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No Man is an Island

N

i vet uttrycket ”No man is an island”? Jag googlade det. Det är ett citat från John
Donne, en engelsk präst och poet som verkade under tidigt 1600-tal. ”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlan-

det, en del av det hela.” Citatet tilltalar såklart en sådan som jag, vars tilltro till kollektivet
är djupt rotat i själen. Vi är starkast tillsammans. Aldrig blir det så tydligt som när man
sitter i en styrelse. Svenska Logopedförbundets styrelse utgörs av 13 individer inklusive
vår studentrepresentant. Alla utom jag är oavlönade. De är logopeder med heltidsanställ-

TRYCK:
Linderoths tryckeri

ningar, med egna företag, med avhandlingar att skriva, med kurser att hålla, med tentor
att klara. De har familjer, barn som ska skjutsas, djur som ska rastas, mormödrar som ska
handlas till, hem som ska skötas. Precis som alla andra så har de fullt upp, med andra ord.
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Och de har trots detta valt att lägga en stor del av sin fritid på den här styrelsen. De sitter
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i möten, de skriver debattartiklar, de kontaktar nämnder och beslutsfattare, de sköter
hemsidor och sociala medier, de deltar i referensgrupper, de svarar på remisser. Och
de planerar, strukturerar, funderar och

"De har inte fler timmar på
dygnet, deras ork tar slut

bryr sig. Det är inte självklart. De har inte
fler timmar på dygnet, deras ork tar slut
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alla, så de petar in styrel-

Tack vare deras engagemang fortsätter

searbetet där det går. Och

in styrelsearbetet där det går. Och det går.
vårt förbund att utvecklas och det får

det går. Tack vare deras

aldrig tas för givet.

engagemang fortsätter vårt

Detsamma gäller alla som engagerar sig
lokalt. Antalet lokalföreningar växer och
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nu? Finns det ingen? Vill du ha hjälp med att starta en? Hör av dig!

WEBBANNONSER:
(3 veckor för produktannonser,
platsannonser till sista ansökningsdag)
Logopedforum: Sidobanner, 220x600
pixlar 4 000:Logopedforbundet.se: Sidfotsbanner,
980x75 pixlar 3000:ANNONSER SÄNDES TILL:
Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se
Prenumerationspris:

250:-/år

Utanför Sverige: 		

300:-/år

Kerstin Wiström
Ordförande i Svenska
Logopedförbundets styrelse
kerstin.wistrom@logopedforbundet.se
FOTO: MARIA OLSSON

Nytt på gång

Å

rets första Logopeden innehåller
två uppslag med inspiration inför
den europeiska logopedidagen 6

mars. Den rådande pandemin innebär att
vi kanske inte kan uppmärksamma dagen

8
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som vi brukar, men arbetsgruppen har
sett till att det finns digitalt material att
dela vidare, vilket passar extra bra med
tanke på att årets tema är e-hälsa.
Logopedförbundets lokalföreningar fortsätter att samverka, sinsemellan och med
förbundsstyrelsen, för att opinionsbilda
på alla nivåer för fler logopeder närmare
patienterna. I Region Stockholm innebär
dock nedläggningarna av tre nystartade
mottagningar att logopederna riskerar
att komma längre bort från patienterna.
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INNEHÅLL

Läs mer om bakgrunden och konsekvenserna av nedläggningarna.
Vi bjuder också på nyheter från den
akademiska världen med hela tre nya
avhandlingar av logopeder – samtliga
från Uppsala universitet men ingen inom
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ämnet logopedi. Du får tips om hur du
gör för att ta en master eller doktorera
och vi har glädjen att välkomna en ny
vetenskaplig redaktör i form av Joakim
Körner Gustafsson.

4

Femårig utbildning

15

Programansvariga för logopedprogrammen och ämnesföreträdare i logopedi skriver i frågan
om femårig logopedutbildning.

6

Kunskapsbaserad vård

18

En regeringsutredning slår fast att
det finns ojämlika förutsättningar
i vården för att tillämpa vetenskap
och beprövad erfarenhet.

8

Logopedidagen 6 mars
På temat e-hälsa får du inspiration inför 6 mars. I vilken utsträckning använder logopeder
digitala lösningar?

12

Master eller doktorand

du att mötas av många nyheter. Efter

Nya avhandlingar

skatta det nya formatet. På återseende i

Anna Fäldt, Helena Wandin och
Linnéa Öberg är våra nyaste
disputerade logopeder. Läs om
deras avhandlingar.

22

I sommarnumret av Logopeden kommer

Funderar du på vad som krävs
för att ta en master eller att bli
doktorand? Här får du lite information och inspiration.

många år med ett liknande utseende har
det blivit dags för en rejäl uppfräschning
av tidningen. Vi hoppas att ni ska uppbörjan av juni!

Bokrecensioner
En antologi om språklig sårbarhet i skolan, en bok om språkstörning och en barnbok recenseras i
slutet av tidningen.

Nedläggning
Tre relativt nystartade logopedmottagningar i Stockholm läggs
ner trots att lokalföreningen uttryckt sin oro för konsekvenserna.
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Frågan om femårigt
logopedprogram
Sedan 2013 har företrädare för de sex
olika lärosäten där logopedprogram
ges undersökt möjligheterna att förlänga logopedutbildningen till ett femårigt program. Arbetsgruppen har
inhämtat information från bland annat
studenter och logopedchefer och har
även haft kontakt med Svenska Logopedförbundet under arbetsprocessen.
Det främsta skälet till en förlängning
är att skapa utrymme för en högkvalitativ utbildning, som är i linje med den
stora kunskaps- och forskningsutvecklingen inom logopedi under de senaste
åren samt den breddning av yrkesfältet
som har skett. Därmed skulle samhällets behov av logopedisk kompetens
bättre kunna tillgodoses. En hearing i
frågan hölls i mars 2019 i Stockholm,
där representanter från berörda lärosäten deltog, liksom Logopedförbundets dåvarande ordförande Ulrika

Guldstrand och representanter från
Svenska Logopedförbundets studentsektion ( Sloss ) och Saco Studentråd
samt avnämarrepresentanter ( arbetsgivare och patientföreningar ). Guldstrand förklarade vid hearingen att
förbundet, i enlighet med sitt remis�svar 2016, inte stödjer ett förslag om
femårig utbildning. Logopedförbundet och Sloss återkopplade dock efter
hearingen en vilja att delta i fortsatta
diskussioner. Frågan har sedan varit
vilande. Vid det nationella utbildningsmötet i logopedi i oktober 2020
klargjorde emellertid Logopedförbundets nuvarande ordförande Kerstin
Wiström att förbundet inte ser skäl att
ändra sin uppfattning i frågan. Mötet
konstaterade då att ett förslag om femårigt logopedprogram som inte stöds
av professionsförbundet knappast
kommer att bifallas av utbildningsde-

Femårig utbildning,
förbundets kommentar
Kerstin Wiström, ordförande Svenska Logopedförbundet:
- Svenska logopedförbundets styrelse var glada över möjligheten
att ge feedback på det förslag som presenterades 2016. Varken
förslaget eller våra motargument har förändrats sedan dess.
Sverige är tyvärr ett av de länder i Europa där akademisk utbildning lönar sig minst ekonomiskt. Detta gäller i ännu högre grad
för kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor och redan idag
är det inte ekonomiskt lönsamt att gå logopedutbildningen. Att
förlänga utbildningen ger inte per automatik högre ingångslön
eller bättre löneutveckling. De största möjligheterna för förbättrad löneutveckling är en vidgad arbetsmarknad för logopeder.
Vi tror heller inte att en längre utbildning skulle leda till ökat söktryck till utbildningarna. Vårt remissvar finns tillgängligt på www.
logopedforbundet.se under ”Styrelsen” om man vill ta del av vårt
resonemang i sin helhet.
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partementet och beslöt därför att inte
arbeta vidare med frågan. Vi beklagar
att förslaget inte har vunnit tillräckligt
stöd. Vi tror att behovet att förlänga
utbildningen kvarstår.

Programansvariga för logopedprogrammen och
ämnesföreträdare i logopedi
Göteborgs universitet:
Tove Lagerberg, Lena Hartelius
Karolinska institutet:
Per Östberg, Anette Lohmander
Linköpings universitet:
Inger Lundeborg Hammarström,
Christina Samuelsson
Lunds universitet:
Kristina Hansson
Umeå universitet:
Karin Brunnegård, Fredrik Karlsson
Uppsala universitet:
Monica Blom Johansson

4?5

Ansvariga på logopedprogrammen anser att utbildningen
bör förlängas, Svenska Logopedförbundet håller inte med.

aktuellt
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Vid det senaste samverkansmötet för landets fackliga lokalföreningar fokuserade man på god och nära vård. Flera ämnen berörde
behovet av logopeder inom äldreomsorgen.

Lokalfacklig samverkan för en
god och nära logopedi
Nytt sedan i höstas är att
lokalföreningarnas ordförande och vice ordförande
träffas under Ordförandeforum ungefär tre gånger per
termin för samverkan och
erfarenhetsutbyte sinsemellan och med förbundsstyrelsen. Vid det senaste mötet
i januari fokuserade man på
god och nära vård.
God och nära logopedi
Centralt arbetar Svenska Logopedförbundet framför allt med frågor som
relaterar till omställningen till en god
och nära vård. Arbete pågår också för
att göra logopeder till lagstadgad profession inom elevhälsan. Logopeder
kan göra stor skillnad i alla delar av
vårdkedjan för en bättre vård närmare
medborgarna, vilket vi som kår tillsammans måste påminna om på olika
nivåer. Där kan förbundsstyrelsen

arbeta strategiskt på en övergripande
nivå medan lokalföreningarna har
möjlighet att rikta in sitt påverkansarbete efter förutsättningarna i respektive region.
Bland de lokala förslagen från mötesdeltagarna som anknyter till god och
nära vård och till logopeder i äldreomsorg finns införandet av digitala
ronder på särskilda boenden, eventuellt i projektform initialt med hjälp
av särskilda patientsäkerhetsmedel.
Liknande upplägg har tidigare resulterat i en logopedtjänst inom barn- och
ungdomspsykiatri i Västernorrland. I
Region Jämtland-Härjedalen har medborgarförslag lett till utökning av logopedtjänster och man föreslår andra att
prova.

Samverka vad gäller såväl
insatser som opinionsbildning

Svensk sjuksköterskeförening. Hon
anser bland annat att teambaserade
insatser bör finnas på särskilda boenden och att kvalitetsregister har för
stort medicinskt fokus, fler professioner behöver komma in i arbetet med
kvalitetsregister. Svenska Logopedförbundet planerar fortsatt samverkan
med Svensk sjuksköterskeförening
på central nivå och lokalföreningen i
Region Örebro planerar även att skriva
lokala debattartiklar tillsammans med
andra fack- och professionsförbund.

Malin Påhls Hansson
Pia Sjölund
Förbundets remissvar gällande utredningen om
God och nära vård finns att läsa på logopedforbundet.se. Sammanfattning av utredningens
huvudbetänkande samt av Logopedförbundets
remissvar finns på logopeden.se.

Ordförandeforum gästades av Åsa
Andersson, strategisk rådgivare på
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Nationellt system för kuns
I somras kom betänkandet
från regeringsutredningen
om ett nationellt system
för kunskapsbaserad vård.
Svenska Logopedförbundet
fanns bland remissinstanserna.
Sedan 2015 finns Rådet för styrning
med kunskap, som behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att
rätt kunskap når fram till huvudmän
samt professioner inom såväl hälsooch sjukvård som socialtjänst. Rådet
består av representanter för nio myndigheter, bland annat Socialstyrelsen,
E-hälsomyndigheten och Inspektionen
för vård och omsorg.

arna för att bästa möjliga kunskap
ska användas i hälso- och sjukvården.
Utredningens slutbetänkande Ett
nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård – ett system,
många möjligheter ( SOU 2020 : 36 ) definierar kunskapsstyrning som alla aktiviteter som behövs på alla nivåer för att
varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap.

Stärkt samordning och
patientfokus

Bland de övergripande rekommendationerna finns att berörda myndigheter
ska samarbeta mer strukturerat och att
förutsättningarna för att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner
stärks genom fortsatt utveckling av det
Nationella programområden
statliga stödet. Man föreslår en överDet finns 26 nationella programom- enskommelse mellan stat, regioner och
råden ( NPO ) som leder kunskaps- kommuner för att ge ett nationellt sammanhållet
styrningen
långinom respektive
"Alla professioner inom system
siktiga förområden. Exemutsättningar
pel på NPO är
hälso- och sjukvården
att utveckR eh abi l it er i n g,
bör ha förutsättningar
las. Enligt
habilitering och
utredningen
f ör s ä k r i n g sme för att arbeta evidensö v s
dicin, Barn och
baserat och ha tillgång bdete h också
ungdomars hälsa,
ett
större
samt Cancersjuktill bästa möjliga kunfokus
på
domar. Ett NPO
skap inom sitt område."
SOU 2020:36, S. 328
p at ie nt e n s
består av experupplevelse.
ter med bred
Grunden i
kompetens inom
området. Enligt vad Logopeden erfar är en gemensam målbild bör vara det som
det framför allt läkarprofessionen som patienten värdesätter.
är representerad i NPO.

Regeringsutredning
Regeringen tillsatte 2018 en utredning
om genomförandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård utifrån att man såg ett
behov av att förbättra förutsättning-

6
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Förutsättningar saknas

Det borde vara en självklarhet att alla
professioner inom hälso- och sjukvården ges förutsättningar att arbeta
evidensbaserat, men utredningen konstaterar att vårdens professioner inte
alltid har praktiska förutsättningar

att tillämpa vetenskap och beprövad
erfarenhet. Tillgången till vårdprogram och kunskapsunderlag är ojämlik. Vid större sjukhus har man ofta
god tillgång till prenumerationer och
databaser, medan det finns brister på
mindre sjukhus, i primärvård och hos
privata utförare. I kommuner beskrivs
kunskapsunderlag som närmast obefintliga. Vidare betonas vikten av ett
interprofessionellt perspektiv och att
alla olika professionsgrupper har möjlighet till vidareutbildning och fortbildning.

Obligatorisk MAR?
Utredningen menar att regeringen
bör utreda frågan om en obligatorisk
skyldighet för kommunerna att ha
funktionen medicinskt ansvarig för
rehabilitering ( MAR ) på motsvarande
sätt som kommunerna är skyldiga att
ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska ( MAS ).

Vad tycker Svenska
Logopedförbundet?
Svenska Logopedförbundet fick möjlighet att besvara utredningens remiss
och ser positivt på förslagen om att
stärka kunskapsstyrning och uppföljning men poängterar att samtliga
professioner inom hälso- och sjukvård
behöver finnas med i exempelvis de
nationella programområdena.
Läs mer om utredningen på logopeden.se. Förbundets remissvar finns att ta del av i sin helhet på
logopedforbundet.se

Signe Tonér

aktuellt

skapsstyrning

Rättelse
I Logopeden nr 4 rapporterade vi
logopedstatistik per region. Det är
logopeder inom hälso- och sjukvård i offentlig och privat regi och
inget annat som anges i artikeln. På
logopeden.se finns nu dels en tabell
över logopeder i hälso- och sjukvård,
dels en tabell över alla sysselsatta
logopeder i varje region, omräknat till
logopeder per 100 000 invånare.

Vårdprogram ADHD
Svenska Logopedförbundet har
lämnat sitt remissvar vad gäller det
föreslagna nationella vård- och insatsprogrammet för ADHD. Förbundet föreslår bland annat kompletteringar vad gäller samförekomsten
av ADHD och språkstörning och
önskar att logopeder bör få en mer
framträdande roll i beskrivningen
av kompletterande utredningar. Läs
hela remissvaret på logopedforbundet.se.

Fler logopeder i Växjö
I början av januari publicerades
en debattartikel i Smålandsposten,
där Logopedförbundets ordförande
Kerstin Wiström tillsammans med
Kronobergs lokalföreningsordförande Catarina Ragnar trycker på
behovet av logopeder i äldreomsorg
och LSS-verksamhet. Man uppmanar
Växjö kommun att anställa logopeder. Debattinlägget föranleddes av
planerade satsningar på omsorgen
i Växjö kommun – en satsning som
dessvärre i nuläget inte omfattar
logopeder.

Nedläggningar
Logopedförbundets Stockholmsavdelning skickade i november in
en skrivelse till Regions Stockholms
FOTO: PIXABAY

I mitten av förra året kom betänkandet från en regeringsutredning om kunskapsbaserad vård som bland annat betonar vikten av fortbildning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltning med
anledning av nedläggning av tre logopedmottagningar som riskerar att
drabba både patienter och logopeder. Läs mer på sidan 12.
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Digitalt verktyg stöttar
föräldrar till barn med
språkstörning

L

ogopederna Malin
Kroon och Tina
Landgren vid Skaraborgs sjukhus har
tagit fram ett digitalt föräldrastöd som via 1177
erbjuds föräldrar till förskolebarn med språkstörning.
Bättre förutsättningar för
hemträning
Barnlogopederna vid Skaraborgs sjukhus ger begränsat med direkt behandling. Istället följer man upp barn med
språkstörning ungefär var tredje
månad och ger förslag och material för
hemträning. Man såg dock sparsamt
med resultat och behövde hitta en lösning för hur man får det att hända mer
på hemmaplan, mellan besöken hos
logopeden.
I det digitala verktyget finns bland
annat informationsfilmer översatta
till olika språk, träningsdagbok och
behandlingsmaterial.
– Material som vi annars skulle
skriva ut och ge föräldrarna i handen
finns nu istället tillgängligt via verktyget, berättar Tina Landgren som
förklarar att logopeden har möjlighet
att successivt låsa upp de material som
man bedömer att varje patient behöver.
I samband med införandet av det
nya digitala verktyget, som vårdnadshavarna kommer åt via 1177, har man
också infört en ny rutin, som innebär
att alla föräldrar kommer på ett föräld-
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rautbildningstillfälle innan nybesöket.
Familjerna har lika tät logopedkontakt
som tidigare och programmet fungerar
som stöd mellan besöken.
– Det digitala verktyget gör också
att det är lättare för föräldrar att få
kontakt med logopeden. Via en meddelandefunktion kan de ställa frågor, till
exempel om hur ett material är tänkt
att användas, säger Malin Kroon.

Innovationsfrämjande klimat
Projektet med att ta fram det digitala

verktyget har fått ekonomiska medel
och coachning från Innovationsfonden
i Västra Götalandsregionen.
– Jag, verksamhetsutvecklaren och
enhetschefen har också gått en utbildning i tjänstedesign och via kontakter
på högskolan i Skövde har vi fått lära
oss mer om spelifiering. Tankarna
därifrån har vi både lagt in i programmet och i den inledande föräldrautbildningen, berättar Malin.
Det är inte första gången en digital
innovation kommer från logopedverk-
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Logopederna Malin Kroon och Tina Landgren vid Skaraborgs sjukhus har tagit fram ett
digitalt föräldrastöd som via 1177 erbjuds föräldrar till förskolebarn med språkstörning.

e-hälsa
samheten på Skaraborgs sjukhus. Vad
är hemligheten bakom uppfinningsrikedomen?
Malin och Tina är överens om att tidigare och nuvarande chef har haft en
viktig roll när det gäller att uppmuntra
och ge utrymme för utvecklingsarbete,
vilket nu ses som självklara delar av
arbetet på kliniken.
– Det finns en nyfikenhet inom vår
verksamhet när det gäller att testa nya
saker och vi blir också tillfrågade att
delta i olika pilotprojekt, säger Tina
Landgren.
Malin och Tina betonar att det har
behövts både tid, kunskap och pengar
för att ta fram verktyget.
– Vi har fått sätta av hela dagar för att
jobba med innovation, inte bara några
timmar här och där, säger Malin.

Utvärdering under våren
Hittills har drygt 100 patienter börjat använda det digitala verktyget.
Malin och Tina leder uppstartsarbetet och sköter administrationen runt
omkring. Pandemin har satt lite käppar i hjulen vad gäller att implementera
den nya rutinen fullt ut, men planen är
att fortsätta utvärdera det nya arbetssättet under våren, både vad gäller den

inledande föräldrautbildningen och
den digitala delen på 1177, inklusive
föräldrarnas upplevelse av att använda
verktyget.

Möjlighet till nationell spridning via 1177
Tanken har hela tiden varit att möjliggöra spridning av verktyget. Därför har
man försökt hålla materialen neutrala
och inte kopplade till Skaraborgs specifika förutsättningar och rutiner. Själva
programmet går inte att ändra men i
1177 finns en del delar som är redigerbara vilket möjliggör lokal anpassning.
Tina och Malin som står för innehållet
i programmet kan gå in och korrigera
eller göra smärre ändringar en gång
per kvartal.
– När verktyget sprids vidare vill vi
gärna ge en introduktionsutbildning.
Programmet är omfattande och det
skulle kännas bra att kunna förklara
syftet och hur det är tänkt att användas, säger Malin.

Utmaningar
Malin och Tina hade idéer som inte
gick att genomföra på grund av hur
1177 fungerar och även om innehållet i
det digitala stödet finns tillgängligt på

flera språk, så är ju själva plattformen
på svenska.
– Dessutom har vi en utmaning när
det gäller hur alla familjer ska kunna
mötas i den inledande föräldraträffen. Om man skulle kunna hitta en lösning för hur man kan ha flera tolkar
som helst kan simultantolka skulle det
kunna tillämpas i all gruppverksamhet
inte bara inom logopedi, säger Tina.

Visioner
Tina och Malin upplever att ju mer man
jobbar med olika projekt, desto mer
potential ser man i digitala lösningar,
för i stort sett alla patientgrupper. De
tror att mycket material i verktyget
skulle kunna användas även för skolbarn och ser potential i att vidareutveckla informationen i det digitala
stödet även för den målgruppen. De ser
även att stamning skulle kunna ha en
egen plattform.
– Vi tror också att anamnes- och
skattningsformulär skulle kunna göras
i digitalt format, det skulle underlätta
särskilt mycket nu när så många av
våra möten sker digitalt, säger Malin.

Signe Tonér

Europeiska logopedidagen 6 mars
TEMA: E-HÄLSA
Som tidigare kommer europeiska logopedidagen att uppmärk-

Håll koll på Logopedförbundets Facebook i början av mars! Lo-

sammas den 6 mars. Det Europeiska samarbetsorganet CPLOL*

gopeder från olika områden kommer där att dela med sig av sin

som samlar logopeder i 30 länder har i år slagit fast det högst aktu-

kunskap till allmänheten. På nästa sida finns en av de postrar som

ella temat "Telepractice", vilket vi på svenska har valt att översätta

tagits fram för detta ändamål.

till e-hälsa.
Det finns flera definitioner på vad e-hälsa är, Socialstyrelsen definierar begreppet så här: "Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och
utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa." Enligt
regeringens och Socialdepartementets vision om E-hälsa ska Sverige vara världsledande inom e-hälsa år 2025. Vi anser att logopeder har mycket att bidra med på e-hälsoområdet inom till exempel
kommunikation, verksamhet och tillgänglighet.

Arbetsgruppen inför 6 mars
Anna Fandén, Remeo, Stockholm
Veronica Lindberg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Madeleine Holmqvist, Gävle sjukhus
Emma Schött, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken,
Stockholm
*Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union
Européenne
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e-hälsa
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Så jobbar vi digitalt

- innan och under pandemin
Emelia Fjällström

Ida Bergh

Julia Eldblom

Stina Lindkvist

Logoped i autismteam på
Barn -och ungdomshabiliteringen samt på BUP i
Region Jämtland-Härjedalen:

Hjälpmedelskonsulent i
Region Dalarna:
– Vi använde digitala lösningar

Logoped på barn- och ungdomshabilitering i Västra
Götalandsregionen:

Logoped i Dysfagiteamet
inom Habilitering och Hälsa
i region Stockholm:

ganska liten utsträckning men

– Vi använde i stort sett inga di-

– Även före pandemin använde

– Vi hade börjat använda digitala

hade som målsättning inför

gitala lösningar före pandemin.

vi oss av digitala lösningar, men

lösningar innan pandemin på

2020 att komma igång med di-

Vi hade en webbaserad autis-

inte alls i samma omfattning

grund av de stora avstånden

gitala utprovningar, bland annat

mutbildning med uppföljning

som vi gör nu. Via regionens

i regionen men inte i så stor

eftersom vi har långa avstånd.

på plats och så hade vi regionala

tjänst för digitala besök träffade

omfattning. Vi hade vissa

Det blev ju mer aktuellt än vad

yrkesträffar och utbildningsda-

vi framförallt barn med ätsvå-

möten med skola/förskola och

vi hade kunnat förutspå. Vi har

gar på distans. Idag har vi en hel

righeter och deras föräldrar i ett

vårdnadshavare på distans. Nu

tillgång till flera olika digitala

del besök via videolänk, framför

skede där syftet var att föräld-

använder vi digitala lösningar

system, två är godkända för pa-

allt föräldrasamtal. Jag har

rarna skulle få stöd i att överföra

i alla möten där det är möj-

tientkontakt och vi har nu haft

provat att ha barnbesök digitalt

behandlingsstrategierna som

ligt, framför allt möten med

ett mindre antal utprovningar

men det är inte helt lätt efter-

de lärt sig till hemmet. I dags-

patientens nätverk men vi har

som varit helt eller delvis digi-

som jag jobbar med små barn

läget har vi majoriteten av våra

provat att handleda föräldrar

tala. Överlag har det fungerat

med autism. Vi har även flera

möten digitalt: nybesök, rådgiv-

och förskolepersonal på länk när

ganska bra och det finns en för-

föräldrautbildningar i digitalt

ning, föreläsningar/workshops

även barnet är med. Vi har också

ståelse hos alla parter för even-

format. I vår kommer våra första

till nätverk och i stor omfattning

haft utbildningar om autism via

tuellt tekniskt strul. Vi har också

omgångar med tolk att komma

även behandling till barn med

länk och livestream.

genomfört en digital temadag

igång. Vi har även börjat boka

ätsvårigheter.

som livesändes via Youtube och

telefonbesök för vissa besök

en nationell kongress för hjälp-

som tidigare skett på plats, med

medelskonsulenter.

trepartssamtal vid tolkbehov.
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Nedläggning av
Stockholmsmottagningar
Under hösten beslutade
Stockholms läns sjukvårdsområde att avveckla tre
nystartade logopedmottagningar med hänvisning till att
man inte kan driva verksamheter med ekonomi i balans
såsom ersättningssystemet
ser ut i Vårdval Logopedi.
Speciallösning för att trygga
logopedtillgång
Under våren och hösten 2019 öppnades tre nya logopedmottagningar i
regionens egen regi, närmare bestämt
mottagningar i Farsta, Rinkeby och
Vällingby. Det var Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ( HSF ) i Region
Stockholm som gjorde en särskild
beställning till Stockholms läns sjukvårdsområde ( SLSO ). Det är möjligt
genom så kallade direktavtal som
endast kan ingås med Region Stockholms egenägda vårdgivare och inte
med privata vårdgivare eller med bolagiserade sjukhus som exempelvis Danderyds sjukhus AB. För att vara exakt
så är det i detta fall fråga om en intern
överenskommelse snarare än ett avtal
mellan två parter eftersom HSF och
SLSO är samma juridiska person.

Risk för minskat utbud av
logopedi
Anledningen till att Region Stockholm
var mån om att nya mottagningar skulle
starta var att Logopedbyrån Dynamica
vid denna tidpunkt hade omfattande
ekonomiska problem och hade ansökt
om att upphöra med verksamhet vid
fyra av sina mottagningar ( för turerna

12
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kring Logopedbyrån Dynamica, se kartan. Detta får anses vara en ganska
bland annat Logopeden nr 4 2018 och exceptionell åtgärd i ett system som
stenhårt har betonr 3 2019 ). Man
nat fri konkurrens
ville därmed täcka
"...Inom vissa paoch fri etablering
upp för det minsoch kan tolkas som
kade
vårdutbutientgrupper har
att HSF har förstått
det. HSF ersatte
man till och med
att vårdvalssystemet
uppstartskostnaväntetider. Dessa
har brister – faktum
derna för de nya
mottagninga rna
väntetider kan nu är att HSF redan konstaterade 2017 i en
i SLSO:s regi och
väntas öka drasrapport av samtliga
var beredd att
tiskt.”
vårdvals effekter att
inleda dialog med
LOGOPEDFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
möjligheten att styra
SLSO om öpputbud och geografisk
nande av ytterligare logopedmottagningar utöver de placering är liten eftersom etableringstre i Farsta, Rinkeby och Vällingby, frihet råder.
beroende på vad som skulle hända med
Bristande konsekvensanalys
Dynamica.
Logopedförbundet Stockholms län
Problem med
menar att avvecklingen av de tre motvårdvalssystemet
tagningarna får allvarliga konsekvenBåde för befintliga verksamheter och ser både för patienter och anställda. De
för potentiella nya verksamheter är anser också att det finns oklarheter i
det ganska höga krav som ställs för själva beslutsfattandet och poängterar
att få en ny mottagning godkänd inom att de områden som påverkas av nedVårdval Logopedi ( se vardgivargui- läggningarna kan anses vara områden
den.se ). Det tillsammans med de låga med socioekonomiskt utsatta grupper
ersättningsnivåerna gör att det inte vilket borde vara en varningsflagga för
blir speciellt attraktivt att etablera nya HSF. Allt detta påtalades av lokalförlogopedmottagningar – särskilt inte i eningen i en skrivelse till HSF i slutet
mer socioekonomiskt utsatta områden av november, då det stod klart att HSF
där besöken ofta kräver mer och fler inte tänkte förlänga den överenskommelse man haft med SLSO angående
patienter uteblir.
HSF valde att frångå vårdvalssyste- logopedmottagningarna i Farsta, Rinmet och verkar alltså inte ha litat på att keby och Vällingby.
De enheter som nu avvecklas har full
marknadsekonomiska principer skulle
lösa det eventuella problemet med beläggning och stort remissinflöde.
minskad logopedtillgång, alltså att nya Inom vissa patientgrupper har man till
verksamheter skulle etableras i områ- och med väntetider. Dessa väntetider
den med ”vita fläckar” på logopedi- kan nu väntas öka drastiskt.

aktuellt
För låg ersättning
Hade ersättningsnivåerna varit rimliga
hade SLSO troligen valt att söka fortsatt auktorisation inom vårdvalet och
lokalföreningen har ett flertal gånger
påtalat de allvarliga konsekvenserna
av de låga ersättningarna inom Vårdval
Logopedi, bland annat i form av negativ
påverkan på arbetsmiljön bland logopeder i vårdvalet jämfört med andra
arbetsplatser för logopeder.

Beställarorganisation utan
arbetsgivaransvar
HSF konstaterar i sitt svar till lokal-

föreningen i Stockholm att de tidsbegränsade avtalen för mottagningarna i
Farsta, Rinkeby och Vällingby behöver
omvandlas till sedvanliga vårdvalsavtal enligt lagen om valfrihet (LOV).
– De tillfälliga avtalen ingicks för att
täcka upp ett potentiellt behov som
kunde uppstå. Anledningen till att
dessa vårdavtal var tidsbegränsade
var just att de skulle gälla under en viss
tid, i väntan på den självbalanserande
marknadsmekanismen i konstruktionen vårdval, säger Cecilia Matzon från
HSF.
HSF säger sig vara medveten om
de pressade ekonomiska förutsätt-

ningarna men bedömer att förutsättningarna för ersättningshöjningar
är ytterst begränsade. I svaret betonas också att förvaltningen endast är
beställare av vård. Alla frågor kring
personal och rekrytering hänvisas till
SLSO.

Kommentar från SLSO
På de tre mottagningarna arbetar 16
logopeder varav många nyanställdes
när mottagningarna skulle öppnas.
Ingen information gavs i platsannons,
anställningskontrakt eller intervju att
SLSO:s särskilda avtal med HSF var
tidsbegränsat.
– Vi hoppades att avtalen skulle förlängas eller att förutsättningarna inom
Vårdval Logopedi skulle förändras
under avtalstiden. Det är jättetråkigt
att det blivit så här eftersom vi ser att
behoven finns i de här områdena, säger
Maria Hjalmarsson, närsjukvårdschef
på SLSO.
Ett argument för att inte ansöka om
auktorisation inom vårdvalet för de nya
mottagningarna är bristande lönsamhet, men problem att få ekonomin att
gå ihop är inget unikt för Farsta, Rinkeby och Vällingby. Maria Hjalmarsson
menar att det finns stora problem med
ersättningssystemets utformning.
– Vi går med förlust på alla våra mottagningar. För att få ansöka om nya
auktorisationer behöver man kunna
visa att det finns potential till lönsamhet och när det gäller de aktuella mottagningarna vet vi redan att så inte är
fallet. Även om vi skulle vilja omvandla
till vårdvalsverksamheter skulle vi
inte få det godkänt av SLSO : s nämnd,
förklarar Maria Hjalmarsson.
Signe Tonér

FOTO: PIXABAY

Tre nyöppnade logopedmottagningar i Stockholm kommer att avvecklas efter beslut
från SLSO. Logopedförbundet Stockholm är oroliga för vilka konsekvenser det kan få.
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Ny
specialist
Specialistrådet har tilldelat Kajsa Söderhielm,
logoped och vårdutvecklare på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, tillika vice ordförande i Logopedförbundet, specialistbevis inom huvudområdet
språk med inriktningen förvärvad hjärnskada hos vuxna.

Kajsa Söderhielm
Specialist inom huvudområde språk
med inriktning förvärvad hjärnskada
hos vuxna

1.

Varför valde du att ansöka om specialistbevis ?
Det kändes som självklart steg efter att ha varit yrkesverksam
sedan 2002, ett tillfälle att sammanfatta och reflektera över
alla mina erfarenheter genom åren. Specialiseringen ser jag
som en del i arbetet med att säkerställa att vi är en yrkeskår
med en kultur av kontinuerligt lärande.

2.

Hur såg din väg till specialisering ut ?
Svenska Logopedförbundets specialistordning kom till när
jag redan varit yrkesverksam i drygt 10 år och då hade jag
egentligen uppfyllt alla krav utom masterexamen. Möjligheten att bli specialist gav mig en knuff att komma igång med
masterstudierna. En rekommendation till yngre kollegor är
att noggrant spara all dokumentation på vägen mot specialiseringen. Jag hade papper på det mesta, men exempelvis
saknade jag intyg på alla tillfällen då jag föreläst på utbildningar och kurser, så det blev en del jagande i slutändan.

3.
FOTO: PRIVAT

Vad innebär specialistbeviset för dig konkret, exempelvis i
form av ökat ansvar eller förändrade arbetsuppgifter ?
Just nu innebär det inte mer än den löneförhöjning jag fick
efter masterexamen. Jag hade redan tidigare en roll som
rehab-/vårdutvecklare där jag har klinikövergripande ansvar
för bland annat implementering av nya metoder.

IDDSI på svenska
Under 2020 har logopederna Sara Dahlström, Ida Henning, Liza
Bergström samt Jenny McGreevy, dietist, översatt International
Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), som nu äntligen
är färdig. Översättningen finns att hämta på www.iddsi.org under
"Translation" och "Swedish". Länk finns även på logopedforbundet.se. Vid funderingar om materialet, kontakta sweden@iddsi.
org. Arbetsgruppen bakom översättningen vill passa på att tacka
samtliga deltagare i expertpanelen för otroligt värdefulla tankar och
idéer avseende förbättringsförslag. Man riktar ett tack till dem som
lämnade feedback under remisstiden.

IDDSI finns nu översatt till svenska.

14
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forskning

Att fortsätta till högre
utbildning som logoped
Att förstå vad som krävs innan du blir antagen för att skriva din
masteruppsats inom logopedi är inte alltid helt enkelt. Vill du kanske ta din master inom ett annat ämne ? Funderar du på om att bli
doktorand är något för dig, men vet inte hur ? Med hjälp av några
kollegor försöker vi guida dig i djungeln för att kunna ta en examen på master- eller forskarnivå.

Master i logopedi
En masterexamen i logopedi behövs
för att kunna ansöka om specialistbevis i logopedi ( om man inte är disputerad eller har pågående forskarstudier )
och det kan ses som ett första steg på
vägen mot forskarutbildning, även om
masterexamen inte är något generellt
krav för att bli antagen som doktorand
– magisterexamen räcker.
Vid lärosätena i Göteborg, Stockholm
( KI ) och Uppsala finns inget regelrätt
masterprogram i logopedi, utan man
ansöker om masterexamen när man

Att ta en master vid
utbildningsorterna
Master i medicinsk vetenskap
- huvudområde logopedi:
Linköping
Lund
Masteruppsats, inget program:
Göteborg
Stockholm (KI)
Uppsala
Masteruppsatsen söks som en särskild
kurs om 30 hp med begränsade platser
Inget masterpgrogram:
Umeå
Jobbar för att starta ett masterprogram

MASTER
uppfyller vissa kurskrav, bland annat
ska man ha läst någon form av metodkurs om minst 7,5 hp på avancerad
nivå. Masteruppsatsen söks som en
särskild kurs om 30 hp och antalet platser är ganska starkt begränsat.
Linköping och Lund erbjuder tvååriga masterprogram i medicinsk vetenskap med huvudområde logopedi. I
Lund ges programmet både på hel- och
halvfart och har få obligatoriska och
flera valbara kurser.
I Umeå har man hittills inte kunnat ta en master i logopedi. Man har
försökt få till ett fakultetsgemensamt
masterprogram men siktar nu på att
starta en egen masterutbildning.

men eller har pågående masterstudier
bland annat barn- och ungdomsvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, folkhälsovetenskap och
specialpedagogik.
Anna Fandén läser just nu masterprogrammet i e-hälsoinformatik på
Linnéuniversitetet. Det krävdes inga
andra förkunskaper utöver logopedutbildningen.
– Utbildningen är en blandning av
e-hälsa, ekonomi och IT. Med tanke
på att Sverige ska vara världsledande
inom e-hälsa år 2025 så bör det finnas
utrymme för tjänster inom olika områden. För mig var detta mer intressant
än att fördjupa mig inom en logopedisk
diagnos, säger Anna.

Master i andra ämnen
För den som vill bredda sin kompetens
finns det också möjlighet att ta en master i något annat ämne som inte är logopedi men där man ändå bedöms som
kvalificerad för att gå kurser på avancerad nivå. Det kan variera mellan
olika lärosäten hur man bedömer logopedutbildningen när man tittar på förkunskapskrav men det finns exempel
på logopeder som har tagit masterexa-

FOTO: PRIVAT

Anna Fandén läser masterprogram i e-hälsoinformatik

Logopeden 1 | 2021

15

Maja Rudling, logoped och för närvarande doktorand i psykologi vid
Uppsala universitet, läste en masterutbildning i kognitionsvetenskap
vid Lunds universitet. Även där var
logopedutbildningen tillräcklig för att
anses kvalificerad.
– Jag kan verkligen rekommendera
den utbildningen. Den var välorganiserad och superintressant, säger Maja.

FOTO: MATILDA FRICK

DOKTORAND

Maja Rudling läste en masterutbildning i kognitionsvetenskap

Hur blir man
doktorand?
Precis som med masterexamen kan man med
logopedutbildningen som
grund söka forskarutbildning inom flera olika
ämnen. Logopeder bedriver eller har bedrivit
forskarstudier inom exempelvis lingvistik, pedagogik, handikappvetenskap
och psykologi.

Forskarutbildning

Forskarutbildning som leder
till doktorsexamen motsvarar fyra år på heltid, som
förutom avhandlingsprojektet också omfattar en
andel kurser eller andra poänggivande
moment. Olika lärosäten och institutioner har olika krav på antal högskole-
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poäng som ska tas inom ramen för den
fyraåriga forskarutbildningen, vanligt
är 30 eller 60 hp.

Doktorandanställning

kr / månad. Det finns inget formellt hinder för högre doktorandlön utan doktorandstegen ska i första hand skydda
doktorander mot alltför låga löner.

Högskoleförordningen föreskriver att Logopeder med
man som forskarstuderande i första doktorandanställning
hand ska anställas som doktorand, vil- Linnéa Öberg är nybliven doktor i lingket innebär större trygghet än andra vistik. Hennes tjänst var finansierad
finansieringsformer. Utlysta dok- med externa forskningsmedel inom ett
torandtjänster, alltså anställningar projekt som hennes handledare sökt.
– Jag
kände
som annonseras
handledaren
öppet på Arbetsredan eftersom
"Det finns många
förmedlingen
hon
undervioch på universitekällor till stress som
sade på logopedtens hemsidor är
programmet
i
doktorand och ens
ofta ganska speUppsala och jag
cifika vad gäller
egna lön ska inte
skrev mitt exjobb
förkunskapskrav
läggas på den bördan" med henne som
och
inriktning
handledare. Efter
eftersom det ofta
logope dex a men
handlar om att en
projektledare söker doktorand till ett jobbade jag i ett par år och sedan fick jag
befintligt projekt. Det kan också röra kännedom om doktorandtjänsten via
sig om så kallade öppna utlysningar ett utskick från Uppsalautbildningen
där man söker doktorander som kan till före detta logopedstudenter. Det
ingå i någon av institutionens befint- sågs som fördelaktigt att ha logopedutbildning eftersom projektet handlade
liga forskarmiljöer.
Institutionstjänstgöring kan ingå i om språkutveckling och språkstördoktorandanställningen på maximalt ning, säger Linnéa.
Linnéas doktorandtjänst innebar
20 % av full arbetstid. Sådan tjänstgöring innebär ofta undervisning eller även institutionstjänstgöring i form av
administrativa uppgifter. Anställ- administration och undervisning.
ningen förlängs då motsvarande
omfattningen på institutionstjänstgö- Icke utlysta
ringen. Om man under hela studieti- doktorandtjänster
den haft full institutionstjänstgöring Man kan också vara antagen som dokblir doktorandtiden alltså fem år istäl- torand med extern arbetsgivare, vilket
let för fyra år. Förlängning av anställ- inte är ovanligt när det gäller vårdproningen får man också om man varit fessionerna. Då har man alltså kvar
sjukskriven, föräldraledig eller haft sin kliniska tjänst och ägnar delar av
sin tid åt avhandlingsprojektet. Det
fackliga uppdrag.
Som statligt anställd doktorand varierar i vilken utsträckning man får
omfattas man av olika kollektivavtal, använda arbetstid för forskarstudier
bland annat har man längre semes- och i vilken mån man behöver söka
ter, ersättning för sjukvårdskostna- externa medel för att finansiera sin
der och föräldrapenningtillägg samt forskningstid.
tjänstepension. Vid de flesta lärosäten
finns också lokala kollektivavtal om Forskarstudier inom ramen
doktorandlöner, ofta benämnda dok- för befintlig tjänst
torandstegar. Ingångslönen ligger ofta Nydisputerade Helena Wandin hade
ett spann mellan 25 000 och 30 000 redan forskning som en del av sitt logo-

forskning
pedjobb på ett nationellt resurscenter. För att bli doktorand kontaktade
Helena sin blivande handledare och
fick hjälp med forskningsplanen som
sedan skickades in till institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala
universitet. Hon har inte behövt söka
medel för att finansiera sin tid men har
sökt externa pengar för sådant som
kostat extra.

Egen finansiering
Forskarstudierna vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa vid Uppsala
universitet för likaledes nydisputerade
Anna Fäldt kom till stånd genom att
hon blev involverad i flera projekt på
sin arbetsplats och uppmuntrades att
sända in en doktorandansökan.
– Jag behövde dock först erhålla
medel innan jag kunde skicka in ansökan, berättar Anna, som under dokto-

randperioden fortsatt att söka medel
och därmed finansiera sina projekt.
Bland annat fick hon 2016 pengar ur
Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond. En liten del av datainsamlingen
skedde inom ramen för det kliniska
arbetet men mestadels har Anna kombinerat forskarstudierna med utvecklingsarbete som varit orelaterat till
avhandlingsarbetet.
– Under åren jag har varit doktorand
har reglerna blivit tydligare vilket
säkerställer doktorandernas trygghet.
Det finns många källor till stress som
doktorand och ens egna lön ska inte
läggas på den bördan, säger Anna Fäldt.

Licentiatexamen –
vad är det?

licentiatexamen som en etapp på vägen
mot doktorsexamen, eller som en kompromiss om man av någon anledning
inte vill eller kan satsa på en fyraårig
forskarutbildning. Även för licentiatexamen krävs en andel poäng och
en andel avhandlingsarbete. Examen
avläggs genom att avhandlingen godkänns av handledaren, ofta får man
hålla ett seminarium där man berättar
om sitt arbete och på vissa lärosäten
anordnas en disputationsliknande ”licputation” med extern opponent.

Signe Tonér
Källor: Sulf, Antagning.se, allmänna studieplaner
för utbildning på forskarnivå från Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet

En licentiatexamen kan beskrivas som
en halv doktorsexamen, där studierna
omfattar två år på heltid. Man kan se

FOTO: PIXABAY

Det finns flera olika sätt att bedriva doktorandstudier på och som logoped kan du söka forskarutbildning inom flera olika områden.
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Avhandlingar från Uppsala
Under en månad i slutet av 2020 var det hela tre logopeder som
lade fram sina avhandlingar vid Uppsala Universitet. Anna Fäldts
forskning avhandlar tidig intervention till barn med kommunikationssvårigheter inom barnhälsovård. Helena Wandins avhandling
fokuserar på effekter av AKK-intevention till personer med Retts
syndrom. Linnéa Öberg har studerat ord och nonord hos arabisksvensktalande barn med och utan språkstörning. De berättar om
innehållet i sina avhandlingar och delar också med sig av sina
erfarenheter till dig som vill forska.

A

nna Fäldts avhandling
Targeting toddlers' communication difficulties at
the Swedish child health
services - a public health
perspective visar bland annat att man
med rätt screeningverktyg kan identifiera barn med kommunikationssvårigheter vid 18 månaders ålder.

Tre nivåer av hälsofrämjande
Målet med svensk barnhälsovård
( BHV ) är att bidra till bästa möjliga
fysiska, psykiska och sociala hälsa.

BHV jobbar på tre nivåer där den
första insatsnivån handlar om intervention till hela populationen, andra
nivån fokuserar på individer med ökat
behov eller risk för problem med hälsa
eller utveckling och den tredje nivån
är indikerad intervention, alltså insatser till barn och familjer som behöver
fördjupat stöd från till exempel socialtjänst, fysioterapeut eller logoped.
I avhandlingens fem delstudier har
Anna Fäldt studerat tre delar av den
hälsofrämjande processen vad gäller
kommunikationssvårigheter hos barn.
FOTO: KINE JOHANSEN

Anna Fäldt vid framläggningen av sin
avhandling vid Uppsala Universitet.

3. Indikerad
intervention
2. Identifiering
1. Universell
intervention

KOMiTID

Infant Toddler
checklist

Hitta språket

Anna Fäldts avhandling har studerat de tre delarna i den hälsofrämjande processen och
vilka insatser som kan göras på de olika nivåerna.

18
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Svårt nå föräldrar
I delstudie I undersöktes en universell intervention ( filmen Hitta språket
från Kodknäckarna ) som syftade till
att öka föräldrars medvetenhet om
tidig språkstimulans. En lärdom var
att denna insats inte nådde föräldrar
i förväntad utsträckning. Dessutom
verkade Hitta språket nå föräldrar
med bättre förutsättningar, till exempel i form av högre utbildningsnivå, i
större utsträckning än föräldrar med

forskning

ANNA FÄLDT - Att gå forskarutbildning
Att doktorera handlar dels om att åstadkomma en avhandling, dels om att gå en forskarutbildning där man tillskansar sig mer generiska kunskaper för att kunna fungera
som självständig forskare efter avlagd examen.
- Mycket av det jag lärt mig handlar om det kritiska tänkandet. Under den sista delen av avhandlingsarbetet insåg jag också att mycket av den forskning vi baserar våra
arbetssätt på är baserad på föräldrar med utmärkta förutsättningar både vad gäller
språkförmåga, läsning och skrivning, och ekonomi snarare än på de personer som vi
främst möter i den kliniska vardagen, säger Anna.
Anna Fäldt kommer att fortsätta med forskning och medverkar under 2021 i olika
forskningsprojekt inom gruppen Child Health and Parenting vid Uppsala universitet.
Hon beskriver det som värdefullt att ha varit med i en tvärvetenskaplig forskargrupp.
- Min förhoppning är att kunna genomföra klinisk forskning inom barnhälsovård,
barnlogopedi och habilitering. Kliniknära forskning är av största vikt för att vi ska
kunna jobba evidensbaserat och förbättra våra interventioner, betonar Anna.

Annas projekt använde man interventionen KOMiTID, en del av AKKtivEffektiv screeningmetod
paketet, som coachar föräldrarna i
Den andra delstudien är en metodar- att använda olika typer av alternativ
tikel och i studie III undersökte man och kompletterande kommunikation
hur BHV-sköterskor upplevde använd- ( AKK ), responsiv kommunikationsningen av Infant Toddler Check- stil och miljömodifierande strategier.
list ( ITC ) vid
I den femte
18-m å n ader sdelstud ien
besöket.
ITC
"Det viktigaste resultatet undersökte
undersöktes
Fäldt med
i avhandlingen är att man kollegor förvidare i delstudie IV, där Fäldt
äldrarnas
vid 18-månadersbesöket
analyserade
upplevel se
inom barnhälsovården
instrumentets
av att delta
psykometriska
kan identifiera barn med i KOMiTID.
egenskaper.
Analysen
kommunikationssvårig– Det
viktivisade att
gaste resultatet
föräldrar
heter"
i avhandlingen
uppskatär att man vid
tade utbild18-månadersbesöket inom barnhäl- ningen, lärde av varandra och använde
sovården kan identifiera barn med de strategier som lärdes ut, inklusive
kommunikationssvårigheter och att olika AKK.
den screeningmetod som utvärderats
– Vi kan alltså hitta de här barnen
kan fungera hälsofrämjande, berättar tidigt och ser att föräldrar kan medAnna.
verka i gruppintervention även om
barnens
kommunikationsförmåga
KOMiTID
varierar, vilket kan underlätta det kliOm man inför en screening är det vik- niska arbetet, förklarar Anna.
tigt att det finns en intervention för
dem som screeningen identifierar. I
lägre socioekonomisk status.

H

elena Wandin visar med
sin avhandling Symbolbased
communication
intervention for individuals
with Rett syndrome: Current practices, assessment of visual attention, and communication partner strategies
att AKK-insatser till vuxna personer
med Rett syndrom ger resultat.

Ingen övre åldersgräns för
AKK-insatser
Det övergripande syftet med avhandlingen var att bidra med kunskap om
kommunikationsinsatser vid Rett syndrom med särskilt fokus på insatser
med grafiska symboler.
– Mina studier visar bland annat att
pekprat tillsammans med responsiva
strategier och ögonstyrd dator kan öka
antalet kommunikativa bidrag och initiativ från personer med Rett syndrom
och att det går att förändra situationen
gällande kommunikation även i vuxen
ålder för målgruppen, berättar Helena
Wandin, som är logoped vid Nationellt
center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Mer systematiska metoder
behövs
I delstudie I undersökte Wandin hur
svenska logopeder inom habilitering

FOTO: KARIN NORDIN

Helena Wandin lägger fram sin avhandling på ämnet AKK och Retts syndrom
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och hjälpmedelsverksamhet arbetar
med AKK när det gäller individer med
Rett syndrom. Enkätsvaren visade
att logopeder följer rekommenderade
arbetssätt såsom att involvera det sociala nätverket och att introducera olika
AKK-sätt. Däremot verkar det finnas
förbättringspotential när det gäller att
använda mer systematiska metoder i
AKK-intervention för målgruppen. Ett
dilemma är förstås att varje enskild
logoped träffar extremt få individer
med just Rett syndrom, så det kan vara
svårt att bygga upp en erfarenhetsbas
kring den specifika patientgruppen.
I den andra delstudien utvecklades och utvärderades instrumentet

"...det går att förändra
situationen gällande
kommunikation även
i vuxen ålder..."
Assessment of Visual Attention in Interaction, där man utifrån filmsekvenser bedömer visuell uppmärksamhet.
Delstudie III utvärderade en intervention riktad till vuxna personer med
Rett syndrom och i den fjärde och sista
delstudien beskrevs kommunikationspartnerns strategier i interaktion med
personer med Rett syndrom.

L

Linnéa Öbergs avhandling Words and non-words:
Vocabulary and phonological working memory in
Arabic-Swedish-speaking
4–7-year-olds with and without a diagnosis of Developmental Language
Disorder visar att det finns överlappning i språkliga prestationer när man
jämför tvåspråkiga barn med och utan
språkstörning. I avhandlingen finns
också referensdata som kan komma till
20
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HELENA WANDIN - Tips för den som vill forska
Helena upplever att hon i och med forskarutbildningen har blivit bättre på att läsa och
förstå andras forskning vilket hon givetvis haft stor nytta av även i det kliniska arbetet.
På Nationellt center ingår forskning som en del av Helenas tjänst och hon har massor
av idéer för fortsatta studier.
- Det blir förmodligen något som rör grafisk AKK och personer med omfattande
kommunikativa och motoriska funktionsnedsättningar., säger Helena.
För forskningsintresserade logopeder rekommenderar Helena att försöka hitta
någon som kan hjälpa till att formulera en bra forskningsplan.
- Avgränsa, avgränsa, avgränsa! Det är lätt att vilja greppa om för mycket och då blir
det svårt att tolka resultatet. Sedan gäller det att ta steget, hålla i och hålla ut. Hitta
något du verkligen är intresserad av. Det hjälper när det kommer uppförsbackar. Glöm
inte att glädjas åt när det går bra! avslutar Helena.

användning vid logopedbedömning.

Ordförråd och nonord hos
arabisk-svensktalande barn

jebakgrund hos arabisk-svensktalande
barn med och utan språkstörning.
Avhandlingen består av tre delstudier:
en stor tvärsnittsstudie av barn med
typisk utveckling, en uppföljande studie och avslutningsvis en klinisk studie
av barn med språkstörning.

Arabiska är det näst största språket
i Sverige och mer kunskap om språkutveckling behövs av flera skäl. Tvåspråkiga barn som inte har tillräckliga
kunskaper i majoritetsspråket riske- Språkexponering mer kopplat
rar att hamna efter enspråkiga jämnår- till produktion än förståelse
iga i skolan. Oklarheter kring vad som Öberg undersökte också hur bakkan betraktas som “normal” tvåsprå- grundsfaktorer samt egenskaper hos
kig utveckling
nonorden,
kan leda till
såsom
antal
"...vi bör lägga större vikt stavelser och
både underoch överdiagförekomst
av
vid andra bedömningsnostisering
k o n s o n a n t kmetoder än tester vid
av språkstörluster, påverning.
Detta
kade barnens
utredning av misstänkt
hänger
delprestation.
språkstörning hos flervis ihop med
Högre ålder och
att barn med
bättre ordförspråkiga."
språkstörning
rådskunskaper
och barn som är andraspråksinlärare påverkade prestationen på nonordsreav svenska har en del gemensamma petition positivt, medan ökad nonordsdrag språkligt.
komplexitet påverkade prestationen i
Linnéa Öbergs avhandlingspro- negativ riktning.
jekt skedde inom ramen för ett större
– Våra resultat visar också att bakforskningsprojekt lett av professor grundsfaktorerna påverkar ordförståUte Bohnacker vid Uppsala univer- else respektive ordproduktion på olika
sitet. Det övergripande syftet var att sätt: exponering hade större påverkan
undersöka ordförrådskunskaper och på produktion än på förståelse, säger
nonordsrepetition samt att kartlägga Linnéa Öberg.
bakgrundsfaktorer som tidig språkutTill skillnad från många internaveckling, språkanvändning och famil- tionella studier hittade man inga

forskning
samband mellan SES, i form av föräldrarnas utbildningsnivå, och barnens
ordförråd.

Bättre bedömningar
Om professionella, exempelvis BVCsköterskor och logopeder, är medvetna
om vad barn med språkstörning och
tvåspråkiga barn har gemensamt och
har kunskap om vilka faktorer som

påverkar språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn, kan screening, bedömning och diagnostisering blir mer
träffsäkra.
– Med kunskaper om exempelvis
exponeringslängd för andraspråket
och procentuell daglig exponering för
respektive språk kan man bättre tolka
resultatet på ett ordförrådstest, menar
Öberg.
På sikt är det tänkt att bedömningsmaterialen, som till stor del är
framtagna inom det europeiska forskningsnätverket Cost Action IS0804,
ska kunna användas inte bara inom
forskning utan även kliniskt.
– I min avhandling finns referensdata som kan vara vägledande vid
bedömning av arabisk-svensktalande
barn, berättar Linnéa Öberg.
Dessutom indikerar Öbergs resultat
att vi bör lägga större vikt vid andra
bedömningsmetoder än tester vid
utredning av misstänkt språkstörning
hos flerspråkiga.
– Bakgrundsinformation till exempel djupgående enkäter och intervjuer
med föräldrar och lärare kan vara väldigt värdefulla vid bedömning av flerspråkiga barn, säger Linnéa Öberg.

LINNÉA ÖBERG - Fortsatt
forskning och tips
Linnéa Öberg fortsätter att forska
inom ett nytt projekt.
- Det är fortsatt fokus på flerspråkiga barn, bland annat med uppföljningar av barn vi träffat innan, men
jag kommer nu inte att fokusera på
språkstörning, berättar Linnéa Öberg,
som rekommenderar forskningsintresserade logopedkollegor att
försöka hitta ett dynamiskt sammanhang där det finns personer med olika
kompetenser. Hon tipsar också om att
göra andra saker under doktorandtiden än att jobba med avhandlingen
och gå kurser, till exempel att delta i
konferenser och sommarskolor och
engagera sig i olika forskningsnätverk
och seminarieserier inom universitetet, gärna tvärvetenskapliga sådana.
- Det breddar perspektiven och är
ett jättebra sätt att knyta kontakter,
tipsar Öberg.

FOTO:PRIVAT

Linnéa Öberg kommer att fortsätta sin
forskning med fokus på flerspråkiga barn.

Signe Tonér

ANNONS

Fristående kurser vid Avdelningen för logopedi,
foniatri och audiologi, HT 2021
LOGN80 LOGOPEDINS DÅTID, NUTID OCH FRAMTID (7,5 HP, DISTANS)

Möt framtidens utmaningar och möjligheter för logopedin som forskningsämne och en förändrad arbetsmarknad för logopederna.
Kursstart: September 2021
LOGN10 HANDLEDNING I AUDIOLOGI OCH LOGOPEDI (7,5 HP)

Kursens syfte är att de studerande förvärvar teoretiska insikter och
praktiska färdigheter i ämnesdidaktisk handledning inom det audiologiska/logopediska fältet och i olika kontexter.
Kursstart: 2021-12-06
Läs mer på www.lu.se. Ansök via antagning.se
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Bokrecensio
FRÅN SÅRBARHET TILL
HÅLLBARHET I LÄRANDE
OCH UNDERVISNING
Barbro Bruce ( red. )
Betyg 5 / 5

Gothia förlag

Med sin andra bok som kom
ut för ungefär ett år sedan vill

Här är en gedigen

Catarina Sjöberg öka kunskapen

antologi som kan ses

om språkstörning i förskola och

som en uppföljning

skola och ge konkreta tips kring

till Språklig sårbarhet

hur man kan stötta språkut-

i förskola och skola,

vecklingen. Det lyckas hon med

som kom 2016 och där

genom att på ett lättförståeligt

begreppet språklig

sätt förklara både grunderna

sårbarhet myntades.

i språkutveckling och att ge

Bokens primära mål-

tydliga förslag på aktiviteter och förhållningssätt som stimulerar

grupp är nog lärare

tal, språk och kommunikation hos äldre förskolebarn och yngre

i såväl grundskola,

skolbarn. De vardagsnära exemplen är många och boken passar bra

gymnasium samt på
universitet men den är värdefull läsning även för speciallärare, specialpedagoger och skollogopeder. Boken fokuserar såväl på individen
som på de språkliga och pedagogiska utmaningarna och diskuterar
bland annat de språkliga förmågorna som uttrycks i skolans läroplaner, språklig sårbarhet i relation till bedömning och betygssättning,
till flerspråkighet och matematik och vad språkliga utmaningar
och en språkligt tillgänglig och kommunikationsstödjande lärmiljö
innebär i skolans undervisning. I sin genre får boken betraktas som
lättillgänglig och varje kapitel är kort och kan läsas fristående. För
logopeder verksamma inom utbildning på alla nivåer borde boken
närmast anses som obligatorisk läsning, referenslistorna ger också
riklig inspiration till vidare förkovran. Kanske läge för bokcirkel på
arbetsplatsen?
SIGNE TONÉR
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Catarina Sjöberg
Betyg 3,5 / 5

Studentlitteratur
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SPRÅKSTÖRNING HOS BARN
3-7 ÅR

som lästips till den som inte har några förkunskaper, men även till
förskollärare som behöver något ”lättuggat”. Jag kan också se boken som ett lämpligt underlag för föräldrautbildning. Randanmärkningar är lite oklarheter kring grammatiska termer och användning
av diagnoskategorier inom språkstörning som har passerat bäst
före datum. Men på det hela taget är Sjöbergs bok ett välkommet
tillskott när det gäller lättillgängligt material som informerar om
språkstörning och dess konsekvenser.
SIGNE TONÉR

boktips

Ny vetenskaplig 
redaktör

on

Vi har glädjen att presentera Joakim Körner Gustafsson som nytillträdd vetenskaplig redaktör för tidningen

Logopeden. Till vardags arbetar han kliniskt på Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna och på Centrum för neurologi, del av Akademiskt Specialistcentrum inom Region
Stockholm. Han är även aktiv inom utbildning och forskning på Enheten för Logopedi Karolinska Institutet som
adjungerad adjunkt.
Joakim disputerade vid Karolinska institutet för snart
ett år sedan med en avhandling där han undersökte
röstproblem hos personer med Parkinsons sjukdom med
hjälp av röstackumulator.
- Jag ser fram mot att arbeta för att vidareutveckla det
FOTO: PIXABAY

vetenskapliga innehållet i Logopeden och vill uppmuntra
alla som vill sprida information om planerad, pågående
eller avslutad forskning till resten av logopedsverige att

INTE SÅ, NALLE!

inte tveka att ta kontakt, säger Joakim.

Astrid Frylmark och Pia Niemi
OrdAF förlag
Betyg 4 / 5
En helt annan typ av bok är Frylmarks nya, som tränar och befäster
begreppen /ja/, /nej/ och /inte/ och beskrivs som att den passar in
efter pekboken och före sammanhängande berättelser. Upplägget
kan jämföras med What’s Wrong-bilder i bokformat, där Nalle gör
tokiga saker och den förnumstiga Kanin styr upp situationen. Med
tilltalande bilder som är extremt gulliga och samtidigt avskalade
samt teckenbilder för nyckelbegreppen underlättas språklig träning
och stimulans. För den som vill ta boken till nästa nivå finns det
goda möjligheter att använda bilderna av den knasiga nallen som
samtalsunderlag. Jag har svårt att se att man plöjer igenom hela
boken i ett svep, men skulle absolut kunna tänka mig att använda
boken i behandlingssammanhang med små barn eller barn på tidig
nivå. Jag ser också framför mig hur boken skulle kunna kompletteras
med exempelvis spelkort– eller varför inte en språkträningsapp med
animering av de charmiga figurerna?
SIGNE TONÉR

FOTO: PRIVAT

Joakim Körner Gustafsson är ny vetenskaplig redaktör
för tidningen Logopeden.
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Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

Webbinarie för logopeder

Vill du dela med dig av din forskning?
Är du forskare eller doktorand inom logopedi och vill nå ut med din forskning till
Sveriges logopeder och logopedstudenter? Svenska logopedförbundet vill hjälpa dig
och kommer därför under våren att arrangera digitala lunchseminarier.
När: Första fredagen i månaden
Tid: 12.15-12.45
Var: Zoom (ej inspelning)
Vi marknadsför dig och sköter allt kringarbete. Förbered din presentation och
kontakta oss på info@logopedforbundet.se
Nästa tillfälle är fredag 5 mars 12.15-12.45. Då kommer
Fredrik Sand Aronsson att presentera sin forskning. Se
kalendariet på hemsidan eller facebook för information
om kommande presentationer.

ANNONS

