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Logopedernas fack- och 
yrkesförbund har nu det  
uppdaterade namnet: 
Logopedförbundet

Susanna Whitling med flera har 
översatt Vocal Fatigue Index till 
svenska. Arbetet beskrivs i en veten-
skaplig artikel där även slutversio-
nen, på svenska RTI, publiceras.

FOTO, FRAMSIDA: LOGOPEDFÖRBUNDET

logopeden@logopedforbundet.se

2022 års första nummer av Logopeden bjuder på en vetenskap-

lig artikel där ett självskattningsformulär för rösttrötthet (RTI) har 

översatts till svenska. I mötet får ni träffa Ingrid Berglund, som 

arbetat över 40 år som logoped, och Bozica Stojkovic, som är 

logopedstudent på termin 4, i ett samtal om logopedi då och nu.. S
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Ytterligare två logopeder har lagt 
fram nya avhandlingar. Läs mer 
om Marion Lieberman Rubin och 
Åsa Mobergs arbeten.
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Så trillade vi in i 2022, och trots att året redan varit i gång ett tag nu så vill jag passa 

på att blicka tillbaka på 2021. Andra året som djupt präglades av covid-19 med allt 

vad det innebar i form av restriktioner och vaccinationer. Det rådde stor variation i 

hur arbetsgivare förhöll sig till hemmaarbete för vår kår och året bestod av fortsatt 

arbete med att lösa vårdbehov genom att tänka utanför boxen. På vissa håll innebar 

det förändringar som hade efterfrågats under en längre tid och som nu kom till 

stånd snabbare än man trott, enligt devisen ”det går om man vill”. Pandemin har 

inte bara belyst bristerna inom svensk hälso- och sjukvård utan tvingar också fram 

förändringar som annars hade tagit betydligt längre tid eller som helt hade uteblivit.

Parallellt med hantering av pandemin så har svensk hälso- och sjukvårdspolitik 

haft ett fortsatt fokus på utvecklingen av en god och nära vård. Logopedförbundets 

styrelse har deltagit i referensgrupper, 

svarat på remisser, uppvaktat utred-

ningar och varit i samtal med instanser 

som SKR och Socialstyrelsen. Vi har fått 

flera debattartiklar publicerade under 

året, och detsamma gäller flera av våra 

lokalföreningar som rutit ifrån både i 

press och TV . Hurra ! Personligen är jag 

lite förtjust i arga logopeder, särskilt när 

vi gör nåt så konstruktivt av ilskan. Arbetsvillkoren inom svensk välfärd är långt ifrån 

optimala, trots att man ständigt trycker på hur viktigt det är att vårdyrkena ska vara 

attraktiva karriärval.

För att avsluta summeringen av 2021 vill jag lyfta våra digitala kurser, som har fått 

otroligt fin respons. Det kommer vi fortsätta utveckla.

Men nu är det alltså 2022 och förbundet genomgår nu en kosmetisk förändring. Vi 

byter namn och uppdaterar vår logga, vilket ni kan läsa mer om i det här numret. Vi 

kommer därmed inte längre 

kallas ”Slof”, vi kommer inte 

förkorta namnet alls, och det 

kanske många skulle säga är 

den största förändringen i sam-

manhanget. Jag hoppas att du 

ska känna dig hemma i den nya 

kostymen !

DET GÅR OM MAN VILL

”Personligen är jag 
lite förtjust i arga 

logopeder, särskilt 
när vi gör nåt så kon-
struktivt av ilskan. ” 

FOTO: MARIA OLSSON 

Logopeden
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AKTUELLT

Från och med 1 januari 2022 har 
logopedernas fack- och yrkesför-
bund ett nytt ( eller kanske snarare 
uppdaterat ) namn : Logopedförbun-
det. Beslut om namnbyte togs på 
förbundsmötet 2020. Förbundets 
logotyp och grafiska profil uppdate-
ras i och med namnbytet. Före detta 
SLOSS har beslutat att anta namnet 
Logopedförbundets studentsek-
tion, använder samma logotyp som 
Logopedförbundet fast med egen 
text och nås på student@logopedfor-

bundet.se. Logopedförbundets ordfö-
rande Kerstin Wiström kommenterar 
den uppfräschade looken.

–Vi gjorde en informell omröstning 
på Facebook och kunde konstatera 
att majoriteten gillade förbundets 
blåa logga. Därför valde vi att fräscha 
upp och modernisera vår “blå gubbe” 
snarare än att helt byta till något helt 
annat koncept, säger Kerstin.

Den nya versionen är mer 
dynamiskt utformad och kommer att 
kunna användas mer brett än den 

NYTT NAMN OCH NY LOGOTYP

Logopedförbundet
gamla varianten. Den mest påtagliga 
skillnaden är att “talstrecken” är 
borta, både för att minska associatio-
nen till tal specifikt och för att ge ett 
renare grafiskt intryck. 

SIGNE TONÉR

Den nya logotypen och ett 
smakprov på hur det kan  
komma att se ut i sociala  
medier hittar du nedan.
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AKTUELLT

Uppsala universitet har beslu-
tat att avveckla institutionen för 
neurovetenskap, som bland annat 
bedriver forskning och utbildning 
inom logopedi. Forskargrupper, 
utbildningar och personal fördelas på 
andra institutioner inom ämnesom-
rådet. Studenterna ska enligt uppgift 
inte märka någon skillnad. Tidningen 
Logopeden har varit i kontakt med 
Ellika Schalling, nytillträdd professor 

i logopedi vid Uppsala universitet 
samt Monica Blom Johansson, progra-
mansvarig för logopedprogrammet, 
som berättar att enheten för logopedi 
sedan 1 januari tillhör institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap. 
Schalling och Blom Johansson betonar 
också att enheten för logopedi på 
intet sätt har varit inblandat i de 
konflikter som ligger till grund för 
nedläggningen av institutionen för 
neurovetenskap. 

– På institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap finns redan flera 
logopeder som bedriver sin forskarut-
bildning eller forskning och vi tror att 
logopedi kommer passa väl in i verk-
samheten där, säger Ellika Schalling.

SIGNE TONÉR

Läs mer på logopeden.se

Instutitionen för 
neurovetenskap i 
Uppsala avvecklas

LÄKEMEDEL

Risker med PPI hos 
personer med demens
Så kallade protonpumpshämma-

re ( PPI ) som exempelvis Losec, 

Omeprazol, Nexium och Ulcerex 

har en utbredd användning och 

förskrivs bland annat vid halsbränna 

och refluxproblematik. PPI upplevs 

relativt biverkningsfritt på individnivå 

men har visat sig hämma det enzym 

som bildar acetylkolin. Hos äldre 

och personer med demenssjukdom 

kan minskning av acetylkolin leda 

till kognitiva symptom och slentrian-

mässig förskrivning av PPI ska därför 

undvikas. För äldre och för personer 

med demensjukdom ska förskrivning 

av PPI ske med lägsta möjliga dos 

och under kortast möjliga tid. 

KÄLLA: JANUSINFO,  

REGION STOCKHOLM

VERKSAMHET

Ny titel till Lisa Tuomi
Lisa Tuomi, Sahlgrenska univer-

sitetssjukhuset samt Göteborgs 

universitet, förärades i slutet av 

2021 titeln universitetssjukhusö-

verlogoped. Sedan 2017 erbjuder 

Sahlgrenska som enda sjukhus i 

landet denna möjlighet till medarbe-

tare som uppfyller en diger lista med 

kompetenskrav, bland annat ska man 

vara docent, vara kliniskt verksam på 

minst 30 procent samt ha minst tio 

års tjänstgöring i professionen.

FACKLIGT

Ny Sacomedlem
Lärarförbundet är från och med 1 

januari 2022 en del av Sacofamiljen, 

som nu omfattar 940 000 medlem-

mar i 22 fackförbund.

FOTO:WIKIPEDIA COMMONS
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INNOVATION

Röstapp för patienter 
och logopeder
Appen Rösthjälpen har tagits fram av 

Logopedkliniken, Danderyds sjukhus 

och sjukhusets innovationsavdelning 

efter en idé av specialistlogoped 

Karin Huss. Appen består dels av 

en öppen del med avspännings-, 

andnings- och röstövningar för den 

som ibland känner sig ansträngd i 

rösten, dels en bank av röstövningar 

som logopeden kan använda för 

individualiserade träningsprogram. 

Förhoppningen är att appen ska 

kunna spridas till flera logopedmot-

tagningar. 

MATERIAL

Informationsfilmer 
laryngektomerade
Mun- och halscancerförbundet 

har tagit fram informationsfilmer 

kring att ge syrgas samt att ge 

hjärt-lungräddning till laryngek-

tomerade personer. Bakgrunden 

är att logoped Karin Dahlin i sin 

masteruppsats från 2019 visade på 

kunskapsbrister hos vårdpersonal 

när det gäller laryngektomerades 

andningsväg. Mer information och 

länk till filmerna, som får spridas fritt, 

finns på logopeden.se.

AKTUELLT

Nytt nationellt nätverk
Det senaste nytillskottet till de olika 

nationella nätverken är ett nystartat 

nätverk för hörsellogopeder. 

Kontaktperson :  

ingrid.hedstrom@regionsormland.se 

VERKSAMHET

Ny klinikchef
Sveriges största logopedklinik, 

Logopedkliniken Danderyds sjukhus 

AB får ny klinikchef under våren. 

Birgitta Rosén kommer närmast 

från en tjänst som chef på logoped-

mottagningarna i Helsingborg och 

Ängelholm.

Bobo och Olikheterna
ANNA DAMBERG & KARIN ERIKSSON

HOI FÖRLAG 2021

I samband med den internationella 
stamningsdagen 2021 släpptes barn-
boken "Bobo och olikheterna". Vi blev 
genast förtjusta i denna fina bok, som 
är den klart bästa text om stam-
ning riktad till barn som vi har läst. 
Samtidigt som stamning normaliseras 
beskrivs också tydligt att det kan vara 
jättejobbigt att stamma.

Papegojungen Bobo är duktig på 
att prata, men plötsligt en dag tar det 
stopp i halsen och munnen när han 
ska säga sitt namn i en lek. Däref-
ter får han uppleva hur ingen har 
tålamod att lyssna, man avbryter, 
fyller i och Bobo börjar byta ut ord. 
När en kompis börjar härmas får han 
nog. Men då träffar han Apkungen 
som kommer för att hämta sin unge, 
och allt vänds till något positivt ! "Att 
stamma är precis lika okej som alla 
andra olikheter", säger Apkungen. 

Att vara öppen om stamningen och 
att alla får lära sig mer om den är bra 
och ska uppmuntras. Sista uppslaget 
erbjuder precis lagom mycket infor-

Bokrecension
BOBO OCH OLIKHETERNA

mation om vad stamning är, en liten 
sammanfattning om vad som hände i 
berättelsen, och små tips till den som 
stammar och den som har en kompis 
som stammar, plus hänvisning för 
ytterligare fördjupning. 

Vi rekommenderar varmt denna 
bok till alla familjer med barn som 
stammar, till förskolor och lågstadie-
klasser och till alla som känner någon 
som stammar.

KARIN DAHLIN, SPECIALISTLOGOPED,  

VÄSTMANLANDS SJUKHUS VÄSTERÅS

PER ALM, UNIVERSITETSLEKTOR VID LOGOPED-

PROGRAMMET, UPPSALA UNIVERSITET

En längre version av recensionen finns publicerad på 

logopeden.se

FOTO: HOI FÖRLAG

6 Mars
GLÖM INTE EUROPEISKA 

LOGOPEDIDAGEN

”LOGOPEDI GENOM LIVET”



LOGOPEDEN 1/2022 7

AKTUELLT

ANNONS

Aktuella böcker
från

Studentlitteratur!

FRISTÅENDE KURSER I LOGOPEDI, FONIATRI 
OCH AUDIOLOGI – HT 2022

LOGN81: Kommunikation och ledarskap – professionell 
och personlig utveckling (7,5 hp). Kursstart: september 
2022

I ett samhälle karaktäriserat av komplexitet och mångfald ställs 
höga krav på kommunikationsförmåga och ledarskap. Kursen ger 
en bred översikt av nyckelteorier, modeller och begrepp relaterade 
till kommunikation och ledarskap i olika kontexter. Dessa relateras 
till behov av utveckling av den egna personen (kursdeltagaren), 
hens förmåga att skapa relation, förståelse av den givna och tagna 
rollen i en grupp eller organisation.  

LOGN86: Flerspråkighet och språk-, läs- och skriv-
svårigheter: kartläggning och undervisning (7,5 hp, 
distans). Kursstart: september 2022

Kursen erbjuder fördjupade studier i språk-, läs- och skrivsvårigheter 
vid flerspråkighet, med förankring i teorier om andraspråksut-
veckling, flerspråkighet, språkpsykologi och specialpedagogik. 
Såväl bedömningsmetoder som evidensbaserad undervisning 
som främjar språk- och kunskapsutveckling kommer att fokuseras 
på. Föreläsningar genomförs gemensamt med studenter inom 
specialpedagogik vid Umeå universitet. 

Läs mer på www.lu.se 

Ansök via www.antagning.se 

ANNONS

ANNONS ANNONS

Vill du läsa en master i logopedi 
på distans?

Läs mer om programmet på: 
liu.se/utbildning/program/mmin2

Linköpings universitet erbjuder ett flexibelt masterprogram på distans med fokus på 
framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap kan läsas på heltid eller halvtid och har kurser 
för fördjupning av professionell ämneskunskap i logopedi och inom interprofessionella 
kunskapsområden så som kvalitet, hälsofrämjande och e-hälsa. Enstaka campusbaserade 
utbildningsmoment kan förekomma i valbara kurser av praktisk karaktär. Som logoped kan du 
fördjupa dig i ditt ämne och erhålla en masterexamen i logopedi men du har även möjlighet att 
läsa programmet för en examen inom folkhälsovetenskap eller medicinsk pedagogik. 

Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
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AKTUELLT

Ökning av logopeder

I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik 
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 
Siffrorna gäller 2019-2020. Tidningen har sammanställt 

statistiken för logopeder.

Totalt har drygt 3 100 logopedlegitimationer 
utfärdats varav drygt 2 700 kopplas till personer 
under 65 års ålder. Under 2020 utfärdades totalt 
129 logopedlegitimationer vilket är något färre 

än 2019 ( 148 ). 
I förhållande till befolkningen har antalet logopeder ökat 
med nära 7 % sedan 2015 medan exempelvis arbetsterapeu-
ter och tandläkare har minskat i förhållande till befolk-
ningen under samma tidsperiod. 

I statistiken rapporteras också arbetsmarknadsstatus, 
baserat på siffror från november 2019. Det visar sig att 96 % 
av logopeder är sysselsatta. En majoritet jobbar föga för-

vånade inom hälso- och sjukvård men hela 11 % återfinns 
inom grundskoleutbildning. 

Gotland och Stockholm toppar listan
I statistiken räknas logopedtätheten om till antal logope-
der per 100 000 invånare. Medelvärdet för riket ligger på 
19 logopeder / 100 000 invånare och medianen ligger på 15. 
Även logopedtätheten baseras på siffror från i november 
2019. 

Liksom förra gången när vi rapporterade motsvarande 
statistik är det Gotland som verkar ha bäst bemanning i 
förhållande till befolkning, med motsvarande 29 logopeder 

”En majoritet 
jobbar föga 
förvånade 

inom hälso- 
och sjukvård 

men hela 11 % 
återfinns inom 
grundskoleut-

bildning.” 

TEXT: SIGNE TONÉR BILD: LOGOPEDFÖRBUNDET

 I FÖRHÅLLANDE TILL BEFOLKNINGEN

Medelvärdet för antal 
logopeder är 19 per 
100 000 invänare.
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AKTUELLT

Län Logopeder /
100 000 inv.

Gotlands län 29

Stockholms län 25

Hallands län 24

Uppsala län 23

Östergötlands län 21

Västerbottens län 20

Västra Götalands län 18

Västmanlands län 18

Jämtlands län 16

Skåne län 16

Gävleborgs län 15

Dalarnas län 15

Västernorrlands län 15

Blekinge län 14

Jönköpings län 14

Södermanlands län 13

Kronobergs län 13

Örebro län 13

Norrbottens län 12

Värmlands län 11

Kalmar län 11

Logopedtäthet per län, baserat på siffror från 
Socialstyrelsen, november 2019 ( publicerings- 
datum 2021-09-14 ). 

 

 

per 100 000 invånare. Därefter kommer Stockholm 
som stärkt sin position något jämfört med förra 
året och som har 25 logopeder / 100 000 invånare. 
Trots detta rapporterades det nyligen om växande 
köer i Region Stockholm. Halland finns kvar i topp 
tre med 24 logopeder / 100 000 invånare. 

Kalmar och Värmland i botten 
På delad jumboplats finns, liksom 2019, Kalmar och 
Värmland med 11 logopeder per 100 000 invånare. 
Dock verkar båda regionerna ha ökat sin beman-
ning något sedan föregående mätning. Norrbotten 
ligger hack i häl.
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ANNONS
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PANELEN

1. Man får möjlighet att samarbeta med 

och lära sig av många olika professioner 

och specialister, alltifrån barnkirurger till 

psykologer. Det är också kul att daglig-

dags få uppleva den speciella kontakt 

man får med de yngsta barnen. 

2. En fördom kanske är att alla barn 

är väldigt små. Barn i det neonatala 

högriskprogrammet följs till 5;6 års ålder 

och effekter av för tidig födelse eller att 

barnet är sjukt vid födelsen kan visa sig 

betydligt senare. 

3. Jag skulle gärna jobba med tidig inter-

vention för barn med misstänkt autism.

Logopeder genom livet

1. Det bästa med jobbet är att det sker i 

grupp ( fokus på gruppinsatser för perso-

ner med lindrig intellektuell funktions-

nedsättning från 15 år och uppåt och 

grupper för personer med autism från 18 

år och uppåt ). Patienterna får möjlighet 

att träffa andra i liknande livssituation 

och de får möjlighet att lära av varandra. 

2. Många tänker nog fortfarande “talpe-

dagog” när de tänker på logopeder. De 

vet kanske inte att logopeder kan vara 

generalister som jobbar med kommuni-

kation mer brett. 

3. Att jobba som skollogoped verkar kul, 

åtminstone om man får en möjlighet att 

lära känna eleverna. 

ELLINOR STRANDBERG 
Logoped

Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna

EMELIE POUSETTE
Logoped

Habiliteringens Kurs- och  
kunskapscenter, Stockholm

HANNA BOLLE
Logoped

Sabbatsbergsgeriatriken 
Stockholm

1. Det är lite tudelat eftersom arbetet 

ofta innebär att träffa väldigt gamla och 

ofta mycket sjuka och sköra patienter 

vilket kan vara väldigt tungt emellanåt. 

Men det är också det som gör arbetet så 

värdefullt. En liten insats kan göra stor 

skillnad för patienten, exempelvis att 

optimera ett säkert näringsintag eller 

underlätta en nedsatt kommunikation. 

2. En felaktig uppfattning är att dietisten 

och logopeden gör samma sak. 

3. Jag har inte arbetat som logoped så 

länge men har ändå hunnit med att ar-

beta inom nästan alla logopediska områ-

den. Jag har fortfarande ett stort intresse 

för röst och LSVT som jag har jobbat 

med tidigare men idag skulle jag välja att 

jobba med läs- och skrivutredningar.SAMTLIGA FOTON PRIVATA

En logoped arbetar på neo, en arbetar med ungdomar och unga vuxna och 
en tredje arbetar inom geriatrik. De fick tre frågor var om sitt område:
1. Vad är det bästa med att arbeta med din patientgrupp ?
2. Finns det någon fördom eller förutfattad mening med att arbeta inom ditt område ?
3. Om du inte hade haft ditt nuvarande jobb, vilken typ av verksamhet eller patientgrupp skulle du då 
helst ägna dig åt ?
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FORSKNING FORSKNING

NYA AVHANDLINGAR

Marion Lieberman Rubin som 
disputerade vid Karolinska 
institutet i december har i sitt 
avhandlingsprojekt fokuserat 
på joller och språkutveckling 
hos små barn. 

Avhandlingens huvudsyfte var att undersöka om 
en enkel jollerscreening på BVC vid 10 månaders 
ålder kan upptäcka barn som riskerar att utveckla 
språkstörning två år senare. De fem ingående 
delstudierna visar bland annat att strukturerad 

observation är en valid och reliabel metod som 
kan identifiera barn med och utan stavelsejoller i 
kliniska och icke-kliniska grupper. 

Även om jollerscreening på BVC kan identifiera 
en del av de barn som riskerar att uppvisa svårighe-
ter i språkutvecklingen vid BVC :s screening vid 2,5 
eller 3 års ålder, missar den också många barn med 
språkliga svårigheter. 

– Det visade sig alltså att jollerscreeningen inte 
är tillräckligt träffsäker för att införas som allmän 
screeningmetod. Däremot är frågorna i screen-
ingen, som vi kallar för Jollerkollfrågorna, tillför-
litliga och skulle kunna komplettera de frågor som 
används idag vid 10-månaders besöket på BVC, 
förklarar Marion Lieberman Rubin. 

Systematisk observation av stavelsejoller och 
konsonantvariabler kan användas för att bedöma 
barns jollerutveckling, både barn i kliniska grupper 
och barn utan tidigare känd diagnos. 

– Även om försenat stavelsejoller är ovanligt hos 
barn utan kända diagnoser så är det värt att följa 
upp utvecklingen. Av barnen som föll ut på joller-
screeningen var det 40 % som hade en kvarstående 
försening vid 18 månaders ålder och 20 % hade en 
försening av expressivt språk vid 3 års ålder. För 
20 % av barnen var försenat stavelsejoller ett tidigt 
tecken på en mer omfattande utvecklingsavvikelse, 
berättar Marion. 

SIGNE TONÉR

Lieberman Rubin, M. (2021). Delayed babbling at 10 months: observation, detec-

tion and a two-year follow-up. Diss. Stockholm : Karolinska Institutet, 2021.

HOS SMÅ BARN
Joller och språkutveckling
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Marion Lieberman Rubin spikar upp sin 
avhandling på Karolinska Institutet.
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Åsa Mogren försvarade sin 
avhandling om orofacial funk-
tion hos barn med talstörning 
vid Karolinska institutet i mitten 
av november.

Avhandlingsprojektets övergripande syfte var att 
utforska och beskriva orofacial funktion, talkarak-
teristika, bettförhållanden och andra samtidiga 
symptom hos barn med kvarstående talstörning 
efter 6 års ålder. Studierna visade bland annat att 
barnen med talstörning hade påverkan på både 
konsonant och vokalproduktion och hälften hade 
även nasalitetsavvikelser. 

– Barnen med talstörning hade sämre resultat på 
alla inkluderade orofaciala funktionsbedömningar 
jämfört med barn i samma åldrar med typisk talut-
veckling, framförallt svårigheter med käkstabilitet, 
tuggeffektivitet och intraoral sensorik. De hade 
också högre förekomst av och mer grava bettavvi-
kelser jämfört med barn med typisk talutveckling 
och föräldrarna till barnen med talstörning rappor-
terade en hög grad av generella motoriska svårig-
heter och neuropsykiatriska tillstånd, berättar Åsa 
Mogren.

Mogrens studier tydliggör att logopeder behöver 
ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma och 
differentialdiagnostisera barn med talstörning och 
vara uppmärksamma på att talstörning ofta samfö-
rekommer med andra svårigheter. 

– Framförallt är det viktigt att kunna skilja på 
språkliga och talmotoriska svårigheter för att 
kunna ge rätt behandling. Det verkar också viktigt 
att identifiera just käkinstabilitet och ta hänsyn till 
det i behandling, säger Åsa. 

Nedsatt oralmotorisk förmåga kan även ge sämre 
munhälsa och påverka bettutvecklingen negativt 
så det är viktigt med tandläkarkontakt och ett 
samarbete mellan logoped och tandläkare. Ett 
multiprofessionellt arbetssätt är optimalt för barn 

OROFACIAL FUNKTION HOS

Barn med talstörning

Länkar till avhandlingar
Du hittar direktlänkar till de senaste årens avhandlingar av  

logopeder på logopedforbundet.se >Profession >Forskning 

med talstörning för att få rätt behandling och rätt 
fortsatta utredningar. 
Åsa Mogren hoppas kunna fortsätta med forskning 
inom ramen för sin tjänst på Mun-H-Center om 
bland annat orofacial funktion och bettuveckling 
hos personer med sällsynta hälsotillstånd. 

– Jag har också en del data från doktorandprojek-
tet som jag gärna vill använda till några fler artiklar 
och så drömmer jag om att fortsätta bedriva forsk-
ning kring barn med talstörning tillsammans med 
andra forskande logopedkollegor, gärna med mer 
fokus på behandling, avslutar Åsa.

SIGNE TONÉR 

Mogren, Å. (2021). Orofacial function in children with speech sound 

disorders. Diss. Stockholm: Karolinska Institutet, 2021. Finns tillgänglig 

online.
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Aravind Navasimayam och Åsa 
Mogren i samband med att den 
senare försvarade sin avhandling.
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Bozica Stojkovic
LOGOPEDEXAMEN: Under utbildning

GÖR: Går termin 4 på Karolinska Institutet, Stockholm

BÄSTA MED LOGOPEDI: Att det verkar finnas så många 

olika saker du kan göra som logoped!

Ingrid Berglund
LOGOPEDEXAMEN: Lund 1981

GÖR: Arbetar sedan 40 år på logopedmottagningen i Gävle.

BÄSTA MED JOBBET: Att du aldrig är fulllärd, jag kan fort-

farande efter 40 år bli förvånad över att jag träffar på nya 

frågeställningar och problem att lösa - stimulerande! 

”Det finns så mycket man 
kan göra under sin karriär 

som logoped. Man förlorar 
ju inget på att byta inrikt-

ning, man har ju sin grund-
kompetens kvar.”

” Jag är ju inne på mitt  
fyrtioförsta år som logoped 
och har hela tiden fortbil-

dat mig...Det är jätteviktigt 
att fortsätta vara  

nyfiken och att vilja  
vidareutvecklas.”

FOTO: PRIVAT

FOTO: EMELIE GRÄNGFORS



LOGOPEDEN 1/2022 15

MÖTET

Den ena kan se tillbaka på 40 år i logopedins ( och Region 
Gävleborgs ) tjänst, den andra ser fram emot att snart ha sin 
första praktik. Tidningen Logopedens redaktör Signe Tonér 
träffade Ingrid Berglund och KI-studenten Bozica Stojkovic 

för ett samtal om logopedi då, nu och i framtiden. 

TEXT: SIGNE TONÉR

Logopedgenerationer

Varför logoped ?
Vi tar det från början och låter Ingrid och Bozica berätta 
hur det kom sig att de hamnade på logopedutbildningen. 
Ingrid : 

– Jag var intresserad av röst och sång och sjöng mycket 
själv. Jag tror faktiskt jag hade rätt bra koll på vad logope-
dyrket innebar när jag började på utbildningen. Innan dess 
hade jag till exempel auskulterat hos den legendariska 
logopedpionjären Ninni Elliot. 
Bozica : 

– Jag har en tidigare utbildning inom språk och över-
sättning och har alltid haft ett stort språkintresse. Sedan 
började jag faktiskt på audionomutbildningen på KI men 
efter ett år insåg jag att logopedutbildningen skulle passa 
mig bättre och nu har jag precis börjat på termin 4. Det 
känns jätteroligt ! 

Första ( och enda ! ) jobbet
När Ingrid tog examen i Lund 1981 var det ont om tjänster 
i hennes hemtrakt Skåne. De flesta blev tvungna att flytta 
på sig och för Ingrids del föll valet på Gävle.
Ingrid :

– Även om jag inte har bytt geografisk plats så har själva 

tjänsten förändrats enormt mycket. När jag började var det 
två logopedtjänster som skulle täcka i stort sett hela det 
logopediska behovet i Gästrikland.
Bozica : 

– Som min tillvaro ser ut nu skulle det vara ganska svårt 
för mig att flytta från Stockholmsområdet men jag tänker 
att jag kan jobba med vad som helst inom logopedi när jag 
är klar. Jag känner inte att jag måste få jobba med något 
visst område. 

Yrkets bredd
Allt eftersom vårt samtal fortskrider får man en inblick i 
Ingrids breda och samtidigt fördjupade kompetens. Bland 
annat jobbar hon med LKG-patienter, huvud-halscancer /  
laryngektomerade patienter, patienter med könsdysfori, 
LSVT-behandling och hon fungerar också som sektionsle-
dare för röstlogopederna i Region Gävleborg.
Ingrid :

– Idag tycker jag att jag har få arbetsområden nu men 
däremot är jag ensam logoped för flera diagnosgrupper. 
Det har varit nödvändigt att få smalna av. Varje område är 
så stort och kräver att man kan fördjupa sig och hålla sig à 
jour. Nu ska vi gå parallellt och se till att ha bra överläm-

Möte mellan
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TIPS

Bozicas tips till yrkesverksamma :
Tänk på att det är ”pandemikullar” av logopeder som 

utexamineras den närmaste tiden. För oss blir det extra 

viktigt med mycket praktisk erfarenhet, handledning 

och mentorskap. 

Ingrids tips till logopedstudenter 
och nyexaminerade :
Satsa på att testa olika saker inom logopedi och 

smalna inte av för mycket eller för tidigt. Vi som jobbar 

är väldigt glada över alla nya logopeder som kommer !

FOTO: UNSPLASH
Ingrid, Bozica och Signe diskuterar 
bland annat om logopedutbildning-
en bör förlängas med ett femte år.

ningar inför att jag slutar för att undvika kunskap-
stapp. 

Vad är hemligheten bakom att behålla 
nyfikenheten och intresset för logopedi 
under hela yrkeslivet ?
Ingrid :

– Jag är ju inne på mitt fyrtioförsta år som 
logoped och har hela tiden fortbildat mig via 
poängkurser och olika utbildningar. Jag har också 
kompletterat min treåriga logopedutbildning med 
att skriva en magisteruppsats. Det är jätteviktigt 
att fortsätta vara nyfiken och att vilja vidareut-
vecklas.
Bozica : 

– Det finns så mycket man kan göra under sin 
karriär som logoped. Man förlorar ju inget på att 
byta inriktning, man har ju sin grundkompetens 
kvar. För mig är det i svårt att veta vad som intres-
serar mig mest. Jag vill gärna komma ut på praktik 
och få någon slags bekräftelse på att det jag tror 
är mina styrkor verkligen stämmer. Jag är väldigt 
intresserad av neuro. Som det känns nu är det nog 
röstområdet som intresserar mig minst. 

Evidensbaserad logopedi
Bozica :

– Min upplevelse är att KI-utbildningen är gan-

ska forskningsinriktad. Har det här med forskande 
logopeder också blivit vanligare jämfört med 
tidigare ?
Ingrid :

– Det förekom i stort sett inte logopedisk forsk-
ning när jag var nyutbildad så det är absolut ett 
område som förändrats. Både forskning och prak-
tisk klinisk verksamhet behövs ju och det är viktigt 
att inte det ena anses finare än det andra. 
Bozica :

– Jag känner också att de praktiska bitarna är 
väldigt viktiga. Vi har precis haft i uppgift att 
skriva en behandlingsplan för en fiktiv patient. Jag 
fick uppfattningen att det kan vara väldigt svårt 
att boka in en patient 3-4 behandlingstillfällen i 
veckan och att det kanske är att betrakta som ett 
drömscenario. 
Ingrid :

– Ni var helt klart inne på rätt spår när det gäller 
intensivbehandling. Det är ofta det som ger bäst 
resultat och som är evidensbaserat. Det blir mer 
effektivt i längden och innebär en högre kvalitet. 

Utmaningar
Ingrid :

– Under en period var jag den enda logopeden i 
Gästrikland, vilket faktiskt var vidrigt. Tack och 
lov har det så småningom blivit flera tjänster. Det 
har också varit stor logopedbrist, framför allt på 
1990-talet. 
Bozica :

– Pandemin har gjort att större delen av utbild-
ningen har skett online och det har sina sidor men 

FOTO:EMELIE GRÄNGFORS
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”Både forskning och 
praktisk klinisk verk-

samhet behövs ju och 
det är viktigt att inte 
det ena anses finare 

än det andra.”

utbildningen är hittills jättespännande och jag ser 
fram emot att jobba. 

Logopedi då, nu och i framtiden
Bozica :

– Hur ser ni på att förlänga 
utbildningen med ett femte år ?
Ingrid :

– Jag tror inte på det. Teori kan 
man fördjupa sig i på olika sätt och 
man behöver under hela yrkeslivet 
se till att hålla sig uppdaterad kun-
skapsmässigt. Men det terapeutiska 
förhållningssättet och att kunna 
förhålla sig till patienter det måste 
ske ute i verksamheten, med hand-
ledning. 
Signe: 

– Ska logopedutbildningen förlängas ett år typ 
vart tjugonde eller trettionde år när det har till-
kommit en viss mängd nya arbetsområden ? Ur mitt 

perspektiv är det är inte realistiskt. 
Ingrid : 

– Utbildningen och yrket har ju förändrats 
enormt under mina år som logoped. När jag blev 
logoped ingick överhuvudtaget inte dysfagi. Dys-

lexi hade vi en timmes föreläsning 
om. Ett annat arbetsområde som 
tillkommit är logopedbehandling 
vid könsdysfori. Pandemin har 
dels inneburit att vi blivit bättre 
på att ta tillvara möjligheterna till 
digitala besök, dels har den ju gett 
upphov till en helt ny patientgrupp 
i form av personer med av post-
covidrelaterade symtom.
Bozica :

– Det är väldigt intressant att yrket har utvecklats 
så mycket. Det blir ju ännu mer tydligt att vi verk-
ligen behövs !

FOTO:EMELIE GRÄNGFORS

Ingrid Berglund har jobbat som logoped 
i över 40 år. På samma arbetsplats, men 
med olika områden och en verksamhet 
som förändrats mycket. Idag har hon 
spetskompetens inom bland annat LKG, 
huvud-halscancer och könsdysfori.
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Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska
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Sammanfattning 
Rösttrötthet är ett kardinalsymtom för många patienter med röstbe-
svär, men ännu saknas ett robust självskattningsverktyg på svenska, 
som kan utvärdera patienters självupplevda rösttrötthet, både i röst-
diagnostik och för utvärdering av terapeutiska insatser. Syftet med 
studien var att översätta Vocal Fatigue Index till svenska. Översätt-
ningsarbetet har genomförts i enlighet med Lohr och kollegor samt 
Tsang och kollegor, för att minimera risken för påverkan från förfat-
tarna. I metoden ingår översättning, pilottestning i den tilltänkta 
patientgruppen samt slutjustering av Rösttrötthetsindex ( RTI ) på 
svenska. I kombination med validering av en preliminär slutversion 
av RTI från ett parallellt projekt, har flera versioner lett fram till en 
slutversion av RTI, som i någon mån skiljer sig från originalet på eng-
elska. Bland annat har uppfattningen av hur mycket rösten används 
diskuterats och formulerats om i den svenska versionen av RTI. RTI 
är ett användbart självskattningsverktyg som nu kan användas för 
vidare validering i röstkliniken.

Introduktion

Självskattning är en väsentlig del av diagnostiken vid olika 
former av funktionella röstbesvär, som kan förekomma 
med eller utan underliggande emotionella svårigheter 
[ 1 ]. Rösttrötthet är ett kardinalsymtom för patienter med 
funktionella röstbesvär, men även en del av vardagen för 
professionella röstanvändare, såsom lärare [ 2, 3 ]. Röst-
trötthet har länge saknat enhällig definition [ 4 ]. Nyligen 
föreslog Hunter och kollegor, 2020, att rösttrötthet utgörs 
av en subjektivt mätbar perceptuell eller prestationsmässig 
försämring av röstfunktionen under en angiven röstaktivi-
tet. För att ta reda på mer om vilka bakomliggande orsaker 
som driver rösttrötthet utvecklade Nanjundeswaran och 
kollegor ( 2015 ) Vocal Fatigue Index ( VFI ) [ 5 ]. VFI är ett 
psykometriskt solitt självskattningsformulär om totalt 19 
påståenden på engelska, som framgångsrikt identifierar 
personer som lider av rösttrötthet. Baserat på en fakto-
ranalys i originalversionen har formuläret delats in i tre 
delar, som tillsammans förklarar rösttrötthet : 1. trötthet /

svaghet i rösten och ( röst- ) undvikandebeteenden, 2. 
fysiskt obehag i samband med fonation och 3. förbättring 
efter vila. Svaren anges på en 5-gradig Likertskala, upplagd 
så att 0 = aldrig, 1 = nästan aldrig, 2 = ibland, 3 = nästan alltid 
och 4 = alltid [ 6 ]. I likhet med VHI, omvandlas varje själv-
skattning till en poängsumma, som sedan läggs ihop för 
varje del av formuläret separat och slutligen sammanförs 
till en totalpoäng [ 7 ]. Originalformuleringar på engelska 
återfinns i tabell 1 samt i originalstudien av Nanjundeswa-
ran och kollegor, 2015 [ 5 ].

VFI har hittills hunnit översättas till brasiliansk 
portugisiska [ 8 ], persiska [ 9 ], tyska [ 10 ], tamil [ 11 ] och 
malayalam [ 12 ]. Ändamålet med en svensk version är att 
stärka röstdiagnostik för patienter vars huvudsymtom är 
rösttrötthet / fonasteni, samt att bidra med ett pålitligt 
verktyg för uppföljning och utvärdering av rösttrötthets-
bedömning och -behandling för logopeder och foniatrer 
med svenska som yrkesspråk. Syftet med föreliggande 
studie var att översätta VFI till svenska, vilket inkluderade 
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pilottestning av RTI, samt att göra efterföljande 
justeringar och presentera slutversionen av RTI.

Metod
Tillvägagångssättet delades upp i två projekt, varav 
det ena delprojektet utgjordes av översättningar, 
pilottestning och justeringar inför presentation av 
en slutversion av Rösttrötthetsindex ( RTI ), vilket 
vi redogör för i föreliggande studie. Det andra del-
projektet presenteras i en magisteruppsats fram-
lagd vid logopedprogrammet vid Lunds universitet 
vårterminen 2020, av Dieden och Säwén, vilken 
redogör för valideringen av den nya översättningen 
[ 13 ]. Valideringsarbetet ingår således inte i förelig-
gande artikel. Processen presenteras i figur 1.

Figur 1: Processflödesschema med hela proceduren 

bakom en svensk version av Vocal Fatigue Index, 

inklusive validering som presenteras i en magister-

uppsats av Dieden & Säwén, 2020 [13].

För att undvika subjektiv påverkan från förfat-
tarna till denna studie, genomfördes den i enlighet 
med Lohr och kollegor [ 14 ], vars metod använts i 
andra översättningar av VFI ( till exempel [ 8 ] ). Vi 
använde också den metodiska presentation Tsang 
och kollegor [ 15 ] gör av en renodlad översättning 
av ett självskattningsformulär. De tar särskilt 
noggrann hänsyn till den påverkan ( bias ) som kan 
föreligga när en patient ska självskatta obehag och 
smärta. 

Översättning

Översättningen utgjordes av fyra led: 1. över-
sättning framåt ( från engelska till svenska ), 2. 
översättning bakåt ( från den nya översättningen 
på svenska tillbaka till engelska ), 3. diskussion, 
jämförelser och justeringar av översättningarna i 

en expertkommitté som är välbekanta med svenska 
förhållanden och förutsättningar för formuläret. 
Diskussionen lade grunden för en testversion av 
RTI och slutligen 4. pilottestning av testversio-
nen i den berörda patientgruppen. Ingen del av 
översättningen genomfördes av författarna till 
föreliggande artikel. Ingen översättare genom-
förde mer än ett led i översättningen. Både kvinnor 
och män deltog i översättningen. Översättningen 
framåt från engelska till svenska genomfördes 
av två personer. Den ena är klinisk röstspecialist 
med svenska som förstaspråk och god färdighet 
på engelska i både tal och skrift. Den andra är 
naiv i relation till ämnet och har både svenska och 
engelska som förstaspråk. Oenigheter och synte-
tisering mellan dessa två översättningar reddes ut 
av en tredje, objektiv granskare med insikt i ämnet, 
med både svenska och engelska som förstaspråk. 
Syntetiseringen på svenska översattes tillbaka 
till engelska av två personer, den ena är klinisk 
röstspecialist och den andra är naiv i relation till 
innehållet. Bägge har både svenska och engelska 
som förstaspråk. 

Expertkommitté

Skiljaktigheter i översättningen bakåt ( från 
svenska tillbaka till engelska ) angående semantik, 
idiom, koncept och metodkunskap, diskuterades i 
en expertkommitté, som innefattade två kliniska 
röstspecialister: en röstlogoped och en foniater. 
Utöver dessa ingick en metodexpert ( även hen 
röstlogoped ) och samtliga översättare enligt ovan, 
i enlighet med Tsang och kollegor [ 15 ] samt stöd 
från kommunikation med utvecklarna av original-
formuläret på engelska, dvs. Nanjundeswaran och 
kollegor [ 5 ]. Expertkommittén nådde konsensus i 
tre frågor: 1. Hur förståeliga tror ni dessa påståen-
den skulle vara för era patienter med rösttrötthet? 
2. Skulle annan/andra formulering ( -ar ) göra något 
påstående bättre / mer relevant? 3. Är självskatt-
ningsformuläret generellt kliniskt användbart med 
de nuvarande påståendena ? Experterna anpassade 
översättningen och presenterade en testversion av 
självskattningsformuläret, se tabell 1.

Pilottestning

I enlighet med Tsang och kollegor, 2017, pilotera-
des en testversion i den planerade populationen 
med ett onlineformulär. Utöver de 19 påståendena i 
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testversionen av självskattningsformuläret tillfogades föl-
jande tre utvärderingsfrågor på slutet av formuläret : 1. Det 
var enkelt att förstå alla påståenden i formuläret? Svara 
med JA eller NEJ, 2. Om NEJ : Följande påstående var svårt 
att förstå och behöver redigeras ( du kan välja flera ), välj i 
listan över påståenden. 3. Jag föreslår följande formulering i 
stället : svara med enkelt textsvar. 

Forskningspersonerna i pilottestningen utgjordes av 
röstpatienter samt röstfriska kontrollpersoner. De rekryte-
rades genom frivilligt deltagande i ett online-pilotformu-

lär som tillgängliggjordes genom en QR-kod och länk på 
affischer och flygblad i väntrummen på flera svenska röst-
kliniker under perioden januari–mars 2019. Inklusionskri-
terierna för röstpatienter i pilottestningen var minst 18 års 
ålder samt att man kommit till väntrummet på grund av 
egna röstbesvär. Inklusionskriterier för röstfriska kon-
trollpersoner var minst 18 års ålder att man enbart upplevt 
tillfälliga röstbesvär, såsom i samband med förkylning och 
att man aldrig sökt vårdhjälp från logoped eller foniater 
för sin röstfunktion. Trettiosex ( n = 36 ) forskningspersoner 

Originalformulering
engelska

Översättning 1 
engelska   → svenska

Översättning 2
svenska  → engelska

Testversion Preliminär slutversion Slutversion RTI

These are some symptoms 
usually associated with 
voice problems. Circle the 
response that indicates how
frequently you experience 
the same symptoms (0—
never, 1—almost never, 2—
sometimes, 3—almost 
always, and 4—always).

Nedan följer symptom som ofta
förknippas med röstbesvär. 
Ringa in det svar som 
motsvarar hur ofta du upplever 
dessa symptom. (0—aldrig, 1—
nästan aldrig, 2—ibland, 3—
nästan alltid, och 4—alltid).

The symptoms below are 
often associated with voice 
problems. Circle the answer 
to indicate how often you 
experience these symptoms.
(0—never, 1—almost never, 2
—sometimes, 3—almost 
always, 4—always).

Nedan följer symptom 
som vanligtvis förknippas
med röstbesvär. Ringa in 
det svar som motsvarar 
hur ofta du upplever 
likadana symptom. (0—
aldrig, 1—nästan aldrig, 2
—ibland, 3—nästan alltid, 
och 4—alltid).

Nedan följer 19 
påståenden om din 
talröst. Ange hur ofta du 
upplever följande 
symtom. Ringa in det svar
som stämmer bäst. (0—
aldrig, 1—nästan aldrig, 2
—ibland, 3—nästan alltid, 
och 4—alltid).

Nedan följer 19 påståenden
om din talröst. Ange hur 
ofta du upplever följande 
symtom. Ringa in det svar 
som stämmer bäst för de 
senaste två veckorna: 0—
aldrig, 1—nästan aldrig, 2—
ibland, 3—nästan alltid, and 
4—alltid.

I don’t feel like talking after 
a period of voice use.

Jag känner inte för att prata 
efter att jag använt min röst en 
stund.

I don’t feel like talking after 
using my voice for a while/I 
have been using my voice 
for a while

Jag känner inte för att 
prata efter en tids 
röstanvändning.

Efter att ha använt min 
röst en stund vill jag sluta
prata.

Efter att ha använt min röst 
en stund vill jag sluta prata.

My voice feels tired when I 
talk more.

Min röst känns trött när jag 
pratar mer.

My voice feels tired when I 
talk more.

Min röst känns trött när 
jag pratar mer.

Min röst känns trött när 
jag pratar mer.

Min röst känns trött när jag 
pratar mycket.

I experience increased 
sense of effort with talking.

Jag upplever en ökad känsla av
ansträngning när jag pratar.

I experience a feeling of 
increased strain when I talk

Jag upplever en ökad 
känsla av ansträngning 
när jag pratar.

Jag upplever en ökad 
känsla av ansträngning 
när jag pratar.

Jag upplever en ökad 
känsla av ansträngning när 
jag pratar.I have a feeling of greater 

exertion when I speak.

My voice gets hoarse with 
voice use.

Min röst blir hes när jag 
använder den.

My voice becomes hoarse 
when I use it.

Min röst blir hes när jag 
använder den.

Min röst blir hes när jag 
använder den.

Min röst blir hes när jag 
använder den.

It feels like work to use my 
voice.

Det känns arbetsamt att 
använda min röst.

It feels effortful/an effort to 
use my voice.

Det känns jobbigt att 
använda min röst.

Det känns jobbigt att 
använda min röst.

Det känns jobbigt att 
använda min röst.

I tend to generally limit my 
talking after a period of 
voice use.

Jag tenderar generellt att 
begränsa hur mycket jag pratar 
efter en stunds röstanvändning.

I generally tend to 
limit/restrict my talking after
using my voice for a while.

Jag tenderar att 
begränsa hur mycket jag 
pratar efter en tids 
röstanvändning.

Jag tenderar att 
begränsa hur mycket jag 
pratar efter en tids 
röstanvändning.

Jag tenderar att begränsa 
hur mycket jag pratar efter 
en tids röstanvändning.

I avoid social situations 
when I know I have to talk 
more.

Jag undviker sociala 
sammanhang när jag vet att jag
måste prata mycket.

I avoid social situations 
where I know that I will have 
to talk a lot.

Jag undviker sociala 
sammanhang när jag vet 
att jag måste prata mer.

Jag undviker sociala 
sammanhang när jag vet 
att jag måste prata mer.

Jag undviker sociala 
sammanhang när jag vet att
jag måste prata mycket.

I feel I cannot talk to my 
family after a work day.

Jag känner att jag inte kan 
prata med min familj efter en 
arbetsdag.

I feel that I cannot talk to my 
family after a day’s work.

Jag känner att jag inte 
kan prata med min familj 
efter en arbetsdag.

På grund av min röst är 
det ansträngande att 
prata med min familj 
efter en arbetsdag.

På grund av min röst är det 
ansträngande att prata med
min familj efter en 
arbetsdag.

It is effortful to produce my 
voice after a period of voice 
use.

Det är ansträngande att få fram 
min röst efter en stunds 
röstanvändning.

It’s hard work/difficult to 
make my voice heard after 
talking for a while.

Det är ansträngande att 
få fram min röst efter en 
tids röstanvändning.

Det är ansträngande att 
få fram rösten efter en 
tids röstanvändning.

Det är ansträngande att få 
fram min röst efter en tids 
röstanvändning.

I find it difficult to project my
voice with voice use.

Jag tycker att det är svårt att få 
rösten att bära när jag använder
den

I find it hard to make my 
voice carry (be heard).

Jag tycker att det är svårt
att få rösten att bära när 
jag använder den.

Jag tycker att det är svårt
att få rösten att bära när 
jag använder den.

Jag tycker att det är svårt 
att få rösten att bära/höras 
när jag använder den.

My voice feels weak after a 
period of voice use.

Min röst känns svag efter att jag
använt den en tid.

My voice feels weak after 
using it for a while/some 
time.

Min röst känns svag efter 
en tids röstanvändning.

Min röst känns svag efter 
en tids röstanvändning.

Min röst känns svag efter 
en tids röstanvändning.

I experience pain in the 
neck at the end of the day 
with voice use.

Jag upplever smärtor utanpå 
hals/nacke mot slutet av en 
dags 
Röstanvändning.

I experience neck pain 
towards the end of a day’s 
voice use.

Jag upplever smärtor 
utanpå hals/nacke mot 
slutet av en dags 
röstanvändning.

Jag upplever smärtor 
utanpå hals/nacke mot 
slutet av en dags 
röstanvändning.

Jag upplever smärtor 
utanpå hals/nacke mot 
slutet av en dags 
röstanvändning.

I experience throat pain at 
the end of the day with 
voice use.

Jag upplever smärtor inuti 
halsen mot slutet av en dags 
röstanvändning.

I experience throat pain 
towards the end of a day’s 
voice use.

Jag upplever smärtor 
inuti halsen mot slutet av 
en dags röstanvändning.

Jag upplever smärtor 
inuti halsen mot slutet av 
en dags röstanvändning.

Jag upplever smärtor inuti 
halsen mot slutet av en 
dags röstanvändning.

My voice feels sore when I 
talk more.

Min röst känns öm när jag 
pratar mer.

My voice feels sore when I 
talk more. 

Min röst gör ont när jag 
pratar mer.

Min röst gör ont när jag 
pratar mer.

Min röst gör ont när jag 
pratar mycket.

My throat aches with voice 
use.

Min hals värker när jag 
använder min röst.

My throat aches when I use 
my voice.

Min hals värker när jag 
använder min röst.

Min hals värker när jag 
använder min röst.

Min hals värker när jag 
använder min röst.

I experience discomfort in 
my neck with voice use.

Jag upplever obehag utanpå 
hals/nacke när jag använder 
min röst.

I experience discomfort in 
my neck when I use my 
voice.

Jag upplever obehag 
utanpå hals/nacke när 
jag använder min röst.

Jag upplever obehag 
utanpå hals/nacke när 
jag använder min röst.

Jag upplever obehag 
utanpå hals/nacke när jag 
använder min röst.

My voice feels better after I 
have rested.

Min röst känns bättre efter att 
jag har vilat.

My voice feels better after I 
have rested.

Min röst känns bättre 
efter att jag har vilat.

Min röst känns bättre 
efter att jag har vilat.

Min röst känns bättre efter 
att jag har vilat den.

The effort to produce my 
voice decreases with rest.

Det är mindre ansträngande att 
få fram min röst.

It is less effort to start using 
my voice after I have rested.

Det är mindre 
ansträngande att få fram 
min röst efter vila.

Det är mindre 
ansträngande att få fram 
min röst efter vila.

Det är mindre 
ansträngande att få fram 
min röst efter att jag har 
vilat den.

The hoarseness of my voice
gets better with rest.

Hesheten i min röst minskar 
efter att jag vilat.

Hoarseness is reduced after 
I have rested.

Hesheten i min röst 
minskar efter vila.

Hesheten i min röst 
minskar efter vila.

Hesheten i min röst minskar
efter att jag har vilat den.

Tabell 1: Översättningsstadier listade för originalversionen av VFI, en syntes av översättning 1 från engelska till svenska, en syntes av över-
sättning 2 tillbaka till engelska, testversionen inför pilottestning, den preliminära slutversionen som validerades av Dieden och Säwén, 
2020, samt slutversionen som följde efterföljande justeringar och diskussioner. Slutversionen av RTI kan även ses i sin helhet i figur 2.
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deltog i pilottestningen. Tjugosex ( n = 26 ) var röstpatien-
ter, n = 19 kvinnor, n = 7 män, n = 0 ickebinär. Medelåldern 
var 32.50 ( SD10.8 ). Tio ( n = 10 ) röstfriska kontrollpersoner 
deltog, n = 8 kvinnor, n = 2 män, n = 0 ickebinär. Medelåldern 
var 43.10 ( SD 19.4 ).

Pilottestningen ledde fram till en preliminär slutversion 
av RTI som validerades av Dieden & Säwén, 2020 [ 13 ]. Efter 
valideringen fördes diskussioner med samtliga medför-
fattare med input från patienter, översättare, expertkom-
mittén och även med experter i ämnet utanför studien. 
Diskussionerna lade grunden för justeringen som behövdes 
för slutversionen av RTI ( se figur 2 ). Efter tre utvärderings-
frågor i pilottestningen av RTI :s testversion omformulera-
des negerade påståenden. En kvalitativ sammanställning 
av utvärderingen redovisas i sin helhet i tabell 2. En kvan-
titativ gruppjämförelse för varje påstående genomfördes 
med icke-parametrisk statistik eftersom resultaten baseras 
på rankad ordinalskala och därmed inte möter kriterierna 
för parametrisk statistik. Kvantitativa analyser genomför-
des med SPSS 27. 

Etiska överväganden
Samtliga forskningspersoner i pilottestningen gav infor-
merat skriftligt samtycke innan de deltog studien och 
godkände därmed att självskattningar och utvärdering 
av testversionen av RTI kunde presenteras i vetenskaplig 
rapportering. Forskningspersonerna kunde avvisa eller 
avsluta deltagande i studien innan de skickade in sina svar, 
utan någon förklaring eller sanktioner för att delta i fram-
tida studier. Eftersom enkäten besvarades helt anonymt 
kunde tillbakadragande av data inte göras i efterhand. 
Forskningspersonerna fick information om studiens syfte 
innan de deltog. Det fanns ingen personlig relation mellan 
forskningspersoner och testledare. Studien granskades och 
godkändes av Michigan State University’s Human Research 
Protection Programs Human Subject’s Review Board 2018. 

Resultat
Nedan följer en redogörelse för hela översättningsprocessen 
i tabell 1, samt för resultaten från pilottestningen av RTI:s 
testversion i tabell 2. Underlag från samtliga versioner fram 
till den preliminära slutversionen, med input från patienter, 
samt i diskussion med översättare och ämnesexperter, har 
lett fram till slutversionen av RTI, vars formuleringar åter-
finns i tabell 1, samt i sin helhet i figur 2. Pilottestningens 
kvantitativa resultat återfinns i tabell 3.

Diskussion
Målet med studien var att översätta VFI till svenska, 

vilket inkluderade pilottestning av RTI, samt efterföl-
jande justeringar och presentera slutversionen av RTI. 
Översättningsprocessen avtäckte en del svårigheter med 
direktöversättning, både av generella och fasta begrepp 
som används i röstkliniken. Följande begrepp gav i syn-
nerhet upphov till diskussion och krävde omformulering 
inför en slutversion av RTI : effort, more, rest, neck/throat 
samt project. Ett exempel på diskussionen som förts bland 
översättare, experter och patienter var hur de skulle tolka 
formuleringar kring att använda rösten mer. Samtliga 
deltagare kommenterade ungefär mer än vad ? Samma 
fråga väcktes i utvärderingen av pilottestningen, se tabell 
2. Formuleringen, och därmed problematiken, återfinns i 
ursprungsversionen av VFI och antas betyda att man är i 
stort behov av sin talröst och behöver använda den mycket. 
De relaterade påståendena ( 2, 6, 7, 14 ) har formulerats om 
i slutversionen av RTI. Instruktionerna till formuläret har 
omformulerats för att ytterligare belysa att utvärderingen 
gäller det Hunter och kollegor kallar trait fatigue ( ungefär 
bakomliggande trötthet ) [ 16 ]. 

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida patienter 
med rösttrötthet alls har kapaciteten att skatta ansträng-
ningsgrad. I en ny studie av Crow och kollegor, 2021, 
diskuteras begreppet vocal congruence i relation till 
röstpatienters förmåga till interoception ( förmågan att 
uppmärksamma somatiska ledtrådar från inre organ ), med 
hypotesen att patienter med funktionella röstbesvär har 
svårare för det än andra, som en del av upprinnelsen till de 
upplevda röstbesvären [ 17 ]. Det är en inbjudande hypotes, 
som även prövats framgångsrikt på andra håll, till exempel 
hos Stepp och kollegor som konstaterat nedsatt förmåga 
till medveten motorisk styrning av F0 hos patienter med 
funktionella röstbesvär [ 18 ]. Det är av yttersta vikt att 
patienter med rösttrötthet identifierar både upprinnelsen 
till rösttröttheten och hur röstvila kan hjälpa dem att bli 
bättre. 

Valideringen av RTI:s preliminära slutversion bland 
n = 84 deltagare visade att del 1 och 2 av RTI kan särskilja 
patienter med rösttrötthet från röstfriska individer med 
cut-offpoäng på 13,5 för del 1 som rör kommunikation och 
på blott 0,5 för del 2 som rör obehag / smärta. Del 3 som 
rör röstvila hamnar på omvänd skala, dvs. ju högre poäng 
man får desto friskare röstfunktion har man [ 13 ]. Delvis 
därför och på grund av bristande kunskap om hur röstvila 
faktiskt påverkar röstfunktionen, kan del 3 i RTI användas 
som underlag för diskussion om röstvila och kommunika-
tivt beteende med patienter [ 19 ]. Pilottestningen av RTI 
visade signifikanta gruppskillnader för samtliga påståen-
den, utom för nummer 16–19, vilket ytterligare visar att 
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del 3 behöver behandlas annorlunda kontra resten av RTI. 
Att påstående 16 Jag upplever obehag utanpå hals / nacke 
när jag använder min röst, inte visar statistisk signifi-
kanta gruppskillnader kan ha att göra med svårigheten att 
översätta begreppen hals och nacke från engelskans neck, 
eller att symptomet faktiskt är mindre förekommande i 
patientgruppen än övriga symptom.  

RTI kan alltså användas både för diagnostik och för att 
utvärdera röstbehandling. Expertkommittén i föreliggande 
studie var helt överens om att RTI vare sig kan, eller bör 
ersätta varken VHI eller VoiSS i kliniskt bruk, utan i stället 
komplettera dem, eftersom ingen djuplodande undersök-
ning av rösttrötthet förekommer vare sig i VHI eller VoiSS. 
RTI kan användas specifikt med patienter vars främsta 
symtom är rösttrötthet. Utslag på påstående 14 och 20 i 
VHI, som relaterar till ansträngning, samt på påstående 14 
i VoiSS, som direkt relaterar till rösttrötthet, kan motivera 

skattning av rösttrötthet med RTI 
[ 20 ]. 

En försvårande aspekt av översätt-
ningsarbetet var att de översättare 
som var mer insatta i röstlogopedi 
ville forma/påverka innehållet mer 
än de naiva översättarna, som var 
mer bokstavstrogna. Förmodli-
gen påverkar klinisk erfarenhet, 
både gällande hur patienter brukar 
beskriva sina besvär, men också gäl-
lande bakomliggande kunskaper som 
kan styra slutsatser, som inte alltid 
nödvändigtvis längre stämmer över-
ens med originalformuleringarna. 

I en aktuell studie av van Mers-
bergen och kollegor står det klart att 
röstansträngning och rösttrötthet 
är två områden som röstkliniker 
oftast försöker lindra hos sina 
patienter, men man är inte ense 
om hur man beskriver rösttrötthet 
och röstansträngning [2]. Det är 
ännu ett viktigt skäl till att använda 
välavgränsade, validerade självskatt-
ningsformulär, som fångar de olika 
aspekter som rösttrötthet verkar 
inbegripa. Nu behöver RTI:s förmåga 
att särskilja olika subgrupper bland 
röstpatienter, med olika typer av 
röstbesvär sättas på prov. I enlighet 
med Tsang och kollegor behöver 

RTI sättas i kliniskt bruk, för ytterligare validering av det 
nyöversatta självskattningsformuläret, inte minst för att 
utvärdera och validera del 3 av RTI, som berör röstvila. 
[15].  

Tack
Tack till alla medverkande forskningspersoner som deltog 
i pilottestningen. Tack till den oberoende granskaren för 
förtydligande förslag. Tack till samtliga översättare och 
expertkommittén, samt till andra kollegor i fältet som 
bidragit med värdefull input under arbetets gång. Arbetet 
möjliggjordes genom National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders #R01DC012315. 
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Formulering i testversionen Antal 
anmärk-
ningar (n)

Förslag på ändrade formuleringar

Jag känner inte för att prata efter en tids 
röstanvändning.

3 Undvik negation
Jag tycker det är oklart vad som åsyftas, om
det är en mental spärr som medför att man 
inte pratar eller om det snarare är känslan 
på rösten som är orsaken.

Min röst känns trött när jag pratar mer. 1 Vad menas med ”mer”? Är det att prata 
mycket?Jag upplever en ökad känsla av ansträngning 

när jag pratar.
1

Min röst blir hes när jag använder den. 1
Det känns jobbigt att använda min röst. 1
Jag tenderar att begränsa hur mycket jag 
pratar efter en tids röstanvändning.

1 Svårt att veta vad som avses med en stund 
och en tid. Är det 15 min i fikarummet eller 2 
timmar som föreläsare utan mygga..?Jag undviker sociala sammanhang när jag vet 

att jag måste prata mer.
2

Jag känner att jag inte kan prata med min 
familj efter en arbetsdag.

1 Undvik negation

Det är ansträngande att få fram min röst efter 
en tids röstanvändning.

1 Vad menas med ”mer”? Är det att prata 
mycket?

Jag tycker att det är svårt att få rösten att bära 
när jag använder den.

- -

Min röst känns svag efter en tids 
röstanvändning.

1 Vad menas med ”mer”? Är det att prata 
mycket?

Jag upplever smärtor utanpå hals/nacke mot 
slutet av en dags röstanvändning.

- -

Jag upplever smärtor inuti halsen mot slutet 
av en dags röstanvändning.

- -

Min röst gör ont när jag pratar mer. 1 Mer än vad? Prata mycket? Se ovan.
Min hals värker när jag använder min röst. - -
Jag upplever obehag utanpå hals/nacke när 
jag använder min röst.

- -

Min röst känns bättre efter att jag har vilat. 7 Här vänds påståendena från aldrig till alltid 
vilket bör ändras eller uppmärksammas.
När jag känner mig trött i rösten blir det 
bättre efter att jag vilat.

Det är mindre ansträngande att få fram min 
röst efter vila.

8 -

Hesheten i min röst minskar efter vila. 7 Förutsätter att man har en heshet. Annars är
det ju svårt att utvärdera. Är det att man 
aldrig är hes eller är det att det inte 
påverkas av vila? Jag antar att frågorna 
gäller tal. Att "använda rösten" kan ju bli helt 
annat när det gäller sång. Besvären kan ju 
också variera mycket beroende på hur 
bullrigt det är runt omkring, vad man 
behöver överrösta.

Tabell 2: Kvalitativa resultat från pilottestningen av RTI:s testversion, med kommen-
tarer och exempel på förslag till ändringar från forskningspersoner.
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Påstående Patienter (n=26) Röstfriska kontroller (n=10) Gruppjämförelse Mann-Whitney U
(signifikansvärde)Medel Median IKA Medel Median IKA

Jag känner inte för att prata efter en tids 
röstanvändning.

2,60 3 1 2,00 2 1 U=76,000 (p=,043*)

Min röst känns trött när jag pratar mer. 3,60 3,5 1 2,23 2 1 U=2,500 (p<,001*)

Jag upplever en ökad känsla av 
ansträngning när jag pratar.

3,60 4 2 2,08 2 2 U=38,000 (p=,001*)

Min röst blir hes när jag använder den. 3,70 3,5 2 1,85 2 1 U=32,000 (p<,001*)

Det känns jobbigt att använda min röst. 3,20 3,5 2 1,65 2 1 U=44,000 (p=,001*)

Jag tenderar att begränsa hur mycket jag 
pratar efter en tids röstanvändning.

3,50 4 2 1,77 1,5 1 U=44,000 (p=,001*)

Jag undviker sociala sammanhang när jag
vet att jag måste prata mer.

2,40 2,5 1 1,38 1 0 U=5,000 (p=.001*)

Jag känner att jag inte kan prata med min 
familj efter en arbetsdag.

2,30 2 3 1,23 1 0 U=80,000 (p=.030*)

Det är ansträngande att få fram min röst 
efter en tids röstanvändning.

3,10 3 2 1,46 1 1 U=32,000 (p<.001*)

Jag tycker att det är svårt att få rösten att 
bära när jag använder den.

3,50 4 3 1,02 1 1 U=42,000 (p=.001*)

Min röst känns svag efter en tids 
röstanvändning.

3,60 4 3 1,69 2 1 U=42,000 (p=.001*)

Jag upplever smärtor utanpå hals/nacke 
mot slutet av en dags röstanvändning.

2,20 2 2 1,35 1 1 U=78,500 (p=.030*)

Jag upplever smärtor inuti halsen mot 
slutet av en dags röstanvändning.

2,90 3 3 1,50 1 1 U=59,500 (p=.007*)

Min röst gör ont när jag pratar mer. 2,80 3 2 1,46 1 1 U=45,000 (p=.001*)

Min hals värker när jag använder min röst. 2,20 2 2 1,46 1 1 U=75,000 (p=.032*)

Jag upplever obehag utanpå hals/nacke 
när jag använder min röst.

1,90 1 2 1,31 1 1 U=100,500 (p=.200 NS)

Min röst känns bättre efter att jag har vilat. 3,50 4 2 3,19 3 1 U=111,500 (p=.497 NS)

Det är mindre ansträngande att få fram 
min röst efter vila.

3,30 4 1 2,69 3 3 U=93,000 (p=.181 NS)

Hesheten i min röst minskar efter vila. 3,10 3 1 2,92 3 4 U=120,500 (p=.729 NS)

Tabell 3: Kvantitativa resultat från pilottestningen av RTI:s testversion med spridningsmåttet interkvartilavstånd (IKA). Signifi-
kansnivå p<.05 i gruppjämförelser av påståenden markeras med *.
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Figur 2: Slutversionen av Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska.

FORSKNING

Artikeln kommer även att finnas på 

logopeden.se där du kan ladda ner RTI.
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Logos är en samling tester som hjälper dig att kart- 
lägga lässvårigheter och diagnostisera dyslexi hos 
elever från årskurs två upp till vuxen ålder. Du får  
även hjälp att skräddarsy pedagogiska åtgärder.

Logos är onlinebaserat och kan köras på PC, Mac  
och Chromebook. Över 5 000 certifierade special- 
pedagoger, speciallärare, logopeder, pedagoger  
och psykologer i Skandinavien använder Logos.  
Logometrica tillhandahåller support vid behov.

Du hittar mer information, teckna en prenumeration  
och beställa en onlinebaserad certifieringskurs på  
logometrica.se

I begynnelsen  
var ordet, står det.
Men för vissa är  
vägen till det  
skrivna ordet lång. 

ANNONS
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FACKLIGT

LOKALFACKLIGT

Fler logopeder 
rekommenderas i 
Jönköping
Logopedförbundet i Jönköpings 

län har i höstas skickat en skrivelse 

till politiker i Jönköpings kommun 

med anledning av en satsning som 

kommunen gör på språksvårighe-

ter. Enligt Jönköpings-posten ska 

kommunen bland annat anställa 

ett 20-tal språkpedagoger som 

ska arbeta med elever på samtliga 

kommunala skolor. Lokalföreningen 

rekommenderar kommunen att an-

ställa fler logopeder ( i nuläget finns 

det två logopeder centralt anställda 

inom Utbildningsförvaltningen ) och 

man hänvisar även till studier som 

visar på att det är mer effektivt att 

logopeder arbetar för att stärka 

språkliga förmågor än att annan 

skolpersonal gör det. Dessutom 

betonar lokalföreningen vikten av 

nära samarbete mellan logopeder 

och andra professioner i skolan för 

att elever i språklig sårbarhet ska få 

så bra stöd som möjligt. 

EN TREDJE NY SPECIALIST

Hanna Persson på Rehabiliteringsmedi-

cinska Universitetskliniken på Danderyds 

sjukhus i Stockholm är nybliven specialist 

inom huvudområdet språk med inriktning 

förvärvad hjärnskada hos vuxna.

SPECIALISTBEVIS

Sänkt avgift
Logopedförbundets styrelse har nyligen beslutat att 

sänka avgiften för specialistansökan från 6 000 kro-

nor till 4000 kronor för medlemmar och från 10 000 

till 8 000 kronor för icke-medlemmar. Kostnaderna 

handlar om specialistrådets möten och ersättning 

för förlorad arbetsinkomst för rådets medlemmar.

FOTO: LOGOPEDFÖRBUNDET

Färska riktlinjer för logopeder 
i pedagogisk verksamhet
Vid den nationella nätverksträffen 
för logopeder i skola och förskola 2019 
beslutades det att ta fram riktlinjer för 
logopeder som arbetar i pedagogisk 
verksamhet. Det är väldigt roligt att 
många redan nu har börjat använda 
riktlinjerna. Riktlinjerna har under 
hösten/vintern varit ute på remiss och 
efter värdefulla synpunkter har en del 
aspekter förtydligat samt vissa tillägg 
gjorts, bland annat kring kommuni-
kativa svårigheter och AKK. Riktlin-
jerna finns att ta del av i sin helhet på 
Logopedförbundets hemsida. 

Arbetsgruppen vill tacka för 
många kloka synpunkter och kom-
mentarer som inkommit under 
remisstiden. Vi ser fram emot att både 
blivande och yrkesverksamma logope-
der samt politiker, skolhuvudmän, 
skolchefer, elevhälsochefer och rekto-
rer kommer få ta del av och använda 
riktlinjerna. Rekommendationen är 
att de riktlinjer som Logopedförbun-
det tar fram bör revideras efter 3-5 
år med tanke på den ständigt ökande 
kunskapsmängden inom logopediska 
forskningsområden.

JULIA ANDERSSON

LOKALFACKLIGT

Ordförandeforum
Logopedförbundets senaste 

ordförandeforum ägde rum den 20 

januari. Nästa tillfälle för lokalfören-

ingssamverkan är den 18 mars. 

svenskalogopedforbundet
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FACKLIGT

är specialist inom huvudområ-
det tal med inriktning stamning 
och skenande tal och arbetar på 
logopedmottagningen, Västman-
lands sjukhus Västerås. 

1
Eftersom jag redan hade samlat 

på mig kvalifikationerna under alla 

mina år som logoped, såg jag det 

som ett kvitto, en stämpel, som visar att 

jag förutom omfattande klinisk erfaren-

het på området också håller mig à jour 

med forskningen.

2 
Jag har arbetat med stamning 

och skenande tal sedan 1999 och 

har under årens lopp gått kurser i 

behandlingsmetoder, deltagit i nationella 

och internationella konferenser, deltagit 

i samarbeten med Stamningsförbundet 

och olika lokalföreningar, och undervisar 

på stamningsteorikursen vid logoped-

programmet i Uppsala. På min klinik är 

man mycket mån om kompetensutveck-

lingen, så jag har känt ett starkt stöd från 

ledningen. Ett lite krokigare spår var min 

masteruppsats – jag har haft flera olika 

planer på studier inom stamningsområ-

det men det slutade med att jag skrev 

om ett helt annat men mycket angeläget 

ämne, om kunskaperna hos vårdpersonal 

gällande laryngektomerade patienters 

ändrade luftväg i akutsituationer.

3
Jag har länge haft arbetsuppgifter 

och ansvar som skulle kunna ligga 

hos en specialistlogoped, som att 

jag är en del av mottagningens verksam-

hetsråd och mottagningens representant 

i klinikens forsknings- och utvecklings-

grupp. Jag är även engagerad i specia-

listområdet på nationell nivå, exempelvis 

så har jag översatt det material som 

används i behandlingsprogrammet Palin 

PCI och jag är med i en stöttande refe-

rensgrupp för revideringen av de kliniska 

riktlinjerna för stamningsbehandling. Jag 

vill gärna vara en person som man kan 

vända sig till med frågor om stamning 

och skenande tal, och vara bollplank 

i olika utvecklingsfrågor. En liten men 

viktig skillnad skulle kunna vara att titeln 

ger en ökad tyngd vid olika kontakter 

och korrespondenser.

Karin Dahlin

FOTO: DAN TILERT

arbetar inom Neurologopedi vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
i Göteborg och är specialist inom 
huvudområdet tal med inriktning 
kommunikation vid progredierande 
neurologiska sjukdomar hos vuxna. 

1 
Dels är det en formell bekräftelse 

på min kliniska kompetens, dels har 

jag tänkt att det kan vara bra att ha. 

Ordet specialist kan ge extra tyngd i olika 

sammanhang. 

2 
Vägen var lång och krokig! Jag 

tog min master 2015, samma år 

som specialiseringen kom. Jag bör-

jade ha kliniska dialoger med erfarna 

kollegor nästan genast, men annat kom 

emellan gång på gång. Jag tycker att jag 

lärt mig jättemycket i dialogerna, fast 

de första var så länge sedan att jag inte 

längre kunde ta med dem i ansökan när 

den äntligen blev klar. Jag planerar från 

och med den här ansökan att skriva ner 

år för år alla aktiviteter ( föreläsningar, 

handledning osv ) som jag gör, och att ta tillvara de intyg om närvaro som ofta 

går att få på konferenser och kurser! Så 

noggrann har jag inte varit, så det har 

varit lite av ett detektivarbete att få ihop 

i efterhand. Jag kommer fortfarande på 

fler saker som jag gjort, som hade kunnat 

vara med i min kliniska portfölj. 

3    
Jag är redan engagerad i lärande- 

och utvecklingsgrupper på min 

arbetsplats, så jag ser ingen större 

förändring just nu. Jag hoppas få fort-

sätta förkovra mig och bollplanka med 

kollegor och kanske också forska lite.

Malin Sixt 
Borjesson:

Nya specialister

FOTO:PRIVAT

Tre frågor
1. Varför valde du att ansöka om specia-
listbevis?

2. Hur såg din väg till specialisering ut? 

3. Vad innebär specialistbeviset för dig 
konkret, exempelvis i form av ökat ansvar 
eller förändrade arbetsuppgifter?
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Låt TERA vara din röst

TERA är appen som gör att du kan ringa och bli 
uppringd av vem som helst via vanlig telefoni, och 
där det du skriver under samtalet läses upp för 
mottagaren av en mänsklig röst, i realtid.

TERA läser upp det du skriver, för motparten, i realtid

I samtal

På plats
Förutom att läsa upp det du skriver i mobilsamtal 
så kan TERA läsa upp det du skriver för någon i 
samma rum. Några exempel kan vara när du talar 
med din läkare, receptionisten på hotellet eller 
kassörskan i matbutiken. Layouten ser likadan ut 
som i ett mobilsamtal.

TERA är ett hjälpmedel. Regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel 
om du behöver det i vardagen - eller om dina behov har förändrats. Hur 
det sker och vilka regler som finns beror på var du bor. Vänd dig till din 
region för hjälp – exempelvis Alternativ Telefoni eller Habiliteringen. 
Behöver du TERA i ditt arbete är det genom Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker. Kontakta oss för 
vägledning!

• Talsyntes för den som har svårt med 
talet, oavsett om det beror på afasi, 
barndomsdövhet eller annan talsvårighet. 
Fungerar både i mobilsamtal och på plats.

• Talsyntesen går att kombinera med video i 
mobilsamtal, om motparten har en bildtelefon.

• Synanpassning; går att kombinera färg/
storlek på text/bakgrund samt font och 
fontstorlek.

• Få all text som motparten sagt sparat på din 
enhet för att kunna kolla på vad som sagts i 
efterhand (valfritt). 

Kort om TERA...

Vi gör det möjligt!

Hur skaffar jag TERA?

Telefon: +46 (0) 40 661 41 80  |  sales@tmeeting.se  |  tmeeting.se  

Användarcitat

      Äntligen har jag fått rösten tillbaka, 
även fast mitt tal inte fungerar.”

Hej. Jag har afasi 
och använder därför 
en app. Jag har 
bokat ett rum för två 
nätter. Mitt namn 
är Alice Olsson. Ja 
det stämmer. Är 
utcheckning klockan 
12. Okej då vet jag. 

Hej. Jag har 
en 
talsvårighet 
och ringer 
från en app. 
Min bror har 
svimmat och 
jag vet inte 
vad jag ska 
göra. Kan ni 
skicka ut en 
ambulans. 

- En TERA-användare


