kommunikativa 
svårigheter medför ofta ett socialt 
utanförskap. Vi som är logopeder och 
förstår detta har en unik möjlighet att 
vara ambassadörer för rätten att tala, 
men även för rätten att inte kunna tala. 
Vi behöver också lyssna på det som inte 
sägs, avrundar Ulrika. 

Signe Tonér 
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Ulrika Tajhty är vad hon vet den enda logopeden 
som har en heltidsanställning på folkhögskola.

Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg är en av landets folkhögskolor med afasilinje.
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Den 6 november samlades 
dietister och logopeder för 
den fjärde nätverksträffen 
inom nationella dysfaginät-
verket. Totalt deltog strax 
över 100 deltagare som 
närvarade när mötet denna 
gång hölls på distans på 
grund av rådande situation 
med covid-19.

Aktuell forskning och  
utveckling
Den första halvan av nätverksträffen 
ägnades åt presentationer av aktuell 
forskning och kliniska förbättrings-
projekt. Kerstin Johansson, universi-
tetsadjunkt på Karolinska institutet 
( KI ), inledde med en lägesrapport över 
pågående projekt. Fokus för hennes 
eget arbete ligger på ät- och svälj-
svårigheter hos äldre och på hur 
omhändertagandet kan förbättras vad 
gäller identifiering / diagnostik, preven-
tion och intervention. Bland annat 

har man i ett samarbetsprojekt mellan 
Hanze universitet i Nederländerna och 
KI tagit fram ett screeningverktyg för 
att upptäcka svårigheter vid måltid hos 
äldre personer med demens.

Aia Altayyar, masterstudent vid Lin-
köpings universitet, fortsatte med att 
presentera sitt arbete med att ta fram 
webbaserade utbildningar som riktar 
sig till sjuksköterskor och underskö-
terskor kring dysfagi hos äldre. För-
hoppningen är att utbildningarna ska 
överbygga kunskapsluckor och däri-
genom leda till bättre följsamhet till 
rekommendationer som ges av logopeder.

Sara Dahlström presenterade sin och 
Ida Hennings magisteruppsats kring 
översättning och kulturell anpassning 
av IDDSI ( International Dysphagia Diet 
Standardisation Initiative ) till svenska. 
IDDSI tillhandahåller ett ramverk med 
terminologi och metoder för att klas-
sificera konsistens på mat och dryck. 
Översättningen avser att underlätta 
kommunikationen mellan inblandade 

aktörer kring konsistensanpassningar: 
professionerna, patienter, anhöriga 
och livsmedelsindustrin

Mariam Jaghbeer, masterstudent 
vid Göteborgs universitet, talade om 
högupplöst manometri vid utredning 
av dysfagi samt Phagenyx, en behand-
lingsmetod som möjliggör för faryng-
eal elektrisk stimulering via en kateter.

Riktlinjer och konsensusarbete
Den andra halvan av nätverksträffen 
vigdes åt uppdateringar från flertalet 
av dysfaginätverkets arbetsgrupper:

• Riktlinjegruppen 
• Måttgruppen
• Gruppen för instrumentella 

undersökningsmetoder
• Konsistensgruppen 
• Behandlingsgruppen
• Huvud- och halscancergruppen
•  Trakeostomigruppen 
Flera av gruppernas arbete har 
fördröjts av situationen med covid-
19. På sina håll hade det dock skett 
kraftsamlingar, bland annat utgjorde 
trakeostomiguppen basen för det 
samarbete som mynnade ut i de 
uppskattade webbinarierna kring 
logopedinsatser vid covid-19 som 
man kan ta del av i efterhand via 
logopeden.se och där även resurser 
från arbetsgrupperna nu finns 
tillgängliga: hittills i form av en 
sammanfattning av internationella 
dysfagiriktlinjer från riktlinjegruppen 
samt ett bedömningsprotokoll för 
patienter med trakeostomi från 
trakeostomigruppen.

Förhoppningsvis IRL nästa år!
Enligt nuvarande planering kommer 
Nationella dysfaginätverket 2021 att 
hållas på plats i Norrköping.

Patrik Kullebjörk
Logoped vid Helsingborgs lasarett

Nationella dysfaginätverket 2020
nätverk

FOTO: UNSPLASH

Nationella dysfaginätverket samlade dietister och logopeder för sin årliga nätverksträff.
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student

Årets logopedstu-
dentdag ägde rum 
den 10 oktober. Till 
följd av rådande 
restriktioner genom-
fördes evenemanget 
helt och hållet digi-
talt och 108 studen-
ter hade anmält sig 
från samtliga utbild-
ningsorter i Sverige 
samt från Åbo och 
Köpenhamn. 

Föreläsningar och 
paneldebatt
Den första föreläsaren var 
Lydia Crafoord som pratade 
om 3D-printad timbalkost. 
Därefter tog Lovisa Verner 
vid och berättade om sitt 
arbete som hjälpmedelskon-
sulent. Under dagen före-

LOGOPEDSTUDENTPRISET
Evindar Akdogan, som studerar i Uppsala, tilldelades 2020 

års logopedstudentpris i samband med logopedstudentda-

garna som i år skedde digitalt. Ur motiveringen : “Han kallas 

bland efterkommande årgångar för logopedernas ängel. 

(---) En sann hjälte, förebild och drivkraft inom logopedins 

roliga värld." 

läste även Ingrid Hedström 
om hörselnedsättningar, 
hjälpmedel och habilitering 
samt Kerstin Wiström från 
Logopedförbundet, som 
pratade om arbetsmarknad 
och fackliga frågor.

Under dagen hölls också 
två diskussion- och frå-
gepaneler under ledning 
av Amanda Smeds med 
medverkan av bland annat 
representanter från Afasi-
förbundet och Mun-halscan-
cerförbundet. 

Logopedstudentpriset till-
delades Evindar Aktogan, 
som studerar i Uppsala. För 
pausunderhållningen stod 
eldslukerskan Elegy Ellem 
och buktalaren / magikern 
John Houdi. LOGODAR  
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Ny Sloss-styrelse
Sloss höll sitt årsmöte där 
en ny styrelse för verksam-
hetsåret 2020 / 21 valdes. 
Amanda Smeds från Umeå 
valdes om till SRAT / Logo-
pedförbundsrepresentant 
och Alva Söderbäck, Lund 
valdes om till ordförande.  
Övriga ledamöter till styrel-
sen blev Isabelle Goréus från 
Lund, Agnes Hammarström 
Parszyk, Stockholm och Lil-
lian Fung, Göteborg. 

Nästa års Logopedstu-
dentdagar går av stapeln i 
Lund. 

Alva Söderbäck
Ordförande  Sloss -  
Svenska Logopedförbundets 
Studentsektion
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Lovisa Verner, logoped och hjälpmedelskonsulent, föreläser vid 
den digitala talarstolen.

Sloss avgående styrelse från 
vänster Alva Söderbäck,  
Wilma Ahlberg, Isabell 
Hammarlund, Jessika Rior, 
Amanda Smeds och Nicole 
Carlvret.
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Posttidning B

ANNONS

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. 

Obs! Den svenska IDDSI-terminologin är för närvarande under revision, men planeras 
att vara klar i början av 2021.

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.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

www.nestlehealthscience.se

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

Det kristallklara 
valet vid dysfagi

ThickenUp® Clear hjälper dig anpassa kosten enligt IDDSI*

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

ThickenUp® Clear** är ett amylasresistent förtjocknings-
medel som ändrar konsistensen av mat och dryck utan 
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DOSERING ENLIGT
IDDSI* 

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

NIVÅ 4

DOSERING ENLIGT 
FÖRPACKNING

FLYTANDE

TJOCKFLYTANDE

GELÉ

ANTAL SKOPOR
PER 200 ml

x2

x1

x4

x6

* 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.

2010_TUC_IDDSL_annons_178x221+5_SV.indd   1 2020-11-05   10:32


