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Läkarförbundet har det. Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter har det. Psykologförbundet har det.
Vårt förbund har det inte.
Det jag menar är tidskrifter som publicerar vetenskapligt, granskat material inom för yrket relevant forskning. Läkarförbundet har en helt egen
tidning, Läkartidningen. Arbetsterapeuterna och psykologerna samarbetar med andra nordiska förbund om sina tidskrifter. Något som förenar
de tre publikationerna är att de alla är ansedda tidskrifter inom sitt fält.
Det som förenar de tre förbunden är att de alla måste ha påbörjat arbetet
kring publicering av vetenskapligt material i förbundets regi någonstans.
Nu gör vi detsamma.
För tillfället håller vi på att finputsa de sista detaljerna i en författaranvisning med regler för publicering av vetenskapliga artiklar i Logopednytt. Författaranvisningen kommer inom kort att finnas att hämta på vår
hemsida www.dik.se/logoped. Vår ambition är att vi i varje nummer av
Logopednytt ska kunna presentera en artikel som uppfyller de krav som
anges i anvisningen och att dessa artiklar ska vara av intresse för er medlemmar.
Vikten av att klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvård är evidensbaserad blir alltmer betonad. För att det ska bli så krävs det forskning
och vetenskapliga rön att bygga denna evidensbaserade verksamhet på.
Det krävs också kanaler genom vilka forskarna kan förmedla resultaten
av sitt arbete och där klinikerna kan hitta dem. Genom att ta in vetenskapliga artiklar, som följer gängse regler för hur den här typen av material
ska vara uppbyggt och presenteras, hoppas vi i styrelsen att förbundet ska
kunna bidra med en sådan kanal för spridningen av rön från logopedisk
forskning och bidra till utvecklingen av evidens inom området logopedi.
Det här är inte ett arbete som gör sig själv. Någon måste ta på sig uppgiften att granska att materialet som kommer in håller måttet. Detta
kommer representanter från våra akademiska logopediska institutioner,
som alla bedriver egen forskning, att hjälpa oss med. Genom ett peerreview system kommer alla artiklar som är aktuella för publicering att
granskas innan de trycks i Logopednytt.
För att få allt det här att klaffa behövs en vetenskaplig redaktör som
ansvarar för att författaranvisningen följs och att granskningen blir
genomförd. Helt självklart måste den som tar på sig den här uppgiften
vara en person med egen forskningsanknytning. Det är därför med stor
glädje jag kan meddela att Anette Lohmander, professor i logopedi vid
institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid karolinska
institutet i Stockholm, på förfrågan från oss har åtagit sig uppgiften att
bli Logopednytts första vetenskapliga redaktör.
Nu ska det bli hemskt spännande att se hur det här nya inslaget
i Logopednytt kommer att utvecklas.

Ulrika Guldstrand
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Nytt från styrelsen

• N
 u har styrelsen återupptagit arbetet
efter ett välbehövligt sommaruppehåll.
• V
 årt arbete avslutades i somras med att
fyra personer från styrelsen deltog i
arrangemangen i Almedalsveckan i
Visby. Vi deltog som inbjudan gäster i
PROs seminarium ”En vård värd samverkan – vårt upprop till samverkan i
äldrevården”. Uppropet är ett gemensamt projekt mellan PRO, SPF och föreningar som representerar vårdgivare
i eller kring äldrevården. I Uppropet
presenteras åtta punkter som, om de
efterföljs, kommer att ge en bättre
samverkan mellan de parter som i dag
verkar inom äldrevården och därmed
också förbättra denna. Vi kommer
även fortsättningsvis att delta i detta
arbete och därmed arbeta för att upplysa landsting och kommuner om
behovet av logopeder och logopedisk
vård inom äldrevården.
	– Vi deltog i år även med två egna programpunkter. Det första arrangemanget

var ett seminarium, ”Tack så mycket –
behöver äldre säga mer?”, tillsammans
med Afasiförbundet. Eva Sandin gjorde
en förträfflig presentation av projektet
”Logopedi i öppna vårdformer” och
vilken skillnad insatserna som givits
inneburit för patienternas kommunika
tiva situation.
	– Dagen efter tog vi upp ämnet dysfagi
vid en kort presentation som vi kallade
”Svälj eller svält? om konsekvenserna
av sväljsvårigheter”.
	– En eftermiddag hade vi även en
trottoarinformation riktad till allmänheten kring logopeder och logopediska
insatser.
• Den 24/8 höll styrelsen möte via telefon.
• U
 nder september kommer SLOSSdagarna att äga rum i Stockholm den
17–19/9.
• B
 ok & bibliotek mässan hålls som
vanligt i Göteborg den 23–26/9.

S tyrelsen kommer att delta med aktiviteten ”låna en logoped” under lördagen
och söndagen.
• Den 28/9 är SLOF värdar för ett möte
mellan SACOs vårdförbund. Mötet
hålls i Stockholm.
• Styrelsen sammanträder nästa gång
den 24/9 i Göteborg.
Styrelsen genom Ulrika Guldstrand

Intyg för personer med dyslexi
Högskoleverket har nyligen fattat beslut om att
legitimerade logopeder inte längre ska behöva
ansöka om att få bli intygsgivare vid behov av
förlängd tid på högskoleprovet. Beslutet är
glädjande och det är framför allt två omständig
heter som har lett fram till beslutet.
• Logopedutbildningen har som enda grund
utbildning ett längre moment med teori och
praktik om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
• L egitimationen är ett skydd för tredje man/
patienten som gör att det går att anmäla
den som gör tveksamma eller felaktiga
bedömningar.
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För HSV är det en ganska tung administrativ apparat kring listan med
intygsgivare, så de är positiva till att fler yrkesgrupper eller grupper med viss
kursbakgrund tas in kollektivt. Än så länge har dock ingen annan grupp
motsvarat de krav som man måste ställa för att få säkra intyg.
Texten på HSV:s hemsida är nu kompletterad med nedanstående:
”Högskoleverket har rekommenderat provanordnarna att även följande dokument ska berättiga till förlängd provtid: Utlåtanden och intyg från samtliga
legitimerade logopeder (alltså även de som inte finns på Högskoleverkets lista)
som är baserade på en fullständig utredning av den totala språkliga kompetensen
och som utmynnar i diagnosen F81.0 Specifik lässvårighet.
Dessa utlåtanden och intyg bör uppfylla övriga krav på intyg och utlåtanden
enligt ovan.”
Bedömningen ska alltså baseras på en komplett språklig utredning.
För mer info se: https://www.studera.nu/studera/341.html
För HSV:s granskningsgrupp Birgitta Johnsen, Leg. logoped
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Dyslexilogopednätverket
träffades i ett sommarvackert och bröllopsyrt Stockholm 14–15 juni

Christina Hedman ...

... Ulrika Guldstrand ...

... och Åsa Johansson pratade.

Alla på träffen var eniga om ...

... att Logopederna AB ordnat det bra!

Årliga träffar i kombination med en Googlegrupp och en livaktig e-postlista
gör dyslexinätverket mycket värdefullt. Och effektivt. Frågor får snabba svar och
information sprids med ett par knapptryckningar till nästan 300 medlemmar.
Årets träff (kanske den åttonde i ordningen?)
anordnades av Logopederna AB på
Kungsholmen och samlade kring 70-talet
kollegor. Programmet dag 1 fokuserade
på dyslexi och flerspråkighet.
Flerspråkighet
Christina Hedman rapporterade från sitt
avhandlingsarbete om dyslexi hos spansksvensktalande ungdomar. Många intressanta infallsvinklar på bedömning i det
flerspråkiga perspektivet!
Temat följdes upp av Ylva Lindström
och Jenny Pahlberg från Logopederna,
som delade med sig av erfarenheter från
utredningar av flerspråkiga grundskoleelever och vuxna; tester, tolkning av
resultat, diagnoser och profiler.
Läget kring utredningar i Stockholm
diskuterades, bland annat hur samverkan
kan eller ska se ut med andra professioner
inom området som psykologer och specialpedagoger. Här finns stora lokala variationer utifrån sådant som geografi, tradition, policy, och det gäller, som alltid, att
ta vara på de goda exemplen.
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Ulrika Guldstrand från SLOF/DIK hälsade
på. SLOF är mycket intresserat av nätverk
som ett nyskapande, kostnadseffektivt
och levande arbetssätt och vill gärna
stödja verksamheten. Nätverket har varit
och är mycket beroende av mångas ideella
insatser för att underhålla listan, upp
datera gruppen och så vidare. SLOF kommer nu att ge förslag om stöd till verksamheten centralt, vilket kommer att
underlätta administrationen och samtidigt
höja nätverkets status.
Kommunikationsgaranti
Dag 2 inleddes av Åsa Johansson, som
presenterade tankar kring den ”Kommunikationsgaranti” som hon arbetat fram.
Kommunikationsgarantin avser att vara
ett informationsmaterial till skolans värld,
om och när logopedkontakt är önskvärd,
för alla diagnoser. Dokumentet har diskuterats över listan en längre tid och det
finns fortfarande många synpunkter och
idéer kring innehåll och utformning.
Mötet enades om att nätverket står
bakom dokumentet och utsåg en arbets-

grupp, ledd av Åsa för att i lite raskare takt
komma fram till en slutgiltig utformning.
Avslutande programpunkt var Konsensus kring diagnossättning. Logopederna
AB hade på ett föredömligt sätt förberett
programpunkten genom att ta fram fall,
som diskuterades i smågrupper, med
sammanfattning i storgrupp. Intressanta
och fördjupande diskussioner hölls, med
en hög grad av konsensus, men med fortsatt utrymme för olika tankegångar.
Mötet var informativt och inspirerande! Det var en fantastisk uppslutning,
högt i tak vad gäller diskussioner och ett
givande och tagande mellan nya och gamla
medlemmar. Vi ser fram emot träffen
2011, som preliminärt går av stapeln i juni
i Stockholm igen.
TEXT OCH BILD: Elisabeth Miske, Karlstad
logosmiske@gmail.com
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Recension
Böcker om dyslexi, läsning och skrivning
Under våren 2010 publicerades de båda böckerna Dyslexi – förbannelse eller möjlighet?
från BTJ Förlag. Den ena boken har underrubriken ”Levnadsberättelser”, medan den
andra bokens underrubrik är ”Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter”.

Dyslexi – Förbannelse
eller möjlighet?
Två böcker av Ulla Föhrer och
Eva Magnusson
Både bredd och djup
Författarna, Ulla Föhrer (leg. logoped, med.
dr. h. c.) och Eva Magnusson (leg. logoped,
fil.dr) har djupintervjuat 40 vuxna personer i olika åldrar och med varierande levnadsöden. Det gemensamma för de 40 är
att alla har erfarenhet av att leva med läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Av dessa
intervjuer återges 25 i boken Levnads
berättelser, medan texterna om de återstående 15 och samtliga intervjuer finns
inlästa på medföljande CD. Levnads
berättelserna är kronologiskt ordnade, så
att man kan följa personernas livsväg från
barndom och skolstart till nutid, vilket
kan innebära allt från höga akademiska
positioner till studier eller pensionärsliv.
Även boken Att lära sig leva med läs- och
skrivsvårigheter innehåller långa citat från
de intervjuade, men här med allas erfarenheter sorterade av författarna under
olika rubriker, som till exempel under
avsnittet om barndom och ungdom: Förväntningar inför skolstarten, Läxhjälp
och Strategier för att minnas och under
vuxenlivet: Läsa kurslitteratur på engelska och Kontakt med myndigheter.
Boken Levnadsberättelser innehåller
några verkligt viktiga sidor för den som
vill ha hjälp att hitta bland innehållet.
Dels finns en kort presentation av alla
personer som intervjuas i bokens inledning, dels finns en sida med rubriken
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Andra sätt att hitta till den person du vill
läsa om. För den som själv har läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi kan det vara värdefullt att hitta personer vars levnadsöden
man kan identifiera sig med. Eventuellt är
det lite svårt att hitta fram till dessa
utmärkta sammanställningar. De hade
också kunnat utökas med fler söknycklar,
till exempel beskrivningar av vilka som
hade erfarenhet av olika alternativa verktyg. En nackdel med en sådan beskrivning hade dock varit att den snabba tekniska utvecklingen har medfört olika förutsättningar under skolgången för personer
i olika åldrar.
Läses med eftertanke
Böckerna är omfattande och lämpar sig
inte för sträckläsning. Själv tog jag del av
ett levnadsöde per kväll under några
veckor, innan jag läste den andra boken
med författarnas sammanställning och
analys. Det går också att läsa böckerna i
omvänd ordning och börja med sammanställningen och därefter fördjupa sig
i utvalda levnadsöden. De levnadsöden
som skildras väcker många tankar, och hos
mig, som gjort ett stort antal utredningar,
också mycket av igenkännande.
Böckerna bör ha sin givna plats som
referenslitteratur inom lärar-, logoped- och
psykologutbildningarna. Även de som
ska utbildas till arbete med små barn bör
få ett livsperspektiv och förstå, hur det
som kan verka som små bekymmer i en
viss ålder kan bli till stora bekymmer i en
annan ålder. Det bör finnas goda möjligheter att koppla de olika levnadsbeskrivningarna till grupparbeten inom till
exempel lärarutbildningarna.
Jag ska klara av det!
Under rubriken Jag ska klara av det!
beskrivs hur oerhört hårt en del av de
intervjuade har arbetat under sina senare
skolår. De har varit envisa, och de har
bestämt sig för att inte ge upp i första
taget. ”Att läsa, analysera och plocka ut
den relevanta informationen från olika
källor och sammanställa den var ett sätt
att arbeta som passade denna noggranna
och samvetsgranna person.” Så beskriver
författarna den intervjuade Maj och

 ennes skolarbete i gymnasiet. Men citatet
h
kunde lika gärna användas om de båda
aktuella böckerna. Ulla Föhrer och Eva
Magnusson har med stor omsorg och
varsamhet förvaltat de förtroenden som
givits dem i intervjuerna. Resultatet är två
böcker med både bredd och djup. Läsaren får ett inifrånperspektiv på hur det är
att leva med svårigheterna. Detta perspektiv är viktigt för att såväl professionella som för att personer med dyslexi
själva ska kunna fördjupa sin kunskap.
Böckerna ger en förståelse för hur de som
inte läser och skriver på den nivå som
krävs i samhället ändå kan hitta olika sätt
att nå sina mål i livet.
TEXT: Astrid Frylmark, Härnösand
www.frylmark.net

Utredning av läsoch skrivsvårigheter
Fjärde upplagan
av Britta Ericson (red)
Utredning av läs- och skrivsvårigheter utkom
första gången 1996. Boken har många olika
författare och har inför den fjärde upp
lagan utökats med två kapitel: Hörselutredning vid läs- och skrivsvårigheter och
Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga.
I det förstnämnda kapitlet, som är skrivet
av professorn i teknisk audiologi Stig
Arlinger, beskrivs bland annat hörsel
organen, talsignalens akustiska egenskaper och olika undersökningsmetoder och
hörselskador. Kapitlet har en självklar
Logopednytt 6/10

plats i en bok av detta slag, där det redan i
den första upplagan ingick ett motsvarande kapitel om synen av ortoptist,
docent Agneta Rydberg.
Uppdateringen ojämn
I kapitlet Läs- och skrivsvårigheter hos
tvåspråkiga gör professorn i tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam en
genomgång av många olika faktorer av
betydelse för skolframgången hos elever
som växer upp med två eller flera språk.
Logoped Christina Hedmans avhandling,
som tidigare redovisats i Logopednytt
nummer 1, 2010, är en av de viktiga källor
han hänvisar till. Kapitlet belyser komplexiteten och variationen inom området,
där dyslexi bara utgör en av många tänkbara orsaker till svårigheter.
Jämfört med bokens första upplaga,
som jag tidigare läst, har många kapitel
uppdaterats. Några författare har tagit tillfället i akt och uppdaterat sina kapitel,
vissa har gjort det i alltför liten grad. I flera

kapitel är till exempel källhänvisningarna
mycket gamla. Det rör sig om 60-, 70- och
80-talsreferenser till forskare som ännu
är aktiva, och således kan ha ännu mer att
bidra med. Ett par författare hänvisar också
till WHO-dokumentet ICIDH från 1980
som sedan flera år tillbaka är ersatt av ICF.
I bokens första upplaga skrev den numera
avlidna specialpedagogen Margareta
Carlström ett kapitel om pedagogiska
åtgärder. Denna text har bearbetats av
kollegor till henne, men framställningen
hade sannolikt vunnit på att låta dessa
erfarna pedagoger ”stå på egna ben”.
Oklart om logopeder
Logopederna, då? Förutom Birgitta Johnsens
uppdaterade kapitel, som är minst lika läsvärt som tidigare, finns ett nytt förord av
Ulla Föhrer och i övrigt hänvisningar till
vår yrkesgrupp på otaliga ställen i boken.
Ibland på ett positivt sätt, men ibland
också mer diffust som till exempel ”Vidare
har förskolepersonal och logopeder lagt

märke till att barnen fått allt sämre språk,
uttalet av orden försämras” (sid 39). Här
finns ingen ytterligare källa som belägg
för detta påstående. På annat ställe (sid
356) står, om svensk Foniatrisk-Logopedisk diagnosklassifikation: ”Det hävdas
ibland att lathunden är ’godkänd av Socialstyrelsen’, men detta är inte korrekt”. Har
logopeder givits tillfälle att kommentera
eller bemöta detta påstående?
Boken hade vunnit på om den
genomarbetning som gjorts verkligen
gått på djupet hos samtliga författare. Det
hade inte heller skadat om antalet förord
skurits ner – att behålla alla tidigare förord kan inte vara nödvändigt när boken
försetts med ett nyskrivet sådant. Sammantaget fyller boken dock fortfarande
sin plats bland litteraturen inom ämnesområdet, inte minst genom de nya kapitel
som tillförts den fjärde upplagan.
TEXT: Astrid Frylmark, Härnösand
www.frylmark.net

– Behöver du hjälp att göra dig förstådd på telefon?
Teletal hjälper dig!
Tjänsten Teletal hjälper dig som har svårt att göra dig förstådd i
tal eller har bekymmer med att ta in information. Under ett
telefonsamtal kan Teletals tolk hjälpa dig att tyda det som sägs,
och förtydliga det du själv vill säga. Behöver du hjälp att hålla
den röda tråden under samtalets gång, får du stöd av Teletals tolk.
Du kan även få minnesanteckningar efter samtalet.
Du bestämmer själv vem du vill ringa med Teletal.
Du når tjänsten på telefonnumret 020-22 11 44.
Ingen föranmälan eller registrering behövs.
Tjänsten kostar inget att använda.
Den finansieras av kommunikationsmyndigheten PTS.
www.pts.se/funktionshinder
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Hur många barn har
Som logoped på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg ingår jag i ett
nutritionsteam. Nutritionsteamet består av gastroenterolog, sjuksköterska, barnsköterska,
dietist, logoped, kurator och psykolog. Teamet tar emot vårdbegäran gällande barn
i åldrarna 0–18 år med olika frågeställningar kring nutrition.

Under åren har nutritionssjuksköterskan Carin Jonasson och jag
haft en upplevelse av att antalet patienter med gastrostomier ökat.
För att undersöka hur det verkligen ser ut sökte vi och fick Foumedel för att göra en kartläggning gällande detta.
Kartläggningen genomfördes som en retrospektiv genomgång
av journaler på de sjukhus som genomfört gastrostomi-ingrepp
inom Västra Götalandsregionen under perioden 2004–2008.
Sjukhusen var Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Kärnsjukhuset i Skövde samt Norra Älvsborgs sjukhus. Anledningen till att vi valde just åren 2004–2008 var införandet av
datajournaler, vilket underlättade hanteringen av informationen
i journalerna.
Syfte
Det övergripande syftet med studien var en kartläggning av
samtliga barn som fått gastrostomi inom Västra Götalands regionen
(VGR) under perioden 1 januari 2004–31 december 2008.

De fyra största diagnosgrupperna som fått gastrostomi
är barn inom neurologi, onkologi, cardiologi samt barnkirurgi (barn med missbildningar).

Sammanfattning av resultat
Under åren 2004–2008 har totalt 311 patienter genomgått
gastrostomi-operationer inom VG-regionen. Antalet ingrepp
totalt var 495 varav 285 var ingrepp för PEG och 210 ingrepp
för byte till knapp.

50 % av barnen åt per os innan de fick en gastrostomi
och 45 % sondmatades helt (dessutom tillkom 5 %, där
inga säkra data om ätandet kunde hittas i journalerna).

Majoriteten barn som får gastrostomi är mellan 0–2 år (54 %).

Fördelningen mellan könen var 48 % pojkar och 52 % flickor.
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gastrostomi?

Av de 311 patienterna
avslutades 89 och 222 var
fortfarande beroende av sin
gastrostomi. 60 patienter
avslutades i och med att de
nu äter per os. 29 avled.

Reflektion
Vår upplevelse har varit att ingreppen gällande gastrostomi har ökat. Detta visade
sig vara en sanning med modifikation. Under perioden 2004–2008 har det inte varit
någon större ökning gällande antal ingrepp/år utan dessa håller sig kring cirka 55
ingrepp/år. Kartläggningen har gett oss en detaljerad beskrivning över hur det
faktiskt ser ut gällande antal patienter och ingrepp inom Västra Götalandsregionen
under tidsperioden 2004–2008.
Vi kan nu se vilka grupper som dominerar, fördelningen mellan könen, ålder för
ingrepp samt om och hur länge barnen sondmatades innan ingreppet gjordes samt
antal avslutade gastrostomier och orsaken till avslut. Detta är viktig information i
vårt vidare arbete inom de olika patientgrupperna och för att eventuellt modifiera
befintliga riktlinjer gällande omhändertagande av barn med gastrostomier.
Vi vet inte om det gjorts någon liknande kartläggning i övriga landet men tar
tacksamt emot information kring detta och uppmanar andra delar av landet att göra
liknande kartläggningar.
Om rapporten önskas i sin helhet går det bra att gå in och googla på:
”Kartläggning av barn med gastrostomier” så kommer artikeln upp.
TEXT och grafik: Logoped Marie Börjesson, Enheten för Barnlogopedi, DSBUS
Narkossjuksköterska Carin Jonasson, Barnmedicin, avd 334, BSBUS
marie.borjesson@vgregion.se, carin.joinasson@vgregion.se
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Ny Cochranereview om
afasibehandling!
Nu finns det en ny systematisk
översikt av studier av behandlingseffekt vid afasi efter stroke
i databasen Cochrane library.
Den föregående har legat där
sedan 1999 och har inte egent
ligen uppdaterats sedan dess.
En av medarbetarna som ligger
bakom den nya versionen,
Marian Brady vid Glasgow
Caledonian University, säger att
man nu har ambitionen att i
större utsträckning följa upp ny
forskning och oftare uppdatera
översikten.
Man har kunnat inkludera 30 randomiserade studier med sammanlagt 1.840 deltagare. Sammanfattningsvis säger författarna i den nya översikten att de funnit
evidens som tyder på att logopedbehandling kan ha positiv effekt vid afasi efter
stroke.
Däremot finns ännu inte tillräcklig
evidens för att kunna peka på att någon
specifik behandlingsmetod är bättre än
någon annan. I sin slutsats påpekar författarna att de observerat att intensiv terapi
var bättre än konventionell terapi, men
att fler deltagare hoppade av intensiv
terapi. De menar också att den forskning
som gjorts på området visar att träning
som ges av ”volunteers” (ej logopeder)
som får träning och handledning av logoped är lika effektiv som träning som helt
och hållet administreras av en logoped.
Den fullständiga översikten (170 sidor),
kan laddas ned som pdf från:
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/
clsysrev/articles/CD000425/pdf_fs.html.
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Om undernäring

Om kost när man blir äldre

•	Tillstånd av obalans mellan intag och förbrukning
av näringsämnen. En person som är 65 år eller
äldre anses vara i riskzonen för att utveckla
undernäring om det föreligger någon av de tre
riskfaktorerna:

• Smaksinnet kan försämras och salivutsöndringen
bli mindre.

– Ofrivillig viktförlust
– Lågt BMI (20–70 år: <20, +70 år: <22)
	– Svårighet att äta normalt (mängd, konsistens,
hantera kniv och gaffel m. m.)
•	Vanligaste formen av undernäring är en kombination av energi- och proteinbrist

• Allmän orkeslöshet kan påverka aptit och förmåga
att äta, tugga och svälja.
• Individuell anpassning av kostens sammansättning
och konsistens är sätt att hjälpa dessa brukare.
• Extra viktigt att få i sig mycket energi och protein.
Energin eftersom den naturliga ämnesomsättningen förändras och protein eftersom det hjälper
kroppens återuppbyggnad och läkning.
• Därför ska all mat till äldre med, eller i riskzonen
för, lågt BMI innehålla extra mycket energi och
protein.

Livsmedelsverkets
tre grundkoster

Lagar och förordningar
om vård av äldre

•	Riktlinjer för utformning av kosten som ett verktyg
i behandling av sjuka. Uppdelade efter energitäthet.

Socialtjänstlagen (SOL): Reglerar kommunernas
äldreomsorg och annan socialtjänst.

– SNR-kost (Svenska Näringsrekommendationer):
Friska sjuka – diabetiker, patienter med blodfettsrubbningar eller andra varianter av det metabola
syndromet.

•	§14: Lex Sarah: Den som uppmärksammar eller
får kännedom om ett allvarligt missförhållande i
omsorgen om någon enskild genast ska anmäla
detta till socialnämnden.

– A-kost: Allmän kost för sjuka.

	Hälso- och sjukvårdslagen (HSL): Reglerar
hälso- och sjukvården och beskriver kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården.

– E-kost: Energi- och proteinrik kost som är avsedd
för dem som bedöms vara undernärda eller i
riskzonen för att utveckla undernäring och som
har svårt att kunna äta tillräckligt av A-kosten.

	Ädelreformen 1992: Landstingens sjukhem flyttades till kommunerna och blev särskilda boenden.
•	Krav på ett systematiskt kvalitetsarbete och att all
verksamhet systematiskt och fortlöpande ska
utvecklas och säkras.
•	Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:5):
Brister i omsorgen kan utgöras av brister i
mathållningen.

Referenser och mer läsning:
Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se
Nationella Kvalitetsindikatorer – Vården och omsorgen av äldre http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-111
Sveriges Kommuner och Landsting: http://www.skl.se
Kostnad per patient: http://www.skl.se/web/KPP.aspx
Kostnad per brukare: http://www.skl.se/web/KPB_-_Kostnad_Per_Brukare.aspx
Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/
Vårdalinstitutet: www.vardalinstitutet.net
Nutritional status in elderly receiving municipal services and care: http://www.drf.nu/drf/utbildning/avhandling/anja.html
Mat för äldre – viktigt för alla: http://www.nestor-foucenter.se/publicerat/beskrivning_rapporter.htm
Food and Nutrition research – Albert Westergren: http://www.foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1950
Nutrition Day: http://www.nutritionday.org/
Logopednytt 6/10
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Funktion, aktivitet och delaktighet
vid neurogena kommunikationsstörningar
I Storbritannien pågår för närvarande mycket forskning om hur neurogent
betingade kommunikationsstörningar påverkar förmågan att utföra olika
aktiviteter och möjligheten att vara delaktig i ett socialt liv. Vid University
College of London (UCL) har man tagit initiativ till att skapa ett nätverk
av forskare som är verksamma inom området – Social Perspectives in
Aquired Communication Disorders (SPACD).
I juni 2010 var vi inbjudna tillsammans
med främst forskare från Storbritannien,
men också Australien, att delta i det första
SPACD-mötet. Sedan årsskiftet pågår vid
Göteborgs Universitet ett projekt, ”Communiative Interaction and Intervention
in Neurogenic Speech and Language Disorders”, finansierat av Vetenskapsrådet, där
vi undersöker samtalsinteraktion mellan
personer med förvärvade neurogena
kommunikationsstörningar och deras när
stående. Syftet med Göteborgsprojektet
är att ta reda på vilka kommunikationsstrategier närstående till personer med
olika typer av kommunikationsstörningar efter till exempel stroke, Parkinsons
sjukdom och Huntingtons sjukdom
använder. I projektet kommer vi också att
undersöka hur utvecklingen av strategier
kan stimuleras av ett behandlingsprogram som riktas till samtalspartnern. Om
man utgår ifrån ICF-modellen kan den
här typen av behandling sägas vara inriktad mot aktivitet, delaktighet och omgivning snarare än funktion hos en person
med kommunikationssvårigheter. Den här
typen av insatser ligger i linje med resultat från forskning kring sociala aspekter
av kommunikationssvårigheter.
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Simmons-Mackie (2000) beskriver den så
kallade ”sociala modellen” som ett viktigt
komplement till den ”medicinska modellen” där skillnaderna enligt SimmonsMackie är att en social modell fokuserar
på hälsa istället för sjukdom och syftar till
att främja individens delaktighet i var
dagen. Kommunikationssvårigheterna ses
som ett kroniskt tillstånd och logopedens
arbete är inte att bota, utan att tillsammans med individen och dennes familj se
till vad de vill kunna göra och hur man
kan stötta dem med det. I en medicinsk
modell fokuserar man istället på kommunikationssvårigheterna som ett tillstånd
som man bedömer, diagnostiserar och
behandlar för att symtomen förhoppningsvis ska gå tillbaka.
Arena för informationsutbyte
SPACD är tänkt att fungera som en arena
där forskare och kliniker kan utbyta tankar och information inom området. Inom
nätverket är man överens om att vårt
forskningsområde är så litet att det skulle
må gott av mer samarbete. En möjlighet
är till exempel att utveckla gemensamma
metoder som gör det möjligt att jämföra
resultat från olika studier. Under det första

University College of London

SPACD-mötet varvades presentationer
av pågående forskning med diskussioner
i mindre grupper där frågor som vad som
egentligen avses med begreppet sociala
aspekter; om förhållandet mellan forskning och klinik och om relevansen av att
utgå från olika diagnoskategorier togs
upp. Även forskningsmetoder och aktuella forskningsfrågor diskuterades.
Catherine Mackenzie från University
of Strathclyde i Glasgow var en av dem
som presenterade sin forskning där hon
med hjälp av djupintervjuer och kvalitativ innehållsanalys kunde beskriva hur
personer med kommunikationsstörningar
själva upplever sin situation och vad de
tycker underlättar deras kommunikation.
Nu kommer också mer forskning om hur
dysartri påverkar upplevelse av delaktighet.
Margret Walsh, Trinity College Dublin,
och Nick Miller, Newcastle University,
beskrev sin forskning kring psykosocial
påverkan och hur livskvalitet och självbild
förändras hos personer med Parkinsons
sjukdom.
Skillnad i livskvalitet
Katarina Hilari, City University London,
har i sina studier arbetat med livskvalitet
Logopednytt 6/10

skalan SAQOL-39, och personer med afasi
och hennes resultat visar att det finns en
skillnad i upplevelse av livskvalitet hos
personer som har afasi och personer som
inte drabbats av afasi efter stroke. Tidigare
jämförelser av livskvalitet efter stroke har
inte visat på någon skillnad mellan personer som drabbats av afasi eller inte. I
många studier av livskvalitet har dessutom personer med afasi utelämnats. Hilari
presenterade också resultat som tyder på
att graden av påverkan av afasi på livskänslan varierar över tid efter en stroke.
Simon Horton, University of East Anglia,
pratade om betydelsen av lärande, hur vi
lär ut och hur vi lägger upp behandlingssituationen. Forskning med samtalsanalys
presenterades också. Till exempel visade
Steven Bloch, UCL, hur användning av
AKK påverkar samtalsinteraktionen och
ställer krav på anpassning hos den friska
samtalspartnern både vad gäller egna
bidrag och tolkning av bidragen från personen med kommunikationsstörning.
Wendy Best, UCL, och hennes kolle
gor har undersökt hur behandling inriktad på anomi förändrar förmågan att
samtala. Det är ju tyvärr så att forskning
sällan har kunnat visa att förbättrade
Logopednytt 6/10

resultat i en träningssituation inriktad på
funktionsnivå, överförs till bättre förmåga
i samtal eller ökad delaktighet. Wendy
Best och hennes kollegor har dock i sin
forskning faktiskt sett hur så kallad ”Phonological and ortographical cueing therapy”
med individuellt anpassade träningsord
kan resultera i förbättrad benämningsförmåga i samtalssituationer, i alla fall hos
en del individer. Metoden beskrivs i
Hickin et al (2002) och Best et al (2008).
Mötet avslutades med en posterutställning där 7 doktorander presenterade sina
projekt, bland annat det projekt som nu
är aktuellt i Göteborg.
Exempel på ny forskning som just nu
pågår i Storbritannien är studier om samtalsinteraktion vid Parkinsons sjukdom;
om samband mellan kommunikationsstörningar och upplevelse av livskvalitet;
om strategier och kompensation vid afasi
vid två-språkighet; och hur afasi påverkar
vänskap. Det är uppenbart att vi kommer
att få ta del av nya mycket spännande rön
inom området de närmaste åren!
ICF i akutskedet
Mötet väckte många tankar kring vilken
typ av neurologopediskt arbete som

bedrivs i Sverige. Vi blev överraskade när
vi upptäckte att man i Storbritannien ser
det som självklart att kombinera arbete
inom alla delar av ICF-modellen även i
akutskedet, även om vårdtiden där också
blivit alltmer knapp. Dr Suzanne Beeke
och Professor Jane Maxim på UCL menar
att man har kommit fram till att de korta
vårdtiderna egentligen talar för att lägga
mer fokus på aktivitetsnivå och delaktighet till exempel genom att arbeta med
patientens funktionella kommunikation
och informera anhöriga. Detta eftersom
mycket av den forskning som gjorts om
behandlingseffekt vid afasi visat att
behandling på funktionsnivå i allmänhet
kräver mycket mer intensiva behandlingsperioder än vad de flesta logopedmottagningar kan erbjuda. I Storbritannien har man också nationella riktlinjer
utgivna av Royal College of Speech &
Language Therapists (2005), som fungerar som både vägledning och stöd för
inriktningen på det kliniskt arbete med
olika logopediska diagnoser.

fortsätter på sidan 15
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Recension

Barnhälsovård
– att främja
barns hälsa
av Margaretha Magnusson,
Margareta Blennow,
Elisabeth Hagelin
och Claes Sundelin

I slutet av 2009 gavs den femte upp
lagan av Barnhälsovård – att främja
barns hälsa ut på Liber förlag. Boken
kom i sitt ursprungliga skick redan
1987 och har sedan dess genomgått
omfattande revidering och utökats
med många fler och ”tyngre” delar.
Den femte utgåvan har bland annat
fått nya kapitel om föräldrastöd och
samtalsmetodik, men framförallt har
delen som handlar om barns språk
utveckling fördjupats. Monica
Westerlund, logoped, docent och
med dr från Uppsala har den här
gången helt skrivit om sitt avsnitt
Språk och tal- stimulans och tidig
identifiering av avvikelser.

Barnhälsovård – att främja barns hälsa
har, sedan den utgavs första gången,
använts som kurslitteratur och handbok
för bland annat sjuksköterskeutbildningen och finns i var mans hand bland dem
som arbetar på BVC runt om i landet.
Någon motsvarande bok som avhandlar
barnhälsovård på liknande sätt finns inte.
Bokens grundläggande syfte är dels att ge
breda och basala kunskaper kring barnhälsovård, dels att ge vägledande stöttning i det arbete som man gör varje dag
på våra barnavårdscentraler i Sverige.
Utöver intressanta delar kring historik, arbetssätt och organisation, består
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Barnhälsovårdsboken framförallt av kapitel gällande barns utveckling, vaccinationer, bedömning av barns hälsa, barn med
behov av särskilt stöd och föräldrastöd.
I kapitlet om barns utveckling, finns, förutom språk och tal, delar om psykomotorisk utveckling, tillväxt, uppfödning och
lek.
Språk och tal
Nu till avsnittet Språk och tal – stimulans
och tidig identifiering av avvikelser. I den
första delen hittar vi en uttömmande
beskrivning av begreppet språk och skillnaden mellan språk och tal – denna stän-

diga källa till förvirring bland icke-logopeder. Författaren har gett mer utrymme
denna gång till språkförståelse och språkanvändning och poängterar vid upprepade
tillfällen vikten av en god förmåga till
samspel och kommunikation hos det lilla
barnet. Vidare ges en tydlig och detaljerad schematisk bild över det expressiva
språkets utveckling. Jag saknar dock den
trevliga bilden på språkbygget i form av
ett hus, som funnits med i tidigare upp
lagor.
Författaren tar den här gången upp
olika barnspråksteorier i en lagom dos.
Därefter följer en omfattande djupdykLogopednytt 6/10
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ning i barnets språkutveckling från det
lilla spädbarnet upp till 6–7 års ålder.
Milstolpar och varningstecken
Typiska milstolpar och varningstecken
blandade med fina och konkreta tips och
råd till BVC-sjuksköterskan stämmer väl
med bokens syfte att ge grundläggande
kunskaper samt att vara en vägledning i
det dagliga arbetet på BVC. Nyckelåldrarna
för screeningprogrammen tas upp och
man beskriver kort hur de olika undersökningarna ser ut, hur andra varningstecken kan se ut och vad man bör tänka
på om man saknar bedömningsinstrument. I detta förnyade avsnitt har författaren avsevärt utökat delen om flerspråkiga barn, vilket är mycket positivt då
denna grupp har ökat under de senaste
åren och då man på BVC ofta upplever
svårigheter att bedöma dessa barn. Man
får även utförligare men grundläggande
kunskaper och råd kring hur man kan
tänka kring bedömning.
En kortare ny del om omtagningar
och stamning finns med mot slutet av
kapitlet. En annan glad nyhet är att man
nu helt använt sig av ett annat och mer
detaljerat registersystem, som gör att man
kan söka på till exempel flerspråkighet
eller stamning och hänvisas till korrekt
sida och inte bara till hela kapitlet.
Överlag bjuder detta förnyade avsnitt
på en helt annan fördjupning i språk och
tal, hälsoövervakning och hur man på
BVC kan råda och stötta föräldrar. Det är
mer strukturerat och lättläst än tidigare
upplagor och jag kan med varmaste hand
rekommendera alla att ta del av Monica
Westerlunds fina avsnitt. Dessutom
rekommenderar jag särskilt alla barn
logopeder att införskaffa boken och fördjupa sig lite mer i vad man gör inom
barnhälsovården som gör mycket annat
än screenar barn för tal- och språkav
vikelser. Det är ett som är sant!
TEXT: AnnaKarin Larsson, leg logoped
Centrala barnhälsovården, Primärvården
Södra Bohuslän
annakarin.larsson@vgregion.se
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Hur ser det då ut i Sverige? Det är helt
klart att det förekommer en hel del neurologopediskt arbete också i Sverige som är
inriktat på att underlätta den vardagliga
kommunikationen och förbättra förutsättningarna för ökad delaktighet. Detta
sker både inom slutenvården och i verksamheter som till exempel Afasifyren i
Kristianstad eller LÖV-projektet i Uppsala
som man kunde läsa om i Logopednytt nr
5 i år. Med jämna mellanrum kommer ju
också rapporter i Logopednytt om hur
man arbetar med till exempel kommunikationsstöd och på andra sätt försöker
påverka vardagen för personer med kommunikationsstörningar. Men ändå tycks
en mycket stor del av allt kliniskt arbete
som görs vara inriktat mot bedömning
och behandling på funktionsnivå, trots
att få logopedmottagningar kan erbjuda
så mycket behandlingstid som krävs för
att man ska uppnå en varaktig effekt av
träning. Detta styrks även av fynd i Monika
Johanssons och medarbetares studie
(2010) där logopeder i Sverige har tillfrågats hur de lägger upp sin behandling.
Resultaten visar att trots att logopederna
anser det viktigt att ta med familj och
social delaktighet i behandlingen görs det
inte i någon större utsträckning. Johansson
et al konstaterar också att fördelningen i
inriktning på funktion, aktivitet och delaktighet i det kliniska arbetet tycks skilja
sig åt mellan olika typer av verksamheter
och mellan olika delar av Sverige.
Hur ska vi göra?
På många ställen i Sverige har sedan länge
majoriteten av neurologopeder arbetat
inom sjukhusen. Det har ofta inneburit
att till exempel de flesta strokepatienterna
bara har haft tillgång till logoped under
den första tiden efter insjuknandet.
Många logopeder upplever att de inte
hinner med mer än att göra en inledande
bedömning av språk och tal och möjligen
påbörja någon behandling. Man menar
att bedömning av hur kommunikationen
fungerar i vardagen inte hinns med eller
är meningsfull i detta skede. Vi har inte
heller något välfungerande och validerat
svenskt bedömningsinstrument för utvär
dering av funktionell kommunikation
och det kan vara svårt att hinna med att
utveckla kontakter med patientens närstående. Analyser av samtalsinteraktion
är ett bra sätt att fånga upp hur kommunikationen faktiskt fungerar, men få kliniker känner att de kan prioritera det. Vårdtiderna är korta och resurserna är få.
På senare tid har det inom Västra
Götalandsregionen tillkommit en handfull öppenvårdstjänster och i Stockholmsområdet finns det flera logopeder som
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arbetar utanför sjukhusen. Innebär det
att man arbetar mer med patientens
funktionella kommunikation och möjlighet till delaktighet? Hur ser det ut i andra
delar av landet? Neurologopeder har en
unik kunskap om hur språk och kommunikation påverkas vid hjärnskador. Hur
kan vi bäst använda den kunskapen när
det så sällan finns resurser att både göra
grundliga utredningar och ge tillräckligt
med evidensbaserad behandling? Och
vilket värde har vår kunskap om det inte
finns möjlighet att omsätta den i en praktik som har betydelse för patienten?
Nästa steg inom nätverket SPACD är
att söka finansiering för att göra en seminarieserie i Storbritannien för att skapa
en arena där forskare och kliniker kan
utbyta tankar och information. I Sverige
har vi ett diskussionsforum genom e-postlistan för nätverket för neurologopeder.
Kanske finns det dock ett behov av att ha
ett mer strukturerat samarbete och utbyte
av erfarenheter och tankar på nationell
nivå också i Sverige? Hur ser neurologopedens roll ut i Sverige idag och hur kan
neurologopeder bedriva en verksamhet där
vår unika kompetens kommer till sin rätt
på ett sätt som bäst gagnar patienterna?
Kan detta månne vara ett temaämne för
den Nationella konferensen i logopedi eller
finns det andra arenor?
TEXT OCH BILD: Ellen Backman,
projektassistent och
Charlotta Saldert, forskare,
Göteborgs Universitet
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Om fællestræk og variation
Den 23 april försvarade Rikke Vang Christensen sin fil. dr.-avhandling på
Köpenhamns Universitet om danska barn med språkstörning och deras böjning
av verb i preteritum. Här följer sammanfattningen från avhandlingen.
Rikke Vang Christensen, Ph. d. i børnelogopædi og videnskabelig assistent ved
Institut for Nordiske Studier & Sprogviden
skab, Københavns Universitet.
Nogle børn har overraskende svært
ved at tilegne sig sproget. Selvom testning
af deres nonverbale kognitive færdigheder
ikke tyder på vanskeligheder, og selvom
de ikke har andre tydelige funktionsnedsættelser (fx hørenedsættelse, epilepsi eller
kontaktforstyrrelser), er de påfaldende
længe om at tilegne sig deres modersmål.
I forskningssammenhæng taler vi her om
børn med SLI.
Det er veldokumenteret, at SLI i
mange tilfælde har langvarige konsekvenser for børnenes udvikling. Det gælder
selvfølgelig for deres sprog og kommunikation, men også for udbyttet af skolegangen
og deres senere erhvervsmuligheder. Den
sociale og personlige udvikling vil også
ofte blive påvirket. Der er således god
grund til at søge indsigt i forstyrrelsernes
kendetegn og årsager.
Hovedformålet med mit ph. d.-projekt
var at undersøge anvendelsen af verbers
præteritumbøjning hos danske børn med
SLI, da bøjningen tilsyneladende
•	er en udfordring for dansktalende børn
med upåfaldende sprogtilegnelse
•	volder problemer for børn med SLI, der
tilegner sig eksempelvis engelsk eller
svensk som modersmål.
Spørgsmålet var altså, om verbers præteritumbøjning kan identificeres som et særlig sårbart område i dansk SLI.
Jeg ønskede også at se, om anven
delsen af præteritumbøjning varierer med
konteksten. De forskellige kontekster var
historiefortælling, sætningsfuldendelse og
-gentagelse samt grammatikalitetsbedømmelse (er han fejte i går sagt på den rigtige
måde eller en forkert måde?).
Forskningsprojektet skulle bidrage til
vores overordnede forståelse af SLI, men
det har altså ikke været formålet at udarbejde udredningsmaterialer eller interventionsprocedurer, som kunne have
umiddelbar anvendelighed for praksis
delen af børnelogopædien. Dog har det
været vigtigt for mig at give en grundig,
dansk sammenfatning af den aktuelle
viden om SLI, så forskningsfeltet kan gøres
mere tilgængeligt for talepædagoger og
børnelogopæder, der har hænderne fulde
i og med praksis. Derfor håber jeg, at litte-
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raturgennemgangen i min afhandling kan
give stof til eftertanke og måske også lyst
og overskud til at søge indsigt i primær
litteraturen.
En undersøgelse af danske børn med SLI
I den tværsnitsundersøgelse, som udgør
afhandlingens empiriske grundlag, blev tre
deltagergrupper inkluderet:
•	11 børn med SLI (og grammatiske van
skeligheder) i alderen 5;2 (år; måneder)
til 7;11
•	11 kontrolbørn med upåfaldende sprog
i alderen 5;2 til 7;9 matchet til deltagerne med SLI på alder og køn
•	11 kontrolbørn med upåfaldende sprog
i alderen 3;6 til 5;7 matchet til deltagerne
med SLI på køn og score i en produktiv
ordforrådstest (Viborg materialet).
Med inklusionen af kontrolgruppen af
yngre børn ville jeg undersøge, om færdighederne i præteritumbøjning er dårligere
hos børnene med SLI end forventet ud
fra deres ikke-alderssvarende, produktive
ordforråd.
Undersøgelsens resultater viser, at
deltagerne med SLI i forhold til begge
kontrolgrupper havde tydelige vanskeligheder med verbers præteritumbøjning i
alle inkluderede opgaver og kontekster.
Eksempelvis producerede de markant
færre præteritumformer af både ’ægte’
verber (fx cyklede, spiste og vandt) og nye
ord (nonsensverber) i sætningsfuldendelsesopgaver (Drengen kan fampe. Han
er god til at fampe. Han famper hver dag,
så hvad gjorde han i går? Han ... (fampede
forventes)).
Det mest markante resultat er dog i
gentagelsesopgaven med relativt lange
sætninger indeholdende bl.  a. verber i
præteritum (fx på legepladsen vippede vi
rigtig tit). Samtlige børn med SLI havde
færre korrekte præteritumverber i denne
opgave end alle kontrolbørn, der var op
til 4 år yngre end dem selv – og det på
trods af, at deltagerne hørte verberne i
deres korrekte form og ’blot’ skulle gentage dem.
Endnu et bemærkelsesværdigt resultat er, at især SLI-gruppen varierede i
anvendelsen af præteritumverber på tværs
af kontekst (flest forekomster i historierne).
Bøjningen af det samme verbum ved for
skellige lejligheder var også mindst konsekvent blandt deltagerne med SLI.

Fællestrækket for alle 11 børn med sprogforstyrrelser er de betydelige vanskelig
heder ved opgaverne med præteritumverber, men deltagerne med sprogforstyrrelser varierede med hensyn til (a) vanskelighedernes omfang; og (b) deres fejlmønstre.
De foretrukne erstatningsformer var
gennemgående infinitiv og præsensformer
(cykle eller cykler for cyklede), men nogle
børn med SLI anvendte også andre bøjninger og selvkonstruerede former (fx cyk
ledet).
De markante, men ikke ensartede,
tegn på vanskeligheder er i bedst overensstemmelse med bearbejdningsbaserede
SLI-teorier, hvor sprogforstyrrelserne anses
for at være et resultat af kognitive bearbejdningsvanskeligheder hos barnet med
SLI på den ene side og på den anden side
sproglige forhold, der vanskeliggør tilegnelse og stabil anvendelse af nogle sprogelementer. Vanskelighederne med dansk
præteritum kan muligvis skyldes indlær
ingsmæssige udfordringer fra fx uigennemskuelighed af bøjningsparadigmet (de
forskellige bøjningsformer, der alle signalerer ’præteritum’) og manglende hyppighed (i forhold til præsens og infinitiver).
Indsigter og fremtidig forskning
Min afhandling og resultaterne af under
søgelsen understreger, at SLI-børns sprog
forstyrrelser kun bør anses for at være
specifikke i den forstand, at kriterier som
fravær af markant hørenedsættelse eller
syndromer (fx autisme eller ADHD) er
opfyldt. SLI-litteraturen er rig på indikationer af, at børn med SLI har subtile
vanskeligheder i form af fx langsom bearbejdningshastighed og/eller begrænset
arbejdshukommelse. Selvom vi mangler
langtidsundersøgelser, som klart kan doku
mentere sammenhænge mellem bearbejdningsvanskeligheder, som formodentlig er
medfødte, og sprogvanskelighederne hos
børn med SLI, er det i tiltagende grad
vanskeligt at tro, at SLI skulle være en forstyrrelse, som alene er sproglig.
Vores viden om bearbejdningsvanskeligheder hos børn med SLI bør fx føre
til logopædisk bevidsthed om, at hvis man
ønsker at give barnet nye indsigter på ét
sprogligt område, må man nedtone
udfordringerne på andre områder. Det
betyder, at hvis man som børnelogopæd
eksempelvis ønsker at bedre barnets
Logopednytt 6/10

Foto: Agnethe Nordin

Liten ordlista:
ensartede - likartade
erhverv - arbete, sysselsättning
foretrukne - föredragna
fravær - frånvaro
fællestræk - gemensamma drag
især - särskilt
lejligheder - tillfällen
opgaver - uppgifter
sætningsgentagelse - meningsrepetition
tillsyneladende - förefaller, skenbart
udfordring - utmaning

Rikke Vang Christensen

grammatiske viden eller produktion, bør
man i begyndelsen anvende et velkendt
ordforråd med simpel lydstruktur (fx pige
frem for dreng eller storesøster og hoppe
frem for scate) i den grammatiske intervention, så barnet får mulighed for at
udnytte sine begrænsede ressourcer bedst
muligt.
Undersøgelsens resultater giver anledning til at mistænke, at præteritumbøjning er en særligt vanskelig størrelse for
danske børn med SLI. Det er dog nødvendigt at foretage mere omfattende undersøgelser for at kortlægge, om verbers
præteritumbøjning i sætningsfuldendelLogopednytt 6/10

sesopgaver kan fungere som en ’klinisk
markør’ på dansk og således klart udskille
børn med sprogforstyrrelser fra børn
med upåfaldende sprogformåen. Det er
væsentligt for eksempelvis udviklingen af
velfunderede test af grammatisk produktionsformåen.
Bearbejdningsopgaver med nonsensords- og sætningsgentagelse, der også var
inkluderet i projektet, virker lovende som
’kliniske markører’ på dansk såvel som på
en række andre sprog. Det er mit ønske i
et kommende forskningsprojekt at udvikle
et gentagelsesmateriale med netop nonsensord og sætninger (med inddragelse af

præteritumverber og andre udfordrende
elementer, fx inversion af subjekt og verbal
(så vippede vi ...)), der også kan finde anvendelse i den børnelogopædiske praksis.
Afhandlingen ”Om fællestræk og variation. En
undersøgelse af verbers præteritumbøjning hos
danske børn med sprogforstyrrelser” kan rek
vireres som pdf-fil ved at sende en mail til
rikkec@hum.ku.dk
Den foreliggende artikel er en let modi
ficeret version af et indlæg, som blev bragt i
Logos 59, maj 2010. Logos er medlemsbladet
for Foreningen af Universitetsuddannede
Audiologopæder (FUA).
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Hur roliga är ord egentligen?

Arbetsterapeut Maria
Tengel Jöborn, DART,
med kommunikationsvästen, ett sätt att ha
med sig grafisk AKK

Den 2–3 juni hölls för 9:de året i rad Kommunikationskarnevalen i Göteborg som arrangeras av DART
Kommunikations- och dataresurscenter i samarbete med Dalheimers hus, Eldorado, Frölunda Data AB,
ISAAC – Sverige och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Intresset var mycket stort och många fick
stanna hemma på grund av platsbrist. Temat för årets konferens ”Bilder och symboler – så in i Norden!”
gav utrymme för många relevanta och intressanta föreläsningar.
Huvudföreläsare Kathryn Drager (logoped och biträdande professor på institutionen Communication Sciences and
Disorders vid Pennsylvania State University i Pennsylvania, USA) fick glädjande
nog stort utrymme och pratade om hur
man kan introducera grafisk AKK för
barn på mycket tidig nivå. Hon presenterade forskning som visar att barn under
4–5 år spontant kategoriserar bilder kontextuellt, till exempel pappa + korv, bok +
natt, medan barn över 4–5 års ålder börjar kategorisera bilder i semantiska kategorier. Kathryn Drager föreslår därmed
att grafisk AKK på tidig nivå presenteras
som visuella scener och vävs in tidigt i
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lek. Visuella scener som används till barn
under 2 år ska vara familjära, innehålla
kända personer och det ska hända något
intressant i dem. Om bilden är tillräckligt
intressant sträcker sig barnet mot den
och rör vid något i bilden som genast ska
tolkas av samtalspartnern och ge en spännande effekt, till exempel en titt-ut-lek,
en sång, en rolig rörelse etc. Finns bilden
dessutom i en dator, vilket gällde för alla
exempel som Kathryn Drager visade, kan
både tal, sång eller något roligt ljud förstärka.
Inspiration finnes
Efterhand som barnet blev äldre kunde

de olika visuella scenerna kompletteras
med konventionella symboler för att utöka
möjligheten till kommunikation kring
den aktuella situationen. Låt dig inspireras på webbsidan aackids.psu.edu där det
finns många fina videoinspelningar att
titta på!
I aktuell forskning har Kathryn Drager
tillsammans med Janice Light även tittat
på hur typiskt utvecklade barn i åldern
3–6 år tolkar abstrakta symboler. 10 ord
som är vanliga i tidigt ordförråd, till
exempel ”mer”, ”kom” och ”stor” valdes ut
ur PCS-bildbasen (Picture Communication Symbols). Barnen fick dels i uppgift
att själva illustrera orden med uppmaLogopednytt 6/10

ningen ”Kan du rita det här ordet?” samt
att försöka identifiera de PCS-bilder som
presenterades för dem. Resultatet visade
att många konventionella symboler är för
avskalade och symboliska för att små
barn lätt ska kunna tolka dem. 10 nya
symboler utformades som var bättre
anpassade för barns synsätt. Kathryn
Drager poängterade att abstrakta symboler självklart går att lära sig, men att det
kan vara bra att förenkla inlärning så
långt det är möjligt för de barn som ska
använda AKK och ändå har så mycket de
behöver lära sig utöver det vanliga.
Symbolen är vägen
Som god kontrast till Kathryn Drager
föreläste Boel Heister Trygg, logoped på
SÖK (Södra Regionens kommunikationscenter) i Malmö, om blisspråket. ”Hur
roliga är ord egentligen?” sa Boel och
påminde oss om att det är effekten av
kommunikationen som är vinsten, inte
själva symbolen. För mycket tid har lagts
på att tänka ut exakt hur symboler ska
placeras, organiseras, väljas ut och nås.
Det viktiga är hur personerna i barnets
omgivning hanterar kommunikationssättet. Om de har en avslappnad inställning
till symbolsystemet, själva kommunicerar via det samt tolkar och övertolkar de
intentioner som barnet visar med blisskartan kommer barnet att få en naturlig
förstaspråksinlärning av bliss. Det är viktigt att man har motiverande ord som ger
effekt. Ordet ”chokladkaka” är ofta
meningslöst, men orden som handlar om
chokladkakan – kladdig – god – min – du
får smaka – är de som är viktiga för att
känna sig delaktig och samtidigt utvecklas språkligt och kommunikativt, menade
Boel Heister Trygg.
Mats Lundälv (datapedagog på DART
och vice president i BCI) och Ingrid
Mattsson Müller (logoped på DART och
medlem av BCI:s internationella styrelse)
fick oss att förstå hur tidskrävande det kan
vara att skapa nya blissymboler. Symbolerna ska godkännas av en särskild kommitté innan de kan lämnas ut till användning. Information om BCI:s verksamhet
kan man få på www.blissymbolics.org.
BCI har från och med i år sitt säte i
Sverige istället för som tidigare Kanada
då det finns flera aktiva blissanvändare i
Norden.
Janna Ferreira (logoped och fil. dr.
vid Linköpings universitet) utvecklade
sina tankar om läs- och skrivinlärning för
AKK-användare utifrån sin avhandling.
Logopednytt 6/10

”Vill man ha instruktionen på kommunikationsvästen så ta en titt på DARTS hemsida under
Tips & Material inom kort! www.dart-gbg.org”
En lysande föreläsning! Anna Carlstrand,
Maria Olsson (logopeder på DART) och
Britt Claesson (AKK-pedagog på DART),
berättade om sitt andra år i projektet
PRAGMA. De går nu in i sista året då de
kommer att producera material som vi
andra kommer att kunna tillämpa i vardagen vilket vi ser fram emot. Gunilla
Thunberg (fil. dr och logoped på DART)
tillsammans med flera andra berättade
om projektet KOMPIS där personal på
några särskolor i Göteborg kommer att få
pekkartor som de själva ska använda och
pekprata med i sin kommunikation med
eleverna med kommunikationssvårigheter.
Vokabulärval
Susan Balandin (logoped och professor
från Australien, numera yrkesverksam
vid Molde Universitet i Norge), hade bjudits in att föreläsa i samband med att hon
skulle vara opponent på logoped Bitte
Rydemans disputation. Hon påpekade

vikten av att både ha en kärnvokabulär
och tillgång till en stor generell vokabulär. Susan Balandin betonade behovet av
att kunna berätta upplevelser, tankar och
känslor samt att ordförråd för AKKanvändare nästan alltid är otillräckligt.
Ordförrådet måste regelbundet ses över
och revideras. Kanske inte så mycket nytt
för oss på DAHJM, som dagligen jobbar
med både utprovning och uppföljning av
kommunikationshjälpmedel, men något
som vi helt instämmer i.
Kommunikationskarnevalen gav som
vanligt mersmak och konkreta idéer som
vi genast vill tillämpa i vårt arbete. Vi
tackar alla arrangörer med DART i spetsen
och hoppas att få komma igen nästa år!
TEXT och BILD: Eva Alenbratt,
Maria Holmquist
och Anja Morell
Logopeder på DAHJM,
Dataresurscenter, Lund

Huvudföreläsare
Kathryn Drager,
USA
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Studentuellt

Att delta i ett stamningsläger
”Vi kallar det matläger för vi äter så gott här.
Och så taltränar vi lite också.”
Så introducerades skämtsamt lägret
Tala i Småland för mig av en av del
tagarna. Under en långhelg i maj 2010
samlades vi i en liten stuga djupt inne
i Småland, tio personer som stammar
och jag, en logopedstudent från Lund.
Här är några reflektioner över vistelsen.
Det började när min handledare under
stamningspraktiken öppnade mina ögon
för möjligheten att privat åka på ett läger.
Jag tog tåget upp tillsammans med en
annan deltagare från Skåne och mötte de
andra på stationen i Alvesta. Efter en bilfärd den sista biten fram till stugan blev
jag inackorderad i ett rum med lägrets
enda andra kvinnliga deltagare.
Tala bättre, stamma mindre
Den grundläggande tanken bakom lägret
i Talakademins regi var ”ju bättre man
talar desto mindre stammar man”. Man
erbjöd därför träning i muntlig framställning för personer som stammar. Lägret
innefattade moment såsom att sänka taltempot och att kontrollera andningsrytmen. Detta var sådant som även en logopedstudent kunde delta i så jag fick vara
med på aktiviteterna på samma sätt som
de andra. Ett annat viktigt syfte med lägret var att förmedla lusten att tala, samt
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att nosa på mental träning inför kommande talsituationer. En metod som
användes och var mycket populär bland
deltagarna var Speaking Circles. Detta
var korta presentationer som framfördes
inför åhörare som enbart fick ge positiv
feedback efteråt.
Med så många moment som skulle
hinnas med blev det fyra fullspäckade
dagar. Träningspass av olika slag, maffiga
luncher och sena kvällar med kortspel
fyllde snabbt dagarna. Lägret präglades
från första stund av en tillåtande och vänskaplig atmosfär. Vi hade långa samtal;
bland annat om upplevelser av stamningsbehandling och bemötande hos
omgivningen. Deltagarna hade endast
stamningen gemensamt och deras historier skiljde sig mycket åt sinsemellan. Jag
fick också berätta mycket; både om logopedutbildningen och så gott jag kunde
om stamningsbehandling. Det blev ett
dubbelt utbyte av kunskap och synvinklar
som jag hoppas inte bara gagnade mig.
Värdefullt studiebesök
Jag tror att läger är ett bra sätt att ta ett
steg in i stamningsföreningarnas värld.
Många av våra patienter kommer vara
medlemmar och detta kan bli viktiga
erfarenheter i våra yrkesliv. Kanske fås nya
uppslag till den egna stamningsbehand-

lingen? Baserat på mina egna erfaren
heter vill jag varmt rekommendera logopedstudenter med intresse för stamningsbehandling att söka upp en lokal stamningsförening på Stamningsföbundets
hemsida. Ta chansen att lära känna stammande personer under dessa avslappnade
former!
Logopedstudentdagar i dagarna
Jag lämnar nu stamningslägret för några
ord om nutiden. Ett nytt läsår är i förestående och det börjar bli dags för SLoSSstyrelsen 09/10 att lämna över stafettpinnen till nya förmågor. Vårt sista uppdrag
blir Logopedstudentdagarna i Stockholm
17–19 september. När detta nummer av
Logopednytt landar i brevlådorna kommer evenemanget vara mycket nära förestående. Temat för i år är som de flesta av
er studenter redan vet ”Svenska logopeder utomlands – möjligheter och svårigheter”. Jag kan utlova en massa spännande
föreläsningar och trevligt umgänge. Vi ses
i Stockholm hoppas jag!
Slutligen vill jag tacka för min tid i
styrelsen och önskar lycka till årgång
10/11.
TEXT OCH BILD: Ingrid Thulin
Lunds representant
och ordförande i SLoSS
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Lediga platser & kurser

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

S p e c i a l p e d a g o g i s k a s k o l m y n d i g h e t e n ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar
för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning,
främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna
med funktionsnedsättning för vissa korta studier.
Se även vår webbplats www.spsm.se

Logoped
till Vuxenhabiliteringen
För mer information kontakta enhetschef
Jenny Lindberg, tfn; 019-602 94 14.
Läs mer om tjänsten på www.orebroll.se/jobb

Vi söker en
www.orebroll.se/habjobb

Logoped
Till Hällsboskolan i Sigtuna. En Specialskola för elever med
grav språkstörning.

Läs mer om och hur du söker befattningen på www.spsm.se

www.spsm.se

Utbildning
om ComFor
16–17 december
på Järntorget Konferens i Göteborg

Utbildare: Ilse Noens, docent, Leuven
Universitet, Belgien
Inbjudan i sin helhet finns på
www.pedagogisktperspektiv.se

Akademiska söker logopeder
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.
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Pedagogiskt Perspektiv AB
info@pedagogisktperspektiv.se
Tfn: 08-410 441 28
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Kurser
Inbjudan till heldagskurs
Logopediska insatser för barn med hörselnedsättning
Den 23 november 2010 bjuder vi in till en heldag om Logopediska
insatser för barn med hörselnedsättning. Mer information om
kursen finns på www.karolinska.se/horselhabilitering.
Välkomna!
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
vid Rosenlunds sjukhus i Stockholm

www.karolinska.se

Kurskalendariet
Nya kurser på Folke Bernadott region
habilitering, se www.akademiska.se/fbh

Den 4:e Nationella konferensen i logopedi
18–19 november 2010,
Jönköpings Hotell & Konferens i Jönköping.
För mer information se:
http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=32220&node Type=13

Yrkesrelaterade röststörningar och röst
ergonomi – bedömning och intervention
Seminarium
11–12 november 2010

Pediatric Swallowing and Feeding
Assessment and Intervention
med Prof. Joan C Arvedson
För mer information, se www.neuro.uu.se/kalendarium.html

INTENSIV
STAMNINGSTERAPI 2011
Broschyrer gällande Intensiv Stamningsterapi för barn
och föräldrar samt Intensiv Stamningsterapi för vuxna
har nu skickats ut till logopedmottagningar, privatpraktiserande logopeder med flera
Om ni saknar broschyrer eller behöver fler – kontakta
läkarsekreterare Carina Adolfsson, tel 031-3422551,
mail carina.adolfsson@vgregion.se.
Informera oss gärna om postadress om ni inte har
fått broschyrer så att vi har era uppgifter till nästa års
utskick!
För mer information och/eller diskussion angående
remittering eller att arbeta på terapin kontakta Tove
Johannisson, leg logoped och samordnare,
tel 031-3421977, mail tove.johannisson@vgregion.se
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7,5 hp, vt 2011.
Preliminära datum: 8–11/2, 5–18/3, 12–15/4.
Senaste ansökningsdatum: 2010-10-15.
Information på www.ki.se
(Utbildningskatalogen – Fristående kurser).
Kursansvarig: Maria Södersten, maria.sodersten@ki.se

Teorikurs i logopedi ur
ett internationellt perspektiv
3 hp i form av föreläsning och workshop med
Dr Nancy Robinson från San Fransisco State University.
V 40, Lunds universitet.
Information och anmälan se:
http://www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi/termin_1_och_3_information_foer_nya_studenter
under ”Kursinformation”.

Oral och verbal apraxi
Den 8 december i Stockholm.
Arrangör: Svenska Logopedförbundet.
För mer info se www.dik.se/logoped
(klicka dig fram via ”kalendariet”).

Kurser vt 11 Uppsala Universitet
3LG920 Klin handl I, Generell del, v 3–8
3LG921 Klin handl II, Röst, v 10–13
3LG923 Klin handl II, Läs och skriv, v 15–19
3LG937 Stamning och skenande tal …, v 8–22
3LG937 Tidiga insatser för barn med funktionsnedsättning, ett mångkulturellt perspektiv, senare delen
av vt 11.
Ansökan senast den 15 oktober 2010.
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Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län / Region

Namn

E-postadress

Huvudarbetsgivare namn

Blekinge

Petra Hagstrand-Westrin

petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Blekinge Läns Landsting

Dalarna

Åsa Rundström

asa.rundstrom@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Gotland

Kerstin Andersson

kerstin.andersson@gotland.se	Gotlands kommun

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

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

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

hanna.hansson@eslov.se 	Eslövs kommun

Skåne

Annie Katalinic

annie.katalinic@skane.se

Region Skåne, Malmö

Stockholm

Annika Hildén

annika.hilden@sll.se

Stockholms läns landsting, Habilitering

Stockholm

Lisbeth Grimlund

lisbeth.grimlund@ds.se

Stockholm läns landsting, Danderyds sjukhus

Stockholm

Åsa Hallgren

asa.hallgren@ds.se

Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus

Stockholm	Gisela Liljeqvist

gisela.fikri-liljeqvist@sll.se

Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund

Stockholm

stephan.munkert@sll.se

Stockholms läns landsting, Strokegruppen Östermalms primärvård

Uppsala	Eva Sonered

eva.sonered@akademiska.se

Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Uppsala

Maria Törnhage

maria.tornhage@akademiska.se

Folke Bernadotte regionhabilitering

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

Landstinget Västernorrland

Västernorrland

Mia Kristoffersson

mia.kristoffersson@lvn.se

Landstinget Västernorrland

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

Västra götaland

Hedvig Holm

hedvig.holm@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset

Örebro

Helena Wilkås

helena.wilkas@orebroll.se

Universitetssjukhuset, Örebro Läns Landsting

Stephan Munkert
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POSTTIDNING

B

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

I nästa nummer

➽ S
 venska Logopedförbundet i Almedalen.

Rapport i text och bild.

➽ Dysfagi – ny bok av Per Svensson recenseras.

Nu är det spikat!
Logopedstämman kommer nästa gång gå av stapeln i Linköping,
28–29/3 2011. Som vanligt ska logopedpriset delas ut och
uppsatspris för bästa magisteruppsats kommer att delas ut för
andra gången. Mer om stämman i nästa nummer!

Efterlysning – flerspråkiga logopeder!
Visst vore det bra om man på ett enkelt sätt kunde hitta och komma i kontakt med kollegor
som kan just det språk som din patient behöver? Logopednytt har fått en förfrågan gällande
att sätta ihop en lista över logopeder som kan göra kvalificerade utredningar på andra språk
än svenska (utan att tolk behövs) – och vi kan väl försöka!
För att komma med på listan vill vi att du skickar in ditt namn, vilka språk du behärskar
(förutom svenska och engelska), vilka logopediska områden du arbetar inom samt kontaktuppgifter (mejladress och/eller telefonnummer) till logopednytt@dik.se. Listan kommer
sedan att publiceras i Logopednytt under hösten.

