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Möt Anna Wetterberg som
tagit en ovanligare riktning
som logoped och nu har sin
arbetsplats i stallet.
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Logoped prisad för sitt
arbete med munhälsa
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Under ”tema dysfagi” har vi samlat
material som berör logopediska
insatser för äldre med dysfagi.
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Som ni märker har tidningens utseende fått sig en uppdatering som vi hoppas att ni ska uppskatta. Textinnehållet
håller samma linje som tidigare, men vi hoppas att ni ska bli
ännu mer sugna på att läsa med den nya layouten. Vi önskar en trevlig sommar och på återseende i september!
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Nu stundar sommaren och det innebär att jag har varit ordförande i ett år och
att många i styrelsen har avverkat sitt första år som ledamöter. Och vilket
märkligt år det har varit. Det var tur att vi i styrelsen hann träffas en gång innan
andra vågen kom i höstas för det enda vi någonsin ser av varandra är ansikten
via en skärm. Men vi har å andra sidan fått titta in i varandras liv på ett sätt som
vi inte hade fått annars, glimtar av kök och vardagsrum och skymtar av husdjur
och barn.
Mina arbetsvillkor har sett väldigt annorlunda ut än min föregångares. I stället
för att arbeta på tåg och flygplatser så har jag inrett min vind till hemmakontor
och vem hade trott för ett och ett halvt år sedan att vi skulle öka frekvensen
av videosamtal så explosionsartat? Det som nu
känns enkelt och självklart kändes igår onatur”Det är nu lättare
ligt och ineffektivt. Från min vind har jag under
att nå fram och
det gångna året haft möten med viktiga instandet är lättare att
ser, patientorganisationer och andra yrkesförbli nådd.”
bund. Jag har deltagit i referensgrupper och
föreläst. Framför allt har jag pratat med väldigt
många logopeder, både i Sverige och internationellt. Det är nu lättare att nå
fram och det är lättare att bli nådd. Den typen av positiva förändringar gynnar
framför allt små förbund som oss som har mycket att säga men inte så mycket
resurser för att nå ut.
Att vården – framför allt äldrevården – har debatterats så intensivt det senaste
året har också gjort att vi har kommit till tals i frågor som tidigare varit svåra att
väcka liv i. Vad det sedan mynnar ut i återstår att se; som vanligt handlar det om
långsamma processer där många aktörer ger sin input och där många faktorer
påverkar det slutgiltiga resultatet.
Det har varit ett aktivt och spännande första år för den här styrelsen och vi har
mycket på gång. Jag vill klappa oss på axeln lite extra för våra lunchseminarier,
webbinarier och för vår första digitala konferens. Det kommer mer så häng med!

3250:-

3 veckor för produktannonser,
platsannonser till sista ansökningsdag

Kerstin Wiström

ANNONSER SÄNDES TILL:
logopeden@logopedforbundet.se

Ordförande i Svenska
Logopedförbundets styrelse
kerstin.wistrom@logopedforbundet.se
FOTO: MARIA OLSSON
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AKTUELLT
Sabina Wixner är logopeden som tagit
fram checklistan för röstergonomi avsedd att användas på arbetsplatser.

FOTO: SABINA WIXNER
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Checklista för röstergonomi
Sabina Wixner, privatpraktiserande
röstlogoped och röstergonom i
Hudiksvall samt ledamot av Röstforum Riks styrelse, har tagit fram en
checklista för röstergonomi. Checklistan är avsedd att användas på
arbetsplatser och är mer omfattande
än Arbetsmiljöverkets checklista.  
Sabina har upplevt ett behov av en
checklista att ta med till företag när
hon hjälper dem att få in röstergonomi som en del i det systematiska
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arbetsmiljöarbetet. Hon har fått
bra respons på sin checklista från
personer som ger arbetsmiljöutbildningar och som saknat material om
röstergonomi.  
– Checklistan kan naturligtvis
även användas som underlag när
man pratar med enskilda patienter
om röstergonomi. Checklistan kan
laddas ner via min hemsida
www.logopedhuset.se, säger Sabina.

I checklistan ingår
följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

Röstanvändning och stress
Ergonomi
Luftkvalitet
Buller och rumsakustik
Arbetsredskap
Upplevda besvär
Kunskap om rösten

SIGNE TONÉR

RIKTLINJER

RIKTLINJER

Bedömning och behandling vid
Dystrofia Myotonica

Ögonstyrning vid
cerebral pares

Nya logopediska riktlinjer för bedömning och behandling av dystrofia
myotonica typ 1 ges ut av det amerikanska patientförbundet Myotonic
dystrophy foundation och i arbetet med att ta fram riktlinjerna har Lotta
Sjögreen och Lisa Bengtsson, logopeder på Mun-H-center, medverkat.
Länk till riktlinjerna finns på logopedforbundet.se (profession>kliniska
riktlinjer>internationellt evidensarbete).

Kliniska riktlinjer för ögonstyrning för personer med cerebral pares finns nu tillgängliga
för nedladdning. Utgivare är Cerebral Palsy
Alliance Research Institute, The University
of Sydney och man hoppas kunna översätta
riktlinjerna till bland annat svenska på sikt.
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AKTUELLT

Förtydligande
från lärosätena
I förra numret skrev vi om möjligheterna att ta masterexamen och
att doktorera. Ämnesföreträdarna
i logopedi från de olika utbildningsorterna har hört av sig med
några korrigeringar och förtydliganden:
Som vi skrev i Logopeden nr 1
kan man i dagsläget ta en masterexamen i logopedi vid samtliga lärosäten där det finns logopedutbildning
utom i Umeå. I Linköping och Lund
finns möjlighet att gå ett masterprogram. Masterprogrammet i Lund
ges numera enbart på helfart och
består till största delen av obligatoriska kurser.
Det andra alternativet är att själv
samla erforderliga kurspoäng enligt
examensordningen för masterexamen vid aktuellt lärosäte. Denna
möjlighet finns i Göteborg, Uppsala
och på Karolinska institutet. Om

Här kan du ta en
masterexamen:
Masterpogram
•
Linköping
•
Lund
Masteruppsatskurs:
•
Göteborg
•
Stockholm (KI)
•
Uppsala
Inget masterpgrogram:
•
Umeå

man är behörig, det vill säga har
erforderliga poäng på avancerad
nivå, kan man antas till masteruppsatskursen, som har olika namn vid
de olika universiteten. Efter denna
avslutande kurs finns det möjlighet
att ansöka om examensbevis för
masterexamen i logopedi.
De regelrätta doktorandtjänster
som förekommer vid lärosätena med
logopedutbildning är finansierade
med externa forskningsanslag. Statligt anslagsfinansierade doktorandtjänster i logopedi finns dessvärre
ännu inte. Att bli antagen till forskarutbildning med extern arbetsgivare har varit en vanlig modell
för forskarutbildning i logopedi
och innebär att den verksamhet
där den presumtiva doktoranden är
anställd samtycker till genomförandet av forskarutbildning, inklusive att tillstyrka minst 50% tid till
utbildningen ( forskarutbildning
ska bedrivas minst på halvtid enligt
Högskoleförordningen ). Det finns
inget lagkrav på att doktorandplatser där doktoranden har anställning
hos annan arbetsgivare ska lysas
ut men den tilltänkta doktoranden måste ha en handledare och
projektet prövas på samma sätt som
för doktorander med doktorandanställning.

UTBLICK

ESLA

Den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund
(tidigare CPLOL) nylanserades
i samband med årets europeiska logopedidag den 6 mars.
Organisationen går numera under
namnet ESLA – European Speech
and Language Therapy Association. Du hittar organisationens
nya hemsida på eslaeurope.eu.
Nästa ESLA-kongress går av
stapeln i maj 2022 och planeras
blir ett hybridevenemang med
viss möjlighet att delta på plats i
Salzburg samt möjlighet att delta
online.

1177
För första gången finns det nu
en logopedgranskad text om taloch språksvårigheter hos barn
på nationella 1177.se - Vårdguiden. Det är medicine doktor och
specialistlogoped Nelli Kalnak,
verksam i Helsingborg och
Ängelholm, som har granskat
innehållet. Texten är länkad till de
regionala sidorna.

SIGNE TONÉR
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AKTUELLT

LOGOPED BAKOM PRISBELÖNT
ARBETE MED MUNHÄLSA
Isadora Telford är specialistlogopeden
som tog initativ till ett kvalitetsarbete
kring Munvård på Danderyds sjukhus.
I våras belönades arbetet med ett
hedersomnämnande i Årets brobyggare i hälso- och sjukvården.
Munvårdsprojektet startades för
att uppmärksamma munhälsa och
munvård för patienter med förvärvad hjärnskada utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Munhälsan hos
en mun som inte får adekvat munvård försämras fort och den aktuella
patientgruppen är i riskzonen för
problem med munhälsa.
– Jag ställde mig frågan : Hur kan
vi gemensamt skapa en personcentrerad vård där munvård och
munhälsa får ta plats i patienternas
rehabilitering ? berättar Isadora
Telford.
Inledningsvis bildades en grupp
med munvårdsombud i form av
sex engagerade undersköterskor
från Hjärnskaderehabiliteringen,
slutenvården på Danderyds sjukhus.
Ombuden fungerar som ambassa-

dörer för munvård på avdelningen,
sprider information och lyssnar in
kollegornas åsikter, och tar emot
och jobbar vidare med frågor och
förbättringsförslag.
– Samtliga professioner har fått
utbildning och deltagit i workshop
med fokus på samarbete kring de
aktuella patienterna. Alla yrkeskategorier kan bidra på olika sätt till
att förbättra en patients munhälsa,
säger Isadora.
Vid inskrivning ställs anamnesfrågor om munhälsa, med bildstöd vid
behov. Tillgängligt informationsmaterial finns på avdelningen. Man
har också köpt in fler munvårdsprodukter vilket möjliggör personligt
anpassade munvårdsset.

Utbildningen har gett personalen
ökad yrkesstolthet och fördjupad
kunskap om vikten av god munhälsa.
– Vi arbetar numera systematiskt
kring munhälsa och utför alltid en
munstatusbedömning vid in- och
utskrivning med instrumentet Revised Oral Assessment Guide för att
bedöma risk för nedsatt munhälsa.
Vid behov upprättar sjuksköterskan
en aktivitetsplan där nödvändiga
åtgärder planeras, vilket gör att vi
kan sätta in rätt åtgärd i rätt tid
för att förhindra allvarliga konsekvenser. Vid behov låter vi även
munhälsan ta plats i den individuella rehabiliteringsplanen, berättar
Isadora.
ISADORA TELFORD OCH SIGNE TONÉR

Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett pris som uppmärksammar och
belönar insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som
huvudmän och understryker vikten av teamarbete mellan relevanta hälso- och
sjukvårdsprofessioner, patienter och närstående. I år gick priset till Föreningen
tidigt föräldrastöd i Göteborg. Bakom priset står Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT, Svensk
Sjuksköterskeförening och Dagens Medicin.
KÄLLA:DAGENS MEDICIN

NU ÄVEN PÅ INSTAGRAM

:

Stamningsnatverk
29 september
Den 29 september är det dags för digital nätverksträff i det nationella nätverket
för logopeder som jobbar med stamning. Temat är stamning i tonåren. Mer information finns i Svenska Logopedförbundets kalendarium på logopedforbundet.se.
svenskalogopedforbundet
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STUDENTEN

ARBETSGRUPP

Standard för kommunikationshjälpmedel
Svenska institutet för standarder (SiS)
har sedan i höstas en ny arbetsgrupp
för att ta fram en standard för dynamiska kommunikationshjälpmedel.
Arbetet beräknas pågå under ett par
år och kontaktperson och projektledare är Alexandra Antoni. Logopedin
representeras av Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström
samt Lovisa Verner, hjälpmedelskonsulent i Region Örebro. I stora drag går
arbetet med standardiseringsprocessen för närvarande ut på att definiera
användare, mjukvara, hårdvara och
testmetoder.
– Gruppen skulle behöva ett starkare förskrivarperspektiv, men det kräver
att fler regioner betalar för medlemskap. Tyvärr är det nog få som gör den
prioriteringen, säger Lovisa Verner.

SAMVERKAN

Nya nätverk på gång
Tre nya nationella nätverk ligger i
startgroparna. Det handlar om ett nätverk för logopeder som arbetar som
hjälpmedelskonsulenter eller motsvarande, ett nätverk för logopeder som
arbetar med barn och ungdomar med
ätsvårigheter i form av såväl dysfagi
som ätovilja, samt ett nätverk för logopeder inom vuxenhabilitering.
Kontaktperson nätverk för hjälpmedels-
konsulenter: Lovisa Verner,
lovisa.verner@regionorebrolan.se
Kontaktperson nätverk barn & ungdomar med ätsvårigheter: Mariana Mejer,
mariana.mejer@regiongavleborg.se
Kontaktperson vuxenhabilitering: Anna
Svangård, anna.svangard@regionjh.se
Svenska Logopedförbundet bistår gärna nystartade
nätverk med annonsering och kontaktytor.

Logopedstudentdagarna 2021
I år arrangerar SLOSS Logopedstudentdagarna
2021, och denna gång går det av stapeln i Lund.
Datumet är helgen den 15-17 oktober och temat för
i år är "logopedins alla ansikten". Önskemål eller
förslag om föreläsare och aktiviteter får gärna
mailas till info.sloss@gmail.com.
SLOSS utgår i nuläget ifrån att evenemanget ska
genomföras på plats, med reservationer för hur
restriktionerna utvecklar sig. Vid behov kommer
evenemanget ställas om till digital tappning.

NKL 2022
En arbetsgrupp har tillsatts vid KI med målet att arrangera
Nationell konferens i logopedi (NKL) nästa år, preliminärt
10-11 november. Mer information kommer så småningom i
Svenska Logopedförbundets kanaler!
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TEMA

Dysfagi

Logopediska insatser
inom äldreomsorgen

Nuläge kontra börläge

Dysfagi är vanligt hos äldre och medför malnutrition,
dehydrering, pneumonier, luftvägsstopp samt nedsatt
livskvalitet. Äldre med såväl kommunikationssvårigheter
som dysfagi är extra utsatta.
TEXT: ANKI NÄSSTRÖM, ADAM HILLGREN & KERSTIN JOHANSSON

L

heter till logoped i primärvården är underremitogopeder i primärvården i Region
teringen sannolikt stor.
Stockholm ser ett behov av insatser
som inte täcks av nuvarande resurser.
Följande lägesbeskrivning utgår från ett
Bristande kunskap och rutiner
öppet möte inom Dysfagiforum, ett öppet, professionsspecifikt forum som vid två möten per
Kunskap om dysfagi, inklusive vikten av insatser
termin samlar omkring 100 logopeför att undvika komplikationer, sakder kring frågor som rör dysfagi.
nas på alla vårdnivåer. Kunskap sak"Den varierande
I åldern 70 år och äldre uppskatkunskapsnivån inom nas också om vad logopeder kan bidra
tas 1 av 8 ha problem att svälja och
med, när remittering till logoped bör
vård och omsorg
kommunicera ( 1 ). Dysfagiprevaske och var logopeder finns. Kunutgör ett hot mot
lensen hos äldre personer som bor
skapsnivån skiljer sig mycket mellan
god vård vid dysfagi." olika SÄBO och inom hemtjänsten.
hemma eller på särskilt boende för
äldre ( SÄBO ) är hög ( 2 ) och med en
Att dysfagi uppmärksammas
förväntad ökning på 33 % av gruppen
upplevs ofta vara personbundet.
80 år och äldre till år 2027 ( 3 ) kommer behovet
Vårdpersonal med kunskap om dysfagi och
av logopedinsatser att öka.
kommunikationssvårigheter ser oftare till att
I drygt tio år har logopeder i primärvården i
svårigheter utreds och följs upp. Goda relationer
Region Stockholm kunnat göra hembesök hos
med ansvarig sjuksköterska på SÄBO eller läkare
äldre i eget boende eller i SÄBO. Det ökande
på vårdcentral beskrivs som positivt för remittebehovet av insatser överstiger redan idag befintring, likaså att logopeden regelbundet ( vanligen
liga resurser och trots möjlighet att remittera
utan ersättning ) bidrar med fortbildning på
äldre med dysfagi och kommunikationssvårigSÄBO.

8

LOGOPEDEN 2/2021

TEMA

Dysfagi
Äldre med stroke och deras anhöriga hör ofta av
sig då de uppfattat att fortsatta logopedinsatser
på SÄBO utlovats, vilket sedan visat sig inte
stämma. I Region Stockholm kan sjuksköterskor
på SÄBO remittera till logoped i primärvården, men det är oklart i hur stor utsträckning
sjuksköterskorna har kännedom om detta och i
vilken mån det finns fungerande remissrutiner.
Styrdokument och rutiner för utredning av
och åtgärder vid undernäring inom kommunal
vård och omsorg upprättas av Socialnämnd
eller motsvarande samt av varje privat utförare.
Kommunala enheter saknar oftast information
om logopediska insatser. Screening för nedsatt
munhälsa och malnutrition omnämns i Hälsooch sjukvårdslagen men dysfagiscreening
nämns inte, trots att dysfagi kan orsaka malnutrition. Formell screening av dysfagi verkar sällan
förekomma på SÄBO/i hemtjänst.

Rekommendationer följs inte
Logopedernas rekommendationer följs sällan
och uppdateras inte, trots att detta betonas i
Socialstyrelsens kunskapsstöd ( 4 ). Hinder för
följsamhet är bland annat bristerna i kunskap
och rutiner samt bristande informationsöverföring. Ett vanligt svar när logopederna kontaktar SÄBO om en patient som remitterats från
kollega i slutenvården är att logopedinsatser inte
behövs.

De stora skillnaderna i vård och omsorg för
äldre med dysfagi och kommunikationssvårigheter strider mot krav på god och jämlik vård.
Den varierande kunskapsnivån inom vård och
omsorg utgör ett hot mot god vård vid dysfagi.
Bristerna resulterar många gånger i att varken
försämring eller förbättring av sväljning noteras
på SÄBO och i hemtjänst, vilket ökar risken för
undernäring, nedsatt aptit och nedsatt livskvalitet.

Börläge inom äldreomsorgen
•

•
•

•

•

Kunskapsnivån måste höjas inom vård
och omsorg för dysfagi och kommunikationssvårigheter och ämnena måste ingå i
kursplaner på vårdutbildningar. Krav bör
finnas på utbildning till nyanställda och
årlig fortbildning på alla enheter inom vård
och omsorg av äldre.
Screening av dysfagi bör införas som rutin
vid undernäring inom vård och omsorg.
Eftersom dysfagi ofta är multifaktoriellt,
behövs insatser från flera professioner ( 2 )
och logoped bör därför ingå i interprofessionella team vid SÄBO / hemtjänst.
Ersättningsnivåer bör ses över så att det är
möjligt för logopeder i primärvården att
göra hembesök.
Fler tjänster behövs för att möta behovet av
insatser vid adekvat remittering av äldre med
dysfagi och kommunikationssvårigheter.

Långt kvar till god och nära vård
Nuvarande uppdrag och ersättningssystem medger i stort sett bara punktinsatser av logoped
och hindrar att vård når äldre som behöver den.
Träningsinsatser ( 5 ) med evidens för förbättrad funktion saknas det tid till. Andelen tid för
besök på SÄBO / i hemmet är orimlig i förhållande till mottagningsbesök; stora krav ställs
på logopeden att samordna besök på olika SÄBO
och hembesök. Besöksersättningen täcker sällan
både besökstiden och transportkostnaden.
Logopedtjänster saknas inom den kommunala
äldreomsorgen och finns därmed längre bort
från patienten jämfört med arbetsterapeut,
fysioterapeut och dietist med placering inom
kommunal vård och omsorg.

VAD SÄGER LAGEN?
Vad säger lagar och föreskrifter om dysfagi och kommunikationssvårigheter hos äldre?
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10): de som
faller under hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:7)
och Socialtjänstlagen (2001:453), ska fastställa rutiner för när och
hur undernäring ska upptäckas och hur undernäring ska förebyggas samt vilka åtgärder som behöver vidtas.
- Patientsäkerhetslagen (2010:659): vårdgivare ska vidta åtgärder
för att förebygga vårdskador, ex undernäring.
- Patientlagen (2014:821); Vård ska så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten. Information ska anpassas till individuella förutsättningar.
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TEMA

Dysfagi
OM FÖRFATTARNA

2.

Anki Näsström, leg. logoped och verksamhetschef, Klara logopedmottagningar, Stockholm
Adam Hillgren, leg. logoped, Söderlogopederna, Stockholm
Kerstin Johansson, adjunkt, med. dr, leg. logoped, Enheten för
logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Karolinska Institutet, Stockholm

3.

4.
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Utblick USA

LOGOPEDER INOM SKILLED NURSING FACILITIES
I USA finns skilled nursing facilities (SNF), en kombination av äldreboende och kortvarig rehabilitering.
Det totala antalet platser på äldreboenden i USA
har på 17 år minskat från 4882 platser (1999) till 3480
platser (2016) per 100 000 invånare. Det finns tydliga
geografiska skillnader och även kvalitativa skillnader..
Personer som vistas på SNF mer än tre månader
behöver framför allt stöd med sin dagliga livsföring, ungefär motsvarande särskilt boende för
äldre i Sverige. De bekostar boendet själva eller via
Medicaid, en typ av sjukförsäkring. För
personer i behov av rehabilitering finansieras vistelsen antingen via Medicare, det
federala systemet för sjukförsäkring för
äldre (65+), eller via privata sjukvårdsförsäkringar.

”De absolut
vanligaste
behandlingsmålen har
att göra med
sväljförmåga.”

Enligt ASHA* arbetar omkring 8 % av
logopeder i SNF (2020). Patientunderlaget
är varierat och de äldre är, precis som på
svenska äldreboenden, ofta multisjuka. De absolut
vanligaste behandlingsmålen har att göra med
sväljförmåga. Det finns tre huvudsakliga sätt för
logopeden att få kännedom om vilka personer som
behöver insatser:
•
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Läkaren kan remittera till logoped i samband
med inskrivning på boendet.
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•
•

Logopeden kan själv screena patienter med
jämna mellanrum
Övrig personal eller anhöriga påtalar behov av
logopedinsatser.

På Tactus Therapys blogg beskriver Rinki Varindani
Desai sin vardag som logoped på en SNF. En vanlig
arbetsdag kan innehålla rehabkonferens, nybedömning inklusive dysfagiscreening av en person
som nyligen haft en stroke, dysfagibehandling i
samband med måltid i samarbete med undersköterskor, omvårdnadsrond där logopeden kan fånga
upp långtidsboende som kan behöva insatser, möte
med anhöriga, palliativa insatser med mera.
Kraven på logopedens dokumentation varierar
beroende på typ av försäkring. Behandlingsmål,
medicinska och logopediska diagnoser samt
behandlingens frekvens och duration måste framgå
ur dokumentationen och målen måste vara medicinskt nödvändiga och funktionella.
*Amerikanska logoped- & audionomorganisationen
Läs mer om äldreboenden och logopeder i USA
ASHA (www.asha.org)
National Center for Health Statistics. Health, United States, 2019
Wang, Y., Zhang, Q., Spatz, E.S. et al. (2019). Persistent geographic
variations in availability and quality of nursing home care in the
United States: 1996 to 2016. BMC Geriatrics 19, 103.
https://tactustherapy.com/snf-slp-day-in-the-life/

PANELEN

Dysfagi och äldre
Tillgången till logoped på särskilda boenden (SÄBO) varierar mycket i olika regioner. För att ge en liten
översikt har vi frågat tre logopeder om hur det ser ut i deras region. Finns någon logoped kopplad till
SÄBO? Förekommer regelmässig screening på SÄBO? Görs hembesök i din region? Hur ser rutinen ut?
TEXT: STINA LINDKVIST FOTO: SAMTLIGA PRIVATA

JOSEFIN HELLDÉN

TERESA BOBECK

ELLINOR SJÖLUND

Logoped

Logoped

Logoped

Kungälvs sjukhus,
Västra Götalandsregionen

Länssjukhuset Kalmar
Region Kalmar län

Västmanlands sjukhus, Västerås
Region Västmanland

Det ser väldigt olika ut i regionen. I området som inkluderar kommunerna Kungälv,
Ale, Tjörn och Stenungsund finns ingen
logoped med direkt koppling till SÄBO.
Två logopeder anställda på sjukhuset gör
dock besök i hemmet, på korttidsboende,
på Säbo och tar besök på mottagningen.
De flesta ärenden kommer på remiss från
sjukhuset, men sköterskor eller annan
personal i kommunen kan ringa om ärenden och inga formella remisser behövs.
Det görs ingen regelmässig screening av
sjuksköterskor, de hör av sig vid behov.

I Region Kalmar län finns inga logopeder
inom kommunal verksamhet kopplad till
äldre personer eller särskilda boenden.
Vi har heller inte möjligheten att göra
hembesök varken på SÄBO eller i eget
hem. Jag känner inte till att sjuksköterska gör regelmässig screening på något
boende. Kontakt med logoped fås via
remiss till ÖNH eller logopedmottagning.
Remisser som tas emot för personer på
särskilda boenden är oftast för FUS.

Det finns ingen logoped som arbetar mot
särskilda boenden eller inom kommunal
omsorg i Västerås, och vad vi känner till
utförs ingen regelmässig screening av
dessa personer.

Så här har det sett ut sedan införandet
av vårdval rehab hösten 2014. Innan dess
var de två tjänsterna placerade på kommunrehab, där de träffade både kommunpatienter och primärvårdspatienter.
Remissupplägget var samma då, även
om vi tappat lite kontakter i kommunerna
när kollegorna inte sitter där.

Något vi erbjuder är återkommande
utbildningar till vårdpersonal på sjukhus
och i kommunala verksamheter. Vi upplever dock att det är svårt att nå ut brett
för att ge ökad kunskap till personal.
Det är tydligt att det ser mycket olika ut
över landet vad gäller resurser.

Personer boende på SÄBO brukar vi inte
träffa på mottagning eller göra hembesök till, dem träffar vi endast under
inneliggande vårdtid. Det finns dock ett
undantag - mottagningsbesök och, i
sällsynta fall, hembesök görs om personen är knuten till neurologen och tillhör
teamet för neurologiska sjukdomar. Det
finns en logoped på primärvårdsnivå
i Västerås, men inte heller den träffar
personer på SÄBO.
Det är en stor brist att det inte finns
mer logopedresurser. Logopeder inom
primärvård och kommunal omsorg skulle
verkligen behövas.
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4FORSKARE
frågor till en

Annika Andersson är universitetslektor i svenska som
andraspråk vid Linnéuniversitetet och leder ett forskningsprojekt om hjärnans bearbetning av språk.
TEXT: SIGNE TONÉR FOTO: ANNIKA ANDERSSON

1

Vilken är den viktigaste frågan som ert
projekt vill besvara ?
Vår hypotes är att barn med språkstörning / DLD
inte har en störning som är specifik för språklig
förmåga utan snarare mera generella svårigheter
vad gäller att bearbeta komplexa strukturer. Vi
undersöker därför om barn med DLD har svårigheter även i andra domäner än den språkliga.

2

Vad är den största utmaningen ?
Vi använder EEG och tittar på event-related
potentials ( ERP ), för att få ett mått på bearbetningsförmåga ( se faktaruta ). Barn med DLD och
barn med typisk språkutveckling får lyssna på
meningar där olika aspekter av språket manipulerats för att elicitera olika ERP-effekter. På
motsvarande sätt manipuleras även bildsekvenser. En av våra samarbetspartners, professor Neil Cohn, har nämligen visat att vuxna
bearbetar visuell information på liknande sätt
som språklig information: en innehållsmässig
manipulation av en seriestripp ger samma typ
av ERP-respons som en semantisk manipulation
av språkligt material, medan en förändring av
bildseriens ”syntax” ger liknande respons som
vid manipulering av meningsbyggnad. Tidigare
ERP-studier har hittat skillnader i språklig
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Hjärnans bearbetning av språk
studeras med hjälp av EEG.

FORSKNING

bearbetning mellan barn med DLD och barn
landet för att säkerställa deltagarantalet.
med typisk språkutveckling, vilket vi bör kunna
Vad kan er studie ha för relevans för
replikera. Om vår hypotes stämmer bör vi även
kliniskt verksamma logopeder ?
hitta skillnader mellan grupperna när det gäller
bearbetning av bildsekvenser. Att utveckla det
Resultaten ger oss en djupare förståelse för
experimentella paradigmet är en
vad språkstörning är och ett bättre
”Resultaten ger oss en
stor utmaning som vi hoppas kan
underlag att utgå från när vi utvecklar
djupare förståelse för
ge oss intressant information.
interventioner. Vi bör kanske inkluvad språkstörning är och dera bedömning av fler modaliteter
Vad har ni kommit fram till
vid utredningar och utforma interett bättre underlag att
hittills ?
utgå från när vi utvecklar ventioner med fokus på mer övergripande struktur i både verbala narrativ
Vi har gjort en pilotstudie med
interventioner.”
och bildsekvenser.
barn med typisk språkutveckling,
där vi kunde se att skillnader
Se även: Andersson, A., Lindfors, H., & Hansson, K. (2020). Developmeni effekter vid bearbetning av bildsekvenser
tal language disorder—a language specific disorder or domain general
hängde ihop med barnens språkfärdighet mätt
disorder? Thrive Nordics: Special Education.
med deltest ur CELF-4. Vi hoppas kunna bjuda
Studien är finansierad med medel från Marcus och Amalia Wallenbergs
in deltagare till sommaren och med ett nytt
stiftelse
mobilt EEG-system kommer vi att resa runt i

4

3

Vad är ERP ?
Electroencefalografi (EEG) läser av hjärnans elektriska aktivitet
genom att man placerar elektroder på testpersonens huvud (t.ex.
genom att sätta en mössa med insydda elektroder). I forskning är
man intresserad av att mäta aktiviteten under specifika betingelser (så kallade händelser), exempelvis språklig bearbetning av
olika slag. Hjärnaktiviteten vid en specifik händelse – exempelvis
när ett visst ord yttrades i ett visst sammanhang eller när en
viss bild visades, kallas för den händelserelaterade potentialen
(event-related potential; ERP).
Det finns en rad identifierade ERP-effekter, som ofta kopplas till
olika aspekter av språklig bearbetningsförmåga, bland annat:
•

Mismatch negativity (MMN): hjärnans respons på någon form
av avvikelse i signalen, exempelvis skillnader i frekvens,
intensitet eller duration när det gäller auditiva stimuli.

•

N400: hjärnans respons på ord och andra meningsfulla
stimuli. Om ett ord inte passar in i sammanhanget blir
N400-responsen större än vid ett förväntat ord.

•

P600: kan eliciteras vid grammatiska fel eller syntaktiskt
komplicerade meningar.

•

LAN (left anterior negativity) förknippas ofta med en grammatisk bearbetningsförmåga.

Fördelar med ERP-tekniken är att den är oerhört känslig och
mäter kontinuerlig bearbetning över tid till skillnad från andra
test. Dessutom kräver den inte någon medveten eller aktiv
respons från deltagaren.
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Anna på tur runt gården med sin
närmsta kollega, islandshästen Tigg

ge.

MÖTET

Logopeden

i stallet

Under en tuff period i livet började Anna fundera på vad hon skulle behöva
mer av och insåg att det inte räckte med att vara i stallet två kvällar i
veckan, hon ville ha mer hästar i sitt liv. Tre år senare befinner sig Anna på
en plats där hon varje dag får använda sin logopediska kompetens och
hennes närmsta kollega är hästen Tigge.
TEXT: STINA LINDKVIST OCH SIGNE TONÉR FOTO: STINA LINDKVIST, OM INGET ANNAT ANGES

A

nna har arbetat som logoped sedan
2004, främst inom habilitering med
både barn och vuxna. Hästintresset har hon alltid haft. Under fyra
år bodde Anna med sin familj i USA. Hon var
hemma med barnen, men kände också ett behov
av att få göra något annat. Anna tog kontakt
med ett center för Hippotherapy och började
som assistent till en logoped. Med sin bakgrund
som logoped i Sverige fick Anna större ansvar
än andra assistenter och gick även en grundkurs i Hippotherapy treatment principles. Anna
berättar att i stort sett alla de större centren för
Hippotherapy har minst en logoped anställd.

Så fick Anna hästar som kollegor
Anna kom tillbaka till Sverige 2017 och fortsatte
inom habiiteringen. Tankarna på att förändra
sin arbetssituation fanns kvar och 2019 läste
hon en kurs i Nature and animal-assisted interventions på Alnarp. På kursen fanns fysioterapeuter, psykologer, landskapsarkitekter med
flera. Anna var den enda logopeden och ingen
logoped hade heller tidigare läst kursen.
– För den som vill ha ny inspiration kan jag
verkligen rekommendera kursen på Alnarp.

Det öppnar för möjligheter att träna i naturlig
kontext utan att just kommunikationen blir
själva aktiviteten. Jag upplever att jag ser mer av
barnet än när jag sitter vid ett bord, säger Anna.
I samband med att Anna skulle göra ett projekt under kursen kom hon i kontakt med Hanna
Askered och Karin Strandberg som tillsammans
driver den ideella föreningen Lära med djur i

Hippotherapy
Termen hippotherapy hänvisar till hur arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder kombinerar evidensbaserade metoder och beprövad
erfarenhet med hästens rörelser och använder
den som ett terapiverktyg för att engagera sensoriska, neuromotoriska och kognitiva system för
att främja funktionella förmågor.
ASHA tillsammans med de andra yrkesförbunden i USA har skrivit ett ”Letter of support”, vilket
innebär att hippotherapy är en av många behandlingsmetoder som kan användas i logopedisk
behandling, om den behandlande logopeden har
adekvat utbildning.
Källor: asha.org
americanhippotherapyassociation.org
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Vallentuna norr om Stockholm. Hanna berättar
att de inte brukar tacka ja till liknande förfrågningar för tiden finns helt enkelt inte.
– Men av någon anledning fick jag och Karin
feeling och sade ja, vilket vi idag är enormt glada
för, säger Hanna. Det ledde vidare till att Anna
fick jobb på gården i Ledinge som handledare
i daglig verksamhet för vuxna personer med
funktionsvariationer. Arbetsgivaren hoppades
också att Anna skulle kunna driva projekt utifrån kompetensen som logoped. Det var inget
Anna själv kanske trodde skulle kunna bli av.

Anna Wetterberg
LOGOPEDEXAMEN: KI 2004
GÖR: Handledare i daglig verksamhet och driver de egna projekten Läsa med djur och Talutveckling med djur inom den ideella
verksamheten Lära med djur i Vallentuna norr om Stockholm.
BÄSTA MED JOBBET: Friheten - att få starta egna projekt, att få
jobba med personer jag brinner för och att ha djur som kollegor.

Arbetet på gården
Alla dagar i veckan arbetar Anna som handledare i den dagliga verksamheten. Även om Anna
inte är anställd som logoped berättar hon att
hon varje dag är glad för sin logopedutbildning.
De flesta av Annas kollegor har en kombination
av någon slags pedagogisk utbildning och lång
erfarenhet av hästar, flera som ridlärare. Flera av
Annas kollegor har sidoprojekt som till exempel
teckenspråk till häst eller ridlekis. Hanna och
Anna är överens om att det hade varit fantastiskt att utöka verksamheten ytterligare med fler
kompetenser, till exempel en fysioterapeut.

Annas egna projekt

talutveckling med djur träffar Anna barn på
olika utvecklingsnivå och anpassar aktiviteten därefter. Att ge hästen signaler för start
och stopp blir en tydlig aktivitet för att träna
orsak-verkan. Vid behov samverkar Anna med
habiliteringslogopeden, till exempel vid inträning av AKK.
– Att träna på olika ljud blir naturligt i skogen,
att säga barr 20 gånger är inte konstigt när det
finns miljontals barr där vi går, berättar Anna.
I träningen på hästryggen verkar rytmen och
förflyttningen kunna ha både stimulerande och
lugnande effekter, beroende på personens behov.

Vad ser Anna för resultat ?

På eftermiddagarna tar Anna emot
Anna upplever att träningen underbarn inom ramen för de egna pro”Att ge hästen
lättas mycket av att barnets fokus är
jekten läsa med djur och talutvecksignaler för start och på djuret och upplevelsen är att barling med djur. Här närmar sig Anna
stopp blir en tydlig
net får ut mycket av träningsstunden.
tydligt logopediskt arbete, men inte
aktivitet
för
att
träna
Föräldrar rapporterar fler kommuregelrätt behandling. Arbetsgivaren
nikativa initiativ i hemmet och ofta
orsak-verkan.”
är registrerad som vårdgivare och
en stor utveckling vad gäller nya ljud
Anna för journal i de fall hon bedöoch ord. Föräldrar till barn som deltar
mer att det handlar om en vårdinsats.
i
läsprojektet
blir också förvånade över hur
Insatserna ingår för närvarande inte i regiootroligt
länge
de kan högläsa med ett marsvin i
nens utbud, vilket innebär att familjerna själva
famnen
jämfört
med i skolan eller hemmet.
får stå för kostnaden. Föreningen söker aktivt
–
Att
jobba
tillsammans
med djur är också ett
fond- och projektmedel för att kunna hålla nere
sätt
att
bygga
självförtroende,
att våga och få
kostnaderna för familjerna.
lyckas, vilket inte bör underskattas, säger Anna.

Hur går det till ?

Barnen som Anna träffar får välja vilket djur de
vill jobba med, men de flesta väljer att jobba med
Anna och hennes häst Tigge. På gården finns
även hundar, kaniner och marsvin. Marsvinen
är ofta delaktiga i läsprojektet. Inom projektet
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Examensarbete om läsprojektet
Anna berättar att det inte finns mycket forskning på området djurunderstödd intervention
överhuvudtaget och väldigt lite på logopedisk
intervention och djur. Vad gäller lästräning
har det traditionellt inte varit ett logopediskt

MÖTET

Anna använder sig av kommunikationskartor.
Både generella och situationsanpassade.

Högläsning med marsvin.

I skogen finns en rundslinga med
spännande aktiviteter som kan
anpassas utifrån behov.

Här ges möjligheten att välja borste
till hästen OCH att prata om färger
samt begrepp som mjuk och hård.
LOGOPEDEN 2/2021
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arbetsområde i Sverige. Man vet att högläsning
och ljudande är viktigt för läsutvecklingen och
det kan vara en stressande situation. Närvaron
av djur tycks vara lugnande. Till hösten kommer
därför Anna, tillsammans med Niklas Norén lektor i pedagogik vid Uppsala Universitet, handleda två logopedstudenter som ska utvärdera
läsprojektet. Julia Binzen och Evindar Akdogans
studie kommer att ha som syfte att undersöka
hur barn med läs- och skrivsvårigheter påverkas
av att läsa i närvaro av djur.
– Läs- och skrivdelen av logopedin är intressant och även om det verkar vara ett smalt
område så är mycket outforskat med många
mekanismer som ligger bakom utvecklingen
och svårigheterna inom läsning och skrivning,
berättar de. Julia och Evindar tycker att ämnet
känns extra spännande eftersom det finns så
lite forskning på området. Ämnet har heller inte
berörts på utbildningen. De har hittat några få
studier som involverar läsning och barn med
autism där hundar och marsvin finns i skolmiljön.

Examensarbetet
SYFTE: Att undersöka hur barn med läs- och skrivsvårigheter
påverkas av att läsa i närvaro av djur.
FÖRFATTARE: Julia Binzen och Evindar Akdogan
HANDLEDARE: Anna Wetterberg, logoped och Niklas Norén
lektor i pedagogik vid Uppsala Universitet

Djurunderstödd intervention inom
logopedi
Anna berättar att hon för ett år sedan inte hade
kunnat tro att hon idag skulle driva två egna
projekt som kombinerar logopedi och djur och
dessutom handleda ett examensarbete.
– Jag trivs verkligen med att jobba i en idéburen organisation med fokus på att göra skillnad.
Anna är tacksam för det enorma stödet och
peppen hon känner från ledningen för att starta
projekt utifrån egna idéer.
– Det är inte svårt att ge Anna det stödet när
vi får en sån oerhört positiv feedback från föräldrarna till de barn som Anna jobbar med, säger
Hanna Askered. I framtiden har Anna förhoppningar om att djurunderstödd intervention är en
naturlig del inom logopedin. På många habiliteringar i Sverige är det självklart att erbjuda
ridterapi med arbetsterapeut och fysioterapeut,
men att en logoped använder det som en metod
är långt ifrån självklart. Anna avslutar med:
– Mycket logopediskt arbete går att göra i
andra miljöer än i kontorsrum, kanske bättre !
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Anna och Viktor tränar tal,
språk och kommunikation
på hästryggen.

FOTO: MIKAELA THUNHOLM

ANNONS
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Dysfagi

Utvärdering av en webbutbildning
inom dysfagi för sjuksköterskor och
undersköterskor på särskilda boenden
Aia Altayyar,
leg. logoped
aia.altayyar@gmail.com
Antal ord: 2000
Antal illustrationer: 2
Antal referenser: 19

Sammanfattning
Tidigare studier har visat att det är vanligt förekommande att logopedrekommendationer inte följs av sjuksköterskor och undersköterskor vid omvårdnad av
patienter med dysfagi, främst på grund av bristande kunskaper, vilket kan leda
till allvarliga komplikationer. Den här studien undersöker därmed effekten av en
webbutbildning om dysfagi för sjuksköterskor och undersköterskor inom särskilda
boenden. Effekten mättes genom enkätundersökningar med kunskapsfrågor
om dysfagi före och efter utbildningen. Både enkäterna och webbutbildningen
utformades av studieledaren. Antalet rätta svar ( kunskapspoäng ) jämfördes
mellan före och efter utbildningen hos totalt tolv deltagare som besvarade båda
enkäterna. Resultaten visade att poängen på kunskapsfrågorna ökade med 14 %
efter utbildningen och att sjuksköterskorna hade mer förkunskaper än undersköterskorna.

Abstract
Previous studies have shown that noncompliance with speech-language and
swallowing pathologist recommendations by nurses and assistant nurses during
healthcare of patients with dysphagia is common, mainly because of a lack of
knowledge, leading to serious complications. This study aims to measure the
effect of a web-education in dysphagia for nurses and assistant nurses in nursing
homes. The effect was measured by a survey with knowledge questions before
and after the education. The study leader designed both the surveys and the
web-based education. The number of correct answers for twelve participants who
answered both surveys was compared before and after. The total scores in the
knowledge questions increased after the education by 14 %; the nurses had the
most knowledge.

Introduktion
Dysfagi är allra vanligast bland äldre personer ( Cabre,
Serra-Prat, Palomera, Almirall, Pallres & Clavé, 2009 ),
vilket beror på att dysfagi är en tilläggsdiagnos som
orsakas av andra sjukdomar vars risk ökar med stigande
ålder ( American Speech-Language-Hearing Association [ ASHA ], 2019 ). Stroke är den vanligaste orsaken
till dysfagi, men andra neurologiska sjukdomar som
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Parkinsons sjukdom, multipel skleros och amyotrofisk
lateral skleros samt huvudhalscancer kan orsaka dysfagi
( ASHA, 2019 ). Åldersrelaterade förändringar kan också
orsaka dysfagi ( Ekberg, 2012 ). Dysfagi definieras som
en rubbning av intag- och transportförmågan av föda,
dryck, medicin eller saliv från munnen till magsäcken
( Ekberg, 2012 ). Dysfagi medför två typer av livshotande
komplikationer ( Carrión, Verin, Clavé & Laviano, 2011 ).
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Den första är att den kan försvåra närings-, vätskeeller medicinintag, vilket kan leda till malnutrition och
uttorkning. Den andra typen är luftvägskomplikationer
på grund av aspiration, vilket innebär att föda transporteras in genom luftstrupen och vidare till lungorna
istället för matstrupen. Aspirationen kan leda till att
intag och saliv med bakterier samlas i lungorna och
orsaka lunginflammationer eller så kallade aspirationspneumonier och även luftvägsstopp om föda blockerar
luftvägarna ( Cabre et al., 2009 ). Vid dysfagi gör logopeden en sväljbedömning och ger logopedrekommendationer till patienten, patientens anhöriga och eventuella
andra vårdgivare som involveras. Rekommendationerna
kan vara sväljträning, motorisk träning, konsistensanpassning, bestämd sitt- eller huvudposition och alternativ nutrition ( ASHA, 2019 ).
Prevalensen för dysfagi hos individer som bor på
särskilt boende för äldre ( SÄBO ) är 60 % ( Baijens et al.,
2016 ). Dessa individer har sjuksköterskor och undersköterskor som sina primära vårdgivare (C hadwick, Jolliffe,
Goldbart & Burton, 2006 ). Tidigare studier har visat att
det är vanligt förekommande att logopedrekommendationer inte följs av sjuksköterskor och undersköterskor
( Colodny, 2001; Smith-Tamaray, Wilson & McAllister,
2011 ). Bristande kunskaper om dysfagi hos undersköterskor och sjuksköterskor är den främsta orsaken till
att rekommendationerna inte följs ( Chadwick et al.,
2006; McCullough, Estes, McCullough & Rainey, 2007;
Colodny, 2001; Smith-Tamaray, Wilson & McAllister,
2011 ). Därmed föreligger det behov av dysfagiutbildningar för sjuksköterskor och undersköterskor på SÄBO.
Med tanke på tidsbristen och det ständiga personalutbytet på SÄBO blir det relevant att undersöka ifall en
webbutbildning är en lösning som kan öka personalens
kunskaper inom ämnet. Webbutbildningar har visat en
positiv effekt på inlärningen i tidigare studier ( Kearns,
Shoaf & Summey, 2004; Clement et al., 2012; Lee &
Lin, 2013; Van de Steeg, Ijkema, Wagner, & Langelaan,
2015 ). Samtidigt tillåter webbutbildningar att sjuksköterskorna och undersköterskorna tar del av utbildningen när och var de vill ( Roe, Carley & Sherratt, 2010;
Samir Abou et al., 2014; Van de Steeg et al., 2015 ).
Syftet med den föreliggande studien var att pröva
om en webbutbildning i dysfagi för sjuksköterskor och
undersköterskor inom SÄBO kunde bidra till ökade
kunskaper. Vidare syftade studien till att identifiera den
gruppen ( sjuksköterskor, undersköterskor, nyanställda
eller de med längre yrkeserfarenhet ) som var i störst
behov av utbildning. Därmed formulerades följande

frågeställningar:
•
Kan deltagarnas kunskaper om dysfagi hos individer på särskilda boenden öka med hjälp av en
webbutbildning?
•
Förekommer det skillnader i kunskaper mellan
sjuksköterskor och undersköterskor?
•
Förekommer det skillnader i kunskaper beroende på
erfarenhetslängd?

1. Metod
1.1. Deltagare
Studiens deltagare var sjuksköterskor, undersköterskor
och vårdbiträden. Inklusionskriterierna för projektet
var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden inom SÄBO. Exklusionskriterierna var att deltagarna deltog i en annan utbildning
om dysfagi under studien eller hade deltagit en kort
period innan dess. Deltagarantalet bestämdes inte i förväg, istället sattes ett slutdatum för datainsamlingen.
Deltagarna rekryterades via mejlinbjudan som skickades till alla SÄBO i nio städer (se tabell 1). Vid sidan
av dessa deltog även SÄBO tillhörande Ersta Diakoni
efter att de visat intresse för projektet i samband med
kontakter efter ett tidigare examensarbete. Totalt
kontaktades 248 boenden, utöver de tillhörande Ersta
Tabell 1
Antalet kontaktade boenden, antalet boenden som visade
intresse för att delta och antalet som lämnade återbud
Stad

Kontaktade
boenden

Boenden
som visade
intresse

Boenden som
lämnade återbud på grund
av covid-19

Norrköping

30

4

0

Linköping

32

0

0

Nyköping

12

3

1

Enköping

8

3

2

Karlstad

21

0

0

Sävsjö

3

0

0

Malmö

4

0

0

Göteborg

100

7

2

Örebro

38

2

0

Totalt

248

19

5
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Diakoni vars antal var oklart. Av dessa visade 19 boenden intresse för projektet, men därefter lämnade fem
boenden av dessa återbud på grund av omständigheterna i samband med utbrottet av covid-19 våren 2020.
Därmed ingick 14 boenden i studien vid sidan av de från
Ersta Diakoni.
1.2 Material
Materialet som användes i studien var en videoutbildning och två enkätundersökningar. Allt material
framställdes av studieledaren. Studieledaren försökte
förenkla språket för att utbildningen skulle vara tillgänglig för en bredare grupp, inklusive deltagare med
ett annat modersmål än svenska. Informationen som
redovisades låg på en basnivå, men krävde förkunskaper
från deltagarnas grundutbildning. Videoutbildningen
spelades in som korta filmer med en mobilkamera
( Xiaomi Mi 9T Pro, 48 megapixel ) och sattes ihop till en
video med hjälp av PowerPoint och programmet iMovie.
Videoutbildningen blev 15 minuter och 54 sekunder
lång och laddades upp på Youtube för att underlätta
åtkomsten för deltagarna.
Den första enkäten bestod av två delar: 1 ) sju frågor om
allmän information såsom erfarenhetslängd och profes-

sion, 2 ) tolv kunskapsfrågor om dysfagi som baserades
på informationen som redovisades i webbutbildningen.
Kunskapsfrågorna granskades av två erfarna logopeder
inom området. Den andra enkäten bestod av tre delar:
de två första var samma som i den första enkäten och
den sista delen bestod av åtta frågor om deltagarnas
synpunkter på utbildningen. I båda enkäterna bestod
den första delen om allmän information och utvärderingsdelen i enkät två av frågor med frisvarsutrymme
och flervalsalternativ, medan kunskapsfrågorna enbart
bestod av frågor med flervalsalternativ. I del tre i enkät
två ingick även skattningsfrågor med hjälp av en visuell
analog skala ( 0–100 mm ). Enkäterna var digitala och
framställdes med hjälp av hemsidan Webbenkäter ( Webbenkäter, 2007 ). Deltagarna hade ingen tidsbegränsning och fick se alla frågor inom varje del samtidigt.
1.3. Tillvägagångssätt
Informationsbrevet skickades ut till samtliga enhetschefer som hade visat intresse och vidarebefordrades
till medarbetarna. Det innehöll information om vad
deltagandet gick ut på, vad som krävdes och vilka
regler som gällde. All kontakt mellan studieledaren
och deltagarna skedde via enhetscheferna. Deltagarna

Tabell 2
Beskrivning av deltagarna som besvarade enkät ett före och två efter webbutbildningen
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Enkät ett

Enkät två

Samtliga deltagare som besvarade alla
enkätfrågor
Antal

n = 32

n = 12

Ålder (M, SD, min-max)

Median = 46 år (IQR = 19,00), 21–63 år

Median = 44,5 år (IQR = 17,75), 25–63 år

Arbetslivserfarenhet i äldreomsorgen

Median = 16 år (IQR = 16), 6 mån–44 år

Median = 11 år (IQR = 15), 6 mån–34 år

Antal med annat modersmål än svenska

n = 12

n=2

Sjuksköterskor
Antal

n=7

n=4

Antal med annat modersmål än svenska

n=0

n=0

Ålder (M, SD, min-max)

Median = 42,5 år (IQR = 7,75), 34–63 år

Median = 38 år (IQR = 26), 31–63 år

Arbetslivserfarenhet i äldreomsorgen

Median = 12 år (IQR = 11,5), 6 mån–30 år

Median = 5,5 år (IQR = 10,9), 6 mån–14 år

Undersköterskor
Antal

n = 25

n=8

Ålder (M, SD, min-max)

Median = 45 år (IQR = 15,5), 21–62 år

Median = 47 år (IQR = 23), 25–54 år

Arbetslivserfarenhet i äldreomsorgen

Median = 15 år (IQR = 16,75), 2–44 år

Median = 12 år (IQR = 27), 2–34 år

Antal med annat modersmål än svenska

n = 12

n=2
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informerades bland annat om att de inte fick använda
sig av externa källor när de besvarade enkäterna, men
att deltagare med ett annat modersmål än svenska
fick använda lexikon. Länken till den första enkäten
mejlades ut på samma sätt som informationsbrevet och
var öppen under tre dagar, därefter mejlades länken
till videoutbildningen ut och var i sin tur tillgänglig
under fyra dagar. Slutligen inaktiverades länken till
utbildningen och länken till enkät två skickades ut och
var tillgänglig under tre dagar. Vid varje enkätundersökning skickades en påminnelse dagen innan enkäten
skulle inaktiveras.
1.4 Analys och bortfall
Enkätsvaren laddades ned som Excelfiler, en för varje
enkät i Microsoft Excel. Därefter överfördes all data
till dataprogrammet IBM Statistical Package for Social
Sciences (SPSS Statistics) version 26.0 för att analyseras statistiskt. Alla statistiska analyser var icke-parametriska på grund av snedfördelade data och en
liten population. Kunskapspoängen före utbildningen
respektive efter utbildningen hos varje deltagare jämfördes med Wilcoxons teckenrangstest. Mann-Whitney
U-test användes för att analysera eventuella skillnader
i kunskapspoängen mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Signifikansnivån som användes var 5 %. För
att analysera kunskapspoängen i relation till erfarenhetslängden användes Spearmans rangordningskorrelationskoefficient.
Ett bortfall på 26 deltagare skedde mellan enkäterna.
Enkät ett besvarades av 40 deltagare medan enkät två
av 14. Deltagarna som enbart besvarade enkät ett inkluderades inte i jämförelsen av kunskapspoängen mellan
före och efter webbutbildningen, vilket även gällde för
en deltagare som angav i enkät två att hen inte hade
tagit del av utbildningen. I enkät ett besvarade åtta deltagare inte kunskapsfrågorna och i enkät två besvarade
en deltagare inte kunskapsfrågorna, därmed räknades
ingen kunskapspoäng för dessa.
1.5 Forskningsetiska överväganden
Ingen etikprövning behövdes då projektet var ett
examensarbete på magisternivå. Inga personuppgifter
samlades in av deltagarna, deltagarna kunde inte spåras
och inga data kunde komma att knytas till person. De
indirekta persondata som samlades in var profession
och erfarenhetslängd. Skriftligt samtycke var därför
inte aktuellt att samla in. Deltagandet var helt frivilligt
och deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som

helst under studien. Enkäterna besvarades anonymt
och deltagarna fick välja egna identifieringskoder för
att möjliggöra jämförelser mellan deras svar i enkät ett
och två. Denna information formulerades i informationsbrevet och deltagarna informerades om att de gav
samtycke till studien genom att besvara enkäterna.

2. Resultat
Totalt deltog 40 deltagare, sju sjuksköterskor och 33
undersköterskor ( inklusive tre vårdbiträden som arbetade som undersköterskor ). Medianen i åldern var 46,00
år ( IQR ( kvartilavstånd ) = 19,00). Medianen i arbetserfarenheten ( antal år ) inom äldreomsorg var 16,00 ( IQR
= 16,00 ). För detaljerad information om deltagarna, se
tabell 2.
Av de 40 deltagarna besvarade 32 kunskapsfrågorna
i enkät ett och enkät två besvarades av 14 deltagare
varav tolv besvarade kunskapsfrågorna. Maxpoängen i
kunskapsfrågorna var tolv. Arbetserfarenhetsmedianen
för dessa tolv deltagare var 11,00 ( IQR = 15,00 ) och
medianvärdet i åldern var 44,50 ( IQR = 17,75 ). Medianvärdet i enkät ett för de tolv deltagare som besvarade
båda enkäterna blev 9,00 ( IQR = 2,50 ) och i enkät två
10,50 ( IQR = 1,00 ), det vill säga 14 % ökning i kunskapspoängen mellan före och efter utbildningen vilken är en
signifikant ökning ( z = -2,36, p = 0,02 ).
Kunskapsfrågorna i enkät ett besvarades av sju
sjuksköterskor och 25 undersköterskor. Medianen för
sjuksköterskorna var 10,00 ( IQR = 3,00 ) och 9,00 ( IQR =
2,0 ) för undersköterskorna. Skillnaden i förkunskaperna
mellan båda professionerna visade att sjuksköterskorna
hade signifikant högre kunskapspoäng ( z = -2,18, p =
0,03 ). Enkät två besvarades av fyra sjuksköterskor och
åtta undersköterskor. Jämförelserna av kunskapspoäng
mellan professionerna gav ingen signifikant skillnad.
Vid analys av sambandet mellan erfarenhetslängden
och kunskapspoängen hos de 32 deltagare som hade
besvarat kunskapsfrågorna i enkät ett hittades ingen
korrelation ( rs = 0,01, p = 1,00 ).

3. Diskussion
Webbutbildningen bidrog till en ökning i kunskapspoängen med 14 %. En tidigare studie som mätte effekten
av en webbutbildning om delirium för sjuksköterskor
och undersköterskor visade också en ökning med 8,1 %
efter utbildningen jämfört med före utbildningen ( Van
de Steeg et al., 2015 ). En rad andra studier har också
visat att webbutbildnigar är effektiva inlärningsmetoder som ökar kunskaperna hos sjuksköterskor ( Atack,

LOGOPEDEN 2/2021

23

FORSKNING

Dysfagi

Rankin & Then, 2005; Jang, Hwang, Park, Kim & Kim,
2005; Salyers, 2007; Ryu, 2008; Sung, Kwon, & Ryu,
2008; Kearns et al., 2004; Lee & Lin, 2013; Clement et
al., 2012 ).
Resultaten visade på positiva tendenser att webbutbildningen kunde vara en effektiv inlärningsmetod för
studiens deltagare. Dock hade studien ett lågt deltagarantal och ett stort bortfall. Den långvariga effekten
av utbildningen blev heller inte undersökt. Det stora
bortfallet kan ha berott på de rådande omständigheterna i samband med utbrottet av covid-19 våren 2020
och beredskapsarbetet. En annan möjlig förklaring var
att bortfallet berodde på svårigheter i att slutföra en
utbildning. Ett sätt att undvika bortfallet är att ta del
av utbildningen gruppvis och i närvaro av studieledaren eller en annan ansvarig i verksamheten. Antalet
undersköterskor med ett annat modersmål var tolv i
enkät ett och två i den andra enkäten, detta kan ha varit
ett resultat av språkliga begränsningar i att ta del av
utbildningen.
Resultaten visade att sjuksköterskorna hade högre
förkunskaper än undersköterskorna i enkät ett och att
det inte fanns någon skillnad i enkät två. Samtidigt
ingick det fler undersköterskor än sjuksköterskor i studien. Det stora antalet undersköterskor med ett annat
modersmål i enkät ett kan ha påverkat resultaten att
undersköterskorna hade signifikant lägre förkunskaper.
Detta kan ha berott på språkliga begränsningar eller att
deltagarna hade utländska utbildningar och att dysfagi inte var ett fokusområde inom dessa utbildningar.
Denna skillnad jämnades ut efter utbildningen, vilket
kan ha berott på att utbildningen bidrog till en utjämning eller att bortfallet var större i gruppen undersköterskor med annat modersmål.
Utifrån resultaten berodde inte kunskapspoängen på
hur länge man hade arbetat inom äldreomsorgen. Detta
resultat överensstämde inte med en tidigare studie som
har visat mer erfarna vårdgivare hade högre kunskaper om dysfagi ( Crawford, Leslie, & Drinnan, 2007 ).
Detta kan förklaras med att de deltagare som hade kort
yrkeserfarenhet fortfarande hade färska teoretiska kunskaper inom ämnet, medan de som hade jobbat länge
hade mer praktiska kunskaper som de hade tillägnat av
erfarenhet. Därmed jämnade kunskaperna i viss mån ut
sig. Kommande studier bör undersöka om följsamheten
till logopedrekommendationerna kan öka med hjälp av
att utbilda vårdgivarna inom dysfagi med en webbutbildning och utbildningens långvariga effekt.
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Ordförandeforum under våren
Ordförandeforum är mötesplatsen för
lokalföreningarnas representanter,
förbundsstyrelsen samt kanslipersonal. Vårens möten ägde rum 19 mars
och 21 maj. Majmötet kan du läsa mer
om på logopeden.se
Svenska Logopedförbundet
Värmland informerade via ordförande Matilda Lindsten om tidigare
och nuvarande arbete med att synliggöra logopeders arbetsområde.
Man har bland annat anordnat bokbord och samarbetat med brukarorganisationer och nu har föreningen
kontakter med kommunpolitiker
med fortsatt fokus på skollogopedi
och logopeder i äldreomsorgen.

Inför den europeiska logopedidagen i mars skrevs en artikel som
utgångspunkt för lokala debattinlägg. Lokalföreningen i Gävleborg
fick en debattartikel publicerad
den 6 mars i Gefle Dagblad: Frågan
är inte om de har råd att anställa
logopeder – frågan är om de har råd
att låta bli. Ett par publiceringar
gjordes även på lokalföreningars
Instagram med inspiration från
artikeln. Lokalföreningsrepresentanterna uttryckte att det är positivt med en stomme till artikel som
man kan använda delar av men att
det var svårt att få artikeln publicerad. Bättre framförhållning behövs
så att man på det lokala planet får
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mer tid att anpassa innehållet och
förankra publicering. Inför framtida
satsningar uttrycktes intresse av
en artikel som lyfter behovet av fler
logopeder i skolan.
Afasiförbundets lokala föreningar önskar samverka med Svenska
Logopedförbundets lokalföreningar.
Det finns även planer på att sammanföra de lokalföreningar som har
koppling till utbildningsorter med
förbundets studentsektion Sloss så
att det ska bli lättare för studenter
att vända sig till lokala fackliga
företrädare med frågor.
SIGNE TONÉR

SRAT

På gång
SRAT:s förbundsmöte delas
upp i två delar, en del i maj och
en del i oktober, då ny styrelse
väljs. SRAT har en ny stödtjänst i
form av opinionsbildare Patricia
Widergren och man planerar för
en kommande satsning på extern
opinionsbildning.

DU FÖLJER VÄL SVENSKA

Skicka ett mail till info@logopedforbundet.se

LOGOPEDFÖRBUNDET PÅ
FACEBOOK?
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CATALISE

i habiliteringen

Under ett digitalt samtal den 11 mars
diskuterade logopeder från olika delar
av landet hur slutsatserna i konsensusdokumentet Catalise kan tillämpas
inom habiliteringen.
Catalise är resultatet av ett
omfattande internationellt konsensusarbete kring kännetecken
och terminologi för språkstörning,
inklusive kriterier för upptäckt och
omhändertagande. Svenska logopeders syn på vad som är karakteristiskt för språkstörning samt
diagnoskriterier har undersökts i
en magisteruppsats av Ahlfont och
Eiman Nilsson ( 2017 ).
Samtalsledare för dagen var
Clara Norberg Averbo, som tidigare
fungerade som sakkunnig logoped
i riktlinjearbete inom Habilitering och Hälsa i Region Stockholm
vad gäller rutiner för när och hur
logopeder ska ställa diagnos. Man
kom fram till att om patienten har
fått en icke-logopedisk diagnos kan
den logopediska diagnosen formuleras om ”samhörande med X”, vilket

är i linje med Catalise.
För habiliteringslogopeder har
diagnossättning mer eller mindre
alltid varit komplicerat och det
ser olika ut i landet i vilken mån
logopeder inom habilitering ställer
diagnos eller ej. I en del regioner
används Catalise som riktlinje för
diagnossättning och kan då ses
som en av pusselbitarna i hur man
kan tänka när man ställer diagnos.
Nationell samstämmighet efterlystes av samtalsdeltagarna. Man
behöver förhålla sig både till riktlinjerna i Catalise och till ICD-10 och
ytterligare samtal och nätverkande
över regiongränserna behövs för
ökad samsyn och likvärdighet.
En längre sammanfattning av
samtalet samt mer information om
Catalise, inklusive länk till uppsatsen av Ahlfont och Eiman Nilsson,
finns på Svenska Logopedförbundets hemsida.
JULIA ANDERSSON &
SIGNE TONÉR

:

Flera uppsagningar
av skollogopeder
Det finns ungefär 300 skollogopeder i landet. Svenska Logopedförbundet bevakar
frågan både centralt och lokalt.
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KONFERENS

Selektiv mutism
Den 3 maj hölls Svenska
Logopedförbundets första helt
digitala konferens. Ämnet var
selektiv mutism i ett livsperspektiv och 240 deltagare från
hela Sverige loggade in för att
ta del av föreläsningar av bland
andra logoped Carina Engström,
psykolog Jan Ringler och Johanna Syrén, projektledare på Tala
om Tystnad.
FOKUS

God och nära vård
Svenska Logopedförbundet har
ett fortsatt fokus på arbetet
med God och nära vård bland
annat i form av remissvar.
Förbundet har blivit inbjudna
av Socialstyrelsen att hålla ett
seminarium i höst gällande
logopedens roll inom äldreomsorgen med fokus på
dysfagi.
UTVECKLINGSARBETE

Digitala
mötesplatser
Svenska Logopedförbundets
nya satsning på lunchseminarier och digitala samtal har fallit
väl ut, det senare har bland
annat lett till starten av ett nytt
nätverk för logopeder inom
vuxenhabilitering.
Förbundsstyrelsen välkomnar teman och förslag på digitala utbildningssatsningar och
konferenser. Förbundet är i färd
med att bygga upp en bank av
bilder och filmer på logopeder
som också ska kunna användas
av lokalföreningarna i utformande av informationsmaterial.

FACKLIGT

BESÖK FÖRBUNDETS YOUTUBE-KANAL
I samband med europeiska logopedidagen 6 mars
tog årets arbetsgrupp fram 15 filmer där logopeder
berättar om olika logopediska arbetsområden. Dessa
filmer hittas på Svenska Logopedförbundets youtubekanal.

Ät- och sväljproblematik under
och efter Covid-19
Under pågående infektion, men även till följd av infektion, i Covid-19 kan personer
uppvisa svårigheter med ät- och sväljförmågan vilket i sin tur påverkar hur mat
och dryck kan intas på ett säkert sätt.
För dig som arbetar med äldre personer, inom vården eller på boenden, kommer
här ett antal råd från logopeder som arbetar med ät- och sväljsvårigheter. Att hantera mat och dryck på korrekt sätt för någon som har sväljsvårigheter kan bidra till
att rädda liv.
När vi äter och dricker så håller vi andan tillfälligt. Detta sker per automatik, men
det innebär att vi måste kunna koordinera andningen med sväljningen. En person
med pågående eller övergångna symptom på Covid-19 kan ha svårare att koordinera dessa två.

Symptom vid Covid-19 som
påverkar sväljförmågan
Flera av symptomen som förknippas med Covid-19 kan generera sväljsvårigheter:
Hosta och andfåddhet
Luftvägsinfektion och nästäppa
Ökad svaghet och trötthet

!

Ökad förvirring

RISK MED SVÄLJSVÅRIGHETER
Sväljsvårigheter kan få allvarliga konsekvenser om de
inte behandlas korrekt:

! Kvävning
! Aspiration (mat eller dryck hamnar i lungorna)
! Lunginflammation till följd av aspiration
! Luftvägsinfektion till följd av aspiration

Att tänka på om du arbetar med
äldre personer
Många äldre kan ha haft svårt att äta och dricka sedan tidigare. Om detta är fallet,
ta reda på vilka anpassningar personen brukar behöva för att äta och dricka på ett
säkert sätt. Om personen varit i kontakt med en logoped (på t ex strokeavdelning,
geriatrik eller neurologklinik) kan det finnas en sväljbedömning i journalen. Om
ingen bedömning har gjorts men personen förefaller ha svårt att äta och svälja,
kontakta ansvarig sjukvårdspersonal omgående.
Det finns flertalet olika sätt att arbeta med
sväljförmågan, beroende på vilka symptom
personen uppvisar och varför sväljsvårigheterna
har uppstått. Det kommer sannolikt att ta ett tag
för personer som har eller har haft Covid-19 att
återvända till sitt tidigare dagliga orala intag. De
kanske föredrar att ta en enklare konsistens av
mat än de brukar ta. När du hjälper någon att äta
och dricka finns det några saker du kan tänka på

”Att hantera mat
och dryck på
korrekt sätt för
någon som har
sväljsvårigheter
kan bidra till att
rädda liv.”

för att göra det lättare för honom eller henne.

Hjälpmedel
Om personen använder glasögon, tandproteser och/eller hörapparater, så ska
dessa användas i matsituationen.
Kontrollera om sugrör eller pipmugg verkligen behövs – att dricka ur en vanlig
kopp med hjälp kan ofta vara säkrast. Men, om en logoped bedömt att en
speciell kopp ska användas så ska denna rekommendation följas.

LOKALFACKLIGT

Nyheter
Svenska Logopedförbundet i
Halland är en nybildad lokalförening och ordförande är Katarina Andreassen. I Värmland är
Matilda Lindsten ny ordförande.
Svenska Logopedförbundet
Stockholms län höll årsmöte
den 25 mars. Nytt från och med
i år är att styrelsen även har en
studentrepresentant eftersom
många medlemmar är studenter och det är viktigt att få ett
närmare samarbete mellan
yrkesverksamma och studenter
inom Slof. Styrelsen fortsätter
att arbeta med bland annat
patientflöden inom Vårdval
logopedi och att undersöka om
hur de nationella strokeriktlinjerna följs. Givetvis fortsätter
man även jobba med arbetsmiljö och arbetsvillkor för logopeder inom Vårdval logopedi.
FORSKNING

Långtidscovid

Om förtjockningsmedel rekommenderats, se till att alltid använda detta.

Förberedelser inför måltid
Covid-19 kan ge muntorrhet - regelbunden munvård bör ges och munnen bör
kontrolleras efter varje måltid för att säkerställa att rester inte ligger kvar.
Se till att personen är helt vaken och redo för mat, vätska eller medicinering.

Ät- och sväljsvårigheter
under och efter covid-19

Sätt alltid personen upp för att äta eller dricka. Personen ska även sitta
kvar upprätt i 30 minuter efter intaget för att hindra att rester i svalget
hamnar i fel strupe. Hoststöten kan vara effektivare när man sitter upp.
Trötthet kan snabbt uppstå, vilket distraherar. Försök att ge mindre
mängder mat ofta, istället för tre stora måltider.

Stöd under måltiden
Se till att personen inte äter för snabbt. Hjälp personen att komma ihåg
att svälja och att munnen är tömd innan nästa sked eller klunk tas.
Ta små klunkar eller tuggor. En tesked är ungefär lagom.
Uppmuntra personen att stanna och vila vid andfåddhet, så att andningen återgår till det normala innan de tar en ny klunk/tugga.
Om personen får syre via en mask, ta bort masken för att placera maten i
munnen och sätt sedan tillbaks masken medan personen tuggar maten.
På samma sätt sätter du tillbaka masken mellan klunkar med dryck.
Detta hjälper till att säkerställa att personen inte sväljer vid andfåddhet

TILL DIG SOM ARBETAR MED ÄLDRE PERSONER

och minskar risken för att mat eller dryck kommer in i lungorna.
Du kan behöva hjälpa till vid måltiderna. När du hjälper, placera dig i
ögonhöjd.
”Hand över hand” -matning, där den boende får stöd i att hålla koppen
eller besticket, kan göra det mer bekvämt att äta och dricka särskilt för
personer med demens.

Detta dokument är en översatt version av ”Eating, drinking and swallowing
during COVID-19 – Advice for staff in care homes”, publicerat av Public
Health Agency, Nordirland, 2020.
FOTO FRAMSIDA: ADOBE STOCK // LAYOUT: STINA LINDKVIST

BROSCHYR OM DYSFAGI VID COVID-19
Tack vare ett initiativ av en medlem har Svenska
Logopedförbundet tagit fram en broschyr om
sväljsvårigheter hos äldre i samband med covid19-sjukdom. Broschyren är fri att sprida och finns
att ladda ner och skriva ut på logopedforbundet.se,
precis som den tidigare broschyren om röstbesvär
vid covid-19.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har låtit patienter, vårdpersonal och forskare gemensamt prioritera forskningsfrågor
kring långvariga symptom
efter covid-19. Listan toppas
av frågor som definitivt berör
logopeder, nämligen rehabilitering av långvariga neurologiska
symptom och kognitiva besvär
samt hur rehabiliteringsinsatser
optimeras och vilka yrkeskategorier som bör ingå. Länk till
hela listan finns på logopeden.
se. Mellan 2 juni och 17 augusti
kan ansökningar skickas in till
Vetenskapsrådet avseende projektbidrag som berör forskning
om postcovid.
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Posttidning B
SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm
ANNONS

ETT SÄKERT
VAL VID

DYSFAGI
ThickenUp® Clear är ett förtjockningsmedel som minskar risken
för aspiration och ökar sväljsäkerheten. Genom amylasresistenta
egenskaper säkerställer ThickenUp® Clear att vätskan bibehåller
samma konsistens genom hela sväljprocessen.1-4
Med hjälp av ThickenUp® Clear begränsas patienten inte längre
i valet av mat och dryck.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av patienter med dysfagi. Ska användas på inrådan av läkare eller dietist.
Ref: 1. Vilardell N et al.Dysphagia 2016; 31(2):169-79. 2. Leonard RJ et al. J Acad Nutr Diet. 2014;114(4):590-4. 3. Rofes L et al.
Neurogastroenterol Motil 2014 Sep;26:1256-65. 4. Rofes L et al. Aliment Pharmacol Ther 2014;39(10):1169-79.

ThickenUp® Clear
har kliniskt visats reducera
risken för aspiration och
öka sväljsäkerheten.1-4

INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

