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Under den så kallade politikerveckan i Almedalen i somras hade jag 
förmånen att tillsammans med ordförande Ulrika Guldstrand få 
representera SLOF. Inte bara politiker och journalister fanns på plats, 
utan också en mängd fackförbund, intresseorganisationer och företag. 
Ulrika Guldstrand och jag deltog vid seminarier och debatter, vi knöt 
kontakter och diskuterade med fackliga företrädare, politiker och 
andra som vi bedömde som viktiga att ”nätverka” med. En viktig del 
var att följa seminarier i ämnet vårdval, högaktuellt för flera  
medicinska yrkeskårer i Sverige just nu inklusive oss logopeder. 

Vårdval kan innebära många fördelar, men också nackdelar. I Stockholm, 
där vårdval för logopeder i primärvården infördes för ett par år sedan, har 
det inneburit minskade köer och bättre tillgång på logopedi inom flera 
diagnoser. Det har inneburit fler logopedtjänster och en marknad med 
fler aktörer, vilket länge har efterlysts. 

Det finns dock många som anser att ersättningsnivåerna är inkonsekventa 
och för lågt satta och inte ”hållbara” på sikt, och att det finns för stora 
begränsningar för vilka slags insatser logopederna har möjlighet att 
erbjuda. Eftersom fler och kortare besök premieras, i stället för färre och 
längre, innebär det dessutom en samhällsekonomiskt ökad kostnad när 
patienter och anhöriga måste ta ledigt från jobbet vid fler tillfällen. Jag tror 
att vårdval är här för att stanna, och att det gäller logopedin liksom för 
läkare och andra yrkesgrupper. 

Under året införs vårdval av olika slag i flera stora sjukvårdsregioner i 
Sverige. Det är väldigt bra att företrädare för dessa landsting och regioner 
diskuterar intensivt – och det var just vad som gjordes i Almedalen – för 
än har vi inte hittat de perfekta modellerna. Det gäller även logopedin  
– landstingspolitiker måste diskutera regioner emellan för att förbättra 
redan existerande vårdvalsmodeller, och SLOF och andra aktörer inom 
logopedin måste vara enormt engagerade och aktiva i den här diskussio
nen. Vi har allt att vinna på lyckade vårdvalssystem, men också mycket 
att förlora om vi inte kan bevaka våra intressen tillräckligt! SLOF före
träder här inte bara yrkesverksamma logopeder – offentligt anställda,  
privatanställda och privatlogopeder. SLOF måste också, tillsammans med 
andra aktörer, företräda själva logopedin och patienterna, och inte att  
förglömma alla logopedstudenter. 

Vårdval får inte vara något som äventyrar vare sig logopeders anställ
ningar, logopedins framsteg eller studenternas situation. Vårdval ska vara 
till för att förbättra situationen för både patienter, logopeder och studenter.

Maria Karlsson
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Nytt från styrelsen

•   Den 15/5 deltog representanter från 
SLOFs styrelse i ordförandeforum  
i Akademikerhuset i Nacka.

•   Den 15/6 sammanträdde styrelsen, 
som avslutning på vårens arbete,  
på DIKs kansli i Nacka. 

•   Representanter för SACOs vårdförbund 
sammanträdde den 17/6 i SRATs  
lokaler i  Stockholm. Politikerveckan  
i Almedalen var det främsta ämnet på 
dagordningen. 

•   Två representanter från SLOFs styrelse 
bevakade den 28/6–4/7 seminarier och 
debatter under politikerveckan i 
Almedalen i Visby. Vårdvalsmodeller  
i olika delar av landet, samt vård och 

omsorg till multisjuka äldre var heta 
debattämnen. 

•   Styrelsen höll den 20/8 telefonmöte.

•   Den 27/8 hölls ordförandeforum  
i Nacka. 

•   Den 3–4/9 genomfördes en tvådagars 
workshop för certifiering i LSVT
metoden i Linköping. Ca 90 logopeder 
deltog. Kursen anordnades i samarbete 
med Universitetssjukhuset i Linköping.

•   SLOFs studentsektion, SLOSS, anord
nade i mitten av september de årliga 
SLOSSdagarna. I år genomfördes 
arrangemanget i Lund. 

•   Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 15/9 i Göteborg.

Styrelsen  
genom Ulrika Guldstrand

Dyslexilogopedernas nätverk samlades 
under ett par vackra junidagar till nät-
verksträff i Visby. Kerstin Andersson 
hade inbjudit och arrangerat två inne
hållsrika dagar. Inramningen var den 
bästa tänkbara, då vi möttes i den fräscha 
högskolan intill Almedalen. Som vanligt 
när logopeder träffas var diskussionerna 
livliga och inspirerande.
 Det finns två parallella mötesplatser på 
nätet, en epostlista och ett diskussions
forum med möjlighet att dela dokument. 
Dessa båda möjligheter ger chansen till 
snabba frågor och svar och till samarbete 
trots geografiska avstånd. Mycket upp
skattat!
 Till de ämnen som diskuterades hörde 
samverkan inom och utom yrkeskåren, 
vikten av tidig utredning, vikten av att 
olika yrkesområdens kompetens kom
pletterar varandra, hjälpmedelsbehov och 
hjälpmedelsförskrivning, fördjupnings
kurs på KI samt utredning av dyskalkyli.
Nästa nätverksträff kommer att äga rum i 
Stockholm i juni 2010.

Astrid Frylmark

Nätverksträff i Visby
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I höst kommer Svensk förening för foniatri och Logopedi att fira sitt 
50- årsjubileum. det sker vid föreningens utbildnings dagar i Stockholm 9–10 
oktober. Till föreningens grundare hör björn och Margareta fritzell, foniater 
resp. talpedagog, som såg behovet av en intresseförening för olika yrkes-
utövare inom ämnesområdet. det finns ett etablerat och gott samarbete 
mellan SffL och SLof. föreningen är medlem i IaLp och ingår också i ett 
nordiskt samarbete. 
 behovet av mötesplatser mellan olika yrken är inte mindre idag än då 
föreningen bildades. SffL har år 2009 cirka 700 medlemmar. de flesta är 
lärare med talpedagog- eller specialpedagogkompetens. Många är logopeder. 
Några är psykologer eller läkare. 
 föreningens ambition under de första åren var att täcka hela det 
 foniatrisklogopediska arbetsområdet, men numera är inriktningen barns 
språk och tal. för det ökande antalet logopeder som arbetar med förskole- 
och skolbarn, varav vi är många som finns utanför den traditionella hälso- 
och sjukvården, ger ett medlemskap i SffL värdefulla kontakter över 
yrkesgränserna.
 höstens utbildningsdagar kommer att innehålla många intressanta 
föreläsningar om ämnesområdets utveckling, om vägarna mellan tankar och 
ord, om aKK, Lidcombe program met, behandlingsreflektioner, röstergonomi 
samt om språk utveckling i tal och skrift. avslutningsvis får vi ta del av en 
föreläsning om vad som hänt med svenska språket under de 50 år som 
föreningen har funnits.
 på www.sffl.se finns mer information om föreningen och hur man blir 
medlem. där finns också det fullständiga programmet och anmälnings-
blankett till höstens kongress.
 Välkomna till SffL!
  

Astrid Frylmark, ordförande

röst, tal och språk 
           – en jubileumsblandning
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  HELENE AHNLUND  
SKåNE 

Jag gick ut logopedutbildningen i Lund 
januari 2000 och har sedan dess arbetat 
på Vuxenhabiliteringen i Malmö, Team 
Autism. Jag har sedan tidigare även en  
fil kand i beteendevetenskap. Kommuni
kation och samspel människor emellan 
har alltid fascinerat mig och är grunden 
även till mitt fackliga intresse.

Fackliga meriter 
Jag har under en lång rad av år varit lokal
facklig företrädare på Vuxenhabiliteringen 
i Region Skåne och där främst arbetat 
med lokal samverkan. Under ett antal år 
representerade jag även DIK på förvalt
ningsnivå (Habilitering och Hjälpmedel) 
samt var verksam som vice ordförande i 
förvaltningens lokala Sacoråd. Sedan 
några år tillbaka tar jag mig även an 
lönefrågorna. Men, ska sanningen fram 
brinner jag mer för samverkansarbetet 
kring verksamhetsfrågor, organisations
förtändringar och arbetsmiljö.

Viktiga frågor
Arbetsmarknad, arbetsrätt, lön och 
anställningsvillkor. Troligtvis frågor som 
berör många delföreningar inom DIK. 
För oss logopeder, som för så många 
andra akademiker inom DIK, gäller det 
att vidga arbetsmarknaden, få kommuner, 
landsting och privat sektor att öppna upp 
för behovet av professionens kompetens 
på olika områden. I tider av besparingar 
och omorganisationer blir de arbetsrätts
liga frågorna aktuella ute på arbetsplats
erna. Lokalfackliga företrädare behöver 
kunskap och stöd i det lokala fackliga 
arbetet. Delföreningarnas ställning inom 
DIK är också en viktig fråga.

Kongressvana
Jag var ombud vid förra DIKkongressen 
(2006).

  KARIN ERIKSSON  
VÄSTRA GÖTALAND

Jag har gått logopedprogrammet i  
Göteborg. Sedan jag tog examen 2002 
har jag arbetat med vuxna personer med 
förvärvade hjärnskador på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg.

21–22 november är det än en gång dags för dIK-kongress. 

av de 81 ombud som ska representera medlemskåren vid  

kongressen utses 42 av styrelserna för dIKs delföreningar och  

nätverket för förbundets studentmedlemmar. övriga 39 utsågs  

under våren 2009 genom direkta medlemsval där samtliga  

dIK-medlemmar hade möjlighet att såväl nominera som rösta. 

Totalt kom det in 101 nomineringar. av 39 medlemsvalda  

ombud är nio logopeder. Logopederna utgör knappt 10 % av  

det totala antalet medlemmar i dIK, men kommer ha cirka 20 % 

av rösterna vid kongressen. SLofs medlemmar har således 

nominerat och röstat med den äran!

 Sex medlemmar ur SLofs styrelse representerar vår  

del förening inom dIK. de är ordförande ulrika guldstrand,  

vice ordförande Maria Karlsson, Logopednytts kontaktperson  

Marika Schütz, Lffs kontaktperson Signe Tonér, projekt ansvarige 

elisabeth Mohammar, kassör Sanna Wennerfeldt. dessutom är 

logopedstudenterna elisabeth hultby och  

Vanessa Westerlind med som representanter för dIK student.

Logopeder till 

  dIK-kongressen



7LogopedNyTT 6/09

Fackliga meriter
Jag reprensenterar mina kollegor i den 
årliga lönerevisionen med arbetsgivare 
och fackliga företrädare.

Viktiga frågor
Löneutveckling och anställningsvillkor, 
professionsutveckling samt sprdining av 
kunskap om våra yrken och vår kompetens 
till allmänheten.

  SIMON OTTOSSON 
VÄSTRA GÖTALAND 

Jag är logoped och tog examen från 
utbildningen i Göteborg 2007. Jag jobbar 
nu i Angered, norr om Göteborg, i 
öppenvården med personer med förvär
vade kommunikations och sväljnings
svårigheter pga tex stroke eller neurolo
giska sjukdomar.

Fackliga meriter
Är nyvald redaktör för Logopednytt. Var 
tidigare suppleant i Sloss, studentsektio
nen inom Svenska logopedförbundet.

Viktiga frågor
Är tyvärr ännu för dåligt insatt i vad DIK 
som stort arbetar med, men av naturliga 
skäl är jag självklart intresserad av de 
yrkesspecifika frågorna för logopederna.

  LISBETH GRIMLUND  
STOCKHOLM 

Jag tog min logopedexamen 1976 på 
Karolinska Institutet i Stockholm. Har 
arbetat på foniatrisk avdelning på sjukhus, 
inom habiliteringen med rörelsehindrade 
barn, på språkförskola, och sedan 1995 
på Talkliniken, Danderyds sjukhus, med 
placering inom primärvården på Lidingö. 
Arbetar med barn och ungdomar 0–18 år.

Fackliga meriter
Jag har varit skyddsombud för cirka tio år 
sedan (under cirka tre år). Är lokalfacklig 
företrädare, sitter med i samverkans
grupp. Var för cirka tio år sedan med i 
Sacorådet på Danderyds sjukhus.

Viktiga frågor
Bättre löner, vidgad arbetsmarknad (inte 
bara inom landsting utan även i kommu
ner), specialisttjänster.

  CATARINA INGEBRO  
STOCKHOLM

Jag är logoped och jobbar främst med 
dysfagi. Gick utbildningen i Umeå,  
examinerades i januari 05.

Viktiga frågor
Lönefrågan och frågan om framtida 
arbetsmarknad.

  ANNA NILSSON 
STOCKHOLM

Jag arbetar som logoped på logopedmot
tagningen Stadshagen i Stockholm. Mina 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att göra 
utredningar av språk, läsning och skriv
ning på barn och ungdomar. Jag sitter 
även med i två utredningsteam, så kallade 
basteam, som utreder barn och ungdomar 
med koncentrationssvårigheter.
 Jag gick min utbildning i Lund och 
blev färdig januari 1998. Jag har arbetat 
allmänlogopediskt i Gävle/Sandviken i 
sex och ett halvt år, därefter fyra år på 
privat logopedmottagning i Huddinge 
och kom till Stadshagen i september 2008.

Fackliga meriter
Har nyligen blivit vald till lokalfacklig 
företrädare. Satt i medicinska föreningens 
(= studentkårens) fullmäktige under 
 studietiden.

Viktiga frågor
Löner. Arbetsmarknad. Marknadsföring 
av yrkeskompetens. Opinionsbildning.

  MARJANA TORNMALM 
STOCKHOLM 

Logoped sedan drygt 25 år, utbildad vid 
Karolinska institutet. Arbetar nu inom 
Handikapp & Habilitering. Läst pedago
gik. Intresserad av kommunikation och 
samspel.

Fackliga meriter
Är lokalfacklig företrädare, sitter i lokal 
samverkan, lokalt Sacoråd, centralt 
Sacoråd.

Viktiga frågor
Anställningsbarhet, arbetsmarknad och 
lönefrågor.

Kongressvana
Jag var ombud vid förra DIKkongressen 
(2006).

  PER ÖSTBERG  
STOCKHOLM 

Jag är legitimerad logoped sedan 16 år, 
utbildad på Karolinska institutet i  
Stockholm där jag sedermera dispute
rade. Efter drygt tio år som logoped 
inom geriatrik jobbar jag nu som lärare 
på logopedprogrammet i Uppsala med en 
del klinisk tjänstgöring på Akademiska 
sjukhuset. Är mycket intresserad av 
utbildningsfrågor, forskning och utveck
ling inom professionen.

Fackliga meriter
Har varit både lokalfackligt och professi
onsfackligt aktiv (vice ordförande i 
Svenska logopedförbundet 20052007).

Viktiga frågor
Hur kan professionerna inom DIK 
expandera utanför sina traditionellt 
 ganska begränsade sektorer? 

Kongressvana
Jag var ombud på DIKs kongress 2006.

  ANN-CHRISTINE IVARSSON 
MELLANSVERIGE 

Logoped. Arbetar i Säffle och främst med 
dyslexiutredningar och neurologopedi.

Fackliga meriter
Lokalfacklig företrädare samt skydds
ombud för logopeder i Värmland.

Viktiga frågor
Bredda arbetsmarknaden för samtliga 
yrkeskategorier.
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Kontakt togs med logoped inom läns
sjukvården för samarbete runt det tänkta 
afasiprojektet. En inventering av befintliga 
träningsprogram gjorde att vi till slut 
bestämde oss för de datorbaserade pro
grammen i Macserien. Programmen har 
utarbetats av logoped Pia Apt, Neurolo
giska kliniken, UMAS i Malmö och är väl 
beprövade, uttänkta och anpassade för 
målgruppen.
 Projektet startade med att Pia Apt 
inbjöds och kom till Skövde för att inspi
rera och informera berörd personal om 
datorbaserad träning för personer med 
afasi. Föreläsningen var mycket inspire
rande och uppskattad av de drygt 70 åhö
rarna.
 Under hösten 2007 påbörjades arbetet 
med bedömning av de personer med afasi 
som skulle vara med i träningsgruppen. 
Detta utfördes av logoped med hjälp av 

afasibedömningsmaterialet PAPAP. Afasi
bedömning med samma material gjordes 
även före sommaruppehållet samt efter 
avslutad träning.

 

Gruppen kom att bestå av 8 personer, 4 
kvinnor och 4 män. Deltagarna var i åld
rarna 18–63 år. Tid sedan insjuknandet 
var mellan 1 och 10 år. Träningen pågick 
under vår och höstterminen 2008, två 
gånger i veckan, totalt 50 träningstillfäl
len. Varje träningstillfälle varade i 2 timmar 
med 30 minuter fikapaus. Deltagarna har 

fått personliga inställningar i datorpro
grammen samt anpassningar med styr
sätt utifrån de egna förutsättningarna.

God stämning och hög närvaro
Stämningen i gruppen har varit hög och 
det har ofta varit nära till skratt. Gemen
skapen utvecklades efter hand och paral
lellt med detta även den vardagsnära 
kommunikationen. Alla deltagarna har 
beskrivit hur värdefull gruppgemenska
pen har kommit att bli. Detta har bland 
annat lett till en ökad trygghet att våga ta 
initiativ och prata. Med stöd av varandra 
och AKK som till exempel bilder, kartor, 
kamera och böcker har deltagarna utbytt 
erfarenheter. Några deltagare har visat 
och på olika sätt berättat om resor de 
gjort med hjälp av bildspel och kartor 
samt visst stöd av personalen.
 Ett livligt och ofta förekommande 

Lyckat afasiprojekt i Skövde
I Skaraborg finns det mycket begränsade möjligheter till språklig träning för personer med afasi.  
rehabiliteringen har ofta fokus på fysisk träning. om behov finns av fortsatt träning av de  
kommunikativa förmågorna är möjligheterna mycket begränsade på grund av total brist på 
logopeder inom kommun och primärvård. detta innebär att det efter utskrivning från länssjuk-
vården inte ges någon ytterligare språklig träning. på grund av rådande omständigheter samt 
möjlighet att frigöra pengar till projektarbete beslutade vi, personal på daKS, att försöka hitta  
en bra träningsform och ett okonventionellt träningssätt för personer med afasi. 

”Talet fick sig 
en skjuts”

Sagt av projektdeltagare

Träning pågår! ann, rolf, 
logoped Inger Johansson 

och Kjell på plats vid 
skärmar och tangenter.
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Talknuten 
– en rikstäckande  
föräldraförening
Talknuten är en riksförening som är 
ansluten till Afasiförbundet i Sverige och 
arbetar för barn och ungdomar med 
språkstörning eller afasi och deras föräld
rar. Talknuten har i olika projekt arbetat 
för målgruppen sedan början av 1990talet 
och mellan år 2002–2008 i ett samarbets
projekt med Riksförbundet DHB. I feb
ruari 2009 utsågs en interimistisk styrelse 
fram till nästa årsmöte. I styrelsen finns 
förälder, specialpedagog och logopeder 
och består av ordförande Ann Ander och 
ledamöterna Åsa Lindström, Agneta 
 Nilsson, Ylva Segnestam, Eva Wåhlström. 

Talknutens verksamhetsinriktning är att:

•  Informera om barn och ungdomar med 
språkstörning eller afasi och deras 
 närståendes levnadsvillkor till statliga 
myndigheter och beslutsfattare

•  Bevaka och agera i intressepolitiska 
 frågeställningar som berör målgruppen 

•  Ge stöd till föräldrar som har barn med 
språkstörning eller afasi 

•  Ge stöd till de föräldranätverk som finns 
och vara ett stöd vid bildandet av nya 
nätverk 

•  Ha en dialog och erfarenhetsutbyte med 
profession inom området 

•  Följa forskning inom området.  

Exempel på aktiviteter som Talknuten 
anordnat är ett kollo i augusti för ung
domar mellan 10–16 år som har en språk
störning. Talknuten kommer också att 
skriva ett remissvar till utbildningsdepar
tementet på förslaget om ny skollag. 
 Talknuten har medlemmar över hela 
landet varav de flesta är föräldrar. Logo
pedmottagningar, skolor och andra kan 
också vara medlemmar. 
 Mer information om Talknuten och 
medlemskap finns på hemsidan  
www.afasi.se under rubriken Talknuten. 
Handläggare för Talknuten är Lisa  
Gunnarsdotter och Sofie Wikström som 
nås på 08545 663 74 resp. 08545 663 66 
eller epost talknuten@afasi.se.
    

TexT: Sofie Wikström

DAKS, data och Kommunikations center 
i Skaraborg, är en specialist enhet som 
drivs av hjälpmedelscenter i Skövde 
inom Västra götalands regionen. daKS 
är en resurs som bland annat har till 
uppgift att ge  förskrivare stöd vid utprov-
ning av kommunikationshjälpmedel.

Personal i projektet har varit pedagog, 
tekniker, hjälpmedelskonsulent och 
logoped.

DAKS hemsida 
www.vgregion.se/daks

Mailkontakt 
daks@vgregion.se

PAPAP (pia apts afasiprövning) är ett 
neurolingvistiskt bedömningsmaterial 
som har använts av logopeder sedan 
1986. det är ett väl beprövat instru-
ment för noggrann kartläggning av 
såväl arten som graden av språk förlust 
vid afasi.
papap ger den språkliga information 
om personen med afasi som behövs för 
att kunna lägga upp ett behandlings-
program samt för att kunna utvärdera 
behandlingen. de förmågor som 
bedöms med papap är auditiv språk-
förståelse, eftersägning, Muntlig 
benämning och berättande, Siffror och 
räkning, Skrivning och Läsning.

Mac-serien, består av 5 moduler med 
olika inriktning på vilken aspekt av 
språket som tränas. Modulerna är 
Maca (tränar läsning och skrivning), 
bokstavsbygge (tränar läsning och 
skrivning), Macgram (tränar gramma-
tik), Macalculi (tränar siffror och prak-
tisk räkning) och MacSnack  (tränar tal 
och talförståelse). programmen inne-
håller sammanlagt över 35.000 olika 
uppgifter och är i första hand fram-
ställda med tanke på  personer med 
afasi. övningarna i modulerna går 
enkelt att anpassa efter den enskilde 
personens specifika  svårigheter och 
behov.  

www.macsnack.notlong.com

diskussionsämne i gruppen har varit per
sonernas språkliga svårigheter och den 
frustration som dessa ger upphov till. 
Alla i gruppen har uttryckt vikten av att 
gruppen är intakt under en längre period 
för att man ska ha mod att kommunicera.
 Trots att flertalet deltagare har haft 
lång resväg har närvaron varit hög. Trä
ningen har dessutom haft hög prioritet 
hos alla. Endast sjukdom har hindrat från 
deltagande.

Träning ger resultat
Deltagarna har haft sin afasi mellan 1 år 
och 10 år. De har alltså inte varit i någon 
återhämtningsfas, där spontanförbättring 
är att förvänta. Vårt urval var medvetet 
riktat mot denna grupp för att undersöka 
om personer med afasi äldre än 1 år har 
nytta av denna typ av träning. Resultatet 
av den datorbaserade träningen har över
raskat oss i positiv riktning.
 Afasibedömning med PAPAP före och 
efter träningsperioden har visat genom
gående förbättringar hos alla personer. 
Totalförbättringen har varierat mellan 
31 % och 86 % vilket ger ett medelvärde 
på 57 % för hela gruppen. Vi vet genom 
forskning att tidig träning ger bra resultat 
men utifrån vårt projekt visar det sig lön
samt att träna även för personer, som haft 
sin afasi under lång tid.

Permanenta projektet?
Som en gruppmedlem uttryckte det: ”Hur 
blir det sen då?” Vår studie visar att dator
baserad träning för personer med afasi i 
grupp bör ingå som en del av den behand
ling, som erbjuds efter den akuta insjuk
nandefasen. Vi har ett intresse av att 
 sprida kunskap om vårt projekt och dess 
syfte. Den lokala tidningen har uppmärk
sammat och gjort ett reportage om 
 projektet.
 Politiker inom hälso och sjukvårds
nämnden i Skaraborg har varit på besök 
vid ett träningstillfälle. De fick då vara 
med gruppen vid datorträning och fika 
och många synpunkter från deltagarna 
bollades med politikerna. Politikerna fick 
även information om afasi samt projek
tets syfte. Den lokala afasiföreningen 
 följer vårt projekt med stort intresse.

Behandlingsmetod att satsa på
Slutsatsen är att datorbaserad träning för 
personer med afasi är en behandlings
metod man bör satsa på med tanke på de 
goda resultat, som vi har sett i utvärde
ringen. Vi är flera intressegrupper som 
genom det positiva resultat som träningen 
gett vill påvisa behovet av fortsatt verk
samhet. Styrkan med datorbaserad träning 
är att det bland annat är ett kostnads
effektivt sätt att träna. En logoped, kan ha 
en grupp på 8 personer i träning under 2 
timmar. Deltagarna har stor nytta av att 

träffas i grupp och att vara tillsammans i 
en situation där alla känner igen sig och 
vågar kommunicera, trots brister. Upp
lägget vi har haft på intensiteten av trä
ningen tror vi är nödvändig för att uppnå 
ett bra resultat och inte minst den viktiga 
kontakten med andra i samma situation.
 Vi vill också lägga stor vikt på delaktig
hetsaspekten enligt ICF:s klassifikation 
av funktionstillstånd och hälsa där fokus 
läggs på patientens kommunikations
möjligheter i den faktiska livssituationen.

TexT: Inger Johansson, logoped och  
Anne Stentoft, hjälpmedelskonsulent.

foTo: Stig Dahlstrand
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Guidelines for professional practice 
can reduce variation and be used by 
purchasers and the general public to 
audit performance and monitor care.  
They can protect the public from  
extreme variations or the vagaries of 
an individual practitioner by defining 
safe, and necessary procedures which 
have been adopted by the profession 
given the evidence base or the  
consensus of experienced specialists.  
Guidelines can improve communica-
tion within a profession by stimulating 
discussion and providing a benchmark 
of expected behaviour.  They can also 
facilitate communication with other 
professionals who may not know what 
to expect as normal practice.  

However, guidelines are time limited and 
need to be reviewed periodically, I would 
suggest every two years.  This is because 
the evidence base is likely to change, as is 
the political context and professional opi
nion.  Professional organisations need to 
consider incorporating methodologies to 
develop and review guidelines, and ensure 
that they are publicly available and can be 
used for service improvement.
 Dr Caroline Pickstone, Dr Alex John, 
Kate Fryer and myself have the privilege 
of being charged by the Royal College of 
Speech and Language Therapists (UK) 
with developing guidelines specifically to 
assist managers of speech and language 
therapy services in their discussions with 
purchasing authorities.
 
Users, carers, and purchasers
We have taken the approach of doing a 
critical appraisal of service delivery, 
examining care pathways for individual 
client groups and embedding these with
in a synthesis of the recent literature 
which have been considered by focus 
groups of specialist speech and language 
therapists.  It is important to give consid
eration to the views of users and carers of 
services and to reflect these in guidelines.  
It is also necessary to ensure that they are 

written in a way that is easily accessible 
and reduces jargon to a minimum.  The 
guidelines provide:

•  Information on incidence and prevalence

•  Details of symptoms and impact

•  Detailed information on care pathway

•  Clarification of roles

•  Clarification of partnerships

•  Explicit statement of levels of evidence 
supporting contribution

Purchasers need to know the numbers of 
the individuals likely to require the serv
ices of speech and language therapists.  
Thus information on incidence and prev
alence is important.  If the number of 
referrals does not reflect the prevalence 
of the problem it is likely that there is 
some unmet need in the population.  It is 
also important to explain the symptoms 
and impact of a particular communica
tion disorder as these may not be clear to 
those outside our profession: for example, 
the frustration, anxiety, social isolation 
and educational impact of some speech 
and language conditions may not be fully 
appreciated.  The unique contribution by 
the speech and language therapist to a 
care pathway needs specification and 
clarification in order for their role to be 
fully appreciated.

Different levels of evidence
There are different levels of evidence that 
can inform practice, and it is necessary to 
give consideration to these levels as this 
can influence the confidence of a guide
lines statement.  I sometimes hear speech 
and language therapists say that we have 
little evidence to support our practice – 
this I would dispute.  For some client 
groups, we have little Level One evidence 
but in others we have sufficient.  But we 
have evidence of some description, for all 
clients that we see.

•  Level I: Evidence obtained from at least 
one properly designed randomized 
controlled trial. 

•  Level II-1: Evidence obtained from 
welldesigned controlled trials without 
randomization. 

•  Level II-2: Evidence obtained from 
welldesigned cohort or casecontrol 
analytic studies, preferably from more 
than one center or research group. 

•  Level II-3: Evidence obtained from 
multiple time series with or without  
the intervention. Dramatic results in 
uncontrolled trials might also be 
regarded as this type of evidence. 

•  Level III: Opinions of respected 
authorities, based on clinical  
experience, descriptive studies,  
or reports of expert committees. 

Other evidence that we can gather to 
influence our provision and performance 
are associated with local audits, bench
marking, and patient satisfaction. One of 
the major advantages of guidelines is 
making explicit what is often implicit 
within our actions.  It makes us question 
what we have taken for granted as being 
an appropriate professional behaviour, 
and it drives us to be restless to improve 
our services as guidelines expose our pro
fessional performance to others.

TexT: Professor  Pamela M. Enderby,  
University of Sheffield
foTo: Marika Schütz

guidelines for 

Speech and Language Therapy

på Logopedstämman i uppsala i mars höll pamela enderby ett inspirerande framförande om  
hur hon tillsammans med kollegor har framarbetat kliniska riktlinjer för logopeder i Storbritannien.  
LN-redaktörerna bad henne att berätta om varför sådana riktlinjer kan vara värdefulla.

T e M a  r I K T L I N J e r
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Logoped Astrid Frylmark, en av initiativ
tagarna till dokumentet, berättar här om 
hur arbetet gick till.

Vad var upprinnelsen till konsensus-
dokumentet? 
Bakgrunden var samtal vid de nätverksmöten 
som dyslexilogopeder inledde i slutet av 
90-talet i Eskilstuna på initiativ av IngaLill 
Knutar. Innan diskussionsgrupperna fanns 
via internet hade vi träffats några gånger.  
I Eskilstuna kom vi överens om att under 
kommande möte byta erfarenheter med 
varandra om vad vi faktiskt gjorde vid en 
utredning. Efter ett halvår träffades dyslexi-
logopederna åter, denna gång i Stockholm, 
och arbetade i grupper med att sammanfatta 
vad som faktiskt utförs vid en utredning.
 Kommande möte arrangerade jag i 
Sundsvall, så det föll sig naturligt att jag, 
tillsammans med Malin Åström, tog på mig 
att sammanställa alla anteckningar från 
grupperna. Jag hade under ett antal år före-
läst vid flera av logopedutbildningarna om 
utredningsförfarandet och dessutom suttit i 
cheflogopedernas kvalitetsgrupp. Därutöver 
hade jag genomfört en första kvalitetsrevi-
sion av privatmottagningar och logoped-
mottagningar på sjukhus i Stockholm för 
Stockholms Läns Landstings räkning. Allt 
detta bidrog till att jag haft återkommande 
anledning att fundera över när, var och hur 
logopeden bör utreda dyslexi.
 När kollegorna kom till Sundsvall för 
det tredje nätverksmötet fanns ett första för-
slag till dokument färdigt. Det justerades i 
omgångar, det fanns många synpunkter, 
men hösten 2004 fastställdes dokumentet i 
sin dåvarande utformning och lades på 
DIK:s hemsida. Dokumentet håller på att 
justeras, särskilt vad gäller hjälpmedelsför-
skrivning, och jag är ansvarig för detta som 
förhoppningsvis är klart när tidningen går i 
tryck. Vissa steg togs i Visby under somma-
rens nätverksmöte.

Vad har ni använt som utgångspunkt för 
konsensusdokumentet?
Internationellt sett finns en hel del. Jag vet 
att logopeder på Danderyds sjukhus sökte 
bland policydokument i USA innan de fast-
ställde sina formuleringar om utlåtanden.  
I vetenskapliga artiklar om dyslexi finns 
exempel på vad forskare anser bör ingå.  
En ledstjärna för oss som logopeder har 

hela tiden varit att inte begränsa våra utred-
ningar till den tekniska sidan av läsningen, 
avkodningen, utan även beakta förståelsen 
som ju vilar på hela språket.

Vilka är konsensusdokumentet till för?
Dokumentet har numera åtminstone ett for-
mellt syfte. Det avtal som privatlogopeder i 
Stockholm har med landstinget hänvisar till 
dokumentet som modell för vad man anser 
ska genomföras inom ramen för uppdraget. 
Men dokumentet kan också användas som 
en ”minsta gemensamma nämnare” när 
man i övrigt önskar informera om vad man 
gör under sin utredning.
 
Vad är ni särskilt nöjda med i gruppen? 
Fanns det stötestenar på vägen som andra 
diagnosgrupper skulle vara hjälpta av att 
vara observanta på?
För egen del är jag nöjd med att dokumentet 
till slut fick sin utformning och kan användas. 
Mitt intryck är, att vi logopeder så gärna vill 
att allt ska vara exakt och perfekt att vi 
många gånger som yrkesgrupp har svårt att 
komma till skott. Men någon gång måste vi 
kunna samla ihop oss och säga att det räcker, 
att vi kan använda det här dokumentet och 
justera det senare. Ju fler kockar, desto bättre 
soppa kan det bli till slut. Åtminstone om 
en liten grupp tar på sig att hålla i rodret.

”Ju fler kockar desto bättre 
soppa – om en liten grupp  
tar på sig att hålla i rodret”

Konsensus riktlinje i uppsjö av PM 
Margareta Gonzalez Lindhs motion är 
lika lite som dyslexilogopedernas konsesus
arbete en plötsligt uppkommen idé. På 
frågan om vilka som kunde utgöra den 
lilla gruppen vid rodret föreslår Margareta 
att en grupp erfarna kliniker får ett for
mellt uppdrag av till exempel SLOF och att 
deras respektive arbetsgivare samtycker 
till att tid tas från ordinarie verksamhet 
under en tidsbestämd period. Eventuellt 
kunde man söka ekonomiskt stöd från 
SLOF, Socialstyrelsen eller liknande. Under 
några veckor skulle logopeder runt om i 
landet kunna skicka in namnförslag på 

tänkbara deltagare till en projektgrupp. 
Om dessa personer är intresserade kan de 
skicka sina CV till SLOF som kan välja ut 
cirka 6 ”experter” represente rade inom alla 
våra dysfagiområden; stroke, hab, IVA, 
barn et cetera. Projektgruppen skulle före
trädesvis ha mailkontakt, men träffas några 
enstaka gånger. De föreslagna riktlinjerna 
skulle sedan kunna skickas ut på remiss till 
logopedmottagningar runt om i landet som 
under några veckor får lämna kommenta
rer och förslag. Det är delvis så här som de 
brittiska riktlinjerna för dysfagi arbetades 
fram och Margareta tycker att det verkar 
vara ett bra koncept.
 
Vad skulle du vilja ingick i riktlinjer för 
logopeder vid dysfagi? Hur ska riktlinjer 
”se ut” och vad ska de grunda sig på?
Jag ser kliniska riktlinjer som ett viktigt, 
kanske avgörande, redskap för att ge våra 
dysfagipatienter ett kompetent och rättvist 
bemötande. Jag har bedrivit viss omvärlds-
spaning och förutom Storbritannien så har 
ASHA och det australiensiska logopedför-
bundet arbetat med den här frågan. De har 
gjort systematiska litteratursökningar i flera 
databaser som Medline och The Cochrane 
Collaboration, och vi skulle kunna ta vara 
på det gedigna arbete som redan gjorts. Jag 
tycker att kliniska riktlinjer tydligt och klart 
ska beskriva hur det kliniska omhänder-
tagandet av dysfagipatienter bör gå till. 
Naturligtvis evidensbaserat när det går men 
annars blir det ett konsensusdokument 
baserat på ”Best Practise”. Nyckelordet är 
konsensus dock! Idag florerar en uppsjö av 
PM, vårdprogram, behandlingsriktlinjer, 
you name it...
 
Många logopeder har ingen eller mycket 
ringa möjlighet till instrumentella bedöm-
ningar som FUS och VRG. Skulle riktlinjer 
kunna hjälpa till, dels att avgöra när en 
sådan bedömning absolut behövs, dels 
genom att fungera som ett ”påtrycknings-
medel” för att få bättre tillgång till bedöm-
ningar? Kan sådant vara ett delmål med 
riktlinjer, förutom att säkra lika vård?  
Eller vad ska vi ha riktlinjer till? 
I de brittiska riktlinjerna står det att deras 
riktlinjer inte är tänkta att påvisa en idea-
listisk bild utan visa vad som är ”minimal 
best practise”. Personligen tror jag absolut 
att det här arbetet skulle kunna bana väg 
för ökade möjligheter till instrumentella 
bedömningar. Som alla dysfagilogopeder 
vet vare sig de arbetar med barn eller  
vuxna så är ett multidisciplinärt arbete 
självklart och logopederna utgör i många 
fall kärnan i dysfagiteamet. Detta skulle 
naturligtvis finnas med i dokumentet. 

INTerVJuer: LN-red

Konsensus och riktlinjer

Konsensusdokumentet finns att läsa på http://www.dik.se/filer/SLOF/Konsensusmodell.pdf

�

Vid SLOF:s förbundsmöte i våras motionerade Margareta Gonzalez Lindh om att 
Logopedförbundet skulle ta fram riktlinjer för orofaryngeal dysfagi. Dåvarande 
 ordförande Ingrid Kongslöv uppmuntrade till samarbeten och nätverk för att på sikt 
skapa konsensus dokument och berättade också att det är möjligt att söka fond-
medel för nätverksarbete hos Socialstyrelsen. Som exempel på hur det kan gå till 
nämndes Dyslexinätverkets arbete med ett konsensusdokument kring dyslexi.  
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T e M a  r I K T L I N J e r

Under en tid har Socialstyrelsen arbetat 
med en revidering av de svenska  
Nationella riktlinjerna för strokesjuk-
vård från 2005. Som underlag för de 
prioriteringar och rekommendationer 
som görs i riktlinjerna ligger ett fakta-
dokument, vilket har utarbetats av 
forskare från olika områden samt  
kliniker från olika professioner. I de 
Nationella riktlinjerna för 2005 deltog 
en erfaren neurologoped i arbetet med 
de avsnitt i faktadokumentet som  
berörde kommunikation. I arbetet med 
revideringen av riktlinjerna har tyvärr 
ingen logoped aktivt deltagit. Detta är 
beklagligt eftersom det på senare tid 
har visat sig att riktlinjerna har kunnat 
användas som argument emot behovet 
av logopedisk kompetens inom stroke-
sjukvård när det gäller kommunikations-
störningar.

I faktadokumentet beskrivs vilka meto
der och åtgärder som används i patient
arbetet inom de olika professionerna, men 
också vilka interventioner som är veten
skapligt utprovade och som befunnits 
vara effektiva för denna patientgrupp. Att 
vårt område är en relativt ung profession, 
och dessutom ganska liten i omfång, är en 
förklaring till att vi inte har så mycket god 
evidens att lyfta fram för att visa betydel
sen av våra insatser. Många studier har 
gjorts som visat på bra behandlingsresul
tat med strokepatienter med afasi eller 
dysartri. Tyvärr har de alltför ofta haft 
brister som gör att deras resultat inte vär
deras så högt. Alla forskningsresultat är 
alltså inte likvärdiga. De metoder man 
använt i studierna påverkar kvalitén och 
hur tillförlitliga resultaten är. Social
styrelsen, Läkemedelsverket och Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) har kommit överens om ett system 
för värdering, en evidensgradering, av 
olika typer av studier. Graderingen sker 
utifrån normer som rör vad som anses 
vara god kvalitet, särskilt inom medicinsk 

forskning. För att man ska anse att enskilda 
studier ska ha åtminstone viss vetenskap
lig kvalitet ska de vara kontrollerade, det 
vill säga att det ska finnas en kontroll
grupp så man säkert vet att eventuell för
ändring beror på behandlingen och inte 
på något annat. Det finns också många 
andra metodkrav för att en studie ska 
anses ha god kvalitet, vilka till exempel 
gäller hur urvalet av patienter som får 
behandling går till (randomisering) och 
vem som gör bedömningen av om det 
skett någon förändring efter behandling 
(blindning). Det system som används för 
de svenska riktlinjerna ställer högre krav 
på studiernas kvalitet än de system som 
används i många andra länders riktlinjer.

Behandlingsstudiernas fem faser
Forskningen om behandlingseffekt vid 
afasi eller dysartri efter stroke befinner 
sig fortfarande i sin linda. Man kan dela 
in studier av behandling i fem olika faser, 
beroende på vad man prövar i studien 
(Robey 2004). I de två första stegen 
utforskar man metoden. Man undersöker 
till exempel hur behandlingen ska utföras 
och för vem den är mest lämplig. I denna 
del av processen är det ofta vettigt att 
använda sig av flera ”fallstudier” med så 
kallade singelsubject design. I nästa fas 
undersöker man hur bra metoden är 
under väl kontrollerade och goda förhål
landen (efficacy). I denna typ av studier är 
det lämpligt att arbeta med heterogena 
grupper med likartade svårigheter. Ju 
större grupperna är, desto mindre risk är 
det att eventuella variationer i resultat 
beror på resultat hos enskilda individer – 
man vill ju veta att metoden kan tänkas 
ha effekt för de flesta som har en specifik 
typ av problem. Först när metoder visat 
sig ha effekt under dessa förhållanden är 
det lämpligt att undersöka effectiveness, 
det vill säga vilken effekt behandling med 
metoden har i en klinisk vardag, där man 
har en mängd olika patienter och varie
rande resurser. Därefter undersöker man 
hur kostnadseffektiv metoden är (cost-
benefit).

Även om det har gjorts en del kontrolle
rade och randomiserade gruppstudier är 
de flesta studier som gjorts inom neuro
logopedi idag mindre gruppstudier som 
inte uppfyller alla krav man kan ställa på 
metoden för att studien ska anses ha god 
kvalitet. Många studier är också välgjorda 
singlesubjectstudier med enskilda indi
vider istället för grupper. De är gjorda i 
den utforskande fasen och den typen av 
studie finns inte alls med i det evidens
graderingssystem man använder. Detta är 
ett problem som finns inom många pro
fessioner som arbetar med ickefarmako
logisk behandling. Många anser att denna 
typ av verksamhet inte alltid är lämplig 
att utvärdera med samma metoder som 
är lämplig för att utvärdera behandling av 
specifika åkommor med medicinska pre
parat. Många neurologopediska metoder 
är säkerligen fullt möjliga att utvärdera i 
stora väl kontrollerade randomiserade 
studier, om ”bara” resurser och tillgång 
till lämpliga deltagare finns. Resultat från 
andra typer av behandlingsstudier har 
ingen plats i underlaget för de Nationella 
riktlinjerna. 

Lågt graderad evidens och beprövad 
erfarenhet räknas 
Innebär det då att vi helt enkelt får accep
tera att man säger att det inte finns någon 
evidens för att det vi gör har effekt? 
 Nej, egentligen inte med det grade
ringssystem man hittills använt. På en för
frågan om vilka principer som legat bakom 
urvalet till den reviderade versionen av 
riktlinjerna hänvisar Göran Zetterström 
på Socialstyrelsen till metodbilagan till de 
Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård 
2008, (bilaga 3 till beslutsdokumentet). 
Enligt Zetterström kommer metodbilagan 
att se ungefär likadan ut till riktlinjerna 
för strokesjukvård när de är färdiga. 
Metodbilagan ska enligt de preliminära rikt
linjerna 2009 finnas på Socialstyrelsens 
hemsida (www.socialstyrelsen.se/riktlinjer). 
Här tas problemet med olika förutsätt
ningar vad gäller tillgång till evidens upp. 
Man beskriver först hur man eftersträvar 

Nationella, såväl som regionala, riktlinjer fyller flera viktiga funktioner. de ska vara till stöd för sjukvårds-
huvudmannens planering och prioriteringar. det handlar alltså delvis om ekonomi. Men det handlar 
också om patienternas möjlighet att få tillgång till likvärdig och effektiv vård. riktlinjerna är också ett 
underlag för Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet: vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Men hur beskrivs neurologopediska åtgärder i de rekommendationer som ges?

Nationella riktlinjer för strokesjukvård – finns det evidens för neurologopedisk behandling?
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att vård ska bedrivas i enlighet med veten
skap och beprövad erfarenhet. Detta sker 
ofta enligt en tradition som kommit att 
kallas Evidensbaserad medicin (EBM). 
Man skriver (på sid. 9–10): 

”att arbeta enligt ebM får inte 
betyda att man endast godkänner 
resultat av kontrollerade studier, 
utan att man vet när det finns 
sådana – och, när det inte finns 
sådana, vet hur väl en metod är 
undersökt. för att praktisera ebM 
skall man således vara bekant 
med var gränsen går i aktuell 
kunskap och använda bästa 
möjliga kunskap som underlag 
för sitt handlande.” 

Syftet med de Nationella riktlinjerna är 
dock inte att tillhandahålla information 
om vilken forskning som gjorts inom 
 olika professioner, men man skriver vidare 
(sid. 10): 

”det är ofrånkomligt att ställnings-
taganden om prioriteringar till 
stora delar måste bygga på bästa 
tillgängliga informationen  
i form av bedömningar och 
skattningar och ibland även vila 
på svag evidens.” 

Bedömningar för rekommendationer om 
prioriteringar ska bygga på en initierad 
värdering av de fakta som finns i form av 
vetenskapliga studier och en bedömning 
av patientnyttan i förhållande till kostna
den. Här är det viktigt att den kunskap vi 
faktiskt har idag om effekter av logope
disk behandling vid stroke kommer fram, 
även om evidensgraderingen av det veten
skapliga underlaget ofta blir låg. I den 
preliminära versionen av Nationella rikt

SLOF om reviderade 
Strokeriktlinjerna
Socialstyrelsen skickade ut en reviderad 
version av Riktlinjerna för Strokesjukvård 
som Svenska Logopedförbundet svarade 
på våren 2009. Tyvärr missade Social
styrelsen att skicka ut inbjudan till Logo
pedförbundet inför revisionen, varför vi 
denna gång endast kunde ha synpunkter 
på den preliminära versionen, men ej 
föreslå relevanta artiklar för vetenskaplig 
värdering.
 I remissvaret påpekades behovet av 
att se över de delar i riktlinjerna som rör 
kommunikation och dysfagi. Ett flertal 
logopeder med gedigen kompetens inom 
områdena var behjälpliga. Vid informella 
kontakter med Socialstyrelsen framkom
mer att det är svårt att finna forskning 
inom logopedi som innehåller tillräcklig 
evidens och man föreslår att vi bör försöka 
åstadkomma detta.

Inger Gillholm, sekreterare  
i Svenska Logopedförbundet

Nationella riktlinjer för strokesjukvård – finns det evidens för neurologopedisk behandling?

r e f e r e N S e r :

Robey, R. R, 2004.  
A five-phase model for clinical-outcome 
research. Journal of communication  
disorders, 37, 401-411.

Socialstyrelsen 2008, Nationella rikt  -
linjer för hjärtsjukvården – beslutstöd  
http://www.socialstyrelsen.se/ 
Publicerat/2008/9942/2008-102-7.htm  
(hämtat 090825)

Socialstyrelsen 2009, Nationella rikt -
linjer för strokesjukvård (preliminär  
version) http://www.socialstyrelsen.se/
Publicerat/2009/10295/2009-126-35.htm  
(hämtat 090825)

linjer för strokevård 2009 (bilaga Evidens-
gradering) beskrivs hur man i avsaknad 
av systematiska översikter ska gradera 
vetenskapligt underlag i form av enskilda 
studier. Vissa av de kontrollerade grupp
studier som nu gjorts torde åtminstone 
anses kunna utgöra ett visst vetenskapligt 
underlag. Här finns också beskrivet hur 
underlag i form av internationella rikt
linjer (guidelines) och klinisk praxis kan 
utgöra stöd för en rekommendation. I 
princip borde vi alltså idag ha kunnat 
beskriva logopedisk strokesjukvård på ett 
annat sätt än den beskrivs i 2005 års 
 version av de Nationella riktlinjerna – vi 
får hoppas på en ny chans! 

TexT: Charlotta Saldert
logoped och fil dr
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Läsförmågans faktorer och deras 
bidrag till läsning En jämförelse mellan 
barn med olika nivå av läsförmåga, 
utifrån The Simple View of Reading

Ellinor Johansson och Julia Wallman

Handledare
Stefan Gustafsson och Christina Samuelsson

Sammanfattning
The simple view of reading är en teori om 
läsning där läsförmåga delas in i avkodning 
och språkförståelse. Teorin har bland annat 
använts för att kartlägga lässvårigheter. 
Forskning har undersökt om ytterligare 
 faktorer har betydelse för läsning. I förelig
gande studie delades avkodning in i fakto
rerna ortografisk avkodning och fonologisk 
avkodning, medan språkförståelse delades 
in i ordförståelse och satsförståelse. Syftet 
var att undersöka faktorernas bidrag till läs
förmåga hos barn i skolår fyra: en grupp 
med lässvårigheter (n=36) och en grupp 
med typisk läsförmåga (n=36). Testresulta
ten analyserades med multipel regressions
analys och de båda grupperna jämfördes. 
Bidragen från ickeverbal förmåga och 
generell processhastighet studerades också. 
Resultaten visade att profilerna skilde sig åt 
mellan grupperna. För barnen med lässvå
righeter gav avkodning störst bidrag till läs
förmåga, medan språkförståelse var den 
mest bidragande faktorn för barnen med 
typisk läsförmåga.
 Skillnader fanns även i hur underlig
gande faktorer bidrog till avkodning respek
tive språkförståelse. Ickeverbal förmåga och 
generell processhastighet visade sig ge små 
bidrag till läsförmåga, avkodning respektive 
språkförståelse, för båda grupperna. När 
dessa två faktorer lades till framkom dock 
en relativt stor ökning av den förklarade 
variansen i läsförmåga hos barnen med läs
svårigheter. Hos denna grupp var den för
klarade variansen i läsförmåga av de två 
faktorerna i The simple view of reading 
något mindre än hos barnen med typisk läs
förmåga. Sammantaget visar studien att 
avkodning och förståelse är användbara 
prediktorer till läsförmåga, samtidigt som 
resultaten antyder att The simple view of 
reading är mindre tillämpbar för barn med 
lässvårigheter.

Utvärdering av kirurgisk behandling  
vid organiska stämbandsförändringar 
hos barn

Johanna Karlhager och Emelie Ström

Handledare
Anita McAllister och Per Testad

Sammanfattning 
I Sverige är kirurgisk behandling vid stäm
bandsförändringar hos barn relativt ovan
ligt. Vid Falu lasarett har man en generösare 
inställning till fonokirurgi av barns stäm
band. Syftet med föreliggande studie var att 
utvärdera kirurgisk behandling vid organis
ka stämbandsförändringar hos barn för att 
bedöma vilket värde fonokirurgi har för 
patienten. Studien genomfördes vid Öron, 
Näs och Halskliniken, Falu lasarett. Journal
uppgifter inhämtades angående vilka olika 
stämbandsförändringar som åtgärdats 
kirurgiskt. De vanligast förekommande stäm
bandsförändringarna var knottror, cystor 
samt sulcus/vergeture. Vidare genomfördes 
bedömning av pre och postoperativa röst
inspelningar och stroboskopiska undersök
ningar. Den generella tendensen var att 
stämbandsslutning och slemhinnevåg i större 
utsträckning skattades normal eller mindre 
avvikande efter operation i jämförelse med 
före operation. Förekomst av röstparamet
rarna heshet, läckage och skrovlighet 
bedömdes vara signifikant lägre efter kirurgi. 
För press kunde endast tendens till lägre 
förekomst observeras medan det generellt 
höga röstläget skattades lika före och efter 
operation. Genom en enkät framkom att fler
talet patienter/patienters målsmän skattade 
förhållandevis höga värden av upplevda 
röstbesvär före operation. Flertalet skattade 
höga värden angående hur väl rösten funge
rade vid studiens genomförande. Majorite
ten var nöjd med valet att genomgå opera
tion. Slutsatsen var att kirurgisk behandling 
kan vara ett bra behandlingsalternativ vid 
organiska stämbandsförändringar hos barn.

Språkförmågor hos barn som deltar  
i läsfrämjande aktivitet

Lina Kobli och Ann-Sofie Taleman

Handledare
Christina Samuelsson

Sammanfattning
I en skola för barn mellan 6 och 9 år i en 
liten stad i sydöstra Sverige pågår sedan 8 år 
tillbaka en aktivitet vars ursprungliga syfte 
var att öka elevernas läsintresse. Alla elever 
läser minst en bok i veckan och gör därefter 
en recension som de läser upp i klassen.
 Syftet med föreliggande studie var att 
studera ordförråd, ordmobilisering, narra
tiv förmåga samt grammatisk förmåga hos 
eleverna på den utvalda skolan. Frågeställ
ningarna var huruvida utvalda språkförmå
gor hos eleverna skiljde sig från normativa 
data och tidigare studier av barn i jämför
bara åldrar. Vidare undersöktes om narrativ 
förmåga hade något samband med ordför

råd, ordmobilisering och grammatisk för
måga.
 Undersökningen gjordes genom att 65 
elever på skolan testades med avseende på 
de utvalda språkförmågorna. Resultatet 
visade att dessa elever hade ett bättre ord
förråd jämfört med amerikansk normering 
och tidigare svenska studier. Gällande elev
ernas narrativa förmåga berättade de i 
 kronologisk ordning och återgav många 
delhändelser i historien. Resultatet visade 
också att narrativ förmåga hade samband 
med impressivt ordförråd, ordmobilisering 
och grammatisk förmåga.
 Slutsatsen var att den läsfrämjande 
aktiviteten kan ha påverkat dessa elevers 
språkförmågor positivt.

Barnröstens förändring under dagen i en 
anpassad röstinspelning och spontantal: 
En experimentell studie av perceptuella 
och akustiska parametrar. 

Signe Kofoed Brandt 

Handledare
Anita McAllister

Sammanfattning 
En kontrollerad inspelning i studio är grun
den för all logopedisk röstbehandling. Detta 
sätt att kontrollerat spela in röstpatienters 
röster kan ifrågasättas. Röstanvändningen 
kan vara annorlunda i en naturlig miljö. 
Bullerrelaterade röstproblem hos barn stu
deras i en undersökning om rösten och 
röstutvecklingen hos barn (BUGbarnrös
tens utveckling och genusskillnader). Barn 
utsätts dagligen för höga bullernivåer på 
förskolan. Syftet med föreliggande studie är 
att undersöka hur representativ en anpassad 
röstinspelning är jämfört med röstanvänd
ning i spontantal i en naturlig miljö hos 
barn. Vidare var syftet att undersöka om det 
finns en förändring över dagen i perceptu
ella och akustiska termer. Elva femåringar 
spelades in tre gånger under en dag på för
skolan. Talmaterialet bestod av meningar 
bestående av minst tre ord, utvalt från spon
tantalet och kopierat tre gånger. Inspelning
arna har randomiserats och analyserats 
akustiskt och perceptuellt av lyssnare som var 
naiva för materialet. Analyserna har jäm
förts med analyser gjorda på tillrättalagda 
meningar av samma barn. Resultatet visade 
att det inte kunde påvisas några signifikanta 
skillnader i inspelningarna över dagen i 
spontantalet, varken akustiskt eller percep
tuellt. Vidare tyder de statistiska beräkning
arna på att de anpassade meningarna är 
representativa för spontantalet gällande de 
akustiska måtten grundtonsfrekvens och 
perturbation (exklusive morgon) och de 

examensarbeten i logopedi 2008
Nedan följer titel och svensk sammanfattning av magisteruppsatser presenterade vid Linköpings universitet våren 2008.  
uppsatserna finns tillgängliga i sin helhet via logopedprogrammets hemsida http://www.hu.liu.se/logoped/presentation.  
Till höger på sidan finns en knapp ”Studentuppsatser på nätet electronic press”. Väl inne på electronic press klicka i student-
uppsats samt skriv Logopedi i sökfältet.  Vid problem maila administratör elisabet Wiklund på elisabet.wiklund@liu.se.



15LogopedNyTT 6/09

perceptuella bedömningarna av hyperfunk
tion. För heshet erhölls endast representati
vitet för lunchinspelningen. Övriga para
metrar skiljde sig genomgående. För rösterna 
i föreliggande studie var de akustiska måt
ten mer stabila.

En longitudinell studie av kognitiva och 
språkliga förmågor hos barn med  
coch leaimplantat – fokus på fonologiska 
förmågor, arbetsminne, läsförmåga och 
receptivt lexikon 

Katri Lepikkö och Sara Lundqvist 

Handledare
Karin EbreliusNilsson, Björn Lyxell  
och Malin Wass

Sammanfattning 
Cochleaimplantat (CI) är ett hörseltekniskt 
hjälpmedel som under de senaste 20 åren 
givit personer med grav hörselnedsättning/
dövhet möjligheten att uppfatta ljud och 
utveckla talkommunikation. De språk och 
talfärdigheter som personer med CI tilläg
nar sig uppvisar dock stora individuella 
variationer. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka utvecklingen av kognitiva 
och språkliga förmågor efter ett års tid hos 
barn med CI. De förmågor som undersök
tes var fonologiska färdigheter, kapaciteten i 
tre arbetsminneskomponenter, den meka
niska delen av läsning, läsförståelse samt 
receptivt lexikon. Åtta barn med CI i åld
rarna 7;813;4 år deltog i studien. För att 
undersöka huruvida skillnaderna i resulta
ten mellan år 2007 och år 2008 var signifi
kanta hos barnen med CI användes beroen
de ttest. Resultaten visade att utvecklings
trenden för barnen med CI var tydligast 
inom sensoriskperceptuell förmåga samt 
tillfällig fonologisk lagring, visuospatialt 
arbetsminne, komplext arbetsminne, tillfällig 
fonologisk lagring beträffande antal konso
nanter korrekt samt den mekaniska delen 
av läsning. Slutsatserna i föreliggande studie 
är att en genomgående utvecklingstrend 
finns hos alla barn med CI och att barnen är 
en heterogen grupp beträffande utveckling 
av kognitiva och språkliga förmågor. En 
nyanserad bild av varje individs förmågor 
krävs för att till exempel kunna planera 
undervisning och stödjande insatser. En rätt
vis bild av ett barns språkliga och kognitiva 
förmågor är endast möjlig om flera delför
mågor inom varje språklig och kognitiv 
aspekt testas.

Barn med språkstörning interagerar  
med olika samtalspartners  
En samtalsanalytisk studie

Johanna Lundgren och Nina Sigheim

Handledare
Christina Samuelsson

Sammanfattning
En språkstörning påverkar den kommuni
kativa förmågan. Barn med språkstörning 

har olika grad av svårighet i språklig inter
aktion med andra människor och samtals
partnern spelar en betydande roll. Samtals
analys är ett sätt att analysera den faktiska 
språkanvändningen. Syftet med föreliggande 
studie var att studera interaktion hos en 
grupp förskolebarn med språkstörning i 
fyra olika deltagarstrukturer. De olika del
tagarstrukturerna var samtal med ett annat 
barn med språkstörning, ett barn med 
typisk språkutveckling, en person ur för
skolepersonalen samt en förälder. Vidare 
syftade studien till att analysera likheter och 
skillnader i samtalen mellan de olika del
tagarstrukturerna. Totalt analyserades 12 
samtal med samtalsanalys, conversation 
analysis (CA). Under analysen valdes ett 
antal fenomen ut och kompletterande 
beräkningar gjordes på några av de utvalda 
fenomenen i samtalen. Resultatet visar att 
det finns ett antal fenomen som belyser 
samförståelse och begränsad samförståelse i 
samtalen. Dessa fenomen utgörs av sekven
sering i form av initiativrespons och fråga
svar, återkoppling, utvecklande av samtals
ämne, sammanbrott, ickerelevant svar, ytt
rande som inte ämnesmässigt koherent i 
förhållande till föregående yttrande, ämnes
glidning, reparation, begäran om förtydli
gande samt bekräftande av föregående ytt
rande. I resultatet framkommer skillnader i 
samtalen mellan de olika deltagarstruktu
rerna med avseende på hur ofta dessa feno
men förekommer och hur tydliga de är. De 
största skillnaderna återfinns mellan barn
barn och barnvuxensamtalen.
 Personalen och föräldrarna ställer fler 
frågor samt begär förtydligande och bekräf
tar föregående yttrande i större utsträck
ning än barnen med språkstörning.
 Utvecklande av samtalsämne är tydli
gast i barnvuxensamtalen. Utvecklande av 
samtalsämne förekommer också i viss 
utsträckning i deltagarstrukturen barn med 
språkstörningbarn med språkstörning. I 
deltagarstrukturen barn med språkstörning
barn ed typisk språkutveckling är detta 
fenomen generellt otydligt. Yttranden som 
saknar ämnesmässig koherens i förhållande 
till varandra är endast tydligt förekommande 
i deltagarstrukturen barn med språkstörning
barn med språkstörning. Personalen och 
föräldrarna utför tydligare annanreparationer 
än barnen med språkstörning.

Variationer i normal språklig förmåga 
hos vuxna jämfört med neural aktivitet

Cecilia Nellie och Jennie Pettersson

Handledare
Maria Engström och Gunnel Förhammar

Sammanfattning
Då hjärnan är en viktig förutsättning för 
mänskligt språk finns stort intresse för att 
öka kunskapen om den friska hjärnans akti
vitet vid språklig kommunikation. Förelig
gande studie undersöker högre språkliga 
förmågors variation, avseende de demogra
fiska faktorerna kön och ålder samt relate
rar språklig förmåga till neural aktivitet.

Arton försökspersoner mellan 22 och 64 år 
inkluderades och delades in i grupper efter 
kön och ålder. Materialet som användes för 
kartläggning av språklig förmåga härstam
made från Testbatteri för Bedömning av 
Subtila Språkstörningar (Laakso, Brunnegård, 
Hartelius & Ahlsén, 2000) samt Swedish 
Lexical Decision Test (Almkvist, Adveen, 
Henning & Tallberg, 2007) och Högskole
provets lästest. Resultaten korrelerades med 
uppmätt hjärnaktivitet vid språkliga para
digm i funktionell magnetkameraunder
sökning (fMRI). ANOVA användes för att 
upptäcka eventuella variationer mellan 
grupperna, både i språklig förmåga och i 
hjärnaktivitet.
 Resultaten visade inga signifikanta 
variationer i språkförmåga. Däremot kunde 
tendenser skönjas där yngre presterade 
bättre på språktesterna än äldre. Benäm
ningsförmåga befanns mvänt relaterad till 
neural aktivitet i Broca. Neurala skillnader 
upptäcktes även avseende kön och ålder. 
Män uppvisade generellt högre grad av akti
vering än kvinnor. Den yngre försöksgrup
pen, liksom de med hög ordflödesförmåga, 
aktiverade fler och mer subtila områden än 
övriga. Studien pekade även på att hög kog
nitiv förmåga var relaterad till hög språk
förmåga.

det hade smugit sig in ett fel i  
förra numret av Logopednytt, 
gällande examensarbeten i  
logopedi 2008 från Linköping.  
den första uppsatsens 
”återanvändning som kommuni-
kativ resurs – en samtals analytisk 
studie av kommunikation med 
PECS hos en pojke med diagnosen 
autism” författare ska vara Elin 
Bergman och Sofie Levander.

OBS!
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Utvärdering av Action Picture Test 

Annika Hildén och  
Anda Roman Svantesson 

Handledare
Gunilla ReinöHabte Selassie, Karin Strid 
och AlliMarie TuominenEriksson

Sammanfattning
Huvudsyftet med denna studie var att utvär
dera den kliniska användbarheten av det 
brittiska språktestet Action Picture Test 
inför en eventuell framtida svensk standar
disering och normering. Testet är avsett att 
stimulera barnen till spontant tal som sedan 
analyseras gällande information och gram
matik var för sig. En jämförelse gjordes mel
lan Action Picture Test, GRAMBA – gram
matiktest för barn och Nya Lundamaterialet 
med avseende på hur dessa test lockar fram 
4åriga barns användning av verbformer. I 
undersökningen deltog 64 förskolebarn i 
åldrarna 4:00–4:11 från Västsverige. Den 
svenska undersökningsgruppens medelvär
den för informationsdelen och grammatik
delen i Action Picture Test var jämförbara 
med den engelska normeringsgruppens 
medelvärden. Det fanns skillnader mellan 
Action Picture Test och GRAMBA respek
tive Action Picture Test och Nya Lundama
terialet i hur testen lockar fram använd
ningen av verbformer hos barnen. Under
sökningen visar att Action Picture Test kan 
utgöra ett komplement till andra befintliga 
svenska språktest.

Utvecklingsprofiler och pragmatisk  
förmåga hos skolbarn med  
neuropsykiatrisk diagnos och/eller  
sen språkutveckling

Maria Alfredsson och Daniel Axelsson

Handledare
Carmela Miniscalco och Björn Kadesjö

Sammanfattning
Föreliggande retrospektiva studie under
sökte skillnader i utvecklingsprofiler samt 
pragmatisk förmåga hos barn med sen 
språkutveckling (LD), barn med neuropsy

examensarbeten i logopedi 2008
här följer sammanfattningar av magisteruppsatser vid göteborgs universitet år 2008.  
uppsatserna kan beställas via anna-Karin Norrman, tel 031-773 68 88,  
e-post: anna-karin.norrman@neuro.gu.se.  

kiatriska tillstånd (NP) och barn med typisk 
språkutveckling (TL). Utgångspunkten var 
Fem till Femtonformuläret (FTF) ett frå
geformulär till föräldrar om barns hälsa och 
utveckling fördelat på åtta domäner. I stu
dien ingick totalt 99 barn i åldrarna 6:510:2 
år. NP och LDgruppen skiljde sig åt i fem 
av åtta domäner där NPgruppen hade 
störst svårigheter. LD och NPgruppen 
skiljde sig ifrån TLgruppen i samtliga åtta 
domäner. I pragmatisk förmåga skiljde sig 
LD och NPgruppen åt beträffande faktorn 
Tolkning/uttryck av känslotillstånd, medan 
LD och TLgruppen visade skillnad beträf
fande faktorn Expressiv förmåga och delta
gande.  Resultatet tolkas som att en nedsätt
ning i språklig förmåga kan vara en bakom
liggande orsak till de likartade svårighets
områden LD och NPgrupperna uppvisar i 
FTF. Detta skulle även kunna vara orsak till 
de skillnader funna mellan LD och jäm
förelsegruppen i pragmatisk förmåga.   

Röstpåverkan och effekt av logopedisk 
röstbehandling efter strålbehandling  
vid larynxcancer

Maja Bengtsson och Sara Nilsson

Handledare
AnnChristine Ohlsson och Claes Österlind

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att under
söka hur rösten påverkas av strålbehandling 
vid larynxcancer samt att utvärdera effekten 
av logopedisk röstbehandling för dessa 
patienter. Deltagarna i studien var 22 patien
ter med larynxcancer i stadiet T1T3, och 
ingick antingen i en grupp som mottog 
logopedisk röstbehandling eller en kontroll
grupp. Datainsamling skedde vid fyra till
fällen; före strålbehandling samt en, sex och 
tolv månader efter avslutad strålbehand
ling. Mätvariablerna var fonetogramarea, 
grundtonsfrekvens, självskattningsformulär 
samt akustisk analys. Resultaten visar att 
individuell variation råder i hur deltagarnas 
röster påverkas av såväl strålbehandling 
som logopedisk röstbehandling. Inga signi
fikanta skillnader finns grupperna emellan 
vid något mättillfälle. Dock sker en signifi

kant förbättring av vissa variabler inom 
behandlingsgruppen efter logopedisk röst
behandling. Resultaten indikerar att patien
ter upplever röstproblem efter strålbehand
ling. Efter logopedisk röstbehandling upp
mättes ingen signifikant förbättring för de 
objektiva mätmetoderna men deltagarna 
upplevde en signifikant subjektiv förbätt
ring. Man borde därför screena patient
gruppen för röstproblem och erbjuda röst
behandling vid behov.

EFFEKTIV – Ett instrument för  
bedömning av kommunikativ stil hos 
föräldrar till barn med omfattande  
kommunikationssvårigheter

Ebba Almsenius och Louise Karlsson

Handledare
Ulrika Ferm och Gunilla Thunberg

Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att 
ut arbeta ett instrument – EFFEKTIV – för 
bedömning av kommunikativ stil hos för
äldrar till barn med omfattande kommuni
kationssvårigheter. EFFEKTIV ska användas 
för att utvärdera kommunikation hos för
äldrar som gått AKKTIVkommunikations
kurs. AKKTIV betyder Alternativ och Kom
pletterande kommunikation – Tidig Inter
Vention och riktar sig till föräldrar som har 
barn med omfattande kommunikations
svårigheter i förskoleålder. Instrumentet 
skulle mäta de aspekter i föräldrars kom
munikation som anses betydelsefulla för 
barns kommunikationsutveckling, generellt 
och då AKK används. Instrumentet pröva
des på filmer av interaktion mellan föräld
rar och barn. Momentet låg till grund för 
olika prövningar, vilka syftade till att under
söka reliabilitet, validitet och användarvän
lighet hos instrumentet. Prövningarna 
utfördes av författarna, av en extern bedö
mare och av en förälder som gått AKKTIV
kommunikationskurs. Resultaten visar att 
instrumentet är användarvänligt samt upp
visar relativt god validitet och reliabilitet. I 
uppsatsen ges förslag på hur instrumentet 
kan vidareutvecklas för att ytterligare stärka 
dess validitet och reliabilitet.
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recension

De senaste åren har flera nya böcker om 
barns språkutveckling getts ut på svenska. 
Man kan då undra vad ytterligare en bok 
inom området skulle kunna tillföra. 
Monica Westerlund, medicine doktor och 
docent i logopedi i Uppsala, med lång 
erfarenhet av barnlogopediskt arbete 
lämnar nu sitt bidrag. Denna bok är ett 
viktigt tillskott, både på grund av att hon 
redogör för förutsättningarna för barnets 
språkutveckling ur alla tänkbara aspekter, 
och på grund av det personliga tilltalet 
som gör boken lättillgänglig. Boken vän
der sig till alla som vill veta hur barn 
utvecklar sitt språk och hur man kan hjälpa 
dem på vägen föräldrar, mor och farför
äldrar, förskollärare och andra som arbe
tar med barn. Logopeder kan använda 
denna bok vid rådgivning till personer i 
barnets omgivning.

Nyfödd till skolålder
I 21 kapitel lotsas läsaren igenom barnets 
väg till språket. Utgångspunken är det 
nyfödda barnet och slutpunkten är fort
satt utveckling in i skolåldern. I de två 
första kapitlen tas grundläggande språk
liga begrepp upp med tydliga illustratio
ner. I de följande fyra kapitlen beskrivs 
betydelsen av motoriken och sensoriken, 
lyssnandet, syn och blickkontakten, sam
spelet och samtalet. Många levande exem
pel på barns kommunikativa beteende 
ges, ofta hämtade från författarens egna 
barn och barnbarn. Läsaren får också ett 
historiskt perspektiv på hur vår kunskap 
inom området har ökat. Redan i de första 
kapitlen finns många praktiska tips om 
förhållningssätt, och författaren poäng
terar den vuxnes ansvar för barns språk
utveckling. 
 I de följande kapitlen får man följa 
barnets utveckling och många handfasta 
råd om språkstimulans ges. För de små 
barnen handlar det om rim och ramsor, 
”pratläsning” av enkla småbarnsböcker, 
lekens betydelse för begreppsutveckling
en, kroppsspråk och teckenanvändning 
och härmningens betydelse. En uttöm

mande beskrivning ges av hur språket 
utvecklas ur jollret till ord och meningar, 
och författaren visar också sammanfat
tande översiktliga tabeller och illustratio
ner. Här framhävs även betydelsen av 
uppmärksamhet och koncentration och 
en bra ljudmiljö.
 Beskrivningen av utvecklingen från 
treårsåldern och framåt tar upp språkför
ståelse och pragmatisk förmåga, där vik
ten av berättande och samtal poängteras. 
Därpå ges en uttömmande beskrivning 
av ordförrådsutvecklingen, och den gram
matiska utvecklingen belyses med några 

exempel. En genomgång görs av fonolo
giska grundbegrepp och fonologisk 
utveckling. Avvikande ljudutveckling 
jämförs med normal men sen utveckling. 
Författaren avråder från ljudträning om 
man inte har specialkunskap inom 
om rådet. Läs och skrivutvecklingen 
berörs också i ett par kapitel, och särskilt 
betonas betydelsen av så kallade textori
enterande aktiviteter, det vill säga, övning 
i att berätta och beskriva. Populärkultu
rens betydelse diskuteras: TV, video, data
spel och internet kontra bokläsning. Slut
kapitlen handlar om Språkets neurologi 
och ursprung. Nervsystemets utveckling, 

betydelsen av minne, motorik och kön 
tas upp, liksom upptäckten av spegelneu
ronen.

Forskning och vardagsliv
Forskningsrön inom området varvas med 
rikliga exempel ur vardagslivet, som gör 
att läsaren känner igen sig. Det finns också 
gott om referenser och förklaringar som 
underlättar läsningen. Referenserna är 
hämtade ur både gammal och ny littera
tur. Jag ser det som ett plus att även äldre 
studier, som haft avgörande betydelse för 
vår syn idag, har tagits med. Dispositionen 
följer i stort sett barnets utveckling, men 
de inledande kapitlen kan ses som en 
kortare sammanfattning av hela utveck
lingsgången. Det finns inte mycket nega
tivt att säga om denna bok, men för den 
som sträckläser kan det verka en aning 
förvirrande att fakta återupprepas i flera 
kapitel. Jag skulle därför rekommendera 
att boken läses i etapper, och detta är tro
ligen avsikten, eftersom rikligt med hän
visningar till andra kapitel ges. I några fall 
finns dock även direkta upprepningar 
inom samma kapitel. Flerspråkiga barns 
språkutveckling berörs relativt kortfattat. 
Detta är möjligen ett område som kunde 
ha tagits upp mer.
 
Självklar plats i hyllan
Genom hela boken ligger fokus på sam
talets betydelse. Monica Westerlund fram
häver kommunikationslusten som roten 
till språkutvecklingen. Hon öser ur sin 
djupa och mångåriga kunskap om förut
sättningarna för en god språkutveckling 
hos barn. Tonen är finstämd och genom
syras av en stor kärlek till barn. En nestor 
inom svensk barnlogopedi har talat. Jag 
skulle jag gärna ge bort den här boken till 
unga föräldrar i släkten eller bekantskaps
kretsen, och den har sin självklara plats i 
barnlogopedens bokhylla!

Gunilla Rejnö-Habte Selassie
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Göteborg

barn i början. 
Språkutveckling i förskoleåldern
Monica Westerlund. Natur och Kultur 2009.
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Studentuellt

På sommarlovet snubblade jag över en 
bok som heter ”Som vi ser det!” som är 
skriven av sex ungdomar med olika rörelse
hinder. Målet är att ge en inblick i hur det 
är att leva med funktionsnedsättningar och 
den är skriven som en dagbok. Medan jag 
läste boken kändes det som att jag fick 
veta hemligheter som man inte berättar 
för vem som helst. Jag var imponerad av 
hur enkelt alla ungdomarna hade skrivit 
om sina funderingar kring sina dagliga 
utmaningar och situationer. Förstå mig 
rätt när jag skriver ”enkelt”, inte att de 
skrev på ett enkelt sätt utan att de skrev 
om sina vardagliga svårigheter på ett 
enkelt sätt. En av ungdomarna beskriver 
här ett besök till Konsum: 
 ”Det gick utan svårigheter att gå mel-
lan hyllorna med rullstolen. Jag visste att 
vi behövde mjölk hem så jag tänkte över-
raska och komma hem med mjölken. Men 
det gick inte så bra! Jag försökte och 
ansträngde mig men fick inget grepp om 
förpackningen för att kunna lägga den i 
rollstolen. Ingen såg när jag höll på och 
kämpade, så ingen kom och hjälpte mig. 
Visst skulle jag väl ha kunnat be om hjälp, 
men jag är lite rädd att ta kontakt med 
främmande människor. Det är det här 
med att jag har svårt att göra mig förstådd. 
Jag borde ju ha bett om hjälp i det här fal-
let. Jag tycker det är bra när folk frågar om 
de kan hjälpa till. Då kan man ju säga ja 
eller nej, om man behöver eller inte vill ha 
hjälp. En del verkar bli sura om man säger 
nej tack. De kanske blir lite generade och 
tror att de har gjort fel. En dam frågade 
mig en gång om jag ville ha hjälp på med 

jackan. Nej tack, sa jag, det går bra ändå. 
När jag ville vara artig och sa ”tack snälla 
i alla fall” hörde hon det inte. Hon hade 
försvunnit med snabba steg. Jag är så rädd 
att de ska tycka jag är bortskämd och 
otacksam”
 Det var en bra bok att läsa för att för
stå hur människor med rörelsehinder 
tänker om sin egen situation. Man kan ha 
många ”dumma” frågor eller funderingar 
och vet inte alltid hur man bäst ska han
tera olika situationer som förekommer 
vid kontakt med människor med rörelse
hinder. Ska man fråga om hon/han vill ha 
hjälp? Eller skulle det uppfattas som 
 oartigt? Hur ska man reagera om hon/han 
säger något som man inte förstår? 
 Kommer det bara att bli pinsamt för alla? 
 Som logoped kommer man att komma 
i kontakt med människor med alla möjliga 
sorters funktionsnedsättningar. Men det 
betyder inte att man är bra på att möta 
och prata med folk som har talsvårigheter 
på grund av ett rörelsehinder. Jag tror det 
är mest på grund av för lite erfarenhet än 
för lite vilja, så jag ville få lite tips till alla 
oss blivande logopeder. Därför bestämde 
jag mig för att besöka Laila Andersson, en 
av ungdomarna som hade varit med och 
skrivit boken ”Som vi ser det!”, för att 
 fråga lite om hur det är att leva med tal
svårigheter och vad omgivningen kan 
göra för att underlätta kommunikationen.
 Det var riktigt roligt att träffa Laila 
och att prata med henne. Boken skrevs 
1986, så det var inte den unga tjejen i 
boken som jag träffade idag, utan en Laila 
som fyller 50 år om en vecka. Grattis! 

Vad beror dina talsvårigheter på?
Jag har talsvårigheter på grund av en 
cp-skada.

har du besökt en logoped någon gång?
oh ja! Jag vet inte hur länge sen den 
första var. Jag kommer inte ihåg, det var 
så länge sen. Jag vet inte heller hur 
många jag har besökt. det har varit 
många olika logopeder. det kan kanske 
vara en idé att man följer samma logoped 
genom sitt liv? Men det går nog inte.

Vad tyckte du om hur du blev bemött?
Ja, det var lite olika från logoped till 
logoped. Jag kan inte säga att alla  
förstod mig, men många var bra också. 
det kunde ibland kännas som om logo-
peden pratade om allt annat än mina 
talsvårigheter. det kunde vara lite  
frustrerande.

har besöken hos logopeden hjälpt,  
och på vilket sätt?
Jag fick lära mig spänna av och det 
hjälpte något, men inte allt. Jag tror att 
för mig är det viktigaste att jag försöka 
prata så mycket som möjligt. om jag 
inte pratar några dagar kan det vara 
svårt att prata igen. 

hur är det när du är ute på stan och  
ska prata med en främmande person?
Ibland går det bra och ibland går det 
inte alls bra. Jag tror vissa människor 
tror att om man har talsvårigheter så är 

hur är det 
egentligen  
att ha tal-
svårigheter?
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något fel på förståndet också. och då 
kan jag bli stressad också. 

hur känns det? Vad kan man göra  
åt det?
det har jag också tänkt på men jag 
kommer inte på något bra. problemet 
ligger hos dem att de inte förstår att man 
inte behöver vara dum bara för att man 
inte kan prata så tydligt. Jag tror att folk 
kan känna sig lite rädda också och vill 
inte gör bort sig. Jag har en tröja som 
jag har på mig ibland där det står ”jag 
tänker inte lika otydligt som jag pratar”. 
Jag vill att folk ska förstå att det inte 
behöver vara något fel i huvudet för att 
man ha talsvårigheter. det är många som 
tycker att den är bra. även folk som inte 
känner mig har sagt att det var bra. Men 
det hjälper inte alltid och jag kan inte 
ha samma t-shirt på mig varje dag.

Till oss som inte är vana med att prata 
med folk med talsvårigheter, vad borde 
vi komma ihåg när man pratar med 
någon som har talsvårigheter?
Man ska fråga om och inte låtsas att  
förstå. det kan hända att folk låtsas.  
det tror jag händer lite då och då eller 
så börjar folk bara prata om något 
annat. Så man ska våga fråga och inte 
vara rädd att fråga. Jag tror folk är rädda 
att fråga för att de inte vill göra bort sig, 
eller göra det obehagligt för mig, men 
det är mer obehagligt att folk låtsas.  
fråga, fråga, fråga!!

Man kan tro att det är frustrerande att ha 
talsvårigheter. hur känns det för dig?
Nej det är det egentligen inte. Mest kan 
man bli besviken. Jag vill att folk ska 
höra vad jag säger.

Vad måste du tänka på för att underlätta 
kommunikation med andra? 
Jag kan inte ha bråttom. Men vi lever ju 
i ett stressigt samhälle, så det inte är lätt 
att ta sig tid. Jag kan vara stressad och har 
bråttom, eller så kan den andra personen 
ha det. När jag blir arg eller frustrerad är 
det svårare att prata, så jag måste behärska 
mig. Men det är inte  alltid så lätt!

finns det olika hjälpmedel som du kan 
använda för att underlätta kommunika-
tionen mellan dig och andra?
det finns en massa olika saker. Jag 
använder mig av en pektavla. det 
 fungerar, tycker jag, men jag använder 
den inte så ofta. Jag försöker prata utan. 
Ibland har jag den med mig. det kan 
underlätta kommunikationen. personer 
som är mer vana med min röst kan för-
stå mig bättre och det är bra, men folk 
kan inte vara med mig jämt, så det är 
ingenting jag vill vara beroende av. det 
finns en bra grej som heter teletal, som 
är bra när jag använder telefonen. om 
jag ska ringa någon som jag inte känner, 
ringar jag upp teletals telefonist först och 
förklarar vem jag vill prata med och var-
för. Telefonisten försöker då prata för mig 
och hjälper att översätta vad jag säger.

de som jobbar på teletal, vad gör det 
möjligt för dem att förstå vad du säger? 
är de speciellt duktigt på att förstå folk 
med talsvårigheter?
Ja, de är bra, men de har ingen speciell 
förmåga, det är bara att de som jobbar 
där är vana, och de vågar fråga om. 
Men alla är inte bra. en bra telefonist 
säger det jag vill säga och lägger inte till 
annat. Ibland kan personen som jag har 
ringt börja prata med telefonisten istället 
för med mig. en bra telefonist säger att 
de ska tala direkt till mig istället. Ibland 
kan det hända att telefonisten börjar 
prata med den som jag pratar med och 
liksom glömmer bort mig. det händer 
inte ofta men det förekommer. det 
 borde vara självklart att man inte ska 
göra så, men det är det inte. 

hur var det innan teletal?
då behövde jag hjälp av mina föräldrar 
att ringa. om jag försökte ringa själv 
kunde folk tro att jag hade något fel i 
huvudet.

Jag hoppas att ni tycker vårt samtal var 
lika givande som jag gjorde. Hoppas ni 
alla känner er peppade för den komman
de terminen!

TexT och foTo: Elizabeth Hultby
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Ett av de internationellt mest välkända receptiva  

grammatiska språktesten, som är konstruerat av 

Dorothy Bishop, finns nu i en svensk normerad 

version avsedd för åldern 4:0—16:5 år. 

Med hjälp av TROG-2 kan man kartlägga barns och 

ungdomars grammatiska kompetenser och få in-

formation om förståelseproblemens beskaffenhet, 

och utifrån det planera åtgärder. 

TROG-2
Test for Reception of Grammar-2

Läs mer på www.pearsonassessment.se

Testet är konstruerat så att det begränsar andra 

språkliga faktorers inverkan på testresultatet, 

 såsom auditiv diskriminering, bristande ordförråd 

och begränsad arbetsminneskapacitet.

TROG-2 består av 80 flervalsuppgifter som är in-

delade i 20 block om fyra uppgifter. Varje enskilt 

block mäter en specifik grammatisk konstruktion. 

Inga verbala svar krävs.

Testresultat utvärderas i relation till hur jämnåriga 

i normeringsurvalet presterade. Det finns även 

möjlighet att göra ett antal kvalitativa felanalyser i 

relation till framtagna kriterier.

De som ingick i den projektgrupp som har 

 ansvarat för normeringsarbetet är: med dr och 

leg psykolog Carmela Miniscalco, enheten för 

logopedi Göteborgs universitet, professor och leg 

psykolog  Annika Dahlgren Sandberg samt fil lic 

Jakob Åsberg, båda vid psykologiska institutionen 

Göteborgs universitet.

På senare år har vi i logopedgruppen i Värmland övergått från 

analog till digital inspelning av patienterna. DATbandspelarna 

har gått till historien och vi försöker hitta ett system för inspel

ning och lagring i datorn. Vårt huvudbry är egentligen inte 

själva tekniken – den har vi lärt oss och det funkar för det 

mesta. Nej, det är själva sparandet som blir svårt. Önskvärt 

vore att ha inspelningarna kopplade till patientens datajour

nal, men det tycks ligga en bit in i framtiden. Våra datatekni

ker kan hjälpa oss att lägga upp mappar och filer för förvaring 

men då får vi synpunkter angående sekretess från annat 

håll…
 Hur gör man på andra ställen i landet? Säkert finns det 

flera sätt att göra på, men en diskussion i LN kanske kan hjälpa 

både oss och andra att hitta en så bra lösning som möjligt. 

Logopedenheten i Värmland

Ny teknik – nya rutiner
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Lediga platser & kurser

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Logoped 
till Vuxenhabiliteringen 

Psykiatri och habilitering

För mer information kontakta enhetschef Karin Greve, 
tfn 019-602 94 14.  
Läs mer om tjänsten på www.orebroll.se/psykhabjobb

www.orebroll.se/psykhab

Fristående kurser i logopedi  
på Linköpings universitet
Vårterminen 2010

Alternativ kommunikation, utredning, intervention  
och utvärdering   7,5 hp
Kursstart: Vt 10, v 6
Studieform: helfart/halvfart, gemensam intensivvecka  
+ examinationsseminarium
Nivå: Avancerad
Ort: Linköping
Urval: 24/ Gr 1 Logopedexamen eller stud. på Logopedutb. 
sista terminen Liu (41,5%) 
Gr 2 Arbetsterapeutexamen eller stud. på Arbetsterpeututb. 
sista terminen Liu (41,5 %) 
Gr 3 Övriga behöriga sökande (17 %)
Kursansvarig institution: IKE/logopedi
Kontaktpersoner: 
Janna Ferreira, 013-22 83 56, janna.ferreira@liu.se 
Elisabet Wiklund, 013-22 25 11, elisabet.wiklund@inr.liu.se 

Prosodi i logopedi   7,5 hp 
Kursstart: Vt 10, v 4–13
Studieform: helfart /halvfart 
Nivå: Avancerad
Ort: Linköping
Urval: 24/lottning 
Kursansvarig institution: IKE/logopedi
Kontaktpersoner: 
Christina Samuelsson, 013-22 25 29, chrsa@inr.liu.se  
Elisabet Wiklund, 013-22 25 11, elisabet.wiklund@inr.liu.se 

Klinisk forskning om tal- och språkstörning hos barn 
7,5 hp 
Kursstart: Vt 10, v 7
Studieform: helfart /halvfart 
Nivå: Avancerad
Ort: Linköping
Urval: 30/lottning 
Kursansvarig institution: IKE/logopedi
Kontaktpersoner: 
Christina Samuelsson, 013-22 25 29, chrsa@inr.liu.se  
Anita McAllister, 013-22 86 28, anita.mcallister@liu.se

www.liu.se/utbildning/kurser/

READY TO TAKE OFF?
Vi fortsätter bygga stabila  
mottagningar där vi  
utvecklar och utvecklas 
tillsammans. Ribban för  
patientarbetet lägger vi 
högt vilket ställer höga  
krav på engagemang och 
kompetens. I gengäld får  
du frihet, uppskattning  
och goda avtalsvillkor.

Just nu söker vi LOGOPEDER till våra  
mottagningar i södra Stockholm.

Läs mer på www.vivalogopedi.se och mejla 
din ansökan senast 15 oktober till  
camilla.oberg@vivalogopedi.se
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Kurskalendariet

Fristående kurser vid Uppsala universitet VT10:

Generell nivå: Klinisk handledning II.  
barn med språk-, tal- och kommunikationsstörning 
3 hp, v 05–08, halvfart

Klinisk handledning II. 
elever med läs- och skrivproblem
3 hp, v 09–12, halvfart
 
Avancerad nivå: Kommunikationens neurologi 
7,5 hp, v 14–22, halvfart

för mer info, se www.uu.se. 
ansök via studera.nu senast 15 okt -09.

SÖKs kursdagar i höst:
 
22 oktober: Grafisk AKK – metodkurs. 
ansvariga: boel heister Trygg och Ida andersson. 
plats: Malmö
 
27 oktober: Fördjupning i bliss. 
dag för erfarenhetsutbyte och stimulans. 
ansvariga: boel heister Trygg och Ida andersson. 
plats: Malmö

5 november: Blisskurs för personal kring vuxna  
bliss användare (målgrupp är ffa assistenter, personal  
i daglig verksamhet, gruppbostad, osv. så sprid gärna  
informationen vidare).
ansvariga: boel heister Trygg och Ida andersson. 
plats: Malmö

13 november: Nationellt TAKK-seminarium. 
plats: Lund
 
26 november: Uppföljning metodkurs Grafisk AKK. 
ansvariga: boel heister Trygg och Ida andersson.
plats: Malmö

Mer information hittar du på SöKs hemsida: 
www.sokcentrum.se

Nätverksträff för logopeder  
som arbetar med diagnosen ALS
Torsdag den 12 nov kl 10 är du varmt välkommen till  
gävle sjukhus. Videouppkoppling kommer att finnas mot  
Luleå. Möjlighet finns för ytterligare 2 uppkopplingsorter. 
Nätverksträffen är kostnadsfri. Lunch till självkostnadspris. 
Information: margareta.gonzalez.lindh@lg.se

rätt ska vara rätt!
I förra numret blev det fel i bildtexten till denna bild. 
här förevisas alls icke någon magisteruppsats,  
däremot ser vi träffarrangörerna och logopederna 
Sara Sedén och Karin dahlin granberg. Logoped 
elin cedergren tog bilderna till artikeln, och har för 
övrigt också utbildats i palin pcI.

Hej!
Det har ju på flera håll uppmärksammats  
att vi logopeder saknar en bra plats att  
diskutera och ställa frågor kring vårt yrke 
med allt vad det innebär. Det är viktigt att 
säkra kvaliteten i det som ska vara ett evidens-
baserat arbete genom att vi har kontakt med 
varandra och kan sprida våra arbetssätt.  
Vi har skapat ett forum på internet på  
adressen www.logopedi.nu för just dessa 
ändamål! Vår förhoppning med detta forum  
är att det ska bli en självklar mötesplats  
för logopeder. Genom  Logopednytt vill vi 
sprida kännedom om möjligheterna med  
detta forum!

Mvh
Karin Melander och Annica Frantz
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

Län / Region Efternamn E-postadress Huvudarbetsgivare namn 

blekinge petra hagstrand-Westrin petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se blekinge Läns Landsting 

uppsala eva Sonered eva.sonered@akademiska.se Länslogopedin, akademiska sjukhuset uppsala

dalarna åsa rundström asa.rundstrom@ltdalarna.se Landstinget dalarna

gävleborg Madeleine holmqvist madeleine.holmqvist@lg.se gävleborgs Läns Landsting

halland Johanna Kristensson johanna.kristensson@utb.halmstad.se halmstad kommun  

halland Kerstin andersson Kerstin.e.andersson@lthalland.se hallands Läns Landsting  

Jämtland eva arvidsson eva.arvidsson@jll.se Jämtlands Läns Landsting   

Jönköping ann falck ann.falck@lj.se Jönköpings Läns Landsting  

Kalmar Inger Larsson ingerlar@ltkalmar.se Landstinget i Kalmar län  

gotland Kerstin andersson kerstin.andersson@gotland.se gotlands kommun  

Norrbotten Kicki Norberg christina.e.norberg@nll.se Länslogopedin Norrbottens Läns Landsting, gällivare

Skåne  anne Zimmerman anne.zimmermann@eslov.se eslövs Kommun

Skåne agneta Ivanov agneta.ivanov@skane.se region Skåne, Lund   

Skåne Linda bauhn linda.bauhn@skane.se region Skåne, ystad   

Skåne cecilia Lundström cecilia.lundstrom@skane.se region Skåne, helsingborgs Lasarett 

Skåne Katrin dahl katrin.dahl@skane.se region Skåne, helsingborgs Lasarett 

Skåne eva alenbratt eva.alenbratt@skane.se region Skåne, hjälpmedel dahJM, Lund

Skåne agneta Jogby agneta.e.jogby@skane.se region Skåne, Kristianstad 

Skåne helene ahnlund helene.m.ahnlund@skane.se region Skåne, Vuxenhabiliteringen   

Skåne hanna hansson  eslövs kommun 

Skåne annie Katalinic annie.katalinic@skane.se region Skåne, Malmö   

Värmland ann-christine Ivarsson ann-christine.ivarsson@liv.se Värmlands Läns Landsting  

Västerbotten barbara eberhart barbara.eberhart@vll.se Västerbottens Läns Landsting

Västerbotten Suvi Karjalainen  suvi.karjalainen@vll.se Västerbottens Läns Landsting

Västernorrland Susanne Westerbring susanne.westerbring@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting, örnsköldsvik 

Västernorrland Mia Kristoffersson mia.kristoffersson@lvn.se Västernorrlands Läns Landsting,  
   Länssjukhuset Sundsvall, härnösand

Västmanland Mona barkensjö mona.barkensjo@ltv.se Västmanlands Läns Landsting  

Västra götaland elisabet Wiedel elisabet.wiedel@vgregion.se Västra götalandsregionen, alingsås lasarett 

Västra götaland anneli åkerberg anneli.akerberg@vgregion.se Västra götalandsregionen  

Västragötaland yvonne Svensson yvonne.svensson@vgregion.se Västra götalandsregionen 

Västra götaland hedvig holm hedvig.holm@vgregion.se Västra götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset

örebro Sanna Wennerfeldt susanna.wennerfeldt@orebroll.se örebro Läns Landsting   

östergötland Janna ferreira  janna.ferreira@liu.se östergötlands län

Stockholm Marjana Tornmalm marjana.tornmalm@sll.se  Stockholm läns landsting, habilitering 

Stockholm Lisbeth grimlund lisbeth.grimlund@ds.se Stockholm läns landsting, danderyds sjukhus 

Stockholm Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm läns landsting,  
   Strokegruppen östermalms primärvård



➽  Vad innebär Socialstyrelsens nya demensriktlinjer för oss logopeder?

➽  Logopednytt gör ”hemma hos”-reportage!

poSTTIdNINg

LogopedNyTT
Inloggning för medlemswebben:
användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

I  N Ä S T A  N U M M E R

 

INdhoLd:        

 Nature of stuttering: What is stuttering all about?

 Assessment of preschool children

 Assessment of school-age children

 Treatment of preschool child: Borderline stuttering 

 Treatment of preschool child: Beginning stuttering

 Treatment of intermediate stuttering: The school child

  Transfer of stuttering: Modification to home and  
classroom

 Treatment of advanced stuttering: The adolescent

barry guitar er professor i kommunikation ved Vermont  
universitetet i uSa. hans arbejdsfelt er forskning,  
undervisning og praktisk arbejde med stammen og ud over 
adskillige videnskabelige artikler har han udgivet to bøger 
om stammen: ”Stuttering: an Integrated approach to its 
Nature and Treatment” og ”easy Talker”.  barry guitar  
er medlem af american-Speech-Language-hearing  
association. 

TId og STed:

Den 24.11.09: ucc, Titangade 11, 2200 København N
Kontaktperson: Jane Sonne, tlf. 61.26.74.25.  
jane.sonne@gmail.com

Den 25.11.09: VIa uc, århus. Nøjagtig adresse vil  
blive annonceret på hjemmesiden. 
Kontaktperson: Inge Malmberg, tlf. 86.92.33.34  
(efter kl. 16). ingemalmberg@knudenet.dk 

VarIghed: kl. 09.30–16.00

Kl. 09.30–10.00: Velkomst: registrering og kaffe/te
Kl. 10.00–12.30: barry guitars oplæg
Kl. 12.30–13.00: frokostpause
Kl. 13.00–14.45: barry guitar forts.
Kl. 14.45–15.00: Kaffe/te og kage/frugt
Kl. 15.00–16.00: barry guitar forts.
 
Sidste frist for tilmelding til begge kurser: den 28.10.09

prIS: medlemmer: 450 kr. Ikke-medlemmer 900 kr
Tilmelding: www.alf.dk 

To foredrag om stammen ved Barry Guitar, University of Vermont:   

STUTTERING TREATMENT: Preschool, School Age, & Adolescents


