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Ann-Sofie Taleman jobbar som
samordnande logoped i Norrköpings
kommun. I mötet berättar hon bland
annat om sin roll och om utmaningar
för logopeder i pedagogisk verksamhet på nationell nivå.
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Tre forskare bjuder in till
diskussion om terminologin
som vi använder i Sverige
vad gäller barn med taloch språkstörning.
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På tema lön får vi bland annat tips
av SRATs förhandlare om vad som
är viktigt att tänka på vad gäller
lön, oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren logoped.
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logopeden@logopedforbundet.se

Årets sista nummer av Logopeden bjuder bland annat på inslag
med tema lön, om logopeder i Norrköpings kommun och problematisering av terminologin vid tal- och språkstörningar. Tidningens första nummer 2022 kommer att fånga upp Europeiska
logopedidagens tema som nästa år är ”Logopedi genom livet”.

STINA LINDKVIST

REDAKTÖRERNA
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Det närmar sig slutet av året och äntligen börjar vårt samhälle kunna öppnas upp
igen. Vi är nog många som har insett hur viktiga de där små vardagliga interaktionerna är för vårt välmående, att ta den där fikan med kollegorna i samband med
arbetsplatsträffen, att kunna bjuda över en vän på middag en tisdagskväll. Personligen har jag också fått ett kvitto på hur viktigt det är för mig att då och då få ta del av
kulturarrangemang, och nu jobbar jag mig igenom nästa års program för att se vilka
uppsättningar och konserter jag inte vill missa. Kanske får jag med mig vänner jag
inte träffat på länge också, så slår jag två flugor i en smäll.

TRYCK:
Linderoths tryckeri

I oktober var vi åtta glada logopeder som representerade Svenska Logopedförbun-
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Framför allt så valdes det en ny ordförande, vilket inte har skett på 27 år. Anitha
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pension och kunde som tur är

det på SRAT:s extrainsatta förbundsmöte i Stockholm, där en ny styrelse valdes.
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Wijkström går i välförtjänt
avtackas fysiskt, med allt vad det
innebär. Det är stora skor att fylla
för hennes ersättare Magnus
Nordström, som är diplomat och
kommer från Utrikesförvaltningens Personalförening (UPF). Vi

Redaktionen förbehåller sig rätten att
språkligt ändra och förkorta bidrag.

har flera förbund inom SRAT som

UTGIVNINGSPLAN 2022:

men UPF är såklart inte ett av

representerar sjukvårdsyrken
dem, så även om Magnus inte är

”...den snabba utveckling
som skett vad gäller digital kommunikation verkligen är något som funkar
för vårt förbund och för
vår kår, och det kommer
vi fortsätta att bygga
vidare på.”

Nr

Manusstopp

I brevlådan

ny i SRAT:s styrelse så ser vi fram emot att få diskutera med honom vilka frågor som

1

20 januari

11 februari

är centrala för oss just nu. Han kommer också ha ett utmärkt stöd i detta i vår före

2

12 maj

3 juni

detta ordförande Ulrika Guldstrand, som nu är vald till andre vice ordförande i SRAT.

3

26 augusti

16 september

4

3 november

25 november

Året närmar sig som sagt sitt slut och i mitt huvud börjar jag summera året som gått.
Trots restriktioner har det varit ett väldigt aktivt år i förbundet. Jag kan bland annat

Prenumerationspris:

250:-/år

konstatera att den snabba

Utanför Sverige:

300:-/år

utveckling som skett vad gäller
digital kommunikation (webb-
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inarier, digitala kurser, gruppdiskussioner och så vidare)
verkligen är något som funkar
för vårt förbund och för vår kår,
och det kommer vi fortsätta att
bygga vidare på. Har du tips
och idéer på ämnen vi borde
plocka upp? Hör av dig!

3250:-

3 veckor för produktannonser,
platsannonser till sista ansökningsdag

Kerstin Wiström
Ordförande i Svenska

ANNONSER SÄNDES TILL:
logopeden@logopedforbundet.se

Logopedförbundets styrelse
FOTO: MARIA OLSSON

kerstin.wistrom@logopedforbundet.se
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AKTUELLT

ARBETSMILJÖ

Hälsofrämjande
logopedmottagning
Logopedmottagningen i Västerås
prisas av Region Västmanland för sitt
hälsofrämjande arbete. Mottagningens vision är att vara en logopedmottagning i tiden, både vad gäller
logopedisk kvalitet och att uppnå
regionens och verksamhetens mål,
samtidigt som arbetsplatsen ska
vara hälsofrämjande.
– Vi har jobbat långsiktigt med
att bryta ner regionens mål så att
de ska vara relevanta även för den
enskilde medarbetaren. Det är en
FOTO: PIXABAY

framgångsfaktor, säger Philippa
Nordmark, enhetschef. Läs mer på
logopeden.se
KÄLLA: REGION VÄSTMANLAND

MATERIAL

Språkutveckling
hos adopterade
Sveriges tre auktoriserade adoptionsorganisationer har tagit fram
en skrift om språkutveckling hos
barn som kommit genom adoption.
Texten är författad av logoped Lena
Höglund Santamarta, verksam på
Logopedmottagningen Rosenlund i
Stockholm. Länk till skriften finns på

Inga logopeder i äldreomsorgen
I Umeå har kommunfullmäktige
tidigare i höstas beslutat att utreda
behovet av kompetensutveckling om
dysfagi bland personal på särskilt
boende, detta med anledning av en
motion från oppositionsföreträdare
med rubriken Anlita logopeder i
äldreomsorgen. I motionen föreslås även att kommunen ska anlita
logopeder men enligt Äldrenämndens
ordförande Carin Nilsson ( S ) är man
inte beredd att ta över ansvar för
logopeder. Tidningen Logopeden bad
Carin Nilsson att förtydliga varför

logopeden.se
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– I och med Ädelreformen så
reglerades vad kommunen respektive
dåvarande landsting, numera regioner, skulle ha ansvar för. Det innebär
att regionen är ansvarig för logopeder,
säger Carin Nilsson, som även menar
att personal inom äldreomsorgen
redan i nuläget får utbildning kring
vikten av att de boende kan tillgodogöra sig maten ( en längre version av
artikeln finns på logopeden.se ).
SIGNE TONÉR

ANNONS
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kommunen inte skulle kunna ha egna
logopeder inom äldreomsorgen.

DEBATT

SPECIALISTLOGOPEDERNA:

INRÄTTA SPECIALISTTJÄNSTER!
Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning
(Logopeden nr 3 2021) vill nätverket Sveriges specialistlogopeder lyfta behovet av formella specialisttjänster.

H

älso-och sjukvården är ett
kunskapsintensivt fält och
behovet av specialiserad
kompetens har på kort tid ökat starkt.
År 2015 beslutade representanter från
Svenska Logopedförbundet, logopedchefer och lärosäten om vilka kriterier
som skulle gälla för logopedisk
specialistkompetens. Specialistordningen för logopeder har tillkommit
för att utveckla klinisk och teoretisk
kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling.
Den specialiserade logopeden har en
formell kompetens för att fungera
som kunskapsförmedlare, mentor,
metodutvecklare och ska stå för ett
vetenskapligt förhållningssätt.

Fler specialisttjänster behövs
Idag finns 24 specialistlogopeder
men fortfarande saknas en tjänstestruktur som speglar kunskaps- och
kompetensdifferentieringen. Därför
vill nätverket för specialistlogopeder
lyfta vikten av att det inrättas specialisttjänster för att formellt kunna
möta hälso- och sjukvårdens behov
av specialistkompetens och för att
säkerställa en klinisk karriärväg. Det
kan noteras att flertalet hälsoyrken
har inrättat specialisttjänster. Till

exempel finns det idag över 100 specialisttjänster för psykologer, vilket
bidragit till en påtaglig utveckling för
denna profession.
Vi anser att fler verksamheter bör
inrätta sökbara specialisttjänster
för att specialistutbildade logopeder
ska kunna bidra till verksamheterna

”Vi anser att fler
verksamheter bör
inrätta sökbara specialisttjänster för att
specialistutbildade
logopeder ska kunna
bidra till verksamheterna med sina kompetenser.”
med sina kompetenser. Tjänsterna
bör innebära utökat ansvarsområde,
avsatt tid för specialistuppdraget,
lönepåslag vid tillsättning och en
god löneutveckling. Vår bedömning
är att tjänsterna bör vara kopplade
till AID-koden 301014F som avser

specialister inom kommun och region
så att det lättare går att identifiera
tjänsterna och lönespannet kopplat
till dem. I Socialstyrelsens nationella
yrkeskodverk finns specialistlogopeder angivna med särskild kod 41810.

Löneutveckling för
specialistlogopeder
Vi önskar att ni chefer som har logo-
peder i er verksamhet diskuterar och
konkretiserar hur ni kan arbeta för att
det ska inrättas fler specialisttjänster
för logopeder. Vi önskar också en diskussion kring och förslag på lönenivå
och löneutveckling för de logopeder
som tillsätts på dessa tjänster. Ett
förslag är att löneutvecklingen för
specialister förhandlas separat, kopplat till AID-koden.
Vårt nästa nätverksmöte är planerat till den 8 april 2022. Vi ser fram
emot att få ta del av logopedchefernas
synpunkter och hur ni arbetar för att
tillvarata och utveckla logopedernas
specialistordning.
DET NATIONELLA NÄTVERKET
SVERIGES SPECIALISTLOGOPEDER

LOGOPEDEN 4/2021
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AKTUELLT

Tungbandet

GENOM TIDERNA

Debatten om tungbandsklipp har varit mycket aktuell den senaste
tiden. Miriam Hartstein, specialistlogoped inom tal / orofacial
dysfunktion hos barn och ungdomar, har varit med och tagit fram
riktlinjer för omhändertagande av korta tungband hos bebisar och
tar oss med på en odyssé om korta tungband.
TEXT: MIRIAM HARTSTEIN

F

ör oss logopeder är tungrörlighet och eventuella hindrande tungband högst relevant
inom områdena tal, röst och sväljning. Efter
en uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter i
somras om tungbandsklipp på bebisar har diskussionen fortsatt i andra medier och forum. Det
finns en hel del forskat på ämnet men inte mycket
med tydlig evidens. I ett yttrande från Metodrådet
Stockholm-Gotland 2018 konstaterades
att tungbandsklipp minskade smärtan
hos mamman vid amning på kort sikt
men att kunskapsläget var osäkert och att
mer forskning behövdes ( HTA-yttrande
2018 : 46 ).
Sedan hösten 2020 ingår jag i en tvärprofessionell sakkunniggrupp i samarbete med det regionala programområdet
för Öron-, näs- och halssjukdomar i
Region Stockholm-Gotland med syfte att
ta fram riktlinjer för bedömning, behandling och uppföljning av symptomgivande
kort tungband hos barn 0-6 månader. Riktlinjerna
finns nu publicerade på Vårdgivarguiden.se.

”Det finns
en hel del
forskat på
ämnet men
inte mycket
med tydlig
evidens.”

Historia
Redan på medeltiden klipptes korta tungband hos
bebisar för att underlätta amningen. Oftast var det
då barnmorskor som utförde ingreppet och operationsinstrumentet kunde vara en vass nagel. Långt
tidigare, redan 300 f Kr, skrev Aristoteles : ”Detta
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visas i fallen hos dem vars tunga är något fastbunden: deras tal är odistinkt och läspande, vilket
beror på det faktum att de inte kan producera alla
ljud” ( Obladen, 2010 ).
Frekvensen av tungbandsklipp har varierat genom
årtiondena då både kirurgi och amning har fluktuerat i popularitet. I Europa i början av 1900-talet var
det vanligt att mata barnet med en ersättning gjord
på torkad mjölk från flaska istället för att amma,
eftersom kvinnan alltmer började yrkesarbeta
utanför hemmet. Utvecklingen av bröstmjölksersättning växte och spred sig även till andra delar av
världen ( Papastavrou, 2015 ), men under 1970-talet
tog amningen fart igen och har stadigt ökat, liksom
amningsperiodens längd. Sedan 2011 rekommenderar WHO att amning ska initieras under den första
timmen efter födelsen och att barnet ska helammas
de första sex månaderna. Därefter rekommenderas
fortsatt amning med tilläggskost i tillräckliga mängder i två år eller så länge föräldrar och barn vill.

Nutid
Under 2000-talet har tungbandsklipp ökat markant
inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden.
I Kanada till exempel skedde en mer än trefaldig
ökning av diagnosen kort tungband på spädbarn
mellan åren 2002 och 2014, medan klippning av
tungband ökade nästan fyrfaldigt under samma
period ( Lisonek, 2017 ). Vad beror då detta på ? Det
finns flera bakomliggande faktorer men den största

AKTUELLT

torde vara ett ökat fokus på och ökad kunskap om
amning och dess betydelse både för barnet och
mamman. I de nya riktlinjerna är bedömningsmaterialet gällande tungbandet och tungans
rörlighet utvecklat av den portugisiska logopeden
Roberta Martinelli ( 2015 ). Bedömningsprotokollet
är till stora delar bildbaserat så att man lättare ska
kunna utföra undersökningen och det finns tydliga
riktlinjer för när ett tungband bedöms vara så pass
hindrande att ett tungbandsklipp är att rekommendera.

Framtid
Det bedrivs mycket forskning på tungbandsområdet och förhoppningsvis kommer den uppstyrda
vården kring tungband hos bebisar i Stockholm
och Gotland också kunna ge oss fler svar och även
frågor bland annat med hjälp av de enkäter som
numera används före och efter ingreppet. Kanske
kommer det i framtiden även visa sig att reflux hos
bebisar kan försvinna om tungbandet klipps
( Slagter, 2021 ). Det återstår mycket att undersöka och vi är många logopeder som arbetar
tillsammans med öron-, näs- och halsspecialister
och bland annat bedömer tungans rörlighet och

Det bedrivs i nuläget både forskning och strukturerat arbete inom vården på området tungband.
Författaren tror därför att vi snart kommer att ha
större kunskap om korta tungband.

räckvidd och dess påverkan på ätande och tal. Med
andra ord bör det finnas möjlighet till större kunskap om korta tungband om inte alltför lång tid.

Referenser:
•
•

•

•

•

•

Länkar till aktuella dokument på Vårdgivarguiden
hittar du på logopeden.se
Obladen, M. (2010). Much Ado about Nothing: Two Millenia of Controversy on Tongue-Tie. (2010). Neonatology
(16617800), 97(2), 83–89.
Papastavrou, M., et al. (2015) Breastfeeding in the
Course of History. Journal of Pediatrics and Neonatal
Care 2(6.
Lisonek, M., Liu, S., Dzakpasu, S., Moore, A. M., Joseph,
K. S., & Canadian Perinatal Surveillance System
(Public Health Agency of Canada) (2017). Changes in
the incidence and surgical treatment of ankyloglossia
in Canada. Paediatrics & child health, 22(7), 382–386.
https://doi.org/10.1093/pch/pxx112
Martinelli, R. L., Marchesan, I. Q., Gusmão, R. J.,
Honório, H. M., & Berretin-Felix, G. (2015). The effects
of frenotomy on breastfeeding. Journal of applied
oral science : revista FOB, 23(2), 153–157. https://doi.
org/10.1590/1678-775720140339
Slagter, K. W., Raghoebar, G. M., Hamming, I., Meijer, J.,
& Vissink, A. (2021). Effect of frenotomy on breastfeeding and reflux: Results from the BRIEF prospective
longitudinal cohort study. Clinical Oral Investigations,
25(6), 3431–3439
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:
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Vad ska du tänka på
när du förhandlar lön?
Oavsett om du söker ditt första jobb eller om du ska ha
lönesamtal med din chef så finns det en del att tänka
på vad gäller lön. Hanna Adlerteg och Henrik Sjösten
arbetar som förhandlare på SRAT och ger dig som
logoped stöd i bland annat lönefrågor.
TEXT: STINA LINDKVIST

E

n förhandlare arbetar med alla frågor kopplade till medlemmarnas anställningar. Det
rör sig om arbetsrättsligt stöd, rådgivning
och förhandling.
- Till exempel svarar vi på frågor om kollektivavtalsregler och förhandlar för våra medlemmars räkning
vid uppsägningar, säger Hanna Adlerteg-Melinder.

Första jobbet
Förhandlarna betonar vikten av att känna till den
rekommenderade ingångslönen från SRAT som just
nu är 30000 kronor i månaden, men poängterar att
det är just en rekommendation.
– Det är inget som arbetsgivare är förpliktigade
att följa utan den summa vi som facklig organisation tycker är rimlig med beaktande av utbildningens längd och komplexitet samt att logopedens
arbetsuppgifter från start är kvalificerade och
självständiga, säger Henrik Sjösten.
– SRAT förhandlar inte ingångslöner eftersom
de i praktiken skulle fungera som ett lönetak vilket
inte gynnar våra medlemmar, fortsätter Hanna
Adlerteg-Melinder.
Hanna och Henrik vill förmedla till dig som söker
ditt första logopedjobb är att det är klokt att se
det första arbetet som en chans att få erfarenhet

8
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av yrket, även om du inte når hela vägen fram vad
gäller den önskade lönen. Efter en tid kan du ta
med dig dina erfarenheter och söka ett nytt arbete ;
sannolikt har du då större chans att få den lön du
vill ha, säger förhandlarna.
Om du söker arbete hos en privat aktör är det,
oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren,
viktigt att fråga om det finns kollektivavtal ; detta
eftersom förmåner som exempelvis övertidsersättning och tjänstepension är kollektivavtalsreglerade. Alla kommuner och regioner samt statliga
myndigheter har kollektivavtal, det har dock inte
alla privata aktörer. Om du tar anställning hos en
privat aktör utan kollektivavtal ska alla förmåner

”Drömlönen är den summa som du
i den bästa av världar allra helst vill
ha, nöjdlönen ska få dig att känna
att du har fått en lön du är tillfreds
med och lägstalönen ska verkligen
vara en lägstanivå; under den nivån
tar du inte jobbet. ”

TEMA

:

Lon

LÖNESTATISTIK
År 2020 tjänade en logoped i genomsnitt ungefär
35 000 kronor. För logopeder som tog examen
2020 var medianlönen 29 500 kr.. Man behöver
ha jobbat upp emot 25 år för att medianlönen ska
närma sig 40 000 kronor (baserat på underlag för
logopeder i kommuner och landsting).

Logopeder i regioner
Statistikunderlaget är baserat på drygt 1200
logopeder med anställning i regioner, exklusive
logopeder som är chefer. Medianlönen låg på
33 268 kr och en lön på 29 700 motsvarade 10:e
percentilen, medan 90:e percentilen motsvarades

som normalt sett är kollektivavtalade skrivas in i
anställningsavtalet för att gälla.

Den erfarna logopeden
När du söker ett nytt jobb bör du vara beredd att ge
löneanspråk vid alla skeden i rekryteringsprocessen, men enligt förhandlarna är det optimalt om
detta sker när du blivit erbjuden jobbet. De tipsar
om att ha en prutmån när du lämnar ditt anspråk
eftersom det endast är vid anställningstillfället
du har en förhandling om lönen i ordets rätta
bemärkelse. Det är den lön som överenskoms när
du anställs som sedan är föremål för den årliga
löneöversynen ( givet att det finns kollektivavtal på
arbetsplatsen ).
Hanna och Henrik tipsar om att tänka ut din
drömlön, en lön du är nöjd med och en lägsta nivå.
Drömlönen är den summa som du i den bästa av
världar allra helst vill ha, nöjdlönen ska få dig att
känna att du har fått en lön du är tillfreds med och
lägstalönen ska verkligen vara en lägstanivå; under
den nivån tar du inte jobbet.
– På detta vis har du din förhandlingsstrategi
klar för dig inför samtalet med arbetsgivaren, säger
Henrik Sjösten.
Om du byter jobb senare i yrkeslivet bör du

av en lön på strax över 38 600 kr.
Blekinge toppar lönelistan 2020 med en medianlön på 37 450 kr, följt av Norrbotten på 34 755 kr.
I övrigt är det små skillnader i medianlön mellan
regioner. Lönespridningen är störst i Blekinge med
ett spann från 28 700 på 10:e percentilen till 42 450
på 90:e percentilen. Högst ”lägstanivå” verkar
Region Västmanland ha, där 30 100 motsvarar
percentil 10. Det är bara tre regioner där lönenivån
på 90:e percentilen tar sig över 40 000-kronorsstrecket: förutom ovan nämnda Blekinge är det
även Gävleborg samt Region Örebro.

Logopeder i kommuner
Totalt har nära 300 kommunanställda logopeder
rapporterat in löneuppgifter. Medianlönen för
kommunanställda logopeder var 2020 36 995.
Underlaget är för litet för att bryta ner det på
kommunnivå, så i statistiken rapporteras siffror för
Stockholms län, Mellansverige, Norra Sverige och
Södra Sverige, där Stockholm toppar ligan med
en medianlön för kommunanställda logopeder på
drygt 38 600 kr. Eventuella chefer är inte exkluderade i siffrorna.

Privatlogopeder
Statistiken är baserad på strax över 100 personer
och medianlönen landade 2020 på 33 625 kr.
Mer detaljerad information hittar du om du loggar in
på SRAT.se och går vidare till SRAT:s egen lönestatistik samt Saco Lönesök.
SIGNE TONÉR
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TEMA

:

Lon
beakta ifall du då också byter tjänstepensionssystem. Det kan få konsekvenser att byta från
exempelvis det tjänstepensionsavtal som gäller för
kommun och region till de som finns inom privat
eller statlig sektor.

Det årliga lönesamtalet

”...samtalet ska
handla om dig,
dina prestationer
och ditt bidrag till
verksamheten.”

Förhandlarnas främsta tips är
att se till att du är förberedd
inför samtalet med din chef. De
uppmanar till att läsa igenom
arbetsplatsens lönekriterier
och utifrån dem skatta dina prestationer så att
du i samtalet med chefen har en tydlig bild av hur
du själv anser att prestationerna har utvecklats
och förbättrats under det gångna året. De betonar
vidare att det är viktigt att tänka på att samtalet ska handla om dig, dina prestationer och ditt
bidrag till verksamheten.
– Påminn chefen om detta om hen svävar iväg
och exempelvis diskuterar verksamheten på ett
generellt plan, säger Hanna Adlerteg-Melinder.
Förhandlarna betonar vikten av att föra en dialog
med chefen om vad du behöver göra för att ta dig dit

du önskar; både vad gäller löneläge och din utveckling i stort på arbetsplatsen. Detta lyfts också med
fördel inom ramen för ditt medarbetarsamtal. Glöm
inte att anteckna under mötet.
– Du har då dina minnesanteckningar att falla
tillbaka till under kommande samtal med din chef;
detta är särskilt viktigt om chefen byts ut, säger
Henrik Sjösten.
Hanna och Henrik tipsar också om att låta
samtalet ta den tid det behöver. Om det är så att du
upplever att du inte hunnit prata klart med chefen
när samtalstiden är slut; be att få en ny mötestid
där ni kan avhandla det sista, säger Hanna Adlerteg-Melinder.

När kan SRAT hjälpa dig?
SRAT svarar på alla dina frågor kopplade till lön.
– Vi hjälper dig att tolka lönestatistiken som
finns på vår webb, ger stöd och råd inför lönesamtalet, inför byte av jobb eller för dig som är på väg
ut i yrkeslivet som logoped, säger Henrik Sjösten.
– Kontakta kansliet om du har lönerelaterade
frågor så diskuterar vi vidare, avslutar Hanna
Adlerteg-Melinder.

Störst chans att påverka din lön är innan du
tackar ja till en ny tjänst. Bara då är det en förhandling om lönen i ordets rätta bemärkelse.

FOTO: PIXABAY
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PANELEN

:

Logopedlonen
Är du nöjd med ditt yrkesval och din lön?

LINA ÖINERT

ANGELICA WESTLING

ANNIE SANDBERG

Logoped

Logoped

Logoped/studerande

Göteborgs stad

Friskola, Gävle

– Jag har tvivlat på mitt yrkesval många

– Logopeder är utan tvekan underbe-

– Jag har ångrat mitt yrkesval som

gånger, men varje gång jag gör tanke-

talda. Jag blev riktigt less på det direkt

logoped och istället börjat plugga

experimentet ”skulle jag valt likadant

efter examen, men har nu på fem år

programmering! Personligen tycker

om jag vetat allt jag vet nu” så blir svaret

höjt min lön med över 14 000kr. Jag har

jag logopedyrket har en del nackdelar.

ja. Jag blir inte rik, yrket innehåller både

sicksackat mig fram mellan logopedi och

Det kan vara enformiga arbetsuppgifter

stress och frustration, men mötet med

tangerande branscher och även pluggat

och svårt att få jobb och det är en lång

människor och känslan av att göra något

inom de aktuella områdena (LSS och

utbildning för en förhållandevis dålig lön

meningsfullt vinner alla dagar i veckan

specialpedagogik). Sen har jag stått på

utan någon större löneutvecklingsmöj-

för min del.

mig rejält i rekryteringsprocesser och

lighet. Hela sitt yrkesliv får man också

inte köpt en lön bara för att det är medel

anstränga sig för att folk ska förstå att

enligt statistiken.

man är viktig.

SAMTLIGA FOTON PRIVATA
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UTBLICK
Riika Särkijärvi berättar om hur
det är att jobba som logoped
och hur lönen är i Finland.

:

UTBLICK Lon

Finland

Riikka Särkijärvi har tidigare jobbat
som logoped i Norrbotten men arbetar sedan ett par år i Kemi i Finland.
Riikka Särkijärvi gick halva logopedutbildningen i Umeå men läste sedan färdigt i Uleåborg.
Hon började jobba i Finland 2019 i samband med
att en kollega flyttade dit.
– Det kändes lockande att se hur man jobbar i
Finland och jag ville gärna prova
att jobba som logoped på mitt
modersmål. Jag skickade en
förfrågan och fick jobb i princip
direkt på ett stort vårdföretag
som finns i hela landet, berättar
Riikka.

Det finns gott om privata
logopeder och vårdföretag i
Finland. Systemet ser ut så att
den allmänna vården bedömer
patienterna och sedan rekommenderas olika mängd behandling som sedan bekostas av
Folkpensionsanstalten, motsvarigheten till Försäkringskassan.
– Jag jobbar mest med barn
och den vanligaste behandlingsmängden är enligt mina erfarenheter 40 behandlingstillfällen
per år, säger Riikka som upplever
möjligheten att kunna ge mycket
behandling under lång tid som
en av de största skillnaderna –
och fördelarna – jämfört med att
jobba i Sverige.

Riikkas tjänst innebär att hon
har månadslön och ett mål på
hur många besök hon förväntas
genomföra varje vecka. Det går
också att få prestationslön vilket
12
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Finland
•
•
•

•

Befolkning: 5,5 miljoner
Invånare per kvadratkilometer: 16 (lägst i Europa)
Offentlig sjukvård finansieras och tillhandahålls av
kommunerna.
Ca 1/4 av vården ges av
privata aktörer.

FOTO: KIKI MAIDELL

ofta ger bättre lön än månadslön.
– Tills vidare har jag ändå valt att ha månadslön.
I början var det en liten stress med besöksmålet
men det går bra att uppnå målet och om jag ligger
på plus på besöken och på
arbetstiden kan jag ta extra
ledigt, berättar Riikka.

För logopeder i Finland är
medianlönen inom den privata
sektorn något högre än i
offentlig sektor. Medianlön för
2020 var 3659 euro i offentlig
sektor och 3925 euro i privat
sektor.
– På företaget där jag jobbar
finns det inga lönesamtal utan
lönen ökar beroende på antal
år man har jobbat. Det finns
ett lönepåslag för flerspråkighet så att jag får mer betalt en
månad när jag behövt använda
svenska med någon eller några
patienter, förklarar Riikka.
Hon är också nöjd med
arbetsvillkoren i övrigt, exempelvis att all restid / bilkörning
ingår i arbetstiden och att
hon får arbeta hemifrån med
administrativa göromål en dag
i veckan.
– Jag hoppas att någon finskspråkig logoped blir intresserad och att jag får en kollega
hit till Kemi ! avslutar Riikka.
SIGNE TONÉR

ANNONS
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MÖTET

Ann-Sofie Taleman är sedan
fyra år tillbaka samordnande
logoped i Norrköpings kommun.
14
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Samordnande

Logoped

Sedan 2017 har Ann-Sofie Taleman haft tjänsten som samordnande logoped i Norrköpings kommun. Hon beskriver sitt uppdrag som utmanande och ibland frustrerande, men framförallt
otroligt roligt och inspirerande.
TEXT: STINA LINDKVIST

F

ör fyra år sedan jobbade Ann-Sofie
Taleman sedan ungefär 10 år tillbaka på
logopedmottagningen i Linköping, ett
jobb som hon trivdes alldeles utmärkt
med. Hon arbetade med olika diagnoser och ingick
i LKG-teamet på Linköpings Universitetssjukhus.
Hon hade även fått möjligheten att vidareutvecklas
inom yrket, bland annat genom att gå ledarskapsutbildningar. Ann-Sofie hade alltså inga tankar
på att byta arbete. Men när Norrköpings kommun
2017 skulle rekrytera en samordnande logoped,
vilket då var en relativt ny tjänst, hade de som
arbetade med rekryteringsprocessen blivit tipsade
om Ann-Sofie. Hon blev uppringd och uppmanades
att söka.
– Det lät intressant och efter ett par dagars
betänketid bestämde jag mig för att söka tjänsten,
berättar Ann-Sofie.
Specifika tjänster för samordnande logopeder
för logopeder inom skola och förskola är sällsynta,
Ann-Sofie känner bara till ytterligare fem logopeder i Sverige med samma titel. Arbetet innebär
som namnet antyder att ha en koordinerande roll
och att fungera som arbetsledare när det gäller

logopedrollen. Skol- och förskolelogopederna har
respektive rektor som chef och dessutom finns det
en verksamhetschef som har övergripande medicinskt ansvar för all hälso- och sjukvårdspersonal
inom kommunens pedagogiska verksamheter.

Logopeder i pedagogisk verksamhet
i Norrköping
Norrköpings kommun kan nog sägas ha gått i
bräschen för logopeder i pedagogisk verksamhet.
Här har man haft logopeder i utbildningsväsendet
sedan någon gång på 1990-talet och som mest
hade man 18 tjänster 2017.

Ann-Sofie Taleman
LOGOPEDEXAMEN: Linköping 2008
GÖR: samordnande logoped i Norrköpings kommun
BÄSTA MED JOBBET: Att få vara en del av att
implementera vår logopediska kompetens in i den
pedagogiska verksamheten tillsammans med ett
gäng positiva och prestigelösa logopedkollegor.

LOGOPEDEN 4/2021
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kommun nu närmar sig medellönen nationellt,
berättar Ann-Sofie.

Ojämn logopedtillgång inom kommunen

Logopederna i Norrköpings kommun träffas
var tredje vecka för att utbyta erfarenheter,
få stöd av varandra och driva arbetet som
logoped i pedagogisk verksamhet framåt.

FOTO: PRIVAT

”Inga logopeder har sagts upp
men på grund av ansträngd ekonomi har man inte rekryterat nya
logopeder om någon har slutat”
– Nu har antalet tjänster minskat något. Inga
logopeder har sagts upp men på grund av
ansträngd ekonomi har man inte rekryterat nya
logopeder om någon har slutat, förklarar Ann-Sofie, som just nu samordnar 13 logopeder i Norrköpings kommun. Tio av dem arbetar i skola och tre
mot förskola.

Lön för kommunlogopeder
Logopeder i kommunal verksamhet har i genomsnitt högre lön än logopeder i regionerna. Ann-Sofie spekulerar i vad det kan bero på.
– En förklaring kan vara att i kommunerna jämförs logopeder med specialpedagoger och därför
hamnar vi lönemässigt högre än i regionerna,
funderar Ann-Sofie.
I Norrköpings kommun har dock logopedlönerna
legat på en lägre nivå än i andra kommuner.
– Men med hjälp av nationell lönestatistik och
fackligt stöd kunde vi få till stånd en lönesatsning,
vilket innebär att logopedlönerna i Norrköpings

16
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Även om grundförutsättningarna för skol- och
förskolelogopeder är relativt goda i Norrköping
med tanke på antalet tjänster i förhållande till
befolkningsunderlaget, så varierar det stort inom
kommunen var logopederna finns. Norrköpings
kommun skriver exempelvis på sin webbsida
att: ”Vissa förskolor och skolor har tillgång till
logoped”. I praktiken betyder det att logopeder
finns där det finns rektorer som prioriterar att
anställa logopeder. Ann-Sofie upplever att de
allra flesta rektorer som hon har kontakt med i
grunden är positivt inställda till den logopediska
kompetensen, men att många har en mycket
ansträngd ekonomi som gör att de inte kan
prioritera att anställa en logoped.
Till följd av att förutsättningarna är så varierande är det svårt för logopedgruppen att arbeta på
samma sätt.
– Den ena logopeden kan vara placerad på en
skola med 250 elever medan den andra jobbar på
flera skolor och har sammanlagt 1000 elever inom
sitt område. Men det är mitt uppdrag att upprätta
ledningssystem och rutiner. Jag ska också se till att
logopederna får det stöd de behöver för att kunna
utföra sitt arbete, berättar Ann-Sofie.

Stora skillnader nationellt
Förutom att arbeta övergripande med rutiner
och ledningssystem i Norrköpings kommun har
Ann-Sofie även varit en del av den grupp som
tagit fram ett förslag till Nationella riktlinjer för
logopeder inom pedagogisk verksamhet. Dokumentet
har legat ute på remiss under hösten och förhoppningsvis kan riktlinjerna vara färdiga innan
årsskiftet. Tanken är att riktlinjerna ska vara ett

LÄSTIPS

Skollogopeders arbetssätt
och förutsättningar
I våras kom ett högintressant examensarbete från
Linköpings universitet där Emma Fredriksson och
Ebba Järnvall har kartlagt svenska skollogopeders
arbetssätt och förutsättningar. Sammanfattning av och
länk till uppsatsen hittar du på logopeden.se.

MÖTET

stöd för logopeder, men också för de som anställer så att de vet hur de ska använda logopedens
kompetens på rätt sätt. Därmed kan förhoppningsvis logopeders närvaro i skola och förskola
öka. Utvecklingen har dock varit
positiv under 2000-talet : 2005
svarade 21 av Sveriges 290 kommuner att det fanns tillgång till
kommunlogoped och idag räknar
man med att ungefär en tredjedel
av kommunerna har logoped.
För att hänga med i utvecklingen
när det gäller logopeders vidgade
arbetsmarknad behöver också
logopedutbildningarna införliva
moment som riktas mot arbete
i skola och förskola vilket delvis
görs idag men det varierar mellan
utbildningsorterna.

sammanhang. Ann-Sofie har fått möjlighet att
samtala med Gunilla Svantorp ( S ) som är ordförande i riksdagens utbildningsutskott om vad
logopeden kan bidra med i elevhälsan. Socialdemokraternas ordförande i Karlstad,
Sofia Magnusson, driver frågan
om logopeden som lagstadgad
yrkesgrupp inom elevhälsan. Hon
föreslog i en motion till partiets
kongress, som hölls i början av
november, att Socialdemokraterna
ska verka för att Skollagen kompletteras med att det ska finnas
tillgång till logopeder i elevhälsan.
I yttrandet över motionen sägs det
dock att partistyrelsen ser nackdelar med att nationellt föreskriva
alltför detaljerat vilka kompetenser
som ska finnas på varje skola.
Även om logopeder inte blir lagstadgade i
elevhälsan den närmaste tiden, så tror Ann-Sofie
att det kommer att ske inom en tioårsperiod.
– Jag måste tro det ! avslutar Ann-Sofie.

Politiska beslut behövs
Frågan om logopeder i skolan drivs också politiskt
både på nationell nivå och i kommunpolitiska

FOTO: PIXABAY

”Tanken är att riktlinjerna ska vara ett
stöd för logopeder,
men också för de som
anställer så att de vet
hur de ska använda
logopedens kompetens på rätt sätt.”

13 logopeder jobbar inom pedagogisk verksamhet i Norrköpings kommun. Vilka barn
som har tillgång till logoped i sin skola eller
förskola är dock beroende av vilka rektorer
som prioriterar att anställa logopeder.
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DAGS ATT UPPDATERA

Terminologin

FÖR TAL- OCH SPRÅKSTÖRNING HOS BARN?
Svensk terminologi för att beskriva barns tal- och språkstörningar överensstämmer dåligt med internationell terminologi. Forskarna och logopederna
Sofia Strömbergsson, Anna Eva Hallin och Carla Wikse Barrow som undervisar
på logopedutbildningen vid Karolinska institutet problematiserar begreppet
fonologisk språkstörning och vill bjuda in kåren till fortsatt diskussion.
TEXT: SOFIA STRÖMBERGSSON, ANNA EVA HALLIN OCH CARLA WIKSE BARROW

Internationell terminologi

•

SSD som har en känd förklaring ( t ex LKGspalt eller hörselnedsättning )

•

motoriskt betingad SSD ( t ex taldyspraxi och
dysartri )

•

”Funktionell SSD” som inte stämmer in på
något av kriterierna ovan

FOTO: PIXABAY

CATALISE-konsortiets konsensusarbete för en
gemensam terminologi inom området språkstörning ( Bishop et al., 2017 ) har gjort att ( D )LD
(( Developmental ) Language Disorder) numera är
ett internationellt etablerat begrepp. Inom området
talsvårigheter har inget motsvarande arbete gjorts,
men begreppet SSD ( Speech Sound Disorders )
används som ett paraplybegrepp för svårigheter
där observerat tal avviker från vad som förväntas
för åldern ( Wikse Barrow, Körner, & Strömbergsson 2021 ). Ännu saknas konsensus om klassificering av olika typer av SSD, men i grova drag kan tre
huvudgrupper urskiljas:

”Funktionell SSD” utgör den största undergruppen och
innefattar fonologisk SSD och artikulatorisk SSD (ASHA).

Problem med nuvarande svensk terminologi
I vår översikt över vad som omfattas av begreppen

18
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Textförfattarna vill bjuda in till diskussion om terminologin logopeder
använder för att beskriva barns taloch språkstörningar.

FORSKNING

Figur 1. Översikt över begreppen (D)LD och SSD som används i logopedutbildningen på Karolinska Institutet.

( D )LD och SSD ( Figur 1 ) utgår vi ifrån internationellt välbekanta klassificeringar, men vi har utökat
modellen till att även omfatta ( D )LD. Under noden
”Funktionell SSD” illustreras vad vi ser som problem med nuvarande svensk terminologi.
Historiskt har förklaringar till avvikelser i tal
pendlat mellan att härledas till ”munnen” ( artikulatoriskt utförande ) och till ”huvudet” ( fonologisk organisation och bearbetning ). Införandet
av begreppet fonologisk språkstörning innebar ett
viktigt steg bort från att härleda alltför mycket
av barns talsvårigheter till ”munnen”. Begreppet implicerar att förklaringen till svårigheterna
snarare finns i ”huvudet”. Det som antas förklara
barnets talsvårigheter är otillräckliga representationer av ords fonologiska form ( Bowen, 2015 ). För
att undersöka detta krävs uppgifter som testar hur
barnet uppfattar de kontraster hen själv har svårt
att uttrycka, men forskning visar att endast en
mindre andel av barn med diagnosen ”fonologisk
språkstörning” har sådana svårigheter ( Strömbergsson, 2014 ). Många barn med ”fonologisk

språkstörning” uppvisar alltså inte de svårigheter
som diagnosnamnet antyder.

Fonologisk språkstörning – en slasktratt?
I vår undervisning har vi valt att överge begreppet fonologisk språkstörning. Vi menar att varken
”munnen” eller ”huvudet” bör antas som förklaring
utan tillräckligt underlag. Få logopeder undersöker regelmässigt talperception och fonologisk
medvetenhet vid misstänkt SSD ( Wikse Barrow
et al., 2021 ). ”Fonologisk språkstörning” riskerar
alltså att fungera som slasktratt för talsvårigheter
som saknar uppenbara motoriska markörer, utan
att fonologisk bearbetning faktiskt undersökts.
Dessutom klassificeras inte SSD med fonologisk
grund ( det vill säga en ”fonologisk språkstörning” )
som en språkstörning enligt CATALISE ( Bishop
et al., 2017 ), vilket riskerar att leda till ytterligare
begreppsförvirring.

Hur kan talavvikelser beskrivas?
Systematiska talavvikelser ( såsom genomgå-
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ende dentalisering, bortfall av pretonisk stavelse etc. )
kan beskrivas som fonologiska talavvikelsemönster, vilket
uttrycker att avvikelserna i barnets tal har fonologiska
konsekvenser, men utgör i sig inte tillräcklig grund för att
härleda förklaringen till vare sig ”munnen” eller ”huvudet”. Det finns alltså behov av ett diagnosnamn som inte
gör anspråk på att vara förklarande.
För att beskriva bekräftade svårigheter med fonologisk
bearbetning ( t ex svårigheter med auditiv diskrimination, fonologiskt arbetsminne ) föreslår vi att fonologiska
bearbetningssvårigheter används. Barn med ( D )LD kan ha
fonologiska bearbetningssvårigheter som bidrar till språkstörningen, till exempel förmågan att lära sig nya ord. Då
kan fonologiska bearbetningssvårigheter specificeras som
tillägg till språkstörningen ( Bishop et al., 2017 ). För barn
med SSD och fonologiska bearbetningssvårigheter kan
fonologiska bearbetningssvårigheter anges som ett tillägg
i beskrivningen av barnets SSD, oavsett SSD-typ ( alltså
även vid exempelvis LKG och/eller taldyspraxi ).
Vi hoppas att denna terminologiska och konceptuella
justering ska leda till att:
färre talsvårigheter tillskrivs en ”fonologisk” förklaring utan att fonologisk bearbetning undersökts

•

fonologisk bearbetning undersöks systematiskt hos
alla barn med SSD

barn med SSD som även har betydande och ihållande
svårigheter med exempelvis ordinlärning och grammatik också får diagnosen språkstörning / ( D )LD

Vilka diagnosnamn som bör användas i stället är en fråga
för fortsatt diskussion. Vi välkomnar fler synpunkter, för
att ta nästa steg mot en nationellt gemensam och internationellt överförbar terminologi för området tal- och
språkstörningar hos barn.
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Logoped och biträdande lektor på Enheten för logopedi,
Karolinska institutet.
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Kursansvarig för kursen Taloch språkstörningar hos barn
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Nationell Konferens i
Logopedi (NKL) – Stockholm
10–11 november 2022
Temat för konferensen är ”Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering” med fokus på att sprida information och resultat från aktuell forskning med
direkt anknytning till logopedisk verksamhet.
Detaljerat program med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer presenteras
och uppdateras på konferensens hemsida.
Konferensen kommer att äga rum i Aula Medica, Karolinska Institutet och i BioClinicum,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
För mer information och anmälan: NKL2022.se
Varmt välkommen
önskar Anette Lohmander, Elisabet Lundström och organisationskommittén NKL 2022
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I begynnelsen
fanns ordet, står det.
Men för vissa är
vägen till det
skrivna ordet lång.
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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.

FORSKNING

Ny

AVHANDLING

ATT GE LÄRARE VERKTYG FÖR

Optimerad kommunikation
I september disputerade Suvi Karjalainen vid Lunds universitet med
en avhandling där hon visade att en
fortbildningsinsats för lärare hade
positiva effekter både på röst och
välmående.

som de lärare som arbetade i klassrum med högre ventilationsbuller skattade mer röstsymtom och utbrändhet.

Ökad medvetenhet och mindre stress

Avhandlingens övergripande syfte var att utforma och
implementera en intervention i form av en fortbildning
för lärare gällande kommunikation i klassrummet och att
dessutom undersöka dess effekter.
– Vi tittade på interna faktorer som rösthälsa och välmående, men även externa faktorer i form av rumsakustiska
parametrar, berättar Suvi Karjalainen som nu är tillbaka
i Umeå, där hon kombinerar arbete på institutionen för
språkstudier vid Umeå universitet med klinisk tjänst på
logopedmottagningen, Norrlands universitetssjukhus.

Viktigt ta hänsyn till akustiska parametrar

FOTO: VIVEKA LYBERG ÅHLANDER

I den första delstudien undersöktes eventuella samband
mellan lärarnas upplevda välmående och rumsakustiken
före interventionen. Det var visserligen sparsamt med
signifikanta resultat, men studien gav en indikation på att
ventilationsbuller är en aspekt att titta närmare på, efter-

Efter fortbildningen minskade lärarnas självskattade röstsymtom, stress samt utbrändhet samtidigt som självskattad förmåga ökade efter interventionen. Lärarna beskrev
en ökad medvetenhet samt viss förändring i röstanvändning och i icke-verbal kommunikation vid en uppföljning
ett halvår efter interventionen.
– Även om lärarnas välmående var generellt gott även
innan fortbildningen så fick vi signifikanta resultat
antingen vid en femveckorsuppföljning eller vid uppföljning efter tre månader. Deras ökade medvetenhet och
hantering av klassrumskommunikationen är troligtvis en
förklaring till deras förbättrade självupplevda rösthälsa
och välmående, förklarar Suvi.

Förebyggande röstinsatser?
Suvi tror att röstlogopeder redan är väl medvetna om
röstergonomiska aspekter, men lyfter frågan om prevention. På logopedmottagningar ingår det inte i uppdraget
att jobba förebyggande, så vem ska ansvara för den här
typen av fortbildning för yrkesgrupper med röstkrävande
arbeten?

Fortsatt forskning
– Inom ramen för min tjänst på universitetet finns det
utrymme för lite forskning och jag kommer troligtvis att
vara med lite grann i ett spännande projekt om sånghälsa i
skolan, berättar Suvi.
Suvis tips till den som vill doktorera är att fundera över
vilket område man är intresserad av och sedan hålla öron
och ögon öppna.
– Jag fick höra talas om mitt doktorandprojekt vid en nätverksträff för röstergonomi. En annan möjlighet är att man
utformar en forskningsplan, tar kontakt med personer som
forskar inom det området och presenterar sin idé, avslutar Suvi.
SIGNE TONÉR

Suvi Karjalainen i samband med framläggningen vid Lunds Universitet.

Karjalainen, S. (2021). Training teacher communication in the classroom: Voice use, body
communication and well-being in relation to classroom acoustics. Diss. Logopedics,
Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Lund University.
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KOMMUNIKATION VID

Professor Ellika Schalling
och Camilla Olsson vid den
senares framläggning.

Grav afasi
I oktober försvarade Camilla Olsson
sin avhandling om samband mellan funktionell kommunikation och
icke-lingvistiska faktorer hos personer med grav afasi.
Avhandlingen hade två övergripande syften: dels att undersöka samband mellan funktionell kommunikation, språkförmåga och icke-lingvistiska faktorer hos personer med grav
afasi, dels att utforska möjligheterna att mäta de aktuella
icke-lingvistiska faktorerna hos personer med grav afasi.
Olsson utgick från en modell för kommunikativ kompetens utvecklad av Janice Light och som tidigare framför
allt har använts inom AKK-området. Det innebär att hon
undersökte exekutiva funktioner ( EF ), upplevd självförmåga ( self-efficacy ) och resiliens ( förmågan att ”komma
igen” efter motgångar och svårigheter ), utöver att mäta
funktionell kommunikation och språkförmåga.
– Jag valde att använda Lights modell som teoretiskt
ramverk för att hitta nya perspektiv på funktionell kommunikation vid grav afasi, förklarar Camilla Olsson.

skrift, spelar EF en stor roll för hur bra det går att kommunicera, berättar Camilla.
Olssons studier bekräftar också att det är vanligt med nedsatt EF hos personer med grav afasi och att det finns stor
variation vad gäller funktionell kommunikation.
Med anpassning av materialet verkar det vara möjligt
att mäta upplevd självförmåga och resiliens hos de flesta
personer med afasi. Det fanns indikationer på att de här
faktorerna har ett samband med den funktionella kommunikationen, men mer forskning behövs.
Camilla Olsson betonar också en annan aspekt av
avhandlingsprojektet:
– Vi har visat att det går att göra forskning med personer
som har grav afasi. I strokeforskning generellt utesluts
ofta personer med afasi och i afasiforskning utesluts ofta
de med grav afasi. Vi har alltså ytterst lite kunskap om den
här gruppen, som vi också är ganska dåliga på att hjälpa.

Svårt att mäta exekutiva funktioner

Afasilogopeder behöver exekutiva glasögon

Att exempelvis mäta EF hos personer med grav afasi är
komplicerat eftersom de flesta neuropsykologiska test är
alltför språkligt belastade.
– Därför undersökte vi om det kunde vara möjligt
att använda närståendes skattningar av EF istället. Vi
jämförde ett traditionellt testbatteri med ett formulär för
närståendeskattning men det visade sig inte vara en framkomlig väg att ersätta standardiserade tester med närståendeskattningar, berättar Camilla Olsson.

Camilla Olsson tror att logopeder kan börja titta på
kommunikationen hos personer med afasi med ”exekutiva
glasögon” och fundera kring vilka kognitiva processer som
krävs för att göra sig förstådd via en kombination av alternativa kommunikationssätt.
– En sådan ingång kan ge oss idéer om vilka insatser som är
möjliga och vilka förmågor som behöver tränas, menar Camilla.
Camilla Olsson fortsätter delvis med forskningen genom
att genomföra en mindre studie där hon följer några personer med grav afasi som är riktigt skickliga kommunikatörer för att bland annat ta reda på vad som faktiskt händer i
olika kommunikativa situationer. Parallellt med detta går
hon tillbaka till sin kliniska tjänst i Region Gävleborg.

Samband mellan funktionell kommunikation
och exekutiva funktioner
– Vi kunde påvisa ett starkt samband mellan EF och
funktionell kommunikation hos de deltagare som saknade
verbal uttrycksförmåga. Resultaten i sig kan inte säga
något om orsakssamband men en rimlig tolkning är att
när kommunikationen måste ske på andra sätt än tal eller
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SIGNE TONÉR
Olsson, C. (2021). Functional communication and non-linguistic factors in severe
aphasia : Associations and assessment (PhD dissertation, Acta Universitatis
Upsaliensis).
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Lärande genom observation
FÖR ATT STÖTTA ELEVERS SKRIVANDE
Svensk skola behöver utveckla fler
metoder för att stötta elevers skrivande, inte minst hos elever med
hörselnedsättning eller andra risker
för eller konstaterade språkliga svårigheter. Därför har Emily Grenner tittat
närmare på lärande genom observation som en möjlig metod för att stärka
elevers skriftliga berättarförmåga.
En intervention i form av en lektionsserie utvecklades
och genomfördes för normalhörande elever i årskurs 5
( 55 elever ) och elever i hörselklasser i årskurserna 5-8 ( 11
elever ). De deltagande skolklasserna fick observera filmklipp av hur jämnåriga arbetade med skrivaktiviteter, de
fick reflektera enskilt och i grupp och fundera över vad de
själva ville ta med sig av det som de såg på filmerna.
– Tanken är att separera det krävande skrivandet från
att lära om skrivande, alltså att minska den kognitiva
belastningen, förklarar Emily Grenner.
I sammanhanget kan det nämnas att man vet ganska lite
om vad som är bra skrivundervisning för elever med hör-

selnedsättning, trots att många av dem behöver extra stöd.
– Jag ville också se om metoden kunde påverka elevernas
självskattade förmåga ( self-efficacy ) att skriva narrativer.
Tidigare studier tyder på att lärande genom observation
kan öka den självskattade förmågan, säger Emily.

Förbättrad textkvalitet
Dessutom undersöktes eventuella effekter av interventionen på elevernas textkvalitet och möjliga kopplingar till
kognitiva, språkliga och demografiska faktorer. Liksom i
många andra studier visar det sig att en metod som fungerar för många kan behöva anpassas för att passa elever
med språkliga begränsningar för att bli verkningsfull. Det
visade sig nämligen att för elever med normal hörsel blev
textkvaliteten högre efter interventionen, men inte för
gruppen elever med hörselnedsättning. Vid uppföljning
en termin senare fanns det dock inte några kvarstående
interventionseffekter.

Könsskillnader
Den självskattade förmågan blev också högre efter intervention hos de normalhörande eleverna. Flickor hade
högre textkvalitet än pojkar, men det fanns däremot
inga könsskillnader i självskattad förmåga. De elever som
gynnades mest av interventionen var de som hade bättre
läsförståelse, medan grammatisk hörförståelse och arbetsminne inte spelade någon roll för interventionseffekten.
– Det var med andra ord en intervention som passade
elever med olika förutsättningar, kommenterar Emily.

Fortsatt forskning
Fortsättningsvis hoppas Emily kunna undersöka sitt
material vidare men med fokus på skrivprocessen, vilket
möjliggörs genom att eleverna har skrivit på datorer med
tangentloggningsprogram.
SIGNE TONÈR
Grenner, E. (2021). Observational learning for narrative writing in elementary school.
Text quality and selfefficacy in students with normal hearing and students with
hearing loss. Lund University, Faculty of Medicine.

Emily Grenner presenterar sin
avhandling vid Lunds Universitet.

Länkar till avhandlingar
FOTO: VICTORIA JOHANSSON

Du hittar direktlänkar till de senaste årens
avhandlingar av logopeder på logopedforbundet.se >Profession >Forskning

LOGOPEDEN 4/2021

25

FACKLIGT

SVENSKA LOGPEDFÖRBUNDETS REMISSVAR AVSEENDE

God och nära vård
inom psykisk hälsa respektive vård för barn och unga

kan möjliggöra bredare insatser till
patientgrupper med kommunikationssvårigheter.

Den andra remissen som besvarats

Svenska Logopedförbundet har under hösten
bland annat besvarat remissen Börja med barnen!
En sammanhållen god och nära vård för unga.

till psykisk hälsa betonar förbundet
behovet av att se över vilka pro-

SIGNE TONÉR
Mer information och länkar till betänkanden och
remissvar hittar du på logopeden.se

PIXABAY
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DU FÖLJER VÄL SVENSKA

Vad gäller remissen om rätt stöd

fessioner som finns och vilka som
borde finnas inom primärvården.
Om man enbart utgår från befintliga
yrkesgrupper så förskjuts fokus från
patientens behov till hur rådande
organisation ser ut. Förbundet anser
att stora delar av logopedin behöver
flyttas från specialistvården till primärvården i omställningen till en god
och nära vård. Dessutom poängteras
logopedens potentiella roll när det
gäller att anpassa kommunikation
och information till olika behov och
förutsättningar. Logopedisk handledning till andra yrkeskategorier

LOGOPEDFÖRBUNDET?

Svenska Logopedförbundet följer
noga utvecklingen vad gäller
den omfattande utredningen och
omdaningen av svensk hälso- och
sjukvård inom ramen för God och
nära vård. Under hösten besvarade
förbundet remisserna God och nära
vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
( 2021:6 ) samt Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård
för barn och unga ( SOU 2021:34 )

FOTO: ADOBE STOCK

är betänkandet Börja med barnen!
En sammanhållen god och nära vård
för barn och unga ( SOU 2021 : 34 ).
Förbundet betonar vikten av tvärprofessionella team som kan göra breda
bedömningar av barns och ungas
behov av insatser och att logopeder
ska vara en självklar del av sådana
team. Svenska Logopedförbundet
instämmer i utredningens synpunkter
om behov av förbättrad samordning
mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, särskilt när det gäller
barn och ungdomar med språkstörning och betonar än en gång att
logopeder bör bli en lagstadgad yrkesgrupp inom elevhälsan. Förbundet
poängterar även habiliteringens roll
och pekar på att betänkandet saknar
resonemang kring hur habiliteringens
kompetens kan tas tillvara på bästa
sätt.
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SPRIDA Kommunikationscenter
söker dig som vill jobba som

hjälpmedelskonsulent och är legitimerad

Logoped
Arbetet som hjälpmedelskonsulent innebär att
du får jobba kreativt med den senaste tekniken
för att skapa individanpassade kommunikationslösningar.
Vi nöjer oss inte med standardlösningen utan
anpassar alltid efter den enskilda individens
personlighet och livssituation.
Som hjälpmedelskonsulent arbetar du
tillsammans med förskrivare och i team med
arbetsterapeut, synpedagog och IT-tekniker.

SPRIDA Kommunikationscenter erbjuder en
bred kompetens, lång erfarenhet och mycket
nyfikenhet.
Vi är ett härligt gäng på 12 personer och våra
ledord är glädje, omtanke, respekt och tillit.

Välkommen med din ansökan till oss!

Sista ansökningsdag 31/1-2022

SEPTEMBER

Ordförandeforum
Svenska Logopedförbundets lokalföreningsrepresentanter träffas regelbundet och
det senaste ordförandeforumet gick av stapeln i början av september. Som vanligt
medverkade förbundsordförande Kerstin Wiström samt styrelsens lokalföreningsansvariga Malin Påhls Hansson och Pia Sjölund. Därutöver gästades mötet av Signe
Tonér, Julia Andersson och Louise Bengtsson. De två sistnämnda beskrev utmaningar
och möjligheter med arbetet som skollogoped och flaggade också för riktlinjerna för
skollogopedi som i skrivande stund just varit ute på remissrunda, medan Signe fokuserade på möjligheter för lokalt påverkansarbete och omvärldsbevakning.

SRAT

Ny ordförande
Magnus Nordström
Svenska Logopedförbundets
moderförbund SRAT har vid ett
extrainsatt förbundsmöte i oktober
valt en ny ordförande. Magnus
Nordström har varit ordförande för
Utrikesförvaltningens personalförening i sju år och har arbetat som
diplomat. Senast har han bland
annat arbetat med strategiska frågor relaterade till Sveriges civila

RÄTTELSE: I förra numret fanns en

bidrag till internationella insatser

informationsruta om det nystartade

för krishantering och fredsfräm-

nätverket för logopeder som arbetar

jande. Magnus Nordström vill

som hjälpmedelskonsulenter eller

särskilt lyfta frågor om arbetsmiljö

motsvarande. Korrekt information

och möjligheten till ett stimulerande arbetsliv med goda villkor. Läs

är att medlemmarna turas om att
agera sammankallande.

PIXABAY

mer på srat.se.

svenskalogopedforbundet
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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.

7 produktspecifika
studier visar att
ThickenUp® Clear ger
ökad sväljsäkerhet.1-7

Påverkar varken smak, lukt eller färg5

Lättlöslig och eftertjocknar inte2

Ger ett klart resultat i vätskor2

Doseringsanvisningar som följer IDDSI*

*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative
Livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av patienter med dysfagi. Ska användas på inrådan av läkare eller dietist. Ref: 1. Vilardell Net 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.
5. Hibberd J. Dysphagia 2011;26: 432–475. 6. Herentry K, et al. European Geriatric Medicine. 2011;2(S24-S206.) 7.Popa Nita S, et. al J. Dysphagia 2013;28(2):245-52.

INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

