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På rehabmedicinska kliniken 
på Danderyds sjukhus erbjuds 
intensivträningsmetoden ILAT.

40 patienter har intervjuats om 
sina upplevelser av digitala 
vårdmöten med logopedi- 
mottagningen i Halland.
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Det du håller i din hand är ett extra tjockt nummer av Logopeden. 

Numret har lite extra fokus på temat neuro. Du kan läsa om inte 

mindre än fem olika logopeder som disputerat på området. Vi 

fångar också upp i vilken utsträckning som de nationella stroke-

riktlinjerna kan följas. Med önskan om en fin och vilsam sommar! S
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I vår utblick möter vi den amerikanska 
logopeden Michael Biel som de senaste 
åren har forskat på ämnet ”motivation”.
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På rehabmedicinska kliniken 
på Danderyds sjukhus erbjuds 
intensivträningsmetoden ILAT.

Valår är alltid speciellt. Många vill passa på att göra sina röster hörda och många vill 

synas, visa att de lyssnar. Är det tydligt för dig som medlem vilka frågor vi driver? 

Vi arbetar på att öka vår transparens, men när vårt arbete till så stor del bygger på 

frivilligkrafter så måste vi också hushålla. Om vi ska välja mellan att göra något och 

att berätta om något vi gör, så kommer vi såklart alltid välja det förstnämnda. Med 

begränsade resurser måste vi också prioritera vilka frågor vi arbetar med i vilket 

skede. Vi har frågor som alltid är aktuella, frågor som plötsligt får medvind på grund 

av politiska processer och medial uppmärksamhet men också frågor där det är 

stiltje och insatserna därför är mer lågintensiva. 

Vår viktigaste fråga kommer alltid att vara logopeders arbetsvillkor. Vi ska ha en 

rimlig arbetsbelastning, vi ska ha relevant och kontinuerlig kompetensutveckling 

och vi ska ha en löneutveckling som speglar vår kompetens. Det är vårt grundfokus 

som genomsyrar vårt arbete. Utöver 

det har vi flera frågor som vi arbetar 

med parallellt, där några får extra 

fokus i år. 

Vi vill se att regionerna följer de rikt-

linjer som satts upp för strokevård, där 

man klart och tydligt anger att intensiv 

språklig träning ska ges till personer 

som har afasi efter stroke och vad det 

innebär i form av ökade personalresur-

ser. Här kommer också diskussionen 

in om logopeder i äldreomsorgen, ett 

behov som lyfts av allt fler och där vi 

vill se ord gå till handling. 

Vi fortsätter att trumma in behovet av fler logopeder inom elevhälsan, men vi 

vill också trycka på att skolbarn ska få jämlik vård av regionen, både vad gäller 

språkstörning och läs- och skrivutredningar. Det kan inte vara upp till varje region 

att godtyckligt välja och vraka vilka patientgrupper man ger vård, och lösningen kan 

inte vara att hänvisa till andra 

regioner. Våra lokalföreningar 

gör ett fantastiskt jobb med att 

uppmärksamma våra frågor i 

media, Halland och Uppsala 

är bara två exempel, och med 

envishet och tålamod så är 

jag övertygad om att vi kan 

åstadkomma de förändringar 

som krävs.

ENVISHET OCH TÅLAMOD

”Vår	viktigaste	fråga	
kommer	alltid	att	vara	
logopeders	arbetsvill-
kor.	Vi	ska	ha	en	rimlig	

arbetsbelastning,	vi	ska	
ha	relevant	och	konti-
nuerlig	kompetensut-
veckling	och	vi	ska	ha	
en	löneutveckling	som	

speglar	vår	kompetens.”

FOTO: MARIA OLSSON 

Logopeden
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AKTUELLT

Den 27 april var Logoped-
förbundets ordförande 
Kerstin Wiström en av de 
utvalda gästerna till World 
Dyslexia Assembly på 
Kungliga Slottet, Stockholm 
och som värdar för arrang-
emanget stod Prinsparets 
stiftelse.

Prominenta gäster

 Under dagen samlades såväl natio-
nella som internationella aktörer med 
ambitionen att verka för att alla barn 
och unga ska ha möjlighet att nå sin 
fulla potential. Bland medverkande 
fanns bland annat Drottningen, Prins 
Carl Philip och Prinsessan Sofia samt 
skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 
Den sistnämnda tog bland annat upp 
att hon vill se över skolans läroplan 
för att göra den mer inkluderande, 
med större hänsyn till att elever behö-
ver kunna presentera sin kunskap på 
olika sätt. 

Dyslexi som superkraft?

Symposiet arrangerades tillsammans 
med den brittiska organisationen 
Made By Dyslexia, vars syfte är att 
sprida kunskap om dyslexi, hur lärare 
och föräldrar kan stötta barn med 
dyslexi, men också att lyfta det man 
kallar för ”det dyslektiska tänkan-
det”, vilket flera gånger under dagen 
kallades för en ”superkraft” som man 
menar att skola och arbetsliv behöver 
ta vara på och värdesätta. Organisa-
tionen har bland annat fått LinkedIn 
att lägga till dyslexic thinking som 
användare kan välja att klicka i som 
en valbar förmåga. Made By Dyslexia 
har också knutit tunga namn till 
sig som till exempel entreprenören 
Richard Branson, prinsessan Beatrice 
av York ( som också medverkade under 
dagen ) och skådespelarna Nathalie 
Portman och Orlando Bloom, som alla 
själva har dyslexi. 

– Dagen inleddes med att prins 
Carl-Philip höll ett tal där han berät-
tade öppenhjärtigt om sin dyslexi, sin 

kamp med att hålla jämna steg med 
jämnåriga och hur tacksam han är för 
att han fick det stöd han behövde i 
skolan, berättar Kerstin Wiström. 

Symposiet innehöll även en rad 
panelsamtal och inspelade intervjuer, 
allt modererat av den sydafrikanska 
reportern Robyn Curnow, även hon 
dyslektiker och programledare på 
CNN.

– Utmärkande för deltagarna i 
panelsamtalen var att de är fram-
gångsrika inom sitt område och majo-
riteten var dyslektiker. De berättade 
om sina personliga resor och fokus var 
mycket på att de nått sina positio-
ner tack vare sin dyslexi snarare än 
trots dyslexin. Stämningen var hög i 
rummet och många av de yngre del-
tagarna blev tydligt stärkta av dagen, 
säger Kerstin Wiström.

Samverkan med andra intresse-
organisationer

Utöver panelsamtalen fanns det goda 
möjligheter att knyta kontakter med 
andra deltagare. 

– Jag träffade bland annat företrä-
dare för Dyslexiförbundet och För-
äldraföreningen för Dyslektiska barn 
med vilka vi ser fram emot att samar-
beta framöver. Båda organisationerna 
vill se bättre tillgång till logopeder 
som kan utföra läs- och skrivutred-
ningar samt även följa upp barnen i 
skolan, vilket vi så klart skriver under 
på, säger Kerstin. 

KERSTIN WISTRÖM & SIGNE TONÉR

World Dyslexia Assembly
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Regeringen föreslår att kommunala 

resursskolor inom såväl grundskola som 

grundsärskola ska regleras i skollagen. 

Det innebär även att benämningen 

resursskola införs i skollagen, både för 

kommunala och enskilda huvudmän. Syf-

tet är att systemet ska bli mer likvärdigt 

och rättvist så att barn och elever får det 

stöd de behöver.

– Skolan ska vara till för alla elever. För 

vissa kan en resursskola vara räddning-

en, tack vare specialpedagogisk kompe-

tens och ett mindre sammanhang. Därför 

REGLERAS I SKOLLAGEN

LAGAR

Särskola föreslås 
bli ”anpassad 
grundskola”
I en proposition till riksdagen 

föreslår regeringen bland annat 

tydliggöranden av elevhälsans 

arbete, samt att särskolan byter 

namn till anpassad grundskola / an-

passad gymnasieskola samt att 

benämningen träningsskola tas 

bort. Uttrycket utvecklingsstörning 

föreslås tas bort ur lagtexter och 

ersättas av intellektuell funktions-

nedsättning. Läs mer på logope-

den.se.

lägger regeringen nu fram förslag för att 

tydliggöra och förbättra förutsättning-

arna för resursskolor, säger skolminister 

Lina Axelsson Kihlblom.

Man föreslår även att det ska för-

tydligas i lagtexten att resursskolors 

verksamhet är en form av särskilt stöd 

och att huvudmannen ska ansvara för att 

bedöma om en elev är i behov av sådant 

särskilt stöd som resursskolan erbjuder. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft 

den 2 juli 2022 och tillämpas från och 

med 1 juli 2023. ( Källa: Regeringen.se )

LAGAR

Kartläggning av 
kompetens
Den 27 april biföll riksdagen 

Socialutskottets förslag om att 

kartlägga kompetensförsörjning-

en inom hälso- och sjukvården, 

samt biföll även ett förslag om att 

regeringen bör se över frågan om 

införandet av ett krav på – och rätt 

till – kontinuerlig fortbildning för 

personal inom hälso-och sjukvård. 

Frågan är viktig inte minst för 

Logopedförbundet medlemmar. En 

kartläggning av tidningen Logope-

den från 2019 visade att mer än 

en tredjedel av enkätdeltagarna 

saknade kompetensutvecklingsplan 

och omkring 40 % upplevde inte att 

arbetsgivaren uppmuntrade kom-

petensutveckling. 

Logopedförbundets ordförande 

Kerstin Wiström: 

– Detta är ett viktigt steg i 

arbetet att säkerställa ett hållbart 

arbetsliv och utvecklingen av vår 

profession.

ETISKA RIKTLINJER

Nytt från Logopedförbundet
Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och kompletterats 

med etiska dilemman att ha som utgångspunkt för diskussioner på logopedut-

bildningar och arbetsplatser. Materialet finns på Logopedförbundets hemsida.

FOTO: PIXABAY

Resursskolor

Kommunala resursskolor inom både 
grundskola och grundsärskola föreslås, av 
regeringen, regleras i skollagen.

AKTUELLT
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Foto: Gettyimages

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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NATIONELLT NÄTVERK

Nätverksträff för 
logopeder i  
skola och förskola
Nätverksträff för logopeder inom 

skola och förskola på temat 

flerspråkighet blir det i Borlänge 

den 15 september med medverkan 

av bland andra Ute Bohnacker, 

professor i lingvistik vid Uppsala 

universitet, Ida Rosqvist, skollo-

goped i Malmö samt doktorand 

vid Lunds universitet och Hanna 

Helttunen, logoped på Hällsbo-

skolan. Mer information och länk 

till anmälan finns i kalendariet på 

Logopedförbundets hemsida.

NATIONELLT NÄTVERK

Stamningsträff i 
september
Nätverksträff för logopeder som 

arbetar med stamning arrangeras 

av stamningsteamet på Logoped-

kliniken, Danderyds sjukhus 22-23 

september med medverkan av 

bland andra Christopher Constan-

tino. För mer information, inklusive 

hur man anmäler sig, se förbun-

dets hemsida. 

NATIONELLT NÄTVERK

Nytt nätverk  
vuxenhabilitering
Ett nytt nationellt nätverk har sett 

dagens ljus under våren, nämligen 

LIV – logopeder i vuxenhabilitering. 

Kontaktperson:  

Kristina.L.Hammar@skane.se. 

AKTUELLT

Logoped och medicine 
doktor Sara Stormoen är den 
första logopeden som är dip-
lomerad från Silviahemmet. 

Karolinska institutet samarbetar med 
stiftelsen Silviahemmet kring upp-
dragsutbildningen Demenssjukdom 
från cell till samhälle som gavs första 
gången 2021-22. Det är den första 
kursen i sitt slag där bland annat 
tandläkare, logopeder, arbetsterapeu-
ter, fysioterapeuter och audionomer 
som arbetar inom området demens-
sjukdom genomför utbildningen 
tillsammans. Kursen ger möjlighet 
att bygga nätverk och att förstå mun-
hälsa och kommunikativ funktion ur 
olika perspektiv. Eftersom utbild-
ningen går på halvfart och helt på 

Demensutbildning
TVÄRPROFESSIONELL

distans går den att kombinera med 
arbete och man kan delta oavsett var i 
landet man befinner sig.

Den första logopeden som gått 
kursen, nämligen Sara Stormoen, kan 
nu titulera sig ”Logoped med diplom 
från Silviahemmet” och har därmed 
ett formellt kvitto på att hon fungerar 
som ambassadör för god demensvård. 

– Jag vill gärna flagga för kur-
sen med förhoppning om att andra 
logopeder runtom i landet ska hitta 
till uppdragsutbildningen. Det känns 
väldigt roligt att även vår profession 
fått möjlighet att inkluderas i detta 
viktiga sammanhang och jag är över-
tygad om att vi logopeder har mycket 
att bidra med för patientgruppen, 
säger Sara Stormoen.

SIGNE TONÉR

FOTO: JENS DAHLBORG

Sara Stormoen har som 
första logoped erhållit 
diplom från Silviahemmet.

En förteckning över nationella 

nätverk och kontaktpersoner 

finns på logopedforbundet.se. 
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Vill du vara med och påverka logopedin 
i Sverige och logopeders arbetsvillkor ?

DÅ KANSKE DU ÄR EN AV DE PERSONER SOM BORDE VÄLJAS  
TILL LOGOPEDFÖRBUNDETS STYRELSE ! 

I maj 2023 är det dags för Logopedförbundets förbundsmöte där en ny styrelse ska väljas. Styrelseuppdra-
get är ideellt och en mandatperiod är tre år. Att bidra till styrelsens arbete är ett intressant, utvecklande och 

roligt uppdrag där du får vara med och påverka logopedin och logopeders arbetsmarknad och förutsätt-
ningar i Sverige. Under hösten arbetar valberedningen för fullt med att hitta lämpliga kandidater för uppdra-

get. Är du nyfiken på vad det skulle innebära att sitta i styrelsen? Eller har du förslag på en person som du 
tror skulle passa för uppdraget? Då är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen!

Patrik Kullebjörk Anna Nilsson Ulrika Guldstrand

pkulle@gmail.com anna.t.nyman@gmail.com ulrika.guldstrand@gmail.com

ANNONS

AKTUELLT
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AKTUELLT

Strömbergsson, Hallin och Wikse 
Barrow gör gällande att termen 
fonologisk språkstörning används väl 
i Sverige, vilket också märks i klinisk 
verksamhet. Inom forskning används 
Speech Sound Disorders ( SSD ) som 
paraplybegrepp för talstörningar, 
även om namnkunniga forskare talar 
för att de antingen har fonologisk eller 
talmotorisk grund. Ett par exempel 
på detta är pausmarkörer i talet som 
förslag på biomarkör för taldyspraxi 
( Shriberg, Strand, Fourakis m.fl., 
2017 ), liksom Speech Disorders Clas-
sification System ( Shriberg, Fourakis, 
Hall m.fl., 2010 ). 

Det diskuteras även om olika 
talstörningar har fler saker gemen-
samt: Lewis och Iyengar föreslår 
att taldyspraxi är en extremvariant 
av SSD ( ASHA Convention, 2021 ). 
Genavvikelser som ses inom vissa 
familjer med SSD kan nämligen ge 
olika fenotypiska uttryck; både mild 
SSD och taldyspraxi. Att svårighets-
profilen för barn med SSD även kan 

variera över tid är något som Navasi-
vayam ( 2020 ) diskuterar.

Många av de fonologiska 
förenklingsprocesserna ( Nettelbladt, 
2007 ) uppvisar likheter eller direkt 
synonymitet med kriterierna för 
taldyspraxi ( Shriberg m. fl., 2012 ). 
Jämför dentalisering, ändrat uttals-
ställe från velart till dentalt, med 
svårighet distinktion av stämbands-
ton, ändrat uttalssätt från tonande 
till tonlös; samt vokalepentes med 
inskott av schwavokal. Varför beskrivs 
det ena som fonologiskt och det andra 
som talmotoriskt? De fonologiska 
processerna indikerar inte att barnet 
nödvändigtvis skulle ha en begränsad 
fonologisk uppfattning.

I den kliniska vardagen finns 
barn med kombinerade fonologiska 
och talmotoriska svårigheter och 
diagnosverktyget ICD-10 innehåller 
bl. a. fonologisk språkstörning, dyslali 
och liknande artikulationsavvikelser. 
ICD-11, som nu översätts till svenska 
och planeras användas från 2024 

Ur ett kliniskt perspektiv
SVENSK TALSTÖRNINGSTERMINOLOGI

( Socialstyrelsen ), innehåller 6A01.0 
Developmental Speech Sound Disor-
der som vore en tillräckligt specifik 
beskrivning av majoriteten talstör-
ningar. 

Liksom Strömbergsson m.fl. 
anser jag att SSD eller talstörning som 
begrepp inte gör anspråk på vetskap 
om talstörningens etiologi och riske-
rar inte alltför specifikt indikera om 
den är talmotoriskt eller fonologiskt 
betingad. Parallellt vore begreppet 
talavvikelsemönster mer neutralt än 
fonologiska förenklingsprocesser, 
även om talavvikelsemönstret ifråga 
ännu skulle beskrivas utifrån fonolo-
giska särdrag.   

CAMILLA NILSSON

MSC, LEG. LOGOPED

Referenser:  

ASHA Convention (17 november 2021). Update 

on Genetics of Speech, Language and Reading 

Disorders: The Future is Genomic Medicine [Video]. 

https://convention.asha.org/ 

Namasivayam, A. K., Coleman, D., O’Dwyer, A., & 

van Lieshout, P. (2020). Speech sound disorders 

in children: An articulatory phonology perspec-

tive. Frontiers in psychology, 10, 2998.  

Nettelbladt, U. (2007). Fonologisk utveckling. I U. 

Nettelbladt, & E. K. Salameh (Red.) Språkutveckling 

och språkstörning hos barn. (57-94). Lund: Student-

litteratur. 

Shriberg, L. D., Fourakis, M., Hall, S. D., Karlsson, 

H. B., Lohmeier, H. L., McSweeny, J. L., ... & Wilson, 

D. L. (2010). Extensions to the speech disorders 

classification system (SDCS). Clinical linguistics & 

phonetics, 24(10), 795-824. 

Shriberg, L. D., Lohmeier, H. L., Strand, E. A. (2012). 

Encoding, memory, and transcoding deficits in 

childhood apraxia of speech. Clinical Linguistics & 

Phonetics, 26(5), 445-482.  

Shriberg, L. D., Strand, E. A., Fourakis, M., Jakielski, 

K. J., Hall, S. D., Karlsson, H. B., ... & Wilson, D. L. 

(2017). A diagnostic marker to discriminate child-

hood apraxia of speech from speech delay: IV. The 

pause marker index. Journal of Speech, Language, 

and Hearing Research, 60(4), S1153-S1169.

FOTO:LOGOPEDFÖRBUNDET

Logoped Camilla Nilsson skriver en replik på den 
artikel om tal- och språkstörningsterminologi 
som Strömbergsson, Hallin och Wikse Barrow 
publicerade i Logopeden nummer 4 2021. 
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FORSKNING FORSKNING

I slutet av februari försvarade Marga-
reta Gonzalez Lindh sin avhandling 
om sväljsvårigheter vid KOL och vid 
covid-19 vid Uppsala universitet.

Fyra delstudier
Det övergripande syftet med Margareta Gonzalez 
Lindhs avhandling var att undersöka förekomsten 
av sväljsvårigheter vid lungsjukdomen KOL i såväl 
stabil som akut fas samt att undersöka riskfaktorer 
samt att titta närmare på dysfagi hos covid-19-pa-
tienter vårdade på IVA. 

– KOL undersökte jag i tre delstudier. I den 
fjärde studien undersökta jag sväljfunktion hos 28 

covid-19-patienter efter invasiv mekanisk ventila-
tion, inklusive hur lång tid det tog för patienterna 
att återgå till ett normalt intag av mat och dryck, 
berättar Margareta Gonzalez Lindh. 

Vanligt med dysfagi vid KOL
Studierna visar att nedsatt sväljfunktion är ett 
vanligt problem hos KOL-patienter. 

– Det verkar som att självrapporterade 
sväljsvårigheter vid KOL inte är direkt kopplat till 
lungfunktion. Det är vanligare med dysfagi vid 
försämringsskov och hos patienter med lägre fysisk 
kapacitet, säger Margareta. 

Dessutom kom Gonzalez Lindh fram till att ett 
lågt BMI inte är ett reliabelt mått för att identifiera 
patienter som kan behöva en sväljbedömning. 

Dysfagi hos covid-patienter
Det visade sig också att covid-19 patienter som 
legat på IVA och haft invasiv mekanisk ventilation 
ofta fick dysfagi. Hos covidpatienterna var dysfagi 
associerat med antal dagar inneliggande på sjuk-
hus och antal dagar på IVA. Sväljfunktionen hade 
dock förbättrats signifikant vid utskrivning, mätt 
med the Functional Outcome Scale.

Nya patientgrupper
– Både mina undersökta grupper är på ett sätt 
”nya” för oss logopeder, men självklart har många 
kollegor redan träffat KOL-patienter med dysfagi. 
Det finns dock inga rutiner för hur vi ska bedöma 
och behandla dem om man jämför med andra 
diagnosgrupper som till exempel stroke eller 
huvud- / halscancer, förklarar Margareta. 

Det är heller inte självklart att man inom vården 
tillfrågar KOL-patienter hur det går att äta och 
dricka och patienterna är inte alltid medvetna om 
sina felsväljningar eftersom de är så vana att hosta. 
Därför är det bra att öka medvetenheten om at 
KOL kan påverka sväljförmågan, till exempel när 
logopeder undersöker”vanliga” dysfagipatienter 

NYA PATIENTGRUPPER FÖR DYSFAGILOGOPEDER?

KOL	och	IVA-vårdade	covidpatienter

FOTO: FANNY BOUSSARD

Margareta Gonzalez Lindh med 
sin avhandling om sväljsvårighe-
ter vid KOL och Covid-19.

Tema Neuro
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som kan ha en samtidig KOL-diagnos.
Det finns också en ökande mängd forskning som 

fokuserar på respiration-associated dysphagia, där 
sväljproblematiken både 
kan vara en bidragande 
orsak till andningsproble-
matiken och en effekt av 
densamma och logopeder 
har många patientgrup-
per, både bland barn och 
vuxna, som har en påver-
kad andning, tillfälligt eller 
långvarigt. 

Fortsatt forskning inom  
ramen för logopedtjänsten
Efter avklarad doktorsexamen har Margareta fort-
satt utrymme i sin logopedtjänst i Region Gävle-
borg för forskning. 

– Det är jag jätteglad över. Det finns mycket att 
utforska och jag har pågående projekt inom KOL 
samt dysfagibehandling med Expiratory Muscle 
Strength Training – EMST. Jag undersöker också 
möjligheter till internationella samarbeten runt 

Ny 
AVHANDLING

sväljsvårigheter hos barn och ungdomar. 
För den som är intresserad av forskningsut-

bildning har Margareta några 
inspirerande tips. 

– Go for it! Jag tror att man 
måste nätverka, exempelvis 
genom att maila en disputerad 
kollega och fråga om råd, be om 
ett möte med en handledare 
på din regions forsknings- och 
utvecklingsenhet och fråga vad 
det finns för forskningsmöjlig-
heter, ta kontakt med logoped-

programmen och undersök om det finns något 
pågående forskningsprojekt som du kan delta i. Jag 
hjälper gärna till och är bollplank och det tror jag 
att många andra disputerade logopeder också kan 
tänka sig, avrundar Margareta Gonzalez Lindh.

SIGNE TONÉR

Gonzalez Lindh, M. (2022). Swallowing Dysfunction in Respiratory 

Diseases : Prevalence and risk factors in COPD and COVID-19 (PhD 

dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).

”Det	finns	också	en	ökande	
mängd	forskning	som	fokuserar	

på	respiration-associated	dyspha-
gia,	där	sväljproblematiken	både	
kan	vara	en	bidragande	orsak	till	
andningsproblematiken	och	en	

effekt	av	densamma...”

I slutet av förra året disputerade 
Joana Kristensson vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet, 
på en avhandling där hon jäm-
förde ordfinnandesvårigheter hos 
personer efter vänstersidig stroke 
och hos personer med Parkinsons 
sjukdom respektive multipel skleros 
(MS). Dessutom undersökte Kris-
tensson effekter av träning med 
behandlingsmetoden Semantic 
Feature Analysis ( SFA ). 

Avhandlingens olika delstudier visade 
bland annat att tecknen på försämrad 
ordfinnandeförmåga var likartade hos 

många av deltagarna oavsett bakom-
liggande sjukdom eller hjärnskada.  
Det tog längre tid att hitta orden och 
det som uttrycktes kunde bli mindre 
informativt. För personen själv kan 
svårigheterna upplevas som väl-
digt besvärande, även om lyssnaren 
bedömer svårigheterna som små. 
Ordfinnandesvårigheterna kan leda 
till minskad grad av aktivitet och 
delaktighet och kan påverka livs-
kvaliteten negativt. Det fanns dock 
vissa skillnader mellan de tre olika 
patientgrupperna: personerna med 
stroke hade ofta större svårigheter 
än Parkinson- och MS-patienterna. 

Behandlingsstudierna visade att 
träning kan ha effekt men SFA-trä-
ningen verkade inte vara mer effektiv 
än andra metoder. Det visade sig även 
vara svårt att få överföringseffekter av 
träningen till andra situationer. Det 
behövs alltså fortsatta studier för att 
hitta mer effektiva behandlingsmeto-
der vid ordfinnandesvårigheter. 

SIGNE TONÉR

Kristensson, Joana (2021): Word-finding Difficul-

ties in Left Hemisphere Stroke, Multiple Sclerosis 

and Parkinson´s Disease – Differences in Symptom 

Occurrence and Effects of Anomia Treatment. Doct. 

Diss. Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin: 

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, 

Sektionen för hälsa och rehabilitering.

Ordfinnandesvårigheter
VID HJÄRNSKADA ELLER NEUROLOGISK SJUKDOM

Tema Neuro
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EFTER STROKE
Talapraxi

I mars försvarade Helena Hybbinette 
sin avhandling Diagnosis and Reco-
very Patterns in Patients with Apraxia 
of Speech after Stroke vid Karolinska 
institutet.

Fokus på förvärvad talapraxi

Det övergripande syftet med Hybbinettes avhand-
ling var att öka kunskapen om diagnostiken 
och återhämtningsförloppet hos personer med 
talapraxi i ett tidigt skede efter stroke. Fokus för 
de första två delarbetena var att studera reliabi-
litet och validitet hos bedömningsinstrument för 
talapraxi samt att undersöka skillnader mellan 
perceptuella skattningar och mer objektiva mät-
metoder. I de två andra delarbetena studerades 
återhämtningsförlopp i relation till förändringar 
av funktionell konnektivitet i hjärnans nätverk för 
språk och talmotorik hos personer med talapraxi, 
afasi och nedsatt handmotorik efter stroke.

Brister med bedömningar

Några av resultaten handlar om 
problem med befintliga bedöm-
ningar och diagnostisering av 
talapraxi.

– I de två första delarbetena 
så fann vi utmaningar och 
brister med bedömningar av 
talapraxi som helt baseras på 
perceptuella observationer och 
skattningar. Dessutom visade 
studierna att vissa av de symp-
tomen som har föreslagits ingå i diagnoskriterier 
för talapraxi är mycket svåra att identifiera och 
mäta hos personer med grava tal- och språkned-
sättningar, berättar Helena Hybbinette.

Fler objektiva mätmetoder kan vara ett sätt att 
förbättra bedömningarnas reliabilitet och validitet. 

Samförekomst av afasi och talapraxi

– I det tredje delarbetet fann vi en hög samföre-
komst av afasi och talapraxi hos personer med 
nedsatt handmotorik i ett tidigt skede ( ca 4 veckor ) 
efter stroke: 80 % av alla deltagare i vår studie 
med afasi hade samtidig talapraxi, säger Helena 
Hybbinette. 

Dessutom var återhämtningskurvorna parallella 
för personer med talapraxi, afasi 
och nedsatt handmotorik vid sex 
månader, med tecken på gemen-
samma bakomliggande plastiska 
mekanismer bakom förloppet. 

– Vi såg också indikationer på att 
grad av afasi i ett tidigt skede efter 
en stroke kan vara en prediktor för 
hur mycket man förbättras inom 
talapraxi vid sex månader, berättar 
Helena.

Avhandlingen bekräftar resultat från tidigare 
studier : svårigheter att programmera talmotoriska 
rörelser och nedsättningsgrad av talapraxi är rela-
terade till områden i premotor cortex. 

FOTO:ANNA ERICSSON 
HYBBINETTE

Avhandlingen	bekräftar	
resultat	från	tidigare	studier:	
svårigheter	att	programmera	

talmotoriska	rörelser	och	
nedsättningsgrad	av	talapraxi	

är	relaterade	till	områden	i	
premotor	cortex.	

Helena Hybbinette har under våren 
disputerat med sin avhandling på 
temat talapraxi efter stroke.

Tema Neuro
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Ny 
AVHANDLING

I december lade Sophia Lindeberg 
vid Linköpings universitet fram sin 
avhandling med fokus på hur perso-
ner med demens, deras närstående 
och sjukvårdspersonal upplever 
demensutredningsprocessen. 

Den första delstudien fokuserade 
på professionellas upplevelser av att 
arbeta med olika aspekter av den 
diagnostiska processen. Det visade sig 
att aspekter av utredningsförfarandet 
skiljde sig åt mellan olika vårdgivare 
eller instanser och kommunikations-
området sågs inte som ett prioriterat 
område, trots att samtliga medver-
kande angav att kommunikation är en 
funktion som påverkas vid demens. 

AVHANDLING

Kommunikation  
och språk vid  
afasi och demens
Karin Myrberg, logoped och 

verksamhetsutvecklare i region 

Gävleborg, disputerade i maj med 

sin avhandling på området språk 

och kommunikation vid afasi och 

demens. Mer om den i nästa num-

mer av Logopeden. 

– Vi fann också indikationer på att återhämtning 
av talapraxi kan vara kopplad till områden i Brocas 
area och till språkliga funktioner, förklarar Helena.

Klinisk relevans och fortsatta studier

Helena hoppas att hennes avhandlingsprojekt kan 
aktualisera behovet av förbättrade bedömningsin-
strument för talapraxi som fungerar vid olika 
svårighetsgrader och är anpassat utifrån kliniska 
förutsättningar. 

– Jag hoppas också att avhandlingen kan belysa 
vikten av tidig integrerad bedömning av en persons 
kommunikationsförmåga efter en hjärnskada. 
Samförekomst av eventuell afasi, dysartri, kognitiv 
språknedsättning och talapraxi behöver beaktas, 
både som en bas för bättre prediktionsmodeller och 
för välriktade interventioner, säger Helena som 
efter disputationen hoppas kunna fortsätta forska, 
både om talapraxi och om relationen mellan kogni-
tiva och språkliga nedsättningar efter en förvärvad 
hjärnskada. 

SIGNE TONÉR

Hybbinette, H. (2022). Diagnosis and recovery patterns in patients with 

apraxia of speech after stroke [Diss].

Demensutredning
UPPLEVELSER AV

I den andra delstudien var det istället 
personer med demens och deras 
anhöriga som var i fokus. Lindeberg 
tittade närmare på deras upplevelse 
av utredningsprocessen och mötena 
med olika professioner från hälso- och 
sjukvården. Resterande två delstudier 
utgjordes av samtalsanalyser, dels 
intervjuer med friska äldre personer 
som genomförde ett kognitivt screen-
ingtest, dels flera samtal mellan ett par 
där den ena partnern hade blivit diag-
nostiserad med Lewykroppsdemens. 

SIGNE TONÉR

Lindeberg, Sophia (2021): Dementia, Sense-making 

and Evaluations. Implications for Communication. 

Doct. Diss. Linköping University, Department of Bio-

medical and Clinical Sciences, Division of Sensory 

Organs and Communication. Linköping University, 

Faculty of Medicine and Health Sciences. 

Tema Neuro

Nationell Konferens i  
Logopedi (NKL) – Stockholm 

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 verk-
samhet. 

Detaljerat program med huvudtalare, korta föredrag och posterpresenta- 
tioner 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

Fotograf Ulf Sirborn Fotograf Fredrik Sweger

10–11  
november 
2022

ANNONS

Länkar till avhandlingar
Direktlänk till avhandlingar från 

2021-2022 finns på Logoped-

förbundets hemsida.  Har vi 

missat någon avhandling ? Maila 

logopeden@logopedforbundet.se
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– När det gäller intensivträning för per-

soner med afasi haltar det i förhållande 

till riktlinjerna. De patienter som är pigga 

kan få rehabilitering enligt riktlinjerna 

åtminstone delvis, lite beroende på bo-

stadsort. Geografiska avstånd och svårig-

heter för patienter att använda teknik 

för digitala vårdbesök gör att många blir 

utan. Kommunikationspartnerträning ges 

i viss mån men jag tror inte att mängden 

tid som rekommenderas blir uppnådd 

särskilt ofta.

Afasirehabilitering

– Sedan flera år tillbaka har det varit ett 

uttalat mål att erbjuda intensiv språklig 

träning till personer med afasi efter stro-

ke samt kommunikationspartnerträning 

till närstående. Åtgärder har genomförts 

vad gäller produktionsplanering och 

schemaläggning och medarbetare har 

fått vidareutbildning inom behandlings-

metoder vid afasi respektive kommuni-

kationspartnerträning. Vi har sett att fler 

patienter nu får intensiv språklig träning 

under en kortare period, snarare än låg-

intensiv träning. Hinder som kvarstår är 

bland annat brister vad gäller tillgänglig-

het till logoped vid inneliggande rehabi-

litering och att patienter i stor utsträck-

ning behöver resa för att få sin vård.

NILS	JOHANSSON
Logoped

Sunderby sjukhus, Luleå,  
Region Norrbotten

PATRIK	KULLEBJÖRK
Enhetschef ( tidigare logoped )

Logopedmottagningarna  
Helsingborg och Ängelholm, 
Region Skåne

IDA	LEUNG
Logoped och afasiansvarig

Logopedenheten Värmland,  
Region Värmland

– Under pandemin har vi inte lyckats er-

bjuda afasibehandling i den utsträckning 

vi vill till följd av restriktioner. I vanliga 

fall erbjuder vi patienter 10 dagars be-

handling per termin, en timme per dag. 

Denna behandling sker både individu-

ellt och i grupp i mån av möjlighet. Nu 

försöker vi beta av väntelistan och har 

klämt in två sådana behandlingsperioder 

så berörda patienter har fått 10 be-

handlingstimmar. Vi kan alltså inte följa 

socialstyrelsens rekommendationer och 

detta beror främst på resursbrist. Avse-

ende kommunikationspartnerstruktur har 

vi ingen reguljär struktur för detta och 

har tyvärr inte kunnat prioritera detta på 

grund av bristande logopedresurser. 

Sedan 2018 finns socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokerehabilitering. Där är språklig inten-
sivbehandling efter stroke och kommunikationspartnerträning de två insatser med högst prioritet, 
riktlinjerna finns att läsa på sidan 18. Vi skickade en fråga till logopeder i olika delar av landet : 

Hur ser era möjligheter ut att följa de nationella strokeriktlinjerna när det gäller 
intensiv afasibehandling respektive kommunikationspartnerträning ?

FOTON: PRIVAT

Tema Neuro
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Ellen Grut
LOGOPEDEXAMEN: Uppsala 2012

GÖR: Logoped på dagvården inom Rehabiliteringsmedicinska Universi-

tetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus

BÄSTA MED JOBBET: Att få arbeta med språk och kommunikation på 

ett meningsfullt sätt i möten med patienter. Att det är så utvecklande 

(och roligt!) att arbeta i team.

Åsa Lindström
LOGOPEDEXAMEN: Stockholm 2003

GÖR: Logoped inom Slutenvården avd 80/84 samt veckorehab på Reha-

biliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus, Stockholm.

BÄSTA MED JOBBET: Patientmötet, att känna att man gör en skillnad 

för patientens möjlighet att kunna kommunicera. Att jobba i team.

Hanna Persson
LOGOPEDEXAMEN: Stockholm 1999

GÖR: Logoped på dagvården och unga vuxna på Rehabiliteringsmedicin-

ska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus

BÄSTA MED JOBBET: Teamet och mötet med människor.

Mi Johansson
LOGOPEDEXAMEN: Stockholm 2013

GÖR: Logoped på dagvården inom Rehabiliteringsmedicinska Universi-

tetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus.

BÄSTA MED JOBBET: Att få arbeta för ökad aktivitet och delaktighet i 

kommunikation och att få ta del av kollegors kunskaper både i logoped-

gruppen och i våra interprofessionella team.
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Logopederna Ellen Grut, Mi Johansson och Hanna Persson 
arbetar tillsammans inom dagvården på Rehabiliterings-
medicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. 

Tillsammans med logopedkollegan Åsa Lindström från slu-
tenvården möts vi i ett samtal om de nationella strokeriktlin-
jerna och de extra utmaningar som pandemin har inneburit. 

TEXT OCH BILD: STINA LINDKVIST

Logopederna

Nya nationella riktlinjer för strokerehabilitering 
lanserades 2018 av Socialstyrelsen. Där betonas 
bland annat vikten av språklig intensivträning 
efter stroke. Fyra år efter att riktlinjerna lanse-

rades är det dock inte alla logopediska verksamheter som 
har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda den rekom-
menderade behandlingen. På Rehabiliteringsmedicinska 
Universitetskliniken vid Danderyds och Huddinge sjukhus 
erbjuds intensivträning i grupp, bland annat genom ett 
samarbete mellan öppenvården och slutenvården. När de 
nationella riktlinjerna kom 2018 fanns redan intensivträ-
ningsinsatser som en del i behandlingsarbetet på kliniken.

– Det kändes bra att få bekräftelse på att det vi redan 
gjorde var det som rekommenderades, säger Hanna Pers-
son. 

Vad är ILAT?
En av metoderna som används på kliniken är Intensive 
Language Action Therapy ( ILAT ). Metoden är utvecklad 
till en logopedisk behandlingsmodell i början av 2000-
talet utifrån CIMT ( constraint induced movement the-
rapy ) / CI-terapi. Den metoden används av arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter och syftar enkelt förklarat till att 
intensivträna till exempel den påverkade handen för att 
undvika ”inlärd passivitet”. Det finns tre huvudsakliga 
principer som ILAT grundar sig på: intensitet, relevans och 
fokus. Vad gäller intensitet rekommenderas träning flera 
timmar om dagen under en viss period. 

– Vi tränar tillsammans 2 timmar varje dag under tre 
veckor, vilket blir totalt 30 timmar, berättar Mi Johansson.

När det gäller relevans så betonas vikten av att träna 
språk i relevanta sammanhang tillsammans med andra. 

– Gruppen består av 3-4 patienter och en logoped 
som leder gruppen och stöttar deltagarna. Det vi gör vid 
behandlingstillfällena, enkelt förklarat, är att spela ”Finns 
i sjön”, berättar Åsa Lindström.

Fokus innebär att högre krav ställs i takt med att patien-
tens förmåga förbättras.

Genom samarbete mellan öppenvård och slutenvård 
finns det möjligheter att kontinuerligt få ihop bra sam-
mansatta grupper. 

– Vi ser mest fördelar med att blanda patienter i olika 
skeden av sin rehabilitering, till exempel kan de relativt 
nyinsjuknade få en chans att utbyta erfarenheter med 

Intensivbehandling med

på rehabmedicin

Tema Neuro
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NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID STROKE

Tillstånd och åtgärd Prioritet Motivering till rekommendation

Afasi efter stroke
Lågintensiv språklig
träning

7 Tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Åtgärden har viss effekt på bedömning
av läsförståelse, skrivförmåga, generell
uttrycksförmåga och funktionell
kommunikation. Intensivare form av
språklig träning har bättre effekt.
Kommentar: Åtgärden innebär 2–3
timmars träning i veckan.

Afasi efter stroke
Intensiv språklig 
träning

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Åtgärden har bättre effekt på funktionell
kommunikationsförmåga och afasins
svårighetsgrad, jämfört med mindre
intensiv behandling.
Kommentar: Åtgärden innebär minst 4
timmars träning i veckan. En högintensiv
träning (3 timmar per dag) kan vara mer
effektiv, men träningens intensitet
bestäms av patientens allmäntillstånd
och möjlighet att tillgodogöra sig
träningen.

Afasi efter stroke
Kommunikations-
partnerträning för 
närstående

3 Tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Åtgärden leder till förbättrad
kommunikationsförmåga och ökad
delaktighet och livskvalitet hos både
patienten och den närstående. Det
vetenskapliga underlaget för åtgärden
är otillräckligt, men åtgärden har stöd i
beprövad erfarenhet enligt ett
systematiskt konsensusförfarande.

Afasi efter stroke
Kompensatoriska
tekniker

4 Tillståndet har en stor svårighetsgrad.
Åtgärden kan öka förmågan att uttrycka
sig och delta i samtal samt öka
delaktighet och livskvalitet. Det veten-
skapliga underlaget för åtgärden är
otillräckligt, men åtgärden har stöd i
beprövad erfarenhet enligt ett
systematiskt konsensusförfarande.

På grund av pandemirestriktioner 
får patienterna inte ta i spelkorten 
så istället används penna och pärm.

patienter längre fram i förloppet, säger Ellen Grut.

Utmaningar under pandemin

– Det vi beskriver nu är ett arbetssätt vi hade innan 
pandemin, de senaste två åren har mycket sett 
annorlunda ut, precis som för de flesta andra, säger 
Mi Johansson.

Under delar av covid-19-pandemin har öppen-
vården varit helt stängd eller begränsad och 
logopederna från öppenvården har i stället för-
stärkt slutenvården. Sedan en tid tillbaka bedrivs 
verksamhet inom öppenvården igen med ordinarie 
personalstyrka, men med fortsatta restriktioner. 
Patienterna från slutenvården får till exempel inte 
besöka öppenvården som det var tidigare, vilket 
innebär att de inte får möjlighet till gemensam 
ILAT för tillfället. I stället har man på slutenvården 
haft ILAT-inspirerade språkgrupper, med samma 
grundupplägg, men med lägre intensitet, oftast 1 
timme / dag i tre veckor. 

– På slutenvården är patienterna på plats vilket 
skulle kunna betyda att träningen är lättare att få 
till, men ofta finns i detta skede av rehabiliteringen 

behov av annan intensiv träning även med andra 
professioner och de orkar kanske inte heller den 
mängden träning som ILAT innebär och därför blir 
patientunderlaget begränsat, berättar Åsa Lind-
ström.

På öppenvården finns också fortsatta restrik-
tioner, vilket inneburit att logopederna har fått 
vara innovativa för att överhuvudtaget kunna 
genomföra ILAT-grupperna. Då bildkorten inte får 
beröras har patienterna förflyttat korten med hjälp 
av suddet på en penna och använt en pärm för att 
dölja korten. 

– Vi har ett interprofessionellt teamarbete kring 
patienten. Detta innebär att våra patienter får möj-
lighet att träna flera förmågor samtidigt i aktivitet. 
I ILAT-grupp tränas såväl språk som social kom-
munikation och finmotorik, säger Mi Johansson.

Skillnader nationellt
När tidningen Logopeden frågar logopeder och 
chefer hur det ser ut nationellt får vi få svar om 
huruvida strokeriktlinjerna kan efterlevas. Från 
flera håll får vi dock indikationer på att det inte all-

Tema Neuro
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”Vi	ser	mest	fördelar	med	
att	blanda	patienter	i	olika	
skeden	av	sin	rehabilite-
ring,	till	exempel	kan	de	

relativt	nyinsjuknade	få	en	
chans	att	utbyta	erfaren-

heter	med	patienter	längre	
fram	i	förloppet.”

tid är så lätt att få till intensivträning till exempel 
på grund av hög ålder hos patienter, långa geogra-
fiska avstånd eller begränsade resurser.

– Det är klart att det underlättar 
för oss här att få till intensivträning 
när vi har ett relativt stort patien-
tunderlag, unga patienter och vi 
logopeder även kan samarbeta mel-
lan öppen- och slutenvården för att 
få till den resurseffektiva gruppträ-
ningen, säger Hanna Persson.

– Vi vet inte riktigt hur det ser ut 
på andra kliniker och mottagningar i 
landet, vi saknar verkligen nationell 
samverkan för erfarenhetsutbyte, 
säger Ellen Grut. 

Utvecklande miljö 
Logopederna trivs på sin arbetsplats och något som 
de alla uppskattar är att det bedrivs forskning på 
kliniken. Samtliga logopeder på dagvården och de 
flesta på slutenvården har eller håller på med en 

masterexamen. Hanna presenterade förra våren 
sitt masterarbete om hur kognitiv träning påverkar 
språkliga funktioner i relation till fMRI-data och 

är även nybliven specialistlo-
goped. Mi har presenterat sin 
master om hur logopeder defi-
nierar, bedömer och behandlar 
kognitiv kommunikations-
nedsättning hos vuxna med 
förvärvad hjärnskada inom 
hjärnskaderehabilitering i 
landet. Ellen i sin tur använder 
registerdata för att studera hur 
rehabilitering skiljer sig åt för 
patienter med respektive utan 
tolkbehov.

–  Ingen kräver av oss att vi ska forska, det mesta 
görs på fritiden, men vi gillar att fördjupa oss och 
vi ges verkligen möjligheten att ta del av kliniknära 
studier , säger Hanna Persson.

Ellen Grut och Åsa Lindström visar hur det 
kan gå till när en patient försöker förmed-
la sin fråga, men inte riktigt når fram.

Tema Neuro
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Hur har den första tiden på det nya jobbet 
varit?

– De första månaderna var det mycket som var 
nytt! Jag mötte många nya personer, en ny orga-
nisation och det var mycket praktiskt jag behövde 
sätta mig in i. Kort efter att jag tillträtt tjänsten 
fick vi veta att man beslutat 
upplösa Institutionen för 
neurovetenskap, som logopedi 
tillhörde. Det gällde att snabbt 
förstå vad som kunde bli en 
bra ny institutionstillhörighet 
både för Logopedprogrammet 
och för forskargruppen och 
sedan januari 2022 hör vi till 
Institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap, där vi 
har blivit väldigt fint mottagna. Där finns en bra 
utbildningsorganisation och flera ämnesmässigt 
närliggande forskargrupper. Vi har redan inlett ett 
nytt samarbete!

Vilken din viktigaste uppgift som ny profes-
sor vid Uppsala universitet?

– Det är att bygga upp en starkare forskargrupp. 

”Jag	vill	också	arbeta	för	att	
logopedisk	forskning	ska	bli	

mer	synlig	på	universitet.	
Exempelvis	har	vi	nyligen	åter-

infört	forskningsseminarier	i	
logopedi	som	varit	välbesökta	

under	våren.”

4frågor till en

FORSKARE
I september 2021 började Ellika Schalling arbeta  
som professor i logopedi vid Uppsala universitet  
med förenad befattning som logoped vid Akade-
miska sjukhuset, Uppsala. Hon blir därmed den  

första professorn i logopedi vid Uppsala universitet. 

TEXT: ELLIKA SCHALLING OCH SIGNE TONÉR   FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Det har förstås forskats i logopedi vid Uppsala 
universitet även innan professuren inrättades, men 
den nya tjänsten ger bättre möjligheter att samla 
logopedisk forskning vid institutionen och mer 
långsiktigt bygga upp en grupp där vi kan sam-
verka och stödja varandra. Jag vill också arbeta för 

att logopedisk forskning ska 
bli mer synlig på universitet. 
Exempelvis har vi nyligen 
återinfört forskningssemi-
narier i logopedi som varit 
välbesökta under våren. Det är 
också viktigt att stödja arbetet 
för att logopedutbildningen i 
Uppsala ska ha en god forsk-
ningsanknytning. Ytterligare 
en stor uppgift är att bygga 

broar mellan universitetet och Region Uppsala och 
ett mål är att initiera kliniska utvecklings- eller 
forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset. 

Vilken är den största utmaningen med det 
nya jobbet?

– Den största är nog att utöka forskningsfinansie-
ringen så att forskargruppen kan växa. Det är hård 

1

2 3
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konkurrens om forskningsanslagen, men flera stora 
ansökningar har skrivits i gruppen sedan i septem-
ber så vi hoppas någon ska ge utdelning. En annan 
utmaning är att det är ett stort glapp mellan beho-
vet av logopediska insatser och befintliga logope-
dresurser i regionen. Många kollegor har en pressad 
arbetssituation och då kan det vara svårt att hitta 
utrymme eller energi för att utveckla arbetsformer 
eller påbörja kliniska forskningsprojekt. 

Vad handlar din egen forskning vid Uppsala 
universitet om?

– Jag fokuserar på förvärvade tal- och språkstör-
ningar, till exempel vid neurologisk sjukdom eller 

4
Ellika Schalling är sedan ett drygt 
halvår tillbaka den första professorn i 
logopedi vid Uppsala Universitet.

efter stroke. De senaste åren har jag arbetat med 
att utveckla och utvärdera intervention för tal och 
kommunikation vid Parkinsons sjukdom. Jag är 
också intresserad av effekter av intensivbehand-
ling för personer med afasi. I MIRAA-projektet 
som nu drivs från Uppsala universitet undersöker 
vi faktorer som underlättar eller försvårar imple-
mentering av intensivrehabilitering av afasi och 
förvärvad talapraxi i svensk hälso- och sjukvård. 
Sedan i höstas har jag också tillsammans med kol-
legor vid Uppsala universitet börjat bygga upp ett 
projekt med det övergripande temat att undersöka 
tillgänglighet till vård för personer med afasi. 

Tema Neuro
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PÅ STUDENTSEKTIONENS INLÄGG OM VERKSAMHETS-
FÖRLAGD UTBILDNING ( VFU ) I LOGOPEDEN 3 / 2021

Tack för ert engagemang vad gäl-
ler kvaliteten av er utbildning och 
för att ni delar era tankar med oss! 
Vi diskuterade punkterna vid det 
nationella utbildningsmötet i okto-
ber 2021 och detta är en samman-
fattning av den diskussionen. 

Kostnadsfri VFU

Kostnader och ersättning i samband 
med VFU ser olika ut på utbild-
ningsorterna och programmen har 
inte alltid mandat att själva bestämma 
över denna fråga. Det kan finnas uni-
versitets- eller fakultetsgemensamma 
principer som måste följas. Frustra-
tion över 
kostnader 
för resor 
och boende 
i samband 
med VFU 
delas av 
studenter 
på andra 
utbild-
ningar och ni skulle kunna göra 
gemensam sak med studenter på 
andra utbildningar.

Säkerställa likvärdighet

Likvärdigheten säkerställs genom 
kursvärderingar. Det är även viktigt 
att ni studenter kontinuerligt reflek-
terar kring vad ni kan och vad som 
återstår att arbeta med. Att jämföra 
mängden VFU är svårt eftersom det 
kan mätas på flera olika sätt: i veckor, 
dagar, timmar eller tid med direkt 

patientkontakt. Även om man mäter 
på samma sätt finns ingen garanti för 
att kvaliteten är densamma och det 
är viktigt att tänka på att ”likvärdig” 
inte är det samma som ”likadan”. 
Vi har inte fått några signaler från 
arbetsgivare om att de inte skulle vara 
nöjda med nyutexaminerade studen-
ters kompetenser. Det vi kan tänka 
på är att vi på programmen försöker 
tydliggöra vad vi avser att ni ska lära 
er under VFU-placeringarna. 

Vad är en adekvat VFU-dag?

Vi håller helt med om att man inte kan 
få en rättvisande bild av en placering 

om man 
inte tar 
hänsyn 
till vad 
dagarna 
innehåller. 
Studen-
terna vill 
i större 
utsträck-

ning veta vad de kan förvänta sig. 
Detta är tyvärr svårt att uppnå. Olika 
verksamheter ser olika ut och hand-
ledare har olika förutsättningar. De 
flesta av programmen har VFU-perio-
der utifrån olika diagnoser men VFU:n 
kan också vara mindre specifik och 
läggas upp utifrån individuella behov. 
Vi kan ytterligare förtydliga vikten av 
de generiska färdigheterna man lär sig 
under VFU, både för handledare och 
studenter. Det viktigaste är inte att 
ha mött varje patientgrupp, utan att 

tillägna sig teoretiska och praktiska 
färdigheter så att man efter examen 
har generell beredskap att arbeta med 
personer med olika typer av röst-, 
tal-, språk- och sväljningssvårigheter. 
Under VFU-perioderna ställs ökande 
krav på självständighet och studen-
terna får en ökande beredskap att 
hantera nya fenomen. Efter logoped-
examen är man så pass fullärd att man 
kan fortsätta lära sig på egen hand.

Kompensera försämrade möjlig-
heter under pandemin

Denna fråga har man också från 

”Det	viktigaste	är	inte	att	ha	
mött	varje	patientgrupp,	utan	
att	tillägna	sig	teoretiska	och	
praktiska	färdigheter	så	att	

man	efter	examen	har	generell	
beredskap...”

Utbildningsanordnarnas svar

FOTO: PIXABAY
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lärosätenas sida varit mycket upp-
märksam på. Alla undersökningar 
som gjorts pekar på att det inte finns 
skillnader i studenters måluppfyllelse 
under pandemin jämfört med tidigare. 
De studenter som blivit godkända har 
bedömts uppfylla målen i kursplaner 
och utbildningsplan och ni som stud-
erat under pandemin kan dessutom ha 
fått erfarenheter som ni har nytta av 
till exempel vad gäller e-hälsa. 

Handledarnas kompetens

Den som ska vara handledare ska ha 
minst två års 
erfarenhet 
inom yrket 
och ska ha 
genomgått 
handledarut-
bildning. De 
allra flesta 
handledare 
uppfyller dessa krav. På lärosätena 
erbjuds såväl kurser i handledning 

”Vi	har	inte	fått	några	sig-
naler	från	arbetsgivare	om	
att	de	inte	skulle	vara	nöjda	
med	nyutexaminerade	stu-

denters	kompetenser.”

STUDENTSOCIALT

KI och Åbos årliga 
studentutbyte
Sedan 2013 har logopedstudenter-

na från Karolinska institutet i Stock-

holm och Åbo Akademi i Finland 

ett studiesocialt utbyte, där de 

turas om att resa till varandras stu-

dentstäder. Den första helgen i maj 

reste Åbo-studenterna till Stock-

holm för en aktiv helg planerad av 

Logopedsektionen på KI. Vistelsen 

bjöd på bland annat sightseeing i 

Stockholm, en inspirationsföreläs-

ning om framtida yrkesliv samt stu-

dentpubshäng och sittning. Enligt 

tradition avslutades helgen med 

att Logopednallen överlämnades 

till Åbo-studenterna för att bo hos 

dem tills nästa år då vi kommer 

tillbaka. 

WILMA AHLBERG

ORDFÖRANDE  

LOGOPEDSEKTIONEN PÅ KI

LOGOPEDER

Professor i pension
Lena Hartelius, professor i logope-

di vid Göteborgs universitet, går 

i pension efter nästan 40 år som 

logoped varav 25 som disputerad 

forskare.

som andra former av kompetensut-
veckling.

Tid och resurser för handledar-
nas fortbildning

Här kan vi bara säga att vi helhjärtat 
håller med! För regionerna gäller att 
det är ett arbetsgivaransvar att ge 
utrymme både att gå utbildning och 
att handleda.

Tydligare kommunikation

Vi förstår studenternas frustration 
och vi delar den på flera punkter. Även 

om vi inte 
kan uppfylla 
kraven, strä-
var vi ditåt. 
Input från 
er studenter 
är mycket 
värdefull. Dis-
kussion kring 

VFU är kontinuerlig och en ständigt 
återkommande punkt på de natio-
nella utbildningsmötena och inom 
varje program. Förra året bildades 
ett nationellt nätverk för VFU-sam-
ordnarna, vilket erbjuder ytterligare 
möjligheter att arbeta med frågorna. 
Det vi tar med oss från denna diskus-
sion är bättre insikt i studenternas 
upplevelse, och att det är viktigt att 
vi tydligare kommunicerar tankarna 
bakom målen med VFU.

FREDRIK KARLSSON, 

UMEÅ UNIVERSITET

MONICA BLOM JOHANSSON, 

UPPSALA UNIVERSITET

SOFIA STRÖMBERGSSON, 

KAROLINSKA INSTITUTET

INGER LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, 

LINKÖPINGS UNIVERSITET

INGRID HENRIKSSON, 

GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISTINA HANSSON, 

LUNDS UNIVERSITET

FOTO: PIXABAY

I nummer 3 av Logopeden skrev Logopedför-
bundets studentsektion en debattartikel om 
VFU, nu svarar utbildningsanordnarna.

FOTO:WILMA AHLBERG
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Logopedimottagningen vid Hallands sjuk-
hus, som bedriver verksamhet i regio-
nens samtliga kommuner, introducerade 
digitala vårdmöten i Kungsbacka 2018 och 

på regionens övriga fem mottagningar 2019. Vård-
besök på distans utökades under pandemin för att 
kunna genomföra logopediska insatser utan fysisk 
kontakt och minska risken för smittspridning. 
Under pandemin har regionens patienter, ombud 
och logopeder tagit ett stort digitalt utvecklings-
språng och som mest stod digitala vårdmöten för 
75  % av Logopedimottagningens vårdbesök. 

Utrustning
Logopederna försågs under 2019 med dubbla 
datorskärmar, webbkameror och förutsättningar 
att ta fram digitalt material för både testning 
och behandling och videomöten kunde därmed 
tillämpas som den primära kontaktformen under 
pandemin för samtliga av regionens logopeder med 
uppdrag inom öppenvården. Undantag har gjorts 
för en del patienter med mer 
omfattande svårigheter eller 
avsaknad av digital infra-
struktur samt för dyslex-
iutredningar som endast 
genomförts på mottagning. 

Den ekonomiska ersätt-

ningsmodellen för vårdbesök som genomförs på 
mottagning respektive video är olika mellan lan-
dets regioner. Region Halland premierar Logope-
dimottagningens besök på samma sätt oavsett 
leveransform, vilket givetvis varit en grundför-
utsättning för ledningens investering i digital 
infrastruktur och arbetssätt. 

Patientperspektiv på videomöten
Leveransformen av vård har utvärderats löpande 
av logopeder och chefer parallellt med att tek-
niken och rutinerna förbättrats. Man saknade 
dock ett samlat patientperspektiv och under 2020 
genomförde Malin Påhls Hansson, som då vika-
rierade som logoped på Logopedimottagningen i 
Varberg, en patientundersökning genom tjänste-
design, baserat på telefonintervjuer med patienter 
och ombud. Målet var att samla information och 
lärdomar för att i förlängningen kunna ta hänsyn 
till patienters och anhörigas synpunkter i beslut 
om hur logopedkontakt ska levereras. En eventuell 

effektivisering av vårdflöden 
måste också garantera en 
patientcentrerad, tillgäng-
lig, god och nära vård för 
patienter som behöver träffa 
logoped. 

Sammanlagt deltog 40 

Genom en intervjuundersökning med 40 deltagare har 
patienternas upplevelse av digitala vårdmöten inom 

logopediverksamheten på Hallands sjukhus kartlagts. 

TEXT: MALIN PÅHLS HANSSON & MIMMI GELLERSTEDT BILD: LOGOPEDFÖRBUNDET

Pandemin ledde till 

i Region Halland
Digitalt utvecklingsprang.

En	eventuell	effektivisering	av	vård-
flöden	måste	också	garantera	en	
patientcentrerad,	tillgänglig,	god	
och	nära	vård	för	patienter	som	

behöver	träffa	logoped.	

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg Hylte

Halmstad

Laholm
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respondenter, jämnt fördelade mellan regionens 
kommuner och följande patientgrupper: barn med 
tal- och/eller språkstörning, barn och vuxna med 
röstbesvär, barn och vuxna med stamning, vuxna 
neuropatienter inom öppenvård samt barn med 
ätsvårigheter. Näst intill samtliga hade erfarenhet 
av både mottagnings- och videobesök. Resultaten 
bör tolkas som en ögonblicksbild av upplevelser 
från ett brett patientunderlag, under covid-19-pan-
demin.

Hög kvalitet i kontakten
Det flesta respondenterna saknade tidigare erfaren-
heter av videobesök i kontakt med vården. I Region 
Halland distribueras videomöten genom den tek-
niska leverantören, Visiba Care och videomöten med 
logoped har i de flesta fall ägt rum via mobiltelefon 
eller dator. Det rådde delade åsikter om graden av 
användarvänlighet i videotjänsten men upplevelsen 
av trygghet och autenticitet under videobesök var 
nästan likvärdig med mottagningsbesök. 

“Jag skulle säga att det nog varit en fördel att 
mitt barn hade träffat logopeden på mottag-
ningen innan, så hon redan hade en relation 

till logopeden, annars kan det nog vara svårare 
med det visuella via skärm.” ( ombud till barn 

med ätsvårigheter )

En majoritet av respondenterna upplevde en hög 
kvalitet i videokontakten med logopederna trots 
den förhållandevis skyndsamma omställningen 
till distansmöten i allmänhet och videomöten i 
synnerhet. 

”Jag har kunnat sitta nära skärmen och logope-
den detsamma, vi har sett varandras ansikte bra 

och det har blivit tydligt vad jag ska göra. Logope-
den har varit lika fysisk som jag; så att det inte 
bara blir ord, utan också handling. Logopeden 

har säkert sett hur jag känt med; om jag gjort rätt 
eller fel.” ( vuxen patient med röstbesvär ).

Samstämmigheten är hög mellan olika diagnos-
grupper, och mer än hälften av respondenterna 
skattar kvaliteten under videobesöken som över 
förväntan. 

”Över förväntan, haft en känsla av att vide-
osamtal ska vara komplicerat, men som tur 

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg Hylte

Halmstad

Laholm

I region Halland har de undersökt 40 patienters 
upplevelse av videobesök med logoped på någon 
av regionens mottagningar.
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behövdes inget göra med ljud och skärm utan 
det var bara att vänta in besöket och sedan ha 

besöket.” ( vuxen patient med stamning )

Tidsbesparing
Enligt respondenterna skänker videomöten tidsbe-
sparing och förenklad vardagslogistik. Tidsvinsten 
är i genomsnitt en timme per videobesök. 

”Jag sparar mer än en timme per besök, men 
det spelar ingen större skillnad för mig som är 
pensionär. En trygghet är att jag inte behöver 
ge mig ut i bilen i mörkret om vintern.” ( vuxen 

patient med neurologiska besvär )

Syftet bör avgöra besökstyp
En övervägande majoritet av respondenterna 
vill vara delaktiga i beslutsfattandet om fram-
tida besökstyper. En tydlig följd av 
den positiva patientupplevelsen av 
videomöten är ett starkt önskemål om 
blandade besökstyper under framtida 
vårdbesök. Respondenterna betonar 
att valet av besökstyp bör styras uti-
från syftet med inplanerat besök. 

Krångel med teknik och en något 
lägre upplevelse av autenticitet vid 
videobesök jämfört med mottagnings-
besök motiverar fysiska besök som 
utgångspunkt. För att uppnå video-
mötets fulla potential och därmed patientmöten 
av hög kvalitet krävs finputsning av teknik samt 
givetvis tydliga rutiner vid introduktion till vide-
obesök, inte minst för patienter med liten vana av 
digitala verktyg. För att säkerställa en jämlik vård 
i kontakt med flerspråkiga patienter och ombud 

genom tolk, krävs en förbättrad flerpartslösning. 

Bättre för vuxna än för barn?
Störst potential med videobesök identifieras hos 
vuxna patienter stamning, röstbesvär eller neu-
rologiskt relaterade tal- och språksvårigheter. . 
Ombud till barnpatienter med svårigheter relaterat 
till tal, språk eller ätande uppvisar större variation 
i upplevelse av videomöten.

”Det svåra i detta är att vi kan ha olika perspek-
tiv på frågan - min son och jag som förälder. 

Enligt mig som förälder är kvaliteten lika bra, 
sämre om jag tänker från barnets perspektiv 

som varit mer bekväm under mottagningsbesök.” 
( ombud till barn med tal- och språksvårigheter )

Nöjda patienter, kortare köer
Sammanfattningsvis talar undersökningen sitt 
tydliga språk: patientupplevelsen är god oberoende 
av vilken diagnosgrupp man representerar. Blan-
dade besökstyper och samarbete mellan mottag-
ningar har dessutom resulterat i kortade vårdköer 
och bibehållen vårdkontakt trots pandemins 
restriktioner. 

Mimmi Gellerstedt, dåvarande avdelningschef 
vid Logopedimottagningen Hallands sjukhus vill 
påtala några framgångsfaktorer: 

– En viktig bakomliggande anledning till att 
patienternas upplevelse var så positiv är att vi har 
lagt tid på att planera för digitala besök. Logope-

derna gör inte exakt samma sak framför 
skärmen som om patienten skulle vara 
på plats i rummet. Den ökade erfarenhe-
ten av digitala besök har också medfört 
att logopederna lärt sig hur man fångar 
patientens uppmärksamhet, vad som 
fungerar mindre bra och hur man juste-
rar tekniken, menar Gellerstedt. 

Planen framledes är att ha ett fysiskt 
nybesök, ett andra digitalt besök och 
därefter föra dialog om upplägget.

Önskar du mer information 
från undersökningen ? 
Kontakta Maria Melltorp, biträdande avdelnings-

chef vid Logopedimottagningen Hallands sjukhus, 

maria.melltorp@regionhalland.se

Blandade	besökstyper	
och	samarbete	mel-
lan	mottagningar	har	
dessutom	resulterat	i	
kortade	vårdköer	och	
bibehållen	vårdkon-
takt	trots	pandemins	

restriktioner.	

Många av respondenterna uppskattar 
den tidsvinst som videomötena skänker.
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KomBo är ett projekt som ska ta fram en modell 
för implementering av evidensbaserat kommuni-
kationsstöd och AKK i olika LSS-verksamheter. 

Syfte
KomBo kommer att utgöra en ny insats inom AKK-
tiv-programmet och vänder sig i första hand till 
personal som arbetar med vuxna inom LSS-verk-
samhet. 

I projektet kommer en modell att utvecklas för 
att implementera KomBo i LSS-verksamheter, 
bland annat genom att utbilda och stödja personal. 
Centralt är att tillhandahålla verktyg för att förstå 
och kunna förändra beteenden samt att kunna till-
lämpa strategier i vardagliga situationer, exempel-
vis för att hantera kommunikation i förhållande till 
utmanande beteende. 

KOmBo-materialet ska bland annat innefatta en 
utbildning, övningar samt ett paket med kommu-
nikationsstödjande material i form av exempelvis 
samtalskartor och filmer. Ansvariga för att utbilda 
i och leda KomBo blir särskilt utbildade vägledare.

Bakgrund
I stort sett alla som bor och deltar i LSS-verksam-
het behöver kommunikativt stöd på någon nivå. 

Kunskap om kommunikationsstödjande strategier 
och AKK är avgörande för att kommunikationen 
ska fungera. Rättigheterna enligt FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning tillgodoses inte eftersom det endast finns spo-
radisk kunskap om AKK inom LSS-verksamheter. 

Nuläge
KomBo startade i augusti 2021 och arbetsgruppen 
har redan kommit långt: två pilotkurser har testas 
i Kungälvs kommun och för närvarande pågår 
ytterligare två piloter i Linköping samt en inom 
vuxenhab i Västra Götalandsregionen. Nyligen 
examinerades också första kullen KomBo-vägled-
are som i sin tur kommer att starta KomBo-utbild-
ningar i sina kommuner efter sommaren. 

Projektet finansieras genom Arvsfonden, Dart, 
FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Sam-
verkan sker med Vuxenhabiliteringen i Västra 
Götalandsregionen med flera aktörer. Projektet 
påbörjades hösten 2021 och beräknas pågå till 
hösten 2024. 

Glädjande nog är intresset stort för KomBo och 
tyvärr finns inte möjlighet att utbilda utanför 
projektet ännu men från och med 2023 kommer 
mer information och material att finnas på AKKtivs 
hemsida ( www.akktiv.se )

PATRIK GANEBRATT 

LOGOPEDFÖRBUNDETS REPRESENTANT I  

PROJEKTETS REFERENSGRUPP

 

- Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa 
svårigheter i boende och daglig verksamhet

KomBo

Vill du veta mer ? 
Kontakta Gunilla Thunberg, logoped och projekt-

ledare på Dart: gunilla.thunberg@vgregion.se. 

FOTO: PIXABAY

KomBo-projektet syftar till att ta fram 
en modell för att kunna ge utbildning 
om kommunikation och AKK till personal 
inom LSS-verksamhet för vuxna. 
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UTBLICK 
MICHAEL BIEL

Den amerikanska neurologopeden Michael Biel 
fick en aha-upplevelse som gjorde att han snö-
ade in på forskningsområdet motivation. I höst 
kommer han att i Logopedförbundets regi hålla 
en kurs i ämnet. Logopedförbundets ordförande 
Kerstin Wiström har samtalat med honom om 
varför det här är något som logopeder behöver 
bry sig om.

Michael Biel har varit verksam logoped i nästan 30 

år och började sin bana med att arbeta med krigsve-

teraner med neurologiska skador i Los Angeles. Han 

doktorerade i Pittsburgh och är arbetar nu på logoped-

programmet vid California State University Northridge 

sedan 2012, där han undervisar inom neurologi. Han 

arbetar även kliniskt, bland annat vid en klinik där han 

ger gratis behandling till patienter utan sjukförsäkring. 

Michael bjuds regelbundet in för att tala om motivation 

på allt från kongresser till poddar, och har även publi-

cerat artiklar i ämnet.

Hur kom det sig att du blev intresserad av 
motivation?

– Jag kommer faktiskt ihåg ögonblicket det hände. Året 

var 2010, jag var i Pittsburgh, det närmade sig slutet på 

arbetsdagen och en kollega kom in på mitt kontor för 

att småsnacka. Jag frågade henne hur det gick med en 

ung man med afasi som hon behandlade. Svaret blev: 

”Inte så bra, utvecklingen har avstannat. ” Jag frågade 

varför och hon svarade att han helt enkelt inte verkade 

så motiverad. Jag nickade och vi pratade vidare om 

andra saker. Men efter samtalet fick jag en aha-upple-

velse och tänkte tillbaka på hur många liknande samtal 

jag hade haft med kollegor där antingen jag eller de 

berättat att det gick bra med en patient för att hen 

var motiverad eller att det gick dåligt för att hen inte 

var det. Jag arbetade just då med min avhandling, där 

fokus låg på evidensbaserat kliniskt arbete. Här var en 

faktor som vi lägger så mycket vikt vid men som jag 

aldrig läst något om. I alla andra områden i mitt arbete 

var jag så noga med att kunna vetenskapen bakom, 

men när det gällde att förstå motivation så tyckte jag 

tydligen att min intuition räckte. Det störde mig, och jag 

kunde inte låta bli att djupdyka i ämnet. Som behand-

lare vill vi att det vi gör ska vara effektivt, för patienten 

men också för att vi själva ska känna oss tillfreds med 

vårt arbete. Jag ville förbättra mitt sätt att arbeta.

Nu har du gjort dig ett namn som logopeden 
som pratar om motivation, eller hur?

– Ja, men om jag ska vara helt ärlig så var det en 

öppen dörr, det var ingen annan inom vårt område som 

pratade om det. Nu börjar det förändras, fler forskar 

USA

FOTO: PRIVAT

I höst håller den amerikanska logopeden 
och forskaren Michael Biel en föreläsning 
om motivation i Logopedförbundets regi.
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Kurs om motivation
• 21-22 september 9.00-12.00
• Mer information i Logopedförbundets  

kanaler inom kort.

och skriver om relaterade områden och motiverande 

samtal (MI) har fått stor genomslagskraft. Min drivkraft 

i det här är att jag ser att vi improviserar utan att veta 

att det finns etablerad forskning på området som vi 

kan luta oss mot. När jag pratar med logopedstudenter 

är mitt bästa råd alltid att de ska lära sig vetenskapen 

bakom först och bli trygg i den kunskapen, och det här 

är samma sak.

När man kan principerna för mo-
tivation, vad har det för effekt på 
det kliniska arbetet enligt dig?

– För mig personligen innebär det att 

jag ägnar mer kraft åt att stötta än att 

motivera patienten, att hjälpa mina 

patienter att bli sina egna behandlare, 

att äga och vilja äga sin egen process. 

Eftersom jag vet mer om hur motivation 

skapas så lägger jag inte längre hela ansvaret för den 

delen på mig själv.

Mycket handlar om att känna sig trygg i det man gör. 

När jag förstår ett ämne kan jag också ha realistiska 

förväntningar på resultatet, och det gör mitt arbete 

mindre belastande. Det ligger också helt i linje med 

det vi idag diskuterar inom hälso- och sjukvård vad 

gäller patientcentrerat arbete.

Vad kan vi förvänta oss av kursen i höst?

– Jag kommer att prata om olika former av motivation, 

framför allt med grunden i självbestämmandeteori 

och självförmåga ( Self-efficacy Theory på engelska ). 

Vi kommer att gå igenom den vetenskapliga grunden, 

reda ut missförstånd inom området 

och gå igenom hur dessa teorier kan 

appliceras i det kliniska arbetet. Jag vill 

inte ge deltagarna en checklista över 

motiverande aktiviteter, utan snarare en 

så pass grundlig insyn i det här området 

att principerna sedan kan genomsyra 

hur logopeden närmar sig sitt arbete.

KERSTIN WISTRÖM 

När	jag	förstår	ett	ämne	
kan	jag	också	ha	rea-
listiska	förväntningar	
på	resultatet,	och	det	

gör	mitt	arbete	mindre	
belastande.	

UTBLICK

Vi lämnar med varm hand 
över vårt företag Ordet AB 
till dig som är intresserad 
av att fortsätta utveckla vår 
verksamhet. Kontakta oss för 
ytterligare information. 

MARIANNE 
Telefon: 0705-676712

Mail: dmarianne651@gmail.com

BIRGITTA 
Telefon: 0705-676676

Mail: melander1949@gmail.com

REDAKTÖRERNA FICK ETT MEJL…
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I december 2021 tecknade parterna 
ett nytt tjänstepensionsavtal för sek-
torn, AKAP KR. AkademikerAlliansen 
( där SRAT ingår ) lämnade i maj 2019 
in yrkanden där vi ville att anställda 
skulle känna sig trygga med sin 
tjänstepension samt att en förbättrad 
premie för tjänstepensionen var nöd-
vändig. Kommun- och regionsektorn 
var den sektor där avgiftsbestämda 
tjänstepensioner inte hade förbätt-
rats och därför inte kunnat konkur-
rera med utvecklingen inom andra 
sektorer. Tjänstepensionen var inte 
konkurrenskraftig och gjorde sektorn 
mindre attraktiv för anställda i en 
tid där rekryteringsbehovet var och 
fortfarande är mycket stort för lång 
tid framåt.

Det nya avtalet träder i kraft den 
1 januari 2023 och innebär främst 
avgiftsbestämd pension med premie-
höjning för de för de allra flesta. På 
lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp 
höjs premien från 4,5 % till 6 %. På 
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 
höjs premien från 30 % till 31,5 %.  
Anställda som har ett påbörjat intjä-
nande av förmånsbestämd tjäns-
tepension enligt det gamla avtalet 
KAP KL kommer kunna kvarstå i den 
lösningen men erbjudas att byta till 
AKAP KR. 

Pensioner är en prioriterad fråga 
för våra medlemmar och en viktig 
framtidsfråga för många av våra 
medlemmar. Tjänstepensionen är ett 
betydande komplement till den all-

I KOMMUNER OCH REGIONER FRÅN OCH MED NÄSTA ÅR
Förbättrade tjänstepensioner

männa pensionen och det egna spa-
randet i en samtid och framtid där den 
genomsnittliga levnadslängden ökar 
och därmed påverkar den allmänna 
pensionen negativt. 

Det är viktigt att du ser över din 
pensionsbild i tid då pension är en 
livslångt sparande och intjänande. 
Aktiverar du ditt konto på www.min-
pension.se får du en bra bild över hur 
det ser ut för just dig.

Tecknandet av AKAP KR är en 
viktig måluppfyllelse för förbundet 
och våra medlemmar som arbetar på 
sektorn. Resultatet är att en tydlig 
gemensam facklig röst kan förändra, 
därför är det viktigt att vara medlem i 
SRAT / Logopedförbundet.

SIGNE TONÉR

FOTO: PIXABAY

Ett nytt förbättrat tjänstepen-
sionsavtal har tecknats.



LOGOPEDEN 2/2022 31

FACKLIGT

logopedforbundet_sverige

G
LÖ

M
 IN

T
E

 AT
T FÖ

LJA
  

LO
G

O
P

E
D

FÖ
R

B
U

N
D

E
T

Landets lokalföreningar arbetar 
med frågor som berör logopeder i 
respektive region. Under våren har 
bland annat logopedföreningarna i 
Jämtland-Härjedalen, Kronoberg och 
Halland uppmärksammats i medier. 

Logopedförbundet Jämtland-Härje-
dalen har påtalat problemen med att 
varken barn eller vuxna i Jämtlands län 
får möjlighet att utreda läs- och skrivs-
vårigheter i regionens regi,bland annat 
i form av medverkan i ett radioinslag i 
Sveriges Radio P4. 

Representanter från Logoped-
förbundet Kronoberg medverkade i 
mars månad i ett reportage i Små-
landsposten, där man påtalade det 
övergripande behovet av fler logope-
der i samhället. På den lokala fronten 
ligger Kronoberg lågt vad gäller 
logopedbemanning jämfört med de 
flesta andra regioner i Sverige. Dess-
utom har man haft svårt att rekrytera 
logopeder till befintliga tjänster. Vän-
tetiderna är långa och logopederna 
tvingas prioritera hårt. Exempelvis 

STATISTIK

Ökning av  
logopeder i  
kommunerna
Kommunanställda logope-

der är en ökande skara. En 

majoritet av dessa arbetar i 

grundskolan men behovet 

av logopedisk kompetens 

är enormt även inom äldre-

vård och LSS-verksamhet. 

Socialstyrelsens statistik visar 

att 13 % av logopedkåren hade 

kommunal anställning ( 2019 ), 

vilket motsvarade 350 per-

soner. Det kan jämföras med 

arbetsterapeuter, där cirka 27 % 

är kommunanställda. ( Källa: 

Socialstyrelsen )

Påverkansarbete i  
lokalföreningarna

kan man inte leva upp till de natio-
nella strokeriktlinjerna när det gäller 
logopedinsatser. 

Eva-Lotta Eklund, Maja Jägervall 
och Catarina Ragnar betonar vikten 
av att regionen ser till att vara en att-
raktiv arbetsgivare. Ett sätt att skapa 
bättre arbetsmiljö är att utöka antalet 
logopedtjänster så att logopederna 
kan utföra ett arbete som man kan stå 
för. ( Källa : Smålandsposten ). 

Logopedförbundet Halland har 
under våren synts både i lokalpress 
och i SVT Nyheter samt även riktat 
en skrivelse till samtliga kommuner 
i regionen med anledning av bristen 
på logopedinsatser för äldre personer 
med ätsvårigheter. Ordförande Kata-
rina Andreassen påtalar de negativa 
konsekvenserna av sväljsvårigheter 
och säger i ett TV-inslag :

– Vi vill vara med och hjälpa ute i 
patienternas och de äldres vardag.  

Länkar till artikel och TV-inslag 
hittar du på logopeden.se ( Källa : 
Hallands Nyheter; SVT ). 

SIGNE TONÉR

Kurser
ACT för logopeder
Logopedförbundet anordnar utbildningen "Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) for speech and language thera-

pists" 14-15 november på Danderyds sjukhus i Stockholm. Kur-

sen hålls av två välrenommerade kollegor från Storbritannien, 

logopederna Carolyn Cheasman och Rachel Everard. Huvud-

fokus för ACT inom logopedi har ofta varit gentemot stamning, 

men denna kurs har en mer allmän inriktning och passar för 

arbete relaterat till ett flertal olika logopediska områden. 

Mer information finns på Logopedförbundets hemsida. Vid frågor 

kontakta kursansvariga: Madeleine Holmqvist eller Julia Andersson 

Är våra journaler begripliga för 
patienterna?
I höst planerar Logopedförbundet för föreläsningar i motta-

garanpassad skriftlig kommunikation. I samband med det 

kommer även ett stödmaterial att utformas som ett stöd i 

journalskrivning och skriftlig kommunikation inom logope-

diska verksamheter. Vi vill därför veta vad du vill att en så-

dan text ska innehålla. Vi önskar även få in exempel på me-

ningar från journaler från olika logopediska områden som 

kan användas i handboken eller göras om till exempeltexter.  

Maila maja@bonjourkommunikation.se!
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SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDET/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

ANNONS

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


