
LOGOPEDEN 3/2021 1

TEMA VFU
Studenter oroas över för 
lite praktik på utbildningen

DEBATT 
Olika åsikt om 5-årig  
logopedutbildning

FORSKNING
Nya avhandlingar från 
Tonér och Backman

4 
FRÅGOR TILL  

EN FORSKARE

Hjälpmedelsverksamheten 
som går mot strömmen
- Möt Logoped Kristin Andræ-Kerro

MÖTET

Ges u
t a

v Svensk
a 

Logopedförb
undet

Nummer 3/2021



2 LOGOPEDEN 3/2021 

   REDAKTÖRERNA

INNEHÅLL

INNEHÅLL

14

28 14

5.  Debatt - 5-årig utbildning

8.  Tema - VFU

11.  Panelen - VFU

12.  Debatt - Likvärdighet i VFU

14.  Mötet - Kristin Andræ-Kerro

19.  Forskning - Nya avhandlingar

22.  Forskning - Anna Ekström 

25.  Fackligt - Nya specialister

28. Utblick - VFU i Kanada

FOTO: PIXABAY

FOTO: PEXELS

8

FOTO: HANNA NORDLUND

Vi gör nerslag i Kanada där 
Julie Lewis berättar om hur VFU 
fungerar i British Columbia.

Under ”Tema VFU” finns en enkät-
sammanfattning som Sloss gjort 
och även en debattartikel utifrån 
resultaten. I panelen intervjuas tre 
logopeder om VFU.

Kristin Andræ-Kerro jobbar 
i hjälpmedelsverksamheten 
Kom-X som följer patienten, i 
behov av kommunikationshjälp-
medel, genom hela processen.

FOTO, FRAMSIDA: SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET

logopeden@logopedforbundet.se

Hösten är här. Många hade kanske hoppats på en mer vanlig 

tillvaro, men pandemin fortgår med vidare restriktioner. Höst-

numret av Logopeden bjuder bland annat på tema VFU och 

inte mindre än två debattartiklar. Hör gärna av er med tips eller 

förslag till innehåll i tidningen. S
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Höstens intåg är helt klart en vattendelare, antingen älskar man det eller så sörjer 

man det. För mig känns hösten alltid som en nystart, ett nytt skolår fast jag inte 

jobbar inom skolan längre. Nästan som ett nyår. Jag börjar rensa hemma, jag skriver 

listor över saker jag vill åstadkomma (som jag sedan glömmer bort), jag skaffar mig 

en ny frisyr och så vidare. Men jag njuter också av lugnet som lägger sig. Trots att 

jag älskar sommaren och alla badmöjligheter den ger mig så är en del av mig alltid 

lättad när det återigen blir socialt acceptabelt att bara stanna hemma och läsa bok. 

När vi återigen har kastat oss in i våra ofta hektiska arbetsliv så är det viktigt att 

identifiera vad som ger åter-

hämtning och livsglädje. Vad 

innebär det för dig? För någon 

är det kanske att baka bröd, 

för någon annan att springa i 

skogen, och för en tredje är det 

kanske att fika med en vän. I en 

tid då arbete och hem lättare 

flyter ihop så är min starka övertygelse att vi måste värna om vår fritid, så att den är 

just det: fri tid.

Hur gör vi sedan för att bästa värna om den tid som inte är fri? Vad behöver vi för att 

må bra på jobbet? Vad behöver vi för att utvecklas och känna att vår insats värde-

sätts? Vi debatterar kompetensutveckling i det här numret, läs gärna det och funde-

ra på hur du ser ut på just din arbetsplats och hur du skulle vilja att det såg ut. Det är 

alltid lättare att argumentera för sin sak när man har konkretiserat vad man behöver. 

Ta gärna kontakt med oss om du behöver någon att bolla tankar med!

Sloss, vår studentsektion, har gjort en enkät gällande verksamhetsförlagd utbild-

ning och presenterar i det här numret resultatet tillsammans med flera mycket 

konkreta åtgärdsförslag. Det är en orolig tid för många, inte minst för våra studenter, 

och här finns en hel del för både våra utbildningar och våra arbetsgivare att jobba 

med. Även vi handledare kan behöva rannsaka oss själva för att återigen ringa in 

våra behov. Vad behöver jag för 

att kunna ge mina studenter en 

så bra praktik som möjligt? 

Jag önskar dig en lugn höst 

med tid för reflektion!

VÄRNA VÅR TID

I en tid då arbete och hem 
lättare flyter ihop så är min 

starka övertygelse att vi 
måste värna om vår fritid, 

så att den är just det: fri tid.

FOTO: MARIA OLSSON 

Logopeden
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AKTUELLT

VERKSAMHETSUTVECKLING

Nära samarbete 
med tolkförmedling
Många logopeder har erfarit hur 

svårt det kan vara att få tolkar med 

adekvat kompetens vid bedömning 

av flerspråkiga patienter, vilket bland 

annat är en konsekvens av upphand-

lingsförfarandet där den billigaste 

tolkförmedlingen vinner. Det innebär 

i sin tur att de tolkar som blir aktuella 

är de som har lägst utbildning. På 

Logopedmottagningen i Trelleborg 

har man haft ett nära samarbete 

med tolkförmedlingen, bland annat 

genom att ta fram ett informations-

blad till tolkar inför logopedbesöket 

och genom återkommande kontakt 

och feedback. En längre artikel om 

samarbete mellan logoped och tolk, 

inklusive länk till informationsbladet 

från Trelleborg är publicerad på 

logopeden.se.

FLERSPRÅKIGHET

Enkät kring  
diagnosticering 
Multilingual and Multicultural Affairs 

Committee (MMAC) är en del av 

International Association of Com-

munication Sciences and Disorders 

(IALP). Nu har MMAC har publicerat 

en enkät kring diagnostik av flersprå-

kiga barn med misstänkt DLD, som 

riktar sig till logopeder världen 

över. Deadline är 30 september så 

än finns det tid att svara. Den tar en 

stund att svara på, men ju fler som 

svarar, desto bättre underlag får vi 

för en bättre diagnostik av flersprå-

kiga barn. Enkäten kommer du åt 

via förbundets Facebook och på 

logopeden.se.

Region Kronoberg har gjort en Lex 
Maria-anmälan angående en hän-
delse med försenad diagnos av en 
cancer i matstrupen. 

Patienten sökte sig till vårdcentral på 
grund av besvär med slemhosta och 
sväljningssvårigheter. Efter att olika 
behandlingar provats remitterades 
patienten till röntgen där man såg 
en felsväljning. Fortsatt utredning 
skedde sen på ÖNH-kliniken samt av 
logoped. När besvären tilltog ytter-
ligare gjordes en skiktröntgen som 

visade en cancer högt upp i matstru-
pen precis under stämbanden och 
några månader senare avled patien-
ten. 

Enligt Region Kronoberg är det inte 
någon enskild händelse som gjort 
att vården missade cancersjukdo-
men, men man har identifierat flera 
förbättringsområden för att undvika 
liknande situationer framgent, bland 
annat behövs ökad kunskap om 
sväljsvårigheter samt förbättrat sam-
arbete mellan logopeder och ÖNH-kli-
niken. ( Region Kronoberg )

Försenad diagnos - 
Region Lex Maria-anmäler

FOTO: PIXABAY
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Logopedchefsföreningen vill 
härmed uttrycka sin oro över 
att arbetet med att förlänga 

logopedprogrammet till fem år nu 
läggs ner, och vi finner det beklagligt 
att Svenska Logopedförbundet valt att 
inte stödja utbildningsanordnarnas 
arbete.

Ökade krav på logopeder
Vår bedömning är att logopedutbild-
ningen bättre behöver matchas mot 
dagens arbetsmarknad i och med en 
ökad digitalisering och ökade krav på 
arbetstagares flexibilitet och anställ-
ningsbarhet. Både inom hälso- och 
sjukvården liksom i samhället i stort 
sker en generell marknadslogisk 
anpassning utan att vi aktivt har 
diskuterat vad det innebär för vår 
yrkeskår. Allas vår uppgift inom 
professionen är, förutom det vik-
tiga patientarbetet, att verka för en 
utveckling av vår profession eftersom 
logopedyrket fortfarande är relativt 
okänt för allmänheten och besluts-
fattare. Logopedi är ett brett område 
och mycket i samhället är fortfarande 
obruten mark ur ett logopediskt per-
spektiv. Patientgrupperna har blivit 
fler och uppdragen i landet varierar 
stort, och samtidigt finns det områ-

den som helt saknar logopedi. 

Längre utbildning - ökad status
En generell princip för högre utbild-
ning i Sverige är ett 3 + 2-upplägg, 
det vill säga kandidat- eller mas-
terexamen. Högre utbildningsnivå 
bland logopeder skulle innebära en 
kunskapsmässig breddning och en 
högre kvalitet inom professionen. Att 
verka för en förlängning av logoped-
programmet till en femårig utbildning 
är därför strategiskt och framåtsträ-
vande samt förbättrar möjligheten till 
ökad akademisk status och breddad 
arbetsmarknad. Detta skulle kunna 
utgöra en grund för ökad konkurrens 
och en gynnsam löneutveckling. Med 
en femårig utbildning blir det lättare 
att jämföra kunskap och kompetens 
inom kommunikation, information 
och processledning samt juridiska 
kunskaper kopplat till hälso- och 
sjukvårdens uppdrag, med andra 
yrken som idag har högre status.

Längre utbildning möjliggör 
mer praktik
Vi ser det som en självklarhet att 
förlänga utbildningen – det är ett 
viktigt led i att bli synligare, tydligare 
och möjliggöra att alla våra patient-
grupper får den hjälp de har rätt till. 

Det skulle, förutom ökade teoretiska 
kunskaper, också skapa utrymme för 
längre, mer sammanhållna praktikpe-
rioder, vilket skulle höja yrkets kvali-
tet ytterligare. Logopedi är ett mycket 
brett arbetsfält och forskningen har 
ökat betydligt inom området, inte 
minst i Sverige. Angående löneläget 
vill vi framhålla att ett sätt att höja 
lönerna är just att skaffa sig en högre 
utbildningsnivå. Det är något vi får 
arbeta för efter en förlängning, både 
på chefsnivå och bland logopeder i 
allmänhet.

Längre utbildning ger högre lön
Med högre kompetens kan vi vidga 
arbetsmarknaden, skapa mer kon-
kurrens och på sikt höja lönerna, få 
fler specialister, fler disputerade, fler 
professorer med mera. Vi vädjar därför 
till Svenska Logopedförbundet att 
omvärdera sitt ställningstagande och 
verka för en förlängning av logoped-
programmet för en fortsatt utveckling 
av vårt viktiga yrke.

LOGOPEDCHEFSFÖRENINGEN I SVERIGE 
genom

Sophie Bergman, enhetschef, 
Södertälje sjukhus

Anita Dellmar, enhetschef, 
Stockholms läns sjukvårdsområde

Birgitta Rosén, enhetschef, 
Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus

LOGOPEDCHEFSFÖRENINGEN: 

LOGOPEDUTBILDNINGEN 
BEHÖVER FÖRLÄNGAS!

DEBATT

Logopedcheferna är besvikna på Svenska Logopedförbundets 
ställningstagande i frågan om utbildningens längd. Cheferna 
menar att en längre logopedutbildning gör yrket mer synligt 

och ger patienterna bättre möjligheter att få rätt hjälp. 
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DEBATT

Bristen på kompetensutveckling 
för yrkesverksamma logopeder 
behöver debatteras öppet och 

ingående. Vi behöver gemensamt 
arbeta för ett livslångt lärande. Sam-
hället förändras och utvecklas snabbt. 
Vi tycker att det är viktigt att medar-
betare ges möjlighet till kontinuerlig 
fortbildning för att möta förändring-
arna i omvärlden och professionen. 
Men vi skulle vilja problematisera 
logopedchefernas påståenden utifrån 
ett antal olika perspektiv. 

Längre utbildning lönar sig 
inte i dagsläget
För det första är det inte självklart så 
att en förlängd utbildning automatiskt 
leder till en bättre löneutveckling för 
logopeder. Arbetsgivare måste börja 
med att belöna de som redan valt att 
skaffa sig en längre utbildning, till 
exempel genom att läsa en master 
eller doktorera. Idag lönar sig den 
utbildningssatsningen alltför dåligt 
på lönebeskedet ! 

Fokus på bredare arbets-
marknad
Svenska Logopedförbundet driver på 
för en bättre löneutveckling för pro-

fessionen på en rad olika sätt. Tradi-
tionellt har logopeder rört sig väldigt 
lite geografiskt vilket har lett till en 
ojämn arbetsmarknad. På mindre 
orter går det ibland inte att tillsätta 

tjänster på grund av för få sökanden 
medan det är hård konkurrens om job-
ben i storstadsregioner. Det har gjort 
det svårt att få en bra löneutveckling i 
större städer nära utbildningsorterna. 
Vi arbetar för en bredare arbetsmark-
nad, med flera olika arbetsgivare, 
vilket skapar incitament för större 
rörlighet och bättre löneutveckling. 

Kompetensutmaningen i 
välfärden
Det råder akut brist på vårdpersonal 
i Sverige och söktrycket till många 

utbildningar sjunker. SKR bedömer 
att antalet anställda inom välfärden 
behöver öka med omkring 132 000 
personer 2019 - 2029. Det vore olyck-
ligt att då kräva av individer att satsa 
på en femårig utbildning. I stället 
arbetar Svenska Logopedförbundet för 
att vården blir en attraktiv arbetsplats 
med goda arbetsvillkor och en hållbar 
arbetsmiljö. Studenter behöver snabbt 
få in en fot på arbetsmarknaden 
och vilja stanna kvar. Att förlänga 
logopedutbildningen är varken en 
tidsenlig eller relevant lösning. 

Svårt att jämföra logopedut-
bildningar
Det stämmer inte att en femårig 
utbildning skulle bli mer lik andra 
logopedutbildningar i Europa. 
Logopedyrket såväl som logopedut-
bildningarna ser väldigt olika ut på 
europeisk nivå. I Tyskland ligger 
logopedutbildningen inte ens på 
högskolenivå. I de länder där utbild-
ningen är femårig är logopederna 
oftast lärare i grunden och har läst en 
master i logopedi. Det är inte jämför-
bart med den svenska utbildningen. 
Flera av de största förbunden i vår 
europeiska organisation ESLA har 

”Arbetsgivare måste 
börja med att belöna 
de som redan valt att 
skaffa sig en längre 

utbildning, till exempel 
genom att läsa en mas-

ter eller doktorera.”

SVENSKA LOGPEDFÖRBUNDET: 

REPLIK TILL LOGOPEDCHEFERNA 
OM FÖRLÄNGD UTBILDNING
Förbundets orförande Kerstin Wiström problematiserar 
påståendena ur logopedchefernas debattartikel om förlängd 
logopedutbildning. Hon menar att fokus bör ligga på andra 
åtgärder.
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”Vårt mål är att finnas 
närmare våra patienter 

än någonsin, samar-
beta ännu mer med 

andra professioner och 
därmed synliggöra 
logopedens viktiga 

roll.”

DEBATT

dessutom uttalat att de inte kommer 
att eftersträva ett obligatoriskt femte 
år, till exempel i Storbritannien.

Arbetsgivarnas viktiga  
roll för logopeders  
kompetensutveckling
Den vårdreform som startats i och 
med God och nära vård kräver en 
framåtanda och en vilja till förändring 
hos vår kår. Vårt mål är att finnas 
närmare våra patienter än någon-
sin, samarbeta ännu mer med andra 
professioner och därmed synliggöra 

logopedens viktiga roll. Svenska 
Logopedförbundet arbetar för att vår 
arbetsmarknad ska breddas både vad 
gäller patientgrupper och arbetsgi-
vare. Det är en framtid som ser ljus 
och spännande ut! Detta framtidssce-
nario kräver ett livslångt och flexi-
belt lärande samt kontinuerlig och 
relevant kompetensutveckling, och 
där måste våra arbetsgivare vässa sig 
rejält.

KERSTIN WISTRÖM ORDFÖRANDE 
SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET

FOTO:SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin 
Wiström menar bland annat att arbetsgivare 
måste börja belöna de logopeder som läst en 
master eller doktorerat. Så är inte fallet idag.
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TEMA

Hur upplever  
logopedstudenterna 

sin praktik?

Vfu

I början av april skickade Svenska Logopedförbundets 
studentsektion ( Sloss ) ut en enkät till samtliga logoped-
studenter i Sverige. Mer än hälften av deltagarna vill ha 
mer praktik och det finns en oro kring att pandemin har 

påverkat den kliniska delen av utbildningen negativt.

Enkäten mailades ut direkt till samtliga 
av Sloss 245 medlemmar, samt delades 
på sociala medier i både universitetsspe-
cifika grupper och öppet. Enkäten var 

öppen för svar under 20 dagar och besvarades av 
104 studenter, vilket motsvarar ungefär 20 % av 
logopedstudenterna vid de svenska lärosätena. Det 
är svårt att få fram en exakt siffra på det totala 
antalet studenter eftersom personer hoppar av eller 
tar studieuppehåll. Av de medverkande responden-
terna uppgav 74 % att de befann sig i andra halvan 
av utbildningen och det var jämn fördelning mellan 
de olika utbildningsorterna. Resultaten i sin helhet 
finns på Sloss hemsida och här presenteras ett 
sammandrag. 

Skillnader mellan studieorter
Enkätens första del berörde frågor om verksam-
hetsförlagd utbildning ( VFU ) i allmänhet. Drygt 
hälften av respondenterna anser att utbildningen 
inte innehåller tillräckligt med praktik.  Nöjdast 
är studenterna i Göteborg och Uppsala och minst 

nöjda är Linköpingsstudenterna. 
Dryga 60 % upplever inte att praktiken varit 

likvärdig med kurskamraternas. I frisvaren anger 

TEXT: SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS STUDENTSEKTION FOTO: PIXABAY

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER TILLRÄCKLIGT MYCKET PRAKTIK

Sloss enkät visar att det finns stora skillnader mellan utbildningsor-
terna när respondenterna tycker till om huruvida utbildningen 
innehåller tillräckligt mycket praktik.
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TEMA

studenterna bland annat att olika verksamheter 
har olika möjligheter att erbjuda variation vad 
gäller patienter, tester och interven-
tionstyper. Många nämner också 
att det varierar hur stort ansvar 
studenten får ta. Det verkar vara 
vanligt att mängden patienter eller 
antal patientbesök som en student 
får träffa under praktiken inte kont-
rolleras av utbildningen. En student 
anger att hen endast träffat tre 
patienter under en treveckors praktikperiod. 

Tre fjärdedelar anger att praktiken under utbild-
ningen kostat dem något, framför allt i form av 
resekostnader och dubbla hyror vid placering långt 
från hemorten. 

Saknar VFU inom viktiga verksamheter
Skollogopedi är ett område inom vilket studen-

terna önskar mer praktik. Även stamning / skenande 
tal och vuxenhabilitering upplevs som områden där 

praktik saknas eller är av otillräck-
lig omfattning. I frisvaren fram-
kommer det att många studenter 
får VFU inom antingen barnhabi-
litering eller vuxenhabilitering. På 
någon studieort är barnpraktiken 
upplagd så att man antingen är på 
skola eller på logopedmottagning, 
inga studenter får VFU inom båda 

verksamhetsområdena. På någon annan studieort 
får studenterna ha barnpraktik på antingen mot-
tagning eller barnhabilitering men inte både och.

Överlag positiv syn på handledare
Tre fjärdedelar av respondenterna är ganska eller 
mycket nöjda med sina handledare och nästan 60 % 
upplever att handledarna varit väl förberedda inför 

Vfu

Drygt hälften av logopedstudenterna i Sloss 
enkätundersökning är av uppfattningen att ut-
bildningen innehåller för lite praktik.

”Jag oroar mig för att 
mina kunskaper inte är 
tillräckliga för att kunna 
arbeta som barnlogoped 

på mottagning.”
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studenternas ankomst. De flesta anger att hand-
ledarna oftast är pedagogiska. Enkäten innehöll 
även en fråga kring om studenterna känt sig som 
en belastning för sina handledare och där är svaren 
mer spridda. Många anger också att det har varie-
rat mycket mellan olika praktikplatser. 

Praktik under pandemin
Enkätens andra del innehöll frågor specifikt kring 
covid-19 i relation till praktiken. Över 80 % anser 
att covid-19 haft en negativ 
påverkan på VFU. Drygt 
hälften upplever att uni-
versiteten gör tillräckligt i 
VFU-frågan i förhållande till 
pandemin. Många respon-
denter anger att informa-
tionsbrist under pandemin varit ett stort problem 
och att ovissheten har påverkat deras psykiska 
hälsa negativt. Flera studenter uppger i frisvars-
delen av enkäten att de blivit misstänkliggjorda på 
sina VFU-platser för att de skulle vara smittbärare, 
och en student uppgav att hen inte fick komma 
in på vissa avdelningar på grund av personalens 
rädsla för smitta. 

Flera studenter beskriver oro för ett framtida 
arbetsliv och konkurrenskraftighet på arbets-
marknaden eftersom VFU:n 
varit bristfällig. Många är 
oroliga för kunskapsbortfallet 
som pandemin orsakat och 
upplever att universiteten inte 
är lyhörda inför denna oro.

Oro för att bli smittad  
under praktik

Digitala patientbesök  
istället för fysiska

Inställd praktik

Sämre tillgång till  
universitetets förberedande 
material t ex tester

Minskat antal praktikdagar

Patientbortfall/avbokningar

HAR DU UNDER DIN PRAKTIK UPPLEVT NÅGOT AV FÖLJANDE TILL FÖLJD AV COVID-19

En mycket stor andel av studenterna i enkätundersökningen har varit med om 
patientbortfall eller avbokningar till följd av covid-19. 

Över 80 % av logopedstudenterna i Sloss enkät 
anser att deras VFU har påverkats negativt av 
covid-19 och många är oroliga för vilka konse-
kvenser det kan få senare.

LÄSA MER ?
Resultaten i sin 
helhet finns 
att ta del av på 
Sloss hemsida:  
info-sloss.com

”Jag fick bara 
träffa tre patienter 
under tre veckors 

VFU”

TEMA
Vfu
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– I vanliga fall uppmuntrar chefen att 

handleda studenter, men under pande-

min har vi valt att inte ta emot studenter 

eftersom vi arbetar hemifrån och har 

svårt att skapa en bra praktik. I vanliga 

fall fungerar det bra även om det är en 

lite ovanlig arbetsplats. Det centrala 

uppdraget ställer vissa krav som gör 

att jag anser att min arbetsplats passar 

bättre för VFU under senare delen av 

logopedutbildningen.  

Att handleda
Handleder du studenter? Varför/varför inte?

– Att handleda är bland det roligaste jag 

gör i jobbet. Att tvingas reflektera kring 

varför jag gör det som för mig är så själv-

klart och naturligt är både utvecklande 

och stimulerande. Att få svara på många 

bra frågor, få input om det senaste på 

utbildningen och att få följa och guida 

studenterna i deras utveckling mot 

yrket är en ynnest. Under pandemin har 

jag varit tjänstledig för studier och har 

därmed inte handlett studenter. På vår 

arbetsplats brukar vi samarbeta så att 

två logopeder som jobbar deltid tillsam-

mans kan handleda ett par studenter, 

vilket är ett vinnande koncept.

ERIK TORSTENSSON
Logoped

Förskoleförvaltningen,  
Göteborgs stad

SARA SIGFRIDSSON
Logoped

Barn- & ungdomshabilitering, 
Region Västerbotten

ANONYM
Logoped

Barn- & ungdomshabilitering, 
Region okänd

– Jag tycker att det är viktigt att ta emot 

studenter, men just nu känner jag mig 

rätt trött på att handleda av flera skäl. 

Lokalerna räcker inte till, vilket gör att 

jag ofta behöver låna ut min dator till 

studenterna fast jag behöver den själv. 

Att handleda ger ingen uppskattning från 

arbetsgivaren, trots att VFU är en viktig 

rekryteringsbas. Jag upplever också att 

studenterna får otillräcklig information 

från utbildningen vad det innebär att ha 

VFU inom habilitering. Från logopedut-

bildningens sida har vi heller inte fått 

stöd när vi har ifrågasatt om enstaka 

studenter ska godkännas. Jag tycker 

också att utbildningen skulle gå igenom 

vissa saker med studenterna innan prak-

tik, som att administrera test och skriva 

journal. 

Vfu

TEXT: SIGNE TONÉR FOTO: SAMTLIGA PRIVATA
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En grundpelare för Svenska 
Logopedförbundets student-
sektion ( Sloss ) är att utbild-

ningsort inte ska spela roll, utan att 
alla studenter har rätt till en utbild-
ning som håller samma höga nivå. Det 
är en självklarhet att logopedlegiti-
mationen ska vara lika mycket värd 
oavsett vilket lärosäte man valt att 
läsa vid. Genom vår enkät ( sidan 8 ) får 
vi tyvärr indikationer på att så inte är 
fallet. 

Bristande likvärdighet
Vi har förståelse för den enskilda 
handledarens begränsade möjligheter 
att anpassa patientflödet, men om två 
kursare på samma placering har fått 
vitt skilda patienterfarenheter måste 
det finnas ett bättre sätt att genom-
föra VFU än nuvarande upplägg. Vi 
har bland annat fått information om 
att studenter endast har fått utföra 
intervention för fonologiska svårig-
heter under hela sin praktik inom 
barnlogopedi istället för att möta en 
diversitet av patienter och frågeställ-
ningar. Studenter vittnar om att de 
inte vill söka arbete inom vissa områ-
den då de upplever att deras kompe-
tens inte är tillräckligt hög. 

Det skiljer flera hundra timmar 
mellan lärosäten med minst och flest 

antal praktiktimmar. Vi menar att det 
är orimligt att som blivande logopeds-
tudent behöva ta ställning till studie-
ort utifrån mängden praktiktimmar. 

Oacceptabla kostnader 

Ett annat stort problem är kostnaden 
för VFU. Enligt 1 kap.10 § högsko-
leförordningen skall utbildningen 
vid högskolan i Sverige vara avgifts-
fri. Vår enkät visar dock att många 
studenter behöver bekosta både 
kollektivtrafik och boende under sina 

VFU-perioder. Detta indikerar att 
utbildningarna bryter mot högsko-
leförordningen. Merkostnaderna 
kan dessutom kan leda till att vissa 
studentgrupper inte kan fullfölja 
utbildningen, vilket i sin tur kan leda 
till att yrkeskåren som helhet blir mer 
homogen, något som går stick i stäv 

med frågan om breddad rekrytering. 

Tydligare krav på handledarna
Vi i Sloss tycker det är en självklar-
het att handledare som examinerar 
logopedstudenter på de viktiga 
kliniska momenten har adekvat fort-
bildning och anser att både utbild-
ningsanordnarna och logopedkåren 
bör ställa högre krav när det gäller 
handledarkompetens. Att handledare 
inte får tid från arbetsgivarna för 
denna typ av kompetensutveckling är 
fel och måste åtgärdas.

Pandemin är ingen ursäkt
Covid-19 pandemin har påverkat 
samhället på alla nivåer. Det är dock 
inte rimligt att studenter får en 
sämre utbildning på grund av att de 
råkat studera just dessa år. Sloss har 
förståelse för att omställningen till 
digital utbildning har varit tuff för 
universiteten såväl som för de kliniska 
verksamheterna, men detta är ingen 
ursäkt. Att studenter får träffa färre 
patienter, hålla i färre besök och får 
sämre förberedelsemöjligheter, är inte 
värdigt en legitimationsgrundande 
utbildning. Det är inte rimligt att en 
VFU-period på 21 dagar kan innehålla 
tre patientbesök totalt. 

STUDENTERNA KRÄVER  
ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD  

LIKVÄRDIGHET I UTBILDNINGEN
Svenska Logopedförbundets studentsektion 
vill se tydligare riktlinjer och förbättrad likvär-
dighet kring verksamhetsförlagd utbildning.

”Studenter vittnar 
om att de inte vill 
söka arbete inom 

vissa områden då de 
upplever att deras 
kompetens inte är 

tillräckligt hög.” 

DEBATT



LOGOPEDEN 3/2021 13

FOTO: SAMTLIGA PRIVATA

SLOSS STYRELSE

Alva Söderbäck
Ordförande

Isabelle Goréus Isabella Lundqvist Amanda Smeds Agnes Hammarström Parszyk

Vi kräver förändring!
Sloss anser att problematiken kring 
VFU är något som angår hela logoped-
kåren. Vi måste arbeta tillsammans 
för att åstadkomma likvärdig utbild-
ning och i förlängningen bättre för-
utsättningar för våra nuvarande och 
framtida patienter. 

• VFU ska vara helt kostnadsfri på 
samtliga logopedprogram.

• Utbildningsanordnarna behöver 
utreda, utvärdera och följa upp 

VFU för att säkerställa att place-
ringarna är likvärdiga. 

• Utbildningsanordnarna behöver 
definiera vad en adekvat VFU-dag 
ska innehålla för att räknas som 
fullgod. Detta arbete bör koordi-
neras mellan utbildningsorterna 
för att säkerställa likvärdighet.

• Utbildningarna behöver ta 
fram tydliga förslag på hur man 
ska kompensera studenternas 
försämrade möjligheter till 

kunskapsinhämtning under 
pandemin

• Samtliga handledare ska 
genomgå någon form av utbild-
ning innan man tar emot 
studenter samt ha kontinuerlig 
uppföljning/ kompetensutveck-
ling.

• Arbetsgivarna behöver ge 
handledare tid och resurser för 
fortbildning.

Kommentar från LAUR*, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
Det är oerhört tråkigt att studenterna tvivlar på utbildningens kvalitet. Att logopedutbildningen varierar så pass mycket 

mellanlärosäten och bland kursare på samma utbildning måste åtgärdas. Det finns också en oro för den ojämlikhet och det 

eventuella kunskapsbortfall som kan ha uppstått under pandemin. Studenterna befarar nu att detta kan ha påverkat deras 

framtid inom professionen.

Som kompromiss har Logopedprogrammet i Lund börjat med VFU på campus för vissa studenter. Detta är ett nytt koncept 

som testades i våras på grund av att färre praktikplatser ville ta emot studenter under pandemin. Kvalitetsskillnaden mellan 

kursare som får vanlig VFU och de som får det in-campus får inte underskattas. VFU som hålls in-campus har fördelar, såsom 

en garanterad likvärdig utbildning för alla. Studenter tvivlar dock på denna styrka gentemot en klinisk VFU och befarar att 

in-campus inte representerar verkligheten i samma utsträckning. Skulle det inte vara bättre att dela upp den kliniska place-

ringen rättvist mellan alla studenter för att utesluta kvalitetsskillnader?

Sloss artikel belyser strukturella brister i jämlikhet som funnits redan innan pandemin. Programmet motiveras att ta in fler 

studenter för att få ekonomin att hålla trots att de inte har VFU-placeringar till alla. Tidigare år har programledningen löst 

detta i sista stund men pandemin klargjorde att VFU-systemet behöver reformeras. För professionens framtid bör universite-

ten komma överens om krav för en adekvat VFU-period.

* Logopedi- och Audiologistuderandes Utbildningsråd

DEBATT



14 LOGOPEDEN 3/2021 

MÖTET

Kristin Andræ-Kerro är en av två 
logopeder på Kom-X i Gävle. 
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-När chansen dök upp att börja på 
Kom-X 2015 tog jag den utan 
att tveka, säger Kristin Andræ-
Kerro , som har hunnit med drygt 

15 år i logopedyrket. Nu möter hon personer i alla 
åldrar, från 0 till 100 år, som behöver insatser 
kring kommunikation i ett arbete som erbjuder 
stor variation.

– Ena dagen är jag på en förskola och träffar 
barn och personal för implementering av ett 
kommunikationshjälpmedel. Nästa dag håller jag 
utbildning ihop med teamkollega via videosamtal 
för nätverket till en person med afasi för att sedan 
i våra lokaler på sjukhuset möta föräldrar och 
assistenter för en uppföljning av insatserna hos en 
tonåring med autism, berättar Kristin. 

Tidigare har Kristin bland annat jobbat inom 
vuxenhabilitering och neurorehabilitering men 
upplevde att möjligheterna var begränsade när det 
gällde att kunna hjälpa personerna att utveckla 

den funktionella kommunikationen, kanske främst 
för att det har saknats utrymme i uppdragen att 
arbeta med nätverket kring en person. 

Teamarbete
Teamet på Kom-X består av två logopeder, två spe-
cialpedagoger, en arbetsterapeut, en synpedagog 
och en tekniker. I komplicerade ärenden finns det 

Kristin Andræ-Kerro är logoped på Kom-X i Gävle, en regionövergripande 
verksamhet i med syfte att underlätta kommunikation och ge förutsätt-
ningar för ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet, självständighet 
och ökad delaktighet i samhället. I Gävle följs patienten i hela förskriv-
ningsprocessen, ett arbetssätt som finns på få platser i landet.

TEXT: SIGNE TONÉR   FOTO: HANNA NORDLUND (SIDA 14), ADOBE STOCK (SIDA 16) & SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET (SIDA 17)

Patienten  
        i fokus

Kristin Andræ-Kerro
LOGOPEDEXAMEN: Umeå 2005

GÖR: logoped på den regionövergripande verk-

samheten Kom-X i Gävle

BÄSTA MED JOBBET: variationen, att träffa per-

soner i alla åldrar och deras nätverk
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”Det aktuella arbets sättet...
ger förskrivarna en frihet och 
skapar stora möjligheter att 

verkligen identifiera patientens 
behov och kunna individuali-

sera implementeringen. ”

ofta behov av att flera professioner arbetar ihop för 
att kunna stötta varandra på bästa sätt och i andra 
ärenden kan insatser från olika yrkeskategorier 
varvas.

– Våra nybesök vid kommunikationsärenden tar 
logopeden oftast tillsammans med specialpedagog 
eller arbetsterapeut. Men även vid frågeställningar 
kring styrsätt eller synärenden så jobbar vi vid 

behov tillsammans i teamet. Det är just vad vi 
bedömer att det finns behov av utifrån det aktuella 
ärendet som avgör vilka yrkeskompetenser som 
kopplas in. Generellt sett är alla i teamet duktiga 
på kommunikation ur olika synvinklar, förklarar 
Kristin. 

Från ax till limpa 
På Kom-X, som har funnits sedan 2002, provar man 
inte bara ut hjälpmedel och kommunikationssätt 
utan förskriver, utbildar, tränar in och följer upp 
hjälpmedlet. Inför uppstarten gjordes en utredning 
som kom fram till det aktuella arbetssättet. Det ger 
förskrivarna en frihet och skapar stora möjlighe-
ter att verkligen identifiera patientens behov och 
kunna individualisera implementeringen. 

– Under åren har vi verkligen värnat om vårt 
arbetssätt och vi kan se flera framgångsfaktorer. 
Bland annat så ser vi en ekonomisk vinning men 
framför allt är det en vinst för patienten då det inte 
är ”prylen” eller hjälpmedlet som styr vilken insats 
man landar i, säger Cecilia Vennberg, vårdenhets-
chef på Kom-X.

Kristin och hennes kollegor kan därmed löpande 
följa upp hur hjälpmedlet fungerar även efter att 
ett ärende avslutats exempelvis på logopedmottag-
ningen. 

– Vad vi har förstått är Gävleborgs ax-till-lim-
pa-variant något som vi är ganska ensamma om i 
ett nationellt perspektiv. Det är egentligen konstigt 
med tanke på hur väl vår modell fungerar. Vi får 
ju insyn i hela processen, vi kan sätta in krutet där 
det behövs och får också god kunskap om hur våra 
insatser faller ut. Dessutom är det väldigt roligt att 
jobba på det här sättet! säger Kristin. 

Läs- och skrivförmåga och AKK
Ett av sina arbetsområden som Kristin särskilt vill 
lyfta fram är läs- och skrivutveckling hos perso-
ner som använder alternativ och kompletterande 
kommunikation ( AKK ), ett område som hon anser 
ofta är eftersatt. Det finns också gott forsknings-
stöd för att många personer med olika sorters 
funktionsnedsättningar kan träna upp läs- och 
skrivförmågan. 

– Läsning och skrivning är otroligt viktiga för-
mågor för att kunna ta sig fram i dagens samhälle, 
inte minst via digitala och sociala medier. Alla 
kanske inte kan nå full litteracitet men att vara 

Kom-X ger insatser till både barn 
och vuxna i behov av insatser 
kring kommunikation.
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Jobbar du som hjälpmedelskonsulent? 
- gå med i nätverket för logopeder

ANTAL LOGOPEDER: 10 (hoppas bli fler) 

FOKUS: Kunskapsutbyte

NÄSTA TRÄFF: 10 september. 

ORDFÖRANDE: Lovisa Verner,  

lovisa.verner@regionorebrolan.se

läsande och skrivande till viss del kan ändå skapa 
möjligheter till både delaktighet och glädje för 
individen, menar Kristin.

Skrift är också det AKK-sätt som erbjuder absolut 
störst möjlighet till nyanser och variation.

– Därför vill jag hävda att det bästa sättet att 
rusta en AKK-användare för tillvaron och samti-
digt motverka utanförskap är att lära personen att 
läsa och skriva, säger Kristin.

Vikten av insatser mot omgivningen

På frågan om vad som är det viktigaste utveck-
lingsområdet när det gäller AKK tvekar Kristin inte 
en sekund:

– Möjligheterna att ge direkta insatser till 
omgivningen måste öka! Ska man arbeta evidens-
baserat med förskrivning och implementering av 
kommunikationshjälpmedel måste denna avgö-
rande pusselbit med, betonar Kristin. 

Det är extremt få AKK-användare som är så 
självständiga och drivna kommunikatörer att de 

klarar att bli delaktiga i kommunikationen med sitt 
hjälpmedel utan att omgivningen aktivt bidrar. 

– Och att anpassa och möta upp är svårt. Det 
klarar inte omgivningen utan betydande hjälp från 
oss. Massor av praktisk träning behövs. Det tar tid 
och resurser och kostar alltså pengar. Men utan 
detta är själva kommunikationshjälpmedlet, hur 
bra det än skulle kunna vara, inte till någon hjälp, 
förklarar Kristin. 

På sina tidigare tjänster upplevde Kris-
tin en begränsning i att det inte fanns 
utrymme att arbeta tillräckligt med pa-
tienternas nätverk för att utveckla den 
funktionella kommunikationen. Något 
hon får göra på Kom-X.
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I begynnelsen  
fanns ordet, står det.
Men för vissa är  
vägen till det  
skrivna ordet lång. 

Foto: Gettyimages

Logos hjälper dig att kartlägga lässvårigheter  
och diagnostisera dyslexi, från andra klass och  
till testpersonen är vuxen. Du får även hjälp att  
skräddarsy pedagogiska åtgärder.

Logos har nu blivit nätbaserat, kan användas på PC,  
Mac och Chromebook och är betydligt mer funktionellt  
än tidigare. Testet är lika omfattande som det alltid  
varit och används av över 4 700 specialpedagoger, 
speciallärare, logopeder och psykologer i Skandinavien.

Du hittar mer information, prenumererar på Logos  
och beställer certifieringskurs på logometrica.se.

ANNONS
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Innan sommaren försvarade både Signe Tonér och Ellen 
Backman sina avhandlingar inom två helt olika områden.  

Tonér har studerat sambandet mellan språk och exekutiva 
funktioner hos förskolebarn.  Backmans studier avhandlar 

bland annat måltiden hos barn med gastrostomi.

TEXT: STINA LINDKVIST OCH SIGNE TONÉR   
FOTO: FRANCISCO DE LACERDA (SIDA 19) & RASMUS BACKMAN (SIDA 20-21)

Två nydisputerade        
LOGOPEDER

SAMBAND MELLAN 
SPRÅK OCH EXEKU-
TIVA FUNKTIONER 
Signe Tonérs avhandlingsarbete bekräftar 
samband mellan språkförmåga och exekutiva 
funktioner hos svenska barn och visar att det 
finns skillnader i förskolebarns språkliga och 
exekutiva förmågor som kan relateras till soci-
oekonomisk bakgrund. 

– Mitt doktorandprojekt skedde inom ramen för ett 
större tvärdisciplinärt förskoleforskningsprojekt 
vars främsta syfte var att undersöka eventuella 
effekter av två olika pedagogiska arbetssätt i för-
skolan genom att testa metoderna i en randomise-
rad kontrollerad studie med över 400 barn, berättar 
Signe. 

I studierna ingick framför allt barn med typisk 
utveckling, men alla barn på de deltagande försko-
lorna fick delta om föräldrarna och barnen själva 
gav sitt samtycke. Ungefär 30 % av barnen var 

Signe Tonér i samband med framlägg-
ningen vid Stockholms Universitet.
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flerspråkiga och omkring 6 % hade någon form av 
tal- eller språkstörning. 

Det mest nedslående resultatet var att barnen 
på de förskoleavdelningar som jobbat med speci-
fika pedagogiska metoder inte utvecklades mer än 
kontrollgruppen. 

– Det behövs mer forskning för att evidensba-
sera förskolan och ta reda på hur man ska kunna 
utjämna tidiga skillnader så att alla barn får en så 
bra start som möjligt, menar Signe. 

Socioekonomiska skillnader
I övriga delstudier undersöktes relationen mellan 
språkförmåga och exekutiva funktioner hos barn i 
åldrarna 4-6 år.

– Vi kunde se skillnader i språkliga och exe-
kutiva förmågor som hängde ihop med barnens 
socioekonomiska bakgrund, vilket i sin tur tyder på 
att förskolan inte lyckas fullt ut med sitt kompen-
satoriska uppdrag, säger Signe. 

Specifik koppling grammatik – inhibering
I linje med en del tidigare studier fanns det en 
koppling mellan barnens grammatiska förmåga 
och deras förmåga att ignorera irrelevant informa-
tion, alltså en form av inhibering.

– Förhållandet mellan morfosyntaktisk förmåga 
och förmågan att undertrycka information som 
för tillfället inte är intressant eller aktuell behöver 
utforskas mer. Men på sikt skulle det kunna ge 
ledtrådar kring samförekomsten av språkliga och 
exekutiva svårigheter, säger Signe. 

Förskolefokus
Framöver hoppas Signe kunna ta reda på mer om 
sambandet mellan språk och exekutiva funktioner 
och att fortsätta bidra till förskolans vetenskapliga 
grund. 

– Nu närmast kommer jag att vikariera som lektor 
på förskollärarutbildningen, vilket också är ett sätt 
att få in mer fokus på språkutveckling och kommu-
nikativa strategier i förskolan, berättar Signe. 

MÅLTIDEN VIKTIG 
FÖR BARN MED 
GASTROSTOMI
Specialistlogoped Ellen Backmans avhandling 
från Högskolan i Halmstad handlar om barn 
med ätsvårigheter och gastrostomi. Hennes 
studier visar  att både barnen och föräldrarna 
anser att måltiden är viktig, oavsett hur mycket 
eller lite barnet äter via munnen. 

Avhandlingen består av fyra delar. I den första del-
studien följdes barn med gastrostomi över tid och 
i de tre senare delstudierna behandlades tre olika 
perspektiv : vårdpersonalens i form av journalbe-
skrivningar samt barnens och föräldrarnas utifrån 
individuella intervjuer.

Familjerna saknar stöd

Medan journalerna främst berörde måltider utifrån 

Signes tips kring forskarutbildning 
Logopeders breda kompetens gör att vi kan disputera inom flera 

olika ämnen. Dessutom är det sällan som doktorandtjänster inom 

logopedi annonseras ut så man ökar sina chanser genom att bredda 

sitt sökfönster. För mig som gillar att jobba i team passade det 

perfekt med ett tvärdisciplinärt projekt. Forskarskola är en annan 

möjlighet för den som vill ha en lite mer uppstyrd forskarutbildning.

Ellen Backman har disputerat 
med avhandlingen ”Ordinary 
mealtimes under extraordinary 
circumstances”.
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ett nutritionsperspektiv, beskrev både barn och 
föräldrar många dimensioner av familjens måltider. 
Föräldrarna beskrev att de saknade stöd från sjuk-
vården i delar av vardagen med en gastrostomi som 
inte handlade om sårvård, hjälpmedel och närings-
tillförsel. Föräldrarna upplevde också att ansvaret 
för planering och koordinering av insatser blev 
deras, medan journalerna beskrev många personer 
involverade med ansvarsområden spridda över flera 
vårdinstanser.

Barnets delaktighet
– En annan aspekt som jag vill lyfta fram handlar 
om barnens delaktighet i vården : i journalerna var 
barnens egen röst ofta osynlig, säger Ellen. 
I intervjuerna med barnen själva och deras föräld-
rar framkom dock att barnen själva tog stort ansvar 
för att sköta sin gastrostomi och hade utarbetat 
flera strategier för att få gastrostomin och målti-
derna att fungera och kännas bra. 

Den viktiga måltiden
Oavsett hur mycket barnen åt via munnen eller 
hur de upplevde maten så var familjens måltid ett 
uppskattat tillfälle till gemenskap. 
– Det överraskade mig att måltiden hade en så stor 

Ellens råd till dig som vill forska 
• Om det finns, ta kontakt med FOU-avdelningen inom din 

organisation. Där finns personer som är anställda för att stödja 

lokalt förankrad forskningsverksamhet. Ofta finns också möj-

lighet att söka finansiering för forskning på arbetstid.  

• Ta kontakt med forskare som du känner till och som håller på 

med ämnen som du är intresserad av. De flesta ställer gärna 

upp på att svara på frågor, diskutera potentiella forsknings-

projekt eller kan guida en vidare.  

• Var öppen för att logopedisk forskning kan ske inom diverse 

institutioner och forskningsfält. Tänk också på att du inte 

behöver ha en logoped som handledare.  

betydelse för de här familjerna trots att det var en 
aktivitet som var förknippad med mycket svårighe-
ter och negativa känslor, säger Ellen.  

Kliniska implikationer
– Med tanke på att både barn och föräldrar beskri-
ver hur viktig måltiden är behöver logopeder och 
annan vårdpersonal bli bättre på att regelbundet 
fråga föräldrar hur de hanterar vardagliga måltider 
och vad som är viktigt för just deras familjemålti-
der, menar Ellen, som föreslår att detta görs genom 
användning av exempelvis frågeformulär eller 
intervjuguider.

Journalstudien visade att insatser som handlade 
om barnets fortsatta utveckling många gånger 
förbises. Därför bör logopeder vara en självklar 
del i vården av barn med gastrostomi. Dessutom 
behöver barnen ges möjlighet att bli mer delaktiga i 
vården som berör gastrostomin och ätande.

– Trots att barnen bara var sex till tolv år gamla, 
ofta med flera funktionsnedsättningar, förvånades 
jag av deras kloka, genomtänka svar och reflektio-
ner, berättar Ellen. 

Vill gärna fortsätta forska 
Ellen har i dagsläget ingen forskning planerad utan 
arbetar som verksamhetsutvecklare inom habili-
teringen i Region Halland. Hon vill gärna fortsätta 
forska i framtiden och helst i kombination med 
klinisk verksamhet.  

Avhandlingen visar att föräldrar 
upplever att vården missar flera 
aspekter av måltiden.
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Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet, pågår 
sedan drygt ett år tillbaka och är ett samarbete 
mellan Linköpings universitet och Lunds universitet. 
Medverkande forskare är, förutom Anna Ekström, 
Christina Samuelsson, Olof Sandgren och Birgitta 
Sahlén.

Vad är det övergripande syftet med  
ert projekt?
I projektets delstudier 
undersöks elevernas 
skolresultat, elevers och 
anhörigas erfarenheter 
av undervisning i skolan, 
lärares erfarenheter av att 
arbeta med barn med språk-
störning samt hur undervisningen för elever med 
språkstörning faktiskt går till.

– Vi vill bidra med kunskap om hur elever med 
språkstörning klarar skolans mål och hur de upple-
ver skolgången. Vi undersöker också hur både elev-
erna själva och deras föräldrar har upplevt skolans 
stöd under skolgången, berättar Anna Ekström. 

”Vi vill bidra med kun-
skap om hur elever med 

språkstörning klarar 
skolans mål och hur de 
upplever skolgången.”

4frågor till en

FORSKARE
Anna Ekström är universitetslektor vid Linköpings univer-
sitet och ansvarar för forskningsprojektet Likvärdig utbild-

ning för barn med språkstörning: måluppfyllelse, upple-
velser och delaktighet vars syfte är att ge kunskap om hur 
det går för barn med språkstörning i den svenska skolan. 

TEXT: SIGNE TONÉR   FOTO: PEXELS

Varför behövs er studie?

Man vet visserligen från internationella studier att 
elever med språkstörning inte når lärandemålen 
i samma utsträckning som andra elever, men det 
finns i dagsläget få studier som har genomförts i en 
svensk kontext.

– Ett av projektets kommande delarbeten är 
en stor registerstudie där vi tittar på betyg från 

årskurs 9 och gymnasiet för barn med 
språkstörning och jämför med medelbetyg 
för svenska skolbarn. Någon sådan under-
sökning har inte tidigare gjorts i Sverige och 
den kommer att kunna ge viktig information 
till skolledare och lärare och förhoppnings-
vis öka möjligheten för fler barn att få adek-
vat stöd, berättar Anna Ekström. 

Vad har ni kommit fram till hittills?
– Preliminära fynd från vår första delstudie – en 
stor enkätundersökning – visar att det finns en rad 
faktorer som påverkar om elever får stöd i under-
visningen eller inte. Exempelvis verkar 
tidpunkt för diagnos och föräldrarnas upplevelse 

1

2

3
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4

av svårigheterna spela roll, berättar Anna Ekström.
Nyligen har man också avslutat en intervjustudie 
med barn med språkstörning och deras vårdnads-
havare. Det finns en stor variation i hur barn med 
språkstörning upplever skolgången men också en 
del gemensamma drag: eleverna upplever svårig-
heter i samband med textbaserad undervisning och 
muntliga redovisningar. Både elever och vårdnads-
havare ger uttryck för oro och stress i relation till 
undervisningen och betyg. Dock beskriver flera 
elever att de trots upplevda svårigheter ändå trivs 
bra i skolan och har goda relationer till både klass-
kamrater och lärare. 

– I intervjuerna framkommer också att eleverna 
många gånger utvecklat egna strategier för att 
hantera svåra situationer och uppgifter. Hur elever 
kan stöttas i att själva hitta kompensatoriska stra-
tegier som passar just de egna behoven kan bli ett 
viktigt område att utforska framöver i projektet, 
menar Anna Ekström

Vad är den största utmaningen?
Hittills har utmaningarna handlat om adminstra-
tiva aspekter kopplade till pandemin. Både 
planering av projektet samt alla intervjuer med 
deltagarna har behövt genomföras på distans. 

– Man kan anta att det digitala formatet har 
påverkat våra intervjuer och möjligheterna att 
skapa förutsättningar för ett avslappnat och 
förtroligt samtal med deltagarna, men det har 
faktiskt gått väldigt bra att genomföra intervjuer 
digitalt. Det har funnits ett stort intresse att delta 
i studien, och många intervjuer har blivit både 
omfattande och innehållsrika trots att de genom-
förts framför en skärm, säger Anna Ekström. 

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till 

och med 2024. Länk till mer information om pro-

jektet finns på logopeden.se.  Via länken kan du 

som är logoped och har erfarenhet av att arbeta 

med språkstörning i skolåldern också anmäla 

intresse att delta i kommande studier inom ramen 

för projektet. 

Forskningsprojektet som Anna 
Ekström ansvarar för syftar 
till att öka kunskapen om hur 
det går i skolan för barn med 
språkstörning.  
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DU FÖLJER VÄL SVENSKA 
LOGOPEDFÖRBUNDET PÅ 
FACEBOOK?

KURS

Intervention vid 
språkförståelse- 
svårigheter
Den 17-18 november anordnar Svenska 

Logopedförbundet digitala utbildnings-

dagar om intervention till barn och 

ungdomar med nedsatt språkförståel-

se. Kursledare är Sirpa Tarvainen, finsk 

logoped och doktorand som publicerat 

två omfattande studier om evidens-

basen för behandling av impressiva 

svårigheter. Håll utkik i förbundets kana-

ler efter mer information och anmälan! 

Tarvainens studier finns sammanfattade 

på logopeden.se
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svenskalogopedforbundet

Efterlysning 
- LOGOPEDER SOM ARBETAR  
NÄRA ÄLDREVÅRDEN
Svenska Logopedförbundets styrelse efterlyser logopeder som arbetar 

i nära samarbete med äldrevården och särskilda boenden. Finns det 

goda exempel i vårt avlånga land? Maila till info@logopedforbundet.se

SEMINARIUM

Lunchseminarium 
med Liza Bergström
Är du nyfiken på hur det fungerar att 

läsa en master? Eller doktorera? Eller 

att ingå i eller starta ett forsknings-

projekt på din arbetsplats? Då kan du 

delta i lunchseminarium med forskare 

Liza Bergström. Hon går igenom vilka 

möjligheter som finns och vad du behö-

ver tänka på. 1 oktober 12.15-12.45 via 

Zoom. Mer information och anmälan via 

logopedforbundet.se

Länkar till avhandlingar
Du vet väl att du kan hitta direktlänkar till de senaste årens avhandlingar 

av logopeder på logopedforbundet.se >Profession >Forskning 

FOTO: ADOBE STOCK

A-KASSA

Avgiftssänkning
Akademikernas a-kassa har fattat beslut 

om att sänka medlemsavgiften med 10 

kronor i månaden till 130 kr.. Orsaken 

till sänkningen är att pandemin inte 

påverkat dagpenningen som förväntat 

och därmed har också kostnaderna för 

försäkringen blivit lägre. Läs mer på 

akademikernasakassa.se
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Vi har vid specialistrådets senaste möte fått tre nya speci-
alister i logopedi: Sara Burge, Fredrik Sand Aronsson och 
Sara Wiberg. Logopeden ställde tre frågor till dem alla:

1. VARFÖR VALDE DU ATT ANSÖKA OM SPECIALISTBEVIS?

2. HUR SÅG DIN VÄG TILL SPECIALISERING UT? 

3. VAD INNEBÄR SPECIALISTBEVISET FÖR DIG KONKRET, EXEMPELVIS I  
FORM AV ÖKAT ANSVAR ELLER FÖRÄNDRADE ARBETSUPPGIFTER?  

Sara Burge
Sara Burge är logoped på 
Logopedkliniken, Danderyds sjuk-
hus AB och doktorand på Karo-
linska institutet. Hon är specialist 
inom huvudområdet språk med 
inriktningen bedömning i förskole- 
och skolåldern.

1 
Det finns ganska få milstolpar i den 

kliniska vardagen, men specialist-

bevis är en av dem. För mig innebar 

specialistansökan en möjlighet att 

reflektera över vad jag lärt mig och hur 

jag ser på min roll som logoped idag och 

klargör vad jag vill göra och lära mig i 

framtiden. 

2 
Jag har jobbat med tal- och språk-

störningar hos barn och ungdomar 

sedan 2009 och blev klar med min 

masterexamen 2019. Därefter började jag 

sammanställa mina meriter inför ansökan 

om specialistbevis. Den kliniska dialogen 

var svår att veckla huvudet kring, men 

väldigt givande att göra.

3 
Som specialist deltar jag aktivt i 

planering och genomförande av olika 

utvecklings- och utbildningsprojekt 

på min arbetsplats. Jag försöker hålla mig 

à jour med aktuell forskning inom mitt spe-

cialistområde och värderar och förmedlar 

denna till mina kollegor.

SAMTLIGA FOTON: PRIVATA
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Specialister
Fredrik Sand 
Aronsson
Fredrik Sand Aronsson är logoped 
på Karolinska universitetssjukhu-
set samt doktorand på Karolinska 
institutet. Hans specialisering är 
inom huvudområdet språk med 
inriktningen förvärvade språk-
störningar vid neurodegenerativa 
sjukdomar. 

1 
Den främsta anledningen till att jag 

ansökte om specialistbevis var för 

att kunna söka en specialisttjänst i 

framtiden. 

Sara Wiberg
Sara Wiberg är logoped vid 
Logopedmottagningen Helsing-
borgs lasarett och adjunkt på 
logopedprogrammet vid Lunds 
universitet. Hon är specialist inom 
huvudområdet sväljning med 
inriktningen diagnostik och inter-
vention. 

1 
Specialistbeviset ser jag som en 

formell bekräftelse på den kliniska 

erfarenhet jag har inom mitt specia-

listområde.

2 
Jag har sedan examen 2010 arbetat 

med just sväljning och har alltid 

känt ett driv att vidareutvecklas 

och lära mig mer. Flera kurser och därpå 

uppsatsarbete ledde till masterexamen 

2019. Sedan några år har jag undervisat 

på logopedprogrammet i Lund vilket 

också varit en viktig del i min professio-

nella utveckling. Nu i våras blev jag klar 

2 
För ett par år sedan kollade jag upp 

kriterierna för att bli specialist och 

började redan då att föra bok över 

de aktiviteter som jag gjorde i kliniken 

och inom ramen för forskarutbildningen 

som jag kunde använda i ansökan, till 

exempel falldiskussioner. När halvtids-

kontrollen för forskarutbildningen väl 

var genomförd hade jag samlat på mig 

det jag behövde och då var det bara att 

sammanställa ansökan. 

3 
I dagsläget innebär det inte någon 

större förändring. Jag hoppas att 

det längre fram kommer att ge mig 

större möjligheter att med större själv-

ständighet planera och driva metod- och 

att sammanställa den kliniska portföljen, 

som i sig blev en givande process då jag 

kvalitetsutvecklingsprojekt inom ramen 

för det kliniska arbetet. 

VILL DU OCKSÅ BLI SPECIALIST?
Läs allt om vad som krävs och när det är 
dags att söka på Svenska Logopedförbun-
dets hemsida: srat.se/logopederna

fick reflektera över min logopediska roll 

och utveckling. 

3 
Specialistbeviset har inte inneburit 

någon konkret förändring. Jag har 

i nuläget en tjänst där jag arbetar 

halvtid i klinik och halvtid som adjunkt på 

logopedprogrammet i Lund. Jag har ock-

så ett samordningsansvar för VFU på vår 

enhet. Min förhoppning är att det i takt 

med ökat antal specialistlogopeder även 

skapas formella specialisttjänster.  
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British Columbia
• Area: 944 735 km2

• Befolkning: 4 622 000 personer (2012)

• Största stad: Vancouver

Kanada
• Ett av världens mest decentraliserade länder

• Tio provinser, Tre territorier

• Varje provins har en viceguvernör och egen 

regering

• Provinserna har stort självstyre över bland 

annat hälso- och sjukvård och utbildning

UTBLICK 

Julie Lewis är en kanadensisk logoped som berättar om 

hur studenthandledning fungerar på hennes arbetsplats. 

I British Columbia, där Julie arbetar, finns ett över-

gripande hälsoministerium som samarbetar med en 

myndighet på provinsnivå, fem regionala myndigheter 

och en myndighet med fokus på ursprungsbefolkning-

en (indigenous health). 

Logopeders (och audionomers) verksamhet 

regleras på provinsnivå av The College of speech 

and hearing health professionals of British Columbia 

(CSHBC). Patienter kan via CSHBC:s hemsida kolla att 

deras logoped är registrerad och man kan även anmäla 

klagomål på logoped via CSHBC. Det är hos CSHBC 

man ansöker om man har en utländsk logopedutbild-

ning och vill arbeta i British Columbia. 

Julie har jobbat som logoped i 16 år och arbetar 

inom offentlig hälso- och sjukvård med barn i försko-

leåldern med alla typer av tal- och språksvårigheter. 

–Förutom att man ska ha minst två års erfarenhet i 

yrket känner jag inte till några andra formella krav för 

att få handleda logopedstudenter under deras praktik, 

säger Julie. 

Det finns inga krav uppifrån på att handleda 

studenter, men man får ett litet lönepåslag när man tar 

emot studenter. 

–Handledningen tar mycket tid i anspråk och det 

är lätt att hamna efter med det egna administrativa 

arbetet. Samtidigt är det väldigt lärorikt att handleda 

och jag är övertygad om att det gör mig till en bättre 

logoped! berättar Julie.

Vfu
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Kanada
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