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en svenska vården blir allt mer kundstyrd. Patienternas ställning
i vården stärks genom förändrade regelsystem och patienterna
väljer själv vårdutförare. Ännu så länge omfattar detta begräns
ade delar av vården, men avsikten är att hela vårdsektorn så småningom
ska genomsyras av patientens möjligheter till val och inflytande. I
många delar av vården har patienterna blivit starkare. De är pålästa och
ställer krav kring den egna vården. Det här är mycket positivt och stäl
ler vårdpersonalen inför nya utmaningar. Men det ökar också klyftorna!
De patienter som vi företräder får det svårt att ta sig fram i denna nya
vård, likväl som i samhället i övrigt. Medvetna och upplysta val innebär
att man måste vara i stånd att ta emot och tillgodogöra sig information,
samt ställa frågor. Allt detta ställer den kom
munikativa förmågan i fokus.
”Vi har inlett

ett arbete
som vi kallar
11 handlingar
2011”

Men förändringarna i vården handlar
inte bara om att kunna välja utan också om
vad du får välja. Det är vårdens uppgift att
tillhandahålla en god vård, inte patientens.
Om fler inom vården och av dem som tar
beslut kring vården får veta vad en logoped
verkligen kan bidra med för de patienter som behöver vår kompetens, är
jag säker på att tillgången på logopeder skulle öka drastiskt både inom
landstingen och inom den kommunala vårdsektorn.

Det är det här vi i styrelsen kommer att arbeta med under de kom
mande åren. I år har vi inlett ett arbete som vi kallar ”11 handlingar
2011”. Tillsammans med DIK:s kansli och en konsult som heter Karin
Karlsbro kommer styrelsen aktivt att arbeta med upplysningsarbete
riktat mot politiker och beslutsfattare med inflytande över den svenska
vården. Arbetet kommer att fokuseras kring äldrevård. Vi har redan
börjat. Vi har gjort vår röst hörd genom en debattartikel i Östgöta
Correspondenten som du kan läsa på sidan 12 här i tidningen, och vi
har varit på en hearing på Socialdepartementet angående vården av våra
mest sjuka äldre. Mer kommer att hända under året.
Du som medlem kan också hjälpa till. Skicka debattartikeln till en lokal
politiker eller vårdansvarig tjänsteman i din kommun och be om ett samtal.
Berätta vad logopeder kan. Tala om vilken skillnad vår kunskap kan göra
för våra patientgrupper och deras anhöriga.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundet
som är en del av DIK.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se
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En hälsning från
förra redaktörerna

8

Gläds redaktör, varje gång som ett
nummer ska skickas till trycket
Nattliga slitet med texter ger liv åt annars
blanktomma pappret
Brevlådan har allt som oftast stått, kanske kvartstom på manusstoppsdagen
Men sedan rasslar det till och det slutar
nog aldrig förvåna
Tidningen blir klar, var gång och i trots
mot de värsta farhågor
Tack alla ni som har skrivit och knåpat
med era artiklar
Att få ta emot och sitta som bollplank
och studsa idéer
även bestämma hur allt ska se ut har
varit ett nöje
som kommer att saknas en smula när
nu redaktionen föryngras
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12

Innehåll
4

Logopedstämman

Bilder och texter från stämman
i Linköping. Trivsamt vimmel och
inspirerande föreläsningar.
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12 Äldres isolering kan brytas
Det är dags att ta tillvara den
kompetens som finns hos oss
logopeder.

Förbundets inriktning

14 Den svenska logopedkåren

6

Bryt inlärd passivitet

20 Ger logopeder god vård?

8

Mellan tal och språk

5

Förbundsmötet i slutet av mars
stakade ut inriktningen för förbundets arbete för de kommande åren.

På Logopedstämman berättade
Friedemann Pulvermüller om sin
okonventionella behandlingsmetod.

Forskning om kårens sammansättning samt av ”afasilogopeders”
arbetsmässiga förutsättningar.

Ut med det gamla, det är dags att förnya
Logopednytt
Ny redaktion och layout och format och
glesare nummer
Men innehållet må tro det blir bara bättre
med åren
Forskning lyfts fram ännu mer men tillika
artiklar
Som kan ge läsning och kunskap i
trivsamma former
Nu tröt musan men exredaktörerna
fnissar och myser
Så fick de nu äntligt hexameterdikta till
slutligt och sist!
Välkomna, nya redaktörer,
och tack för oss!

Simon Ottosson och
Malin Sixt Börjesson

Finns det i Sverige idag tillräckliga
resurser för att möjliggöra god
logopedisk vård?

Edythe Strand föreläste på
Logopedstämman om talapraxi
hos barn och vuxna.

10 Logopedstudenter

Håll utkik efter inbjudan till årets
logopedstudentdagar, en helg med
kunskapsutbyte, spex och dans!

Omslagsbild:
Anna Wetterberg med sonen
Jakob. Foto: Simon Ottosson.
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stämman

Logopedstämman i slutet av mars hölls i Missions
kyrkans lokaler i centrala Linköping.

Utställarna fajtades om stämmodeltagarnas uppmärk
samhet.

Föreläsarna lockade till både skratt och eftertanke.
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Registrering och mingel i väntan på att stämman ska dra igång.

Förbundsmötet stakade ut inriktningen
Under Logopedstämman i slutet
av mars var det också dags för
förbundsmöte. Vid mötet avläg
ger styrelsen rapport kring det
arbete som skett under man
datperioden, inriktningen för
förbundets arbete för de kom
mande åren stakas ut och en ny
styrelse väljs.
Årets möte anordnades på Universitetet/
Universitetssjukhuset i Linköping. Birgitta
Rosén-Gustafsson, chefslogoped i Linkö
ping, tog på sig uppgiften att leda mötet.
Mötessekreterare var Maria Törnhage,
logoped i Uppsala, och Gunilla Johannes
son, som arbetar på DIKs kansli.
Opinionsbildningen fortsätter
Under den förra mandatperioden påbörjade
styrelsen ett långsiktigt opinionsbildande
arbete kring behovet av logopedisk kom
petens inom vård och omsorg. Vid årets
möte bad styrelsen genom sin huvudsakliga
proposition om mandat att fortsätta detta
arbete. Mötet beslutade att anta proposi
tionen i enlighet med styrelsens förslag.
Den huvudsakliga delen av styrelsens
arbete kommer alltså under de närmaste
åren att kretsa kring vården av våra äldre,
både inom landsting och kommun, och

inriktas på upplysningsarbete direkt riktat
mot personer som har makt och möjlighet
att påverka hur den här vården utvecklas
och förändras.
S p e c ia li s t or dning inom logop e di
En fråga som kommit upp flera gånger
sedan mitten av 80-talet är frågan om
en specialistordning inom logopedi.
Styrelsen fick i år i uppdrag av mötet att
vara sammankallande för en arbetsgrupp
bestående av styrelsen och representanter
från utbildningarna, chefslogopederna
och DIKs kansli för att arbeta vidare med
och förhoppningsvis lösa frågan kring
specialisering för logopeder. Mycket
information finns att hämta hos andra
vårdrelaterade förbund inom SACO som
har inrättat specialistordningar inom sina
verksamhetsfält.
Mötet gav också styrelsen i uppdrag att
initiera en kartläggning av evidensbaserade
kliniska riktlinjer inom logopedi, samt att
verka som koordinator i arbetet kring detta.
På styrelsens förslag togs också beslut
om en förlängning av mandatperioden
från två till tre år. Tidpunkten på året för
förbundsmötet kommer också att juste
ras något. Nästa förbundsmöte kommer
alltså att anordnas innan utgången av maj
månad 2014.

En ny styrelse, ny lekmannarevisor,
ny valberedning och nya redaktörer för
Logopednytt valdes också vid mötet. Är
du nyfiken på våra nya styrelsemedlemmar
finns med information att hitta på nätet.
Våra nya redaktörer kommer ni att höra
mer av under de närmaste åren genom
deras arbete med tidningen.
Tack
Jag ber härmed att få tacka alla som ställt
upp och arbetat för Svenska logopedför
bundet under de senaste åren. Jag vill
också ta tillfället i akt och tacka er alla
för ert fortsatta förtroende för mig som
ordförande.

Ulrika Guldstrand

Nya styelsen
Ulrika Guldstrand
Ordförande
Maria Jonsson
Ledamot
Maria Karlsson
Vice ordförande
Camilla Olsson
Ledamot
Ylva Peilitz
Ledamot
Marika Schütz
Tidnings- och webansvarig
Ellinor Strandberg
Ledamot
Signe Tonér
Suppleant
Susanne Westerbring
Kursansvarig
Anna Wetterberg
Ledamot
Hanna Persson
Studentrepresentant

Svenska logopedförbundets nyvalda styrelse.
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stämman

På Logopedstämman klargjorde hjärnforskaren Friedemann Pulvermüller att tanken inte alls är att hämma utan att guida patienten till
att använda tal och till att gestikulera, mima, skriva et cetera för att förstärka det som sägs istället för att ersätta det.

Gruppbehandling för patienter med kronisk afasi

Bryt inlärd passivitet
Våren 2009 skrevs vårt examensarbete i logopedi med titeln ”En
jämförelse mellan behandlingsresultat för Constraint-Induced
Aphasia Therapy (CIAT) och lika intensiv konventionell gruppbe
handling av kronisk afasi”.
Upphovsmannen till CIAT är hjärnforska
ren Friedemann Pulvermüller med kollegor.
CIAT är motsvarigheten till CI-terapi
för personer med kronisk afasi och innebär
en intensiv tvåveckors gruppträning med
ökande svårighetsgrad, där alternativa
kommunikationssätt som att gestikulera,
mima, rita eller skriva hämmas för att upp
muntra patienten att uttrycka sig muntligt.
Något som vid första anblicken verkar
gå helt emot logopediskt tänk och inte
särskilt patientvänligt. På Logopedstäm
6
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man klargjorde Pulvermüller att namnet
på behandlingsformen, ”Constraint”,
mycket riktigt fått kritik på grund av
den negativa klangen, men han framhöll
att tanken inte alls är att hämma utan att
guida patienten till att använda tal och
till att gestikulera, mima, skriva et cetera
för att förstärka det som sägs istället för
att ersätta det. För att undvika negativa
associationer har man enligt Pulvermüller
numera valt att kalla behandlingsformen för
Intensive language-action therapy (ILAT).

Intentionen är liksom i CI-terapi att
bryta så kallad inlärd passivitet, ”learned
non-use”, när personer med afasi tenderar
att använda alternativa kommunikations
sätt i stället för tal, trots att det skulle vara
möjligt för dem att uttrycka sig muntligt,
eftersom språket fortfarande är ”inom
räckhåll”.
Ett kortspel
Fokus ligger på att använda språket i ett
interaktivt sammanhang som så mycket
som möjligt liknar vardaglig kommunika
tion, där man ställer frågor, får svar och
kommenterar, jämfört med att träna på
exempelvis konfrontationsbenämning.
ILAT innebär att en grupp patienter

”Patienterna både vågade och klarade
att ta fler språkliga initiativ i nya situationer
och bättre betyg än så finns väl inte? ”

Patienterna deltar i ett kortspel tre
timmar per dag under en tvåveckors
period. Svårighetsgraden anpassas
beroende på graden av afasi.

deltar i ett kortspel av typen ”Finns i
sjön” under tre timmar per dag under en
tvåveckorsperiod. Materialet i vår studie
bestod av bilder från Ihre och Rauds
Bildkommunikation.
Svårighetsgraden på spelet ökas ef
terhand, exempelvis genom att bilder
på förmål med semantisk likhet, olika
färger och i plural läggs till. Beroende på
graden av afasi får deltagarna anpassade
instruktioner i hur långa frågor och svar
de ska producera. Patienterna får seman
tisk och fonologisk prompting som stöd
och vid behov får de repetera målordet,
varför förmåga till detta är önskvärt. En
annan förutsättning är att patienterna har
ork att delta, något som i vår studie inte
avgjordes av ålder.
Skärmar mellan deltagarna
Vår farhåga var inledningsvis att pa
tienterna skulle tycka det vara tröttsamt
och tjatigt att spela ”Finns i sjön” i flera
timmar i två veckor, men det visade sig

ganska snart att så inte var fallet. Spelet gav
behandlingen en tydlig struktur och fokus
kunde läggas på den verbala träningen. Vi
valde ett tidsupplägg med fikapauser och
lunchrast, något som upplevdes som posi
tivt då deltagarna fortsatte att interagera
muntligt även under dessa.
I Pulvermüllers studie satte man upp
skärmar mellan deltagarna så att de
endast kunde se varandras ansikten, för
att undvika gester och andra alternativa
kommunikationssätt. Vi valde att inte
använda skärmar, och upplevde inte att
det hade varit nödvändigt. Deltagarna
var snart med på noterna och uttryckte
en stark önskan om att försöka förmedla
sig verbalt i första hand och vågade göra
så i en tillåtande och uppmuntrande miljö.
I Pulvermüllers studie från 2001 lik
som i flera uppföljande studier fick man
signifikant förbättrade resultat på de
språkliga tester som gjordes före och
efter behandlingen efter bara två veckors
behandling av personer med kronisk afasi.

Trots att patientunderlaget var för litet i
vår studie för att uppnå detta kunde vi se
flera positiva, mer kvalitativa aspekter hos
deltagarna i ILAT-gruppen, både under
behandlingsperioden och genom rapporter
från anhöriga efteråt. Det handlade om att
patienterna både vågade och klarade att
ta fler språkliga initiativ i nya situationer,
och bättre betyg än så finns väl inte?
Vi vill byta erfarenheter
Vi anser att ILAT är ett lättadministrerat
behandlingsalternativ för afasipatienter
med stadig förankring i forskningen, och
skulle gärna byta erfarenheter med andra
logopeder i Sverige som prövat detta, för
att diskutera frågor som exempelvis val av
patienter och ekonomiska aspekter. Vi ses
på Logopedforum!

Karin Forsberg Fontenelle
Camilla Bergström
Leg logopeder
Logopednytt 2 | 2011
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Edythe Strand betonade att talapraxi är en motorisk talstörning, en svårighet att planera och programmera rörelser, vilket gör att en
person med talapraxi typiskt kan tala långsamt och leta efter rätt artikulationsställen.

I gränslandet mellan tal och språk
Bland många andra intressanta
talare på årets logopedstämma
utmärkte sig professor Edy
the Strand. Vi fick ett ypperligt
tillfälle att lära och inspireras av
henne.
Edythe föreläste om talapraxi hos barn
och vuxna och var inbjuden att berätta
om framför allt diagnostisering och dif
ferentialdiagnostisering. Hon berättade i
detalj om detta och belyste med klargörande
fallbeskrivningar och videomaterial.
Edythe betonade att talapraxi är en mo
torisk talstörning, en svårighet att planera
8
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och programmera rörelser, vilket gör att
en person med talapraxi typiskt kan tala
långsamt och leta efter rätt artikulations
ställen, ”groping for articulatory postures”.
Improviserad workshop
Jag tror att många kliniker med mig efter
föredraget undrade om vi inte underdi
agnostiserat talapraxier, haft svårt att
skilja det från dysartri och afasi (vilka ofta
förekommer samtidigt) och därmed kan
ske inte gett optimal intervention. Detta
väckte naturligtvis åhörarnas intresse av
att höra mer om också behandling, vilket
Edythe villigt ställde upp med genom en

improviserad workshop där vi fick tillfälle
att ventilera frågor och fördjupa oss i
detta. Vi fick också en referenslista där
man bland annat kan se att Wambaugh
(2006) skrivit en del kring evidensbasering
och talapraxi. Referenslistan kan du få om
du skickar ett mail till simon.ottosson@
vgregion.se.
Edythe kommer att göra en ”Sverigelis
ta” för att lätt kunna skicka ut information
om hon kommer till Sverige igen. Maila
henne om du är intresserad av att vara
med på listan: strand.edythe@mayo.edu.

Katja Laakso

Leg logoped, med dr

Ett förbund ska planera för framtiden också.

Över hundra deltagare lyssnade på Edythe Strands föredrag.

Lite koll på värdstaden Linköping kunde man också få.

Vimmel, en kopp kaffe och funderingar om föreläsningen.

Lugnet före stormen, en kvart kvar till nästa paus i programmet.
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Logopedstudenter:

Håll utkik efter inbjudan!

Studentsektion ser fram emot en fullspäckad helg med kunskapsutbyte, spex och dans.

Ett av SLOSS (Svenska Logopedförbundets Studentsektion) stora
uppdrag är de årliga Logopedstudentdagarna. De är till för att stu
denter på landets logopedutbildningar ska ges tillfälle att fördjupa
sina kunskaper inom några specifika ämnesområden, diskutera lo
gopediska frågor, jämföra utbildningar samt skapa förutsättningar
för gott samarbete med framtida kollegor.
Detta är något som är viktigt då vi till
hör en mindre yrkesgrupp. Möjligheten
att träffas och umgås med varandra är
givande och något att ta med sig under
utbildningen. Man lär känna studenter
från de andra orterna samtidigt som man
får frossa i spännande ämnesområden
inom logopedin. Varje år har dagarna
ett speciellt tema som föreläsningarna
utgår från. Tidigare år har det varit olika
teman till exempel ”Svenska logopeder
utomlands – möjligheter och svårigheter”
och ”Cochleaimplantat”.
10
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I år kommer dagarna att hållas den 30
september till den 2 oktober i Göteborg.
Uppskattade dagar
Temat för detta år är ”Nya möjligheter
på arbetsmarknaden för logopeder” och
jag kan redan nu utlova spännande och
inspirerande föreläsare. Studentdagarna
är verkligen en chans till en rolig helg
med logopedstudenter från de andra
utbildningsorterna i vårt avlånga land.
Dagarna brukar vara uppskattade och
förra året i Stockholm var det över 130

deltagare med alla studieorter represen
terade. Förhoppningsvis blir det lika god
uppslutning i år också!
Göteborg nästa gång
Nu är det Göteborgs tur att vara värdar
för Logopedstudentdagarna och vi ser
alla fram emot en fullspäckad helg med
kunskapsutbyte, spex och dans. Dagarna
avslutas med SLOSS årsmöte vilket alla
studentmedlemmar är välkomna att när
vara på, det är även då den nya styrelsen
väljs in.
Så, alla logopedstudenter, håll utkik
efter inbjudan till årets logopedstudentdagar!

Julia Andersson,
logopedprogrammet kurs VII, Umeå
Ordförande SLOSS 10/11

Röstfonden utlyser anslag
Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond som sorterar under
Röstfrämjandet stödjer
•
•
•

utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten,
förebyggande röstvård och
vård av personer med röststörningar.

Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som härmed utlyser
anslag för år 2011.
Nämnden består av Sven Bergman, Gunnel Fagius, Britta Hammarberg,
Stellan Hertegård,
Elisabeth Lindström och Johan Sundberg. Tillgängligt belopp för utdelning
i år är i närheten av 70000 kr.
Ansökan skall sändas före siste maj 2011 till
Röstfonden
Att: professor Johan Sundberg
Tal Musik Hörsel/KTH
100 44 Stockholm

”ordet”
Språkkommunikation
/grammatik/SVA
Dubbelsidiga spelplaner
• Meningsbygget-spelet
• Vilja-spelet
• Hinder-spelet
• Prepositions-spelet..

Bok/häfte

• Språklig medvetenhet i
• teori och praktik
• Handbok för fonemträning
• Ljudparken
• Ge den mjuka stamningen
• en chans
• Annas upptäcktsresa i den
• språkliga medvetenheten..

Den 30 maj presenteras en kunskapsö
versikt med titeln Yrkesrelaterade
röststörningar och röstergonomi.
Översikten har beställts av Arbets
miljöverket från Karolinska Institutet.
Författare är Maria Södersten och
Christina Lindhe.
Seminariet webbsänds via Arbets
miljöverkets hemsida www.av.se.
Översikten kan beställas kostnads
fritt efter seminariet på telefon 010
- 730 92 05 och kommer även att
webbpubliceras.
I dagsläget finns en kort beskriv
ning av översikten att läsa via: http://
www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/
rostergonomi/”.

TAL • SPRÅK • LÄS • SKRIV
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Grammatiken

Webbsändning från
Arbetsmiljöverket

Växer
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Utkommer i m
vända
an
t
at
tt
Lika lä
én
som succ
pel.
Super Nova-s

Fonologi/röstartikulation/alfabetet
Dubbelsidiga spelplaner
• Fonemtest-spelet
• Klusilerings-spelet
• Kgtd-spelet
• S-sj-tj-spelet
• R-spelet
• S-spelet
• Röst/artikulations-spelet
• Alfabets-spelet

Övrigt

• Magiskt torn
• Rimkort, går även att använda
• till Magiskt torn
• Blanka kort, går även att • •
• använda till Magiskt torn
• Ljudfamiljen, kgtd-kort, går
• även till Magiskt torn
• Blanka kort till Vilja-spelet •
• för individualisering
• Alfabetsafﬁsch
• Alfabetskort/tabell
• Alfabetspussel,
• krokodil/drake
• Fonemhäften: Kgtd, s-sj-tj,
• r, s, röst

CD-skiva

• ordet-samlingen
• SuperNova
• Nova

För mer information om produkterna, välkommen till vår hemsida www.framtid.net/ordet
BESTÄLLNING: ”ordet” Dahlgren-Melander AB Box 302 36, 104 25 Stockholm
Fax: 0140-640 56
Tel: 0705-676 676, 0705-67 67 12

www.framtid.net/ordet
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debatt

Äldres isolering
kan brytas med rätt hjälp

V

ad händer när en människa inte längre kan tala? Orden förmedlar vad vi vill, kän
ner och behöver. I samtal söker vi gemenskap. Genom att göra vår röst hörd kan vi
uttrycka åsikter och göra våra val. Kommunikation - som är mer än bara talet - är
en av människans viktigaste förmågor. Vi logopeder möter dagligen patienter och anhöriga
som gestaltar konsekvenserna av att förlora denna livsviktiga förmåga.
Det finns flera brister inom svensk äldrevård. En av dem är att äldre som fått försämrad
kommunikationsförmåga inte alls får det stöd de behöver. Det har i grunden två orsa
ker. Den ena är att äldres kommunikationsfråga överhuvudtaget inte bedöms inom vård
och omsorg. För det andra saknas logopedkompetens inom framförallt den kommunala
äldreomsorgen, där flertalet äldre befinner sig. Östergötland är inget undantag. Det saknas
logopedinsatser för våra gamla här också.
Efter en stroke eller till följd av demens fungerar inte hjärnans funktioner som tidigare.
Samtidigt ökar risken att äldre patienter inte får sina medicinska och sociala behov tillgo
dosedda när de varken kan kommunicera med sin doktor eller sin närmsta familj.
Även om många patienter aldrig kan få tillbaka sin kommunikationsförmåga fullt ut,

kan behandling bryta den totalisolering många patienter annars riskerar att fastna i. Vi lo
gopeder tränar upp språkförmågan och om detta inte är möjligt arbetar vi med att utveckla
alternativa kommunikationssätt och hitta rätt hjälpmedel. Kampen för att återfå förmågan
att kommunicera med barn och barnbarn eller kunna tala om vad man vill ha till middag
vinns så mycket lättare med ett professionellt stöd. Ett annat problem som vi logopeder har
identifierat som en dold utmaning inom äldrevården är det faktum att många äldre patien
ter inte kan tillgodogöra sig maten.
Hittills har debatten - av goda skäl - fokuserat på smakupplevelse och näringsinnehåll,
men många äldres problem med att tugga och svälja maten har inte tagits upp. Äldre med
sväljningsproblem riskerar att drabbas av undernäring och uttorkning. Dessa problem kan
också leda till att mat fastnar i halsen och orsakar livshotande tillstånd, eller mycket vanli
gare, framkallar lunginflammation. Det är mer än troligt att en stor del av de lunginflam
mationer som drabbar äldre beror på en ineffektiv sväljfunktion och skulle kunna undvikas.
Även på detta område finns det logopediska behandlingsmetoder. Att patienterna får
tillgång till dessa kan förebygga många andra problem och samtidigt minska kostnaderna
inom sjukvården.

De äldre blir allt fler. Behoven inom vården och omsorgen blir större. Regeringen har
aviserat miljardsatsningar på en sammanhållen äldrevård och en nationell äldresamord
nare har tillsatts. Om man på allvar menar att ta ett sammanhållet grepp och se till hela
individens behov är det dags att ta tillvara den kompetens som finns hos oss logopeder. Vi
kan och vi vill göra skillnad.

12

ULRIKA GULDSTRAND

INGER GILLHOLM

Ordförande Svenska Logopedförbundet
Leg logoped, Staffanstorps kommun

Logopeder vid Neurologiska kliniken, Linköpings
universitetssjukhus

Logopednytt 2 | 2011

EVA MUHRMAN

Logopednytt 2 | 2011

13

forskning

Beskrivning av den svenska
logopedkårens sammansättning
samt av ”afasilogopeders” arbetsmässiga förutsättningar
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Sammanfattning

Abstract

En enkät utformad för den aktuella studien skickades till
svenska logopeder med det övergripande syftet att studera
insatser för personer med afasi och deras närstående, men
också förutsättningar för logopedernas arbete.
En allmän del, innehållande demografiska och ar
betsrelaterade frågor, riktades till samtliga logopeder.
Enkäten besvarades av 758 logopeder (72,5 %). Med
elåldern var 42,6 år, 95,2 % var kvinnor och 4,8 % var
män. Flest respondenter (64,9 %) arbetade med barn
med tal- och språkstörning och 31,7 % arbetade med
personer med afasi.
För ”afasilogopederna” skedde fortbildning vanligtvis
genom att tillfråga kollegor. En tredjedel hade tillgång
till en vetenskaplig tidskrift om afasi på arbetsplatsen.
Fyrtiotvå procent fick handledning i någon form – av
kollegor, extern personal eller i form av teamhandledning.
Trettio procent arbetade som konsult åt ett stroke-(re)
habiliteringsteam medan 42 % var medlem i ett sådant
team. De arbetsmässiga förutsättningarna skilde sig åt
över landet och också utifrån vilken verksamhet man
arbetade inom.

A questionnaire compiled for this study was mailed to
Swedish speech-language pathologists (SLPs) with the
overall aim to study interventions by SLPs for persons
with aphasia and their relatives, but also the SLPs workrelated prerequisites.
All SLPs were asked to answer a general section
consisting of demographic and work-related questions.
The questionnaire was answered by 758 SLPs (72.5%).
Mean age was 42.6 years, 95.2% were women and 4.8%
were males. Most respondents (64.9%) worked with
children with speech and language impairments, and
31.7% worked with persons with aphasia.
For SLPs working with people with aphasia continu
ing education was most commonly achieved by asking
colleagues. One third had access to a scientific journal
about aphasia at work. Forty-two percent received some
kind of professional counselling by colleagues or external
personnel. Thirty percent worked as a consultant in a
(re)habilitation team, while forty-two percent were team
members. The work-related prerequisites differed in
different regions of the country and also depending on
the type of setting the SLP worked in.

Introduktion

I oktober 2008 skickades en enkät ut
till merparten (ca 85 %) av Sveriges lo
gopeder. Den berörde huvudsakligen
logopediska insatser vid afasi. En all
män del efterfrågade demografiska samt
14
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arbetsrelaterade uppgifter, exempelvis
med vilka patientgrupper logopederna
arbetade. Det övergripande syftet med
enkätstudien var att öka kunskapen om
aktuella logopediska insatser för personer

med afasi och deras närstående, men
också att beskriva de förutsättningar som
logopederna har för sitt arbete, såsom
möjlighet till fortbildning och tillgång till
handledning. Resultaten från den del av

Tabell 1 Beskrivning av respondenterna
Antal respondenter
N (%)

enkäten som berörde logopediska insatser
till närstående till personer med afasi
beskrivs i Blom Johansson, Carlsson och
Sonnander (2011). Här beskrivs resultatet
från enkätens allmänna del samt den del
som berörde logopedernas arbetsmässiga
förutsättningar.

Metod
Material och Datainsamling
Enkäten, utvecklad för ändamålet, testa
des av 17 logopeder i en pilotstudie. Efter
viss revidering bestod slutversionen av 84
öppna respektive slutna frågor som var
indelade i tre sektioner: A – allmän del
med demografiska och arbetsrelaterade
frågor, B – frågor rörande afasibehand
ling, C – frågor angående kontakt med
närstående till afasipatienter.
Enkäten skickades till samtliga till SLOF
anslutna yrkesverksamma logopeder – i
oktober 2008 var det 1046 personer, vilket
av SLOF bedömdes vara ca 85 % av den
yrkesverksamma logopedkåren – dels för
att nå så många logopeder som arbetar
med personer med afasi som möjligt, dels
för att få en uppfattning om den svenska
logopedkåren, exempelvis hur stor andel
logopeder som arbetar med patienter
med olika diagnoser. En påminnelse
skickades ut.
I januari 2009 skickades en bortfallsenkät
ut till dem som inte besvarat huvudenkäten.
Den bestod av sju frågor från sektion A i
huvudenkäten, samt en fråga om anledning
till att man ej besvarat huvudenkäten.
Analys
Vid dataanalysen delades respondenterna
in i undergrupper utifrån vilka diagno
ser man arbetade med, var i landet man
arbetade (se tabell 1), samt inom vilken
verksamhet man arbetade med personer

Kön
(% M / % K)

Ålder (År)
M (SD)

Totalt:
758 / 881
4,8 / 95,2
42,6 (11,0)
			
Åldersgrupp (n = 881)			
- 29
120 (13,6)
1,7 / 98,3	30 - 39
246 (27,9)
4,1 / 95,9	40 - 49
248 (28,1)
3,6 / 96,4	50 - 59
179 (20,3)
7,8 / 92,2	60 -	
82 (9,3)
8,5 / 91,5	Uppgift saknas
6 (0,7)	-				
Region 1 (n = 881)			
Södra Götaland
169 (19,2)
5,3 / 94,7
43,6 (11,0)
Västra Götaland
146 (16,6)
4,1 / 95,9
40,2 (10,3)
Östra Götaland
103 (11,7)
2,9 / 97,1
43,2 (10,4)
Stockholm
242 (27,5)
7,0 / 93,0
44,1 (11,5)
Mellansverige
127 (14,4)
4,7 / 95,3
43,7 (11,1)
Norrland
79 (9,0)
1,3 / 98,7
37,6 (9,8)
Uppgift saknas
15 (1,7)	-				
Utbildningsort 2 (n = 758)			
Stockholm
262 (34,6)
6,5 / 93,5
47,1 (11,3)
Lund
212 (28,0)
3,3 / 96,7
43,2 (10,7)
Göteborg
201 (26,5)
3,0 / 97,0
39,6 (8,9)
Umeå
50 (6,6)
4,0 / 96,0
32,9 (6,7)
Linköping
22 (2,9)
4,5 / 95,5
31,5 (8,8)
Utländsk logopedexamen
11 (1,5)
9,1 / 90,9
39,2 (8,4)
			
Diagnosgrupp 3 (n = 758)			
Allmänlogopedi
20 (2,6)
10,0 / 90,0
42,3 (10,3)
Barn och Läs- och skriv
275 (36,3)
3,3 / 96,7
42,0 (11,0)
Habilitering och hjälpmedel
220 (29,0)
1,8 / 98,2
41,0 (10,5)
Neurologopedi
114 (15,0)
8,7 / 91,3
43,0 (11,5)
Röst och tal
Uppgift saknas/ej kliniskt verksam
1

80 (10,6)
5,0 / 95,0
45,8 (12,1)
2/47 (0,3/6,4)	-	-

Region: Södra Götaland (Region Skåne, Blekinge och Hallands län), Västra Götaland (Västra Göta

landsregionen), Östra Götaland (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Gotlands län),

Mellansverige (Södermanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län), Stockholm

(Stockholms län), Norrland (Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län)
2

Ingen kurs hade ännu examinerats från utbildningen i Uppsala vid tiden för enkätens utskick

3

Diagnosgrupp: Allmänlogopedi (deltagare som arbetade till ungefär lika stor del med följande tre olika

diagnosgrupper), Barn och Läs- och skriv (barn med avvikande/försenad tal/språkutveckling, läs- och
skrivsvårigheter), Neurologopedi (afasi, dysartri, kommunikationsstörning vid högersidig skada, språk
störning vid demens, ät- och sväljningssvårigheter), Röst- och tal (röststörningar, laryngektomi, LKG,
stamning, skenande tal, oralmotorik)
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med afasi (se figur 3). Svar på slutna frågor
analyserades statistiskt (alfanivå: 5 %),
och öppna frågor med riktad kvalitativ
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005).
Genom bortfallsenkäten (n = 123, svars
frekvens: 42,8 %) konstaterades att av dem
som inte besvarat huvudenkäten var en
mindre andel (84,7 %) kliniskt verksamma,
jämfört med dem som besvarat huvudenkä
ten (93,5 %). I övrigt fanns inga skillnader
mellan grupperna. Främsta skälen till att
man inte svarat var att enkäten inte kändes
relevant (28 %), eller pga. tidsbrist (19 %).
De båda enkäterna och analyserna
beskrivs mer ingående i Blom Johansson
et al. (2011).
Etiska riktlinjer utifrån lagen om etik
prövning följdes (SFS 2003:460).

Resultat
Beskrivning av respondenterna
Det var 758 personer som besvarade enkäten

(72,5 %). Några av frågorna besvarades även
av dem som besvarade bortfallsenkäten,
såsom ålder, kön och om de var kliniskt
verksamma (dock ej specificerat med
vilken/vilka diagnosgrupper).
På dessa frågor har därför totalt 881
personer svarat. Tvåhundrasex personer
hade besvarat frågorna om sitt arbete med
personer med afasi (sektion B). Dessa 206
respondenter kallas hädanefter ”delta
gare”. Då ordet ”respondenter” används
avses alltså samtliga 758 (i vissa frågor
881) som besvarat en eller flera sektioner
i enkäten. Respondenterna presenteras
närmare i tabell 1.
Flest respondenter arbetade i någon
av de två storstadsregionerna Skåne och
Västra Götaland samt i Stockholms län.
Samtliga län är dock representerade med
minst sju respondenter. Även deltagarna
kom från samtliga län.
Av samtliga respondenter (n = 881)
var 92 % kliniskt verksamma. Övriga

var exempelvis barnlediga eller arbetade
administrativt.
Som tabell 2 visar, arbetade flest respon
denter (64,9 %) med barn med försenad/
avvikande tal- och språkutveckling. Ät- och
sväljsvårigheter var det näst största diag
nosområdet sett till andelen respondenter
verksamma inom området (46,0 %). Om
räknat till antal heltidsarbetare (baserat på
respondenternas sysselsättningsgrad samt
procentangivelser av tid som ägnades åt
respektive diagnos), ägnades mest tid åt
barn med försenad/avvikande tal- och
språkutveckling (39 %), följt av perso
ner med afasi, läs- och skrivsvårigheter
respektive ät- och sväljsvårigheter (ca 9
% vardera).
Deltagarnas arbetsmässiga
förutsättningar
Deltagarnas medelålder var 43 år och 94 %
var kvinnor. De hade i genomsnitt arbetat
i 10 år (<1 – 36 år) med personer med afasi.

Tabell 2. Antal respektive andel respondenter som arbetade med patienter med en viss diagnos (n = 706) 1
Diagnos

Afasi

Antal
respondenter

Barn med tal- och språksvårigheter
Demens

Dysartri

Högerhemi. skada

Laryngektomi
LKG

Läs- och skriv

Röst

224

Antal
heltidsarbetare

31,7 %

57,3

Andel			
heltidsarbetare
9,4 %

458

64,9 %

238,7

39,0 %

300

42,5 %

39,3

6,4 %

33

4,7 %

2,7

31,3 %

54,9

9,0 %

21,1 %

19,6

3,2 %

43

77

93

221

6,1 %

10,9 %
13,2 %

179

25,4 %

325

46,0 %

Stamning

149

Annan diagnos / verksamhet

214

Ät- och svälj

Andel
respondenter

30,3 %

2,5

3,6

8,1

38

53,8

93,5

0,4 %
0,6 %

0,4 %
1,3 %

6,2 %
8,8 %

15,3 %

Afasi = personer med afasi, Barn med tal- och språksvårigheter = barn med försenad eller avvikande tal- och språkutveckling, Demens = personer med kommuni

kationsstörning till följd av demens, Dysartri = personer med dysartri, Högerhemi. skada = personer med kommunikationsstörning till följd av hjärnskada i höger

hemisfär, Laryngektomi = personer som laryngektomerats samt personer med annan typ av cancer i öron-näsa-halsregionen, LKG = personer med läpp-, käk- eller

gomspalt, Läs- och skriv = personer med läs- och skrivsvårigheter, Röst = personer med röststörning, Stamning = personer som stammar och/eller har skenande tal,

Ät- och svälj = personer (barn och vuxna) med ät- och sväljsvårigheter, Annan diagnos/verksamhet = personer med annan än ovan angivna diagnoser (t ex personer
med oralmotoriska störningar) alternativt en specifik verksamhet (t ex kommunikationshjälpmedel).

1
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Antal kliniskt verksamma respondenter som besvarat frågan korrekt.
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Fortbildning
Vid behov av ökad kunskap om afasi, frå
gade deltagarna vanligtvis sina kollegor.
Minst vanligt var att besöka internationella
konferenser (12,2 %). Förutom litteratur i
ämnet, söktes kunskap genom internetsök
ning och e-postlistor. Även magisterupp
satser, Logopednytt, testmanualer samt
patienterna själva nämndes som viktiga
kunskapskällor. Cirka 80 % hade regel
bundna träffar på arbetsplatsen och/eller i
länet där samtal om afasibehandling kunde
förekomma. Vanligtvis ordnades sådana
arbetsplatsträffar månadsvis (median och
typvärde: 10 (per år); spridning: 1 - 200).
Trettiofem procent hade arbetstid avsatt
för fortbildning, vanligen 4 timmar/månad
(median och typvärde: 4; spridning: 1 – 16).
Flera deltagare kommenterade dock att
de inte tyckte sig kunna utnyttja denna
tid till fortbildning utan prioriterade
patientarbetet.
Trettioen procent uppgav att de hade
tillgång till en vetenskaplig tidskrift om
afasi på sin arbetsplats. I genomsnitt läste

deltagarna 5 vetenskapliga artiklar om afasi
per år men antalet lästa artiklar varierade
stort från ingen alls (13 % av deltagarna)
till 25 artiklar/år (0,5 %).
Fyrtiotvå procent av deltagarna hade
gått minst en afasikurs de senaste tre åren
(inklusive grundutbildning), 43 % hade varit
på minst en nationell konferens, och 15 %
på minst en internationell konferens som
åtminstone delvis berörde afasi. Trettiosex
procent hade varken gått någon kurs om
afasi eller bevistat någon konferens i ämnet
de tre senaste åren.
Handledning
Vanligtvis arbetade man ensam (32 %) eller
hade en kollega (27 %) på sin arbetsplats.
I genomsnitt var man 2,7 logopeder på
arbetsplatsen (spridning: 1 – 20). Fyrtiotvå
procent hade tillgång till handledning
i någon form: I) kollegial, II) extern
handledning individuellt eller i grupp,
III) teamhandledning. Handlednings
frekvens varierade från ”vid behov” till
ett tillfälle per halvår. Vanligast var ett

Figur 1 Andel deltagare i procent per region som hade någon form av handledning
Not: Region: Södra Götaland (Region Skåne, Blekinge och Hallands län), Västra Götaland (Västra Götalandsregionen), Östra Götaland (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och
Gotlands län), Mellansverige (Södermanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Västmanlands
och Uppsala län), Stockholm (Stockholms län), Norrland (Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands och Gävleborgs län)

tillfälle per månad.
Kollegial handledning kunde vara
att informellt vända sig till mer erfarna
kollegor vid behov. En mer formaliserad
handledning genomfördes i form av
mentorskap eller som regelbundna hand
ledningsmöten enskilt eller i grupp. Den
kollegiala handledningen berörde främst
patientärenden.
Handledning till logopedgruppen av
extern personal (oftast psykolog eller
psykoterapeut) rörde ofta patientärenden,
men också yrkesetik och arbetssituation.
Arbetssituationen diskuterades utifrån
termer som struktur och arbetsbelastning.
Vissa deltagare som arbetade i teamverk
samhet hade tillgång till teamhandledning.
I de fall det nämndes, leddes även denna
av extern personal. Teamhandledningen
kunde röra patientärenden och psykosociala
frågor, men också etik- och professionsfrå
gor, samt hur teamet arbetar tillsammans.
Tillgången till handledning skilde sig
åt mellan olika regioner (figur 1).
Teamtillhörighet
Trettio procent arbetade som konsult åt ett
team, och 43 % ingick som teammedlem .
Åtta procent uppgav att de ingick i team
men i annan form än de ovan föreslagna;
vanligen ett mellanting mellan konsult och
teammedlem. Andra former av teamarbete
var samarbete med tekniker och/eller
arbetsterapeut (exempelvis i kommunika
tionsteam), samt med personal från den
lokala afasiföreningen. Tjugoen procent
ingick inte i någon form av team.
Teamtillhörigheten skilde sig åt över
landet (figur 2) och utifrån verksamhet
(figur 3). Både i Västra Götaland och i
Norrland deltog en hög andel deltagare i
teamarbete, men medan en stor andel av
deltagarna i Västra Götaland var teammed
lemmar, arbetade deltagarna i Norrland
oftast som konsult. I Stockholm var det
en stor andel deltagare som inte tillhörde
någon teamverksamhet alls (35 %).

1

Konsult = Logopeden kallas in vid behov och är eventuellt

med på ’team-ronder’ men inte på t. ex. planeringsdagar med

teamet, teamhandledning eller andra teamspecifika möten
2

Teammedlem = Logopeden deltar rutinmässigt i alla

teamspecifika aktiviteter
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Figur 2 Andel deltagare i procent per region som arbetade som konsult till ett team respektive
ingick i ett team som medlem. Andra former av teamarbete har uteslutits i sammanställningen.
Not: Region: Södra Götaland (Region Skåne, Blekinge och Hallands län), Västra Götaland (Västra Götalandsregionen), Östra
Götaland (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Gotlands län), Mellansverige (Södermanlands, Värmlands,

Örebro, Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län), Stockholm (Stockholms län), Norrland (Jämtlands, Norrbottens, Väster
bottens, Västernorrlands och Gävleborgs län)

Diskussion
Ett av studiens syften var att belysa de
arbetsmässiga förutsättningarna för logo
peder som arbetar med personer med afasi.
Det var överraskande få som hade tillgång
till vetenskapliga tidskrifter om afasi på sin
arbetsplats. Om man i sitt svar inkluderat
möjlig tillgång till nätbaserade tidskrifter
är inte känt. Kanske är det kunskap om,
och rutinerna för, informationssökning
som är bristfälliga, och/eller brist på tid.
Det senare antyddes av de deltagare som
inte ansåg sig ha möjlighet att utnyttja den
tid som formellt var avsatt för fortbildning.
Det är olyckligt och ett varningstecken
att man prioriterar bort egen fortbild
ningstid. Säkerligen är det ingen som
18
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betvivlar vikten av att hålla sig ajour med
utvecklingen inom ämnesområdet, utan
orsaken måste sökas någon annanstans.
Det framgick tydligt av deltagarnas svar
att arbetsbelastningen var stor och att man
kände sig stressad. Stressnivå, möjlighet till
stöd i arbetet samt fortbildning är viktiga
faktorer för upplevd arbetstillfredsställelse
(McLaughlin, Lincoln, & Adamson, 2008).
Färre än hälften av deltagarna hade gått
någon grund- eller fortbildningskurs om
afasi de tre senaste åren. De flesta hade
heller inte bevistat någon konferens som
berört afasiområdet. Är det landstingens
ekonomiska situation, logopedernas svå
righeter att få ledigt eller dåligt kursutbud

som är orsaken? Eller har man kanske inte
rutiner eller tid för att informera sig om
kurser och konferenser?
Styrkor med föreliggande studie är en
hög svarsfrekvens och att logopeder från
hela landet deltagit. Information om de
15 % logopeder som ej nåddes av enkäten
(ej anslutna till SLOF) saknas dock, och
som alltid vid enkätstudier finns viss
risk för att frågor kan ha formulerats
otydligt och därför missuppfattats, samt
att respondenterna givit felskattade eller
socialt önskvärda svar. För en mer detal
jerad metodologisk diskussion hänvisas
till Blom Johansson et al. (2011).

Figur 3 Andel deltagare i procent per verksamhetsområde som arbetade som konsult till ett team
respektive ingick i ett team som medlem. Andra former av teamarbete har uteslutits i samman
ställningen.
Not: Verksamhetsområde: Akutavdelning (t.ex. strokeavdelning); Rehabiliteringsavdelning (sluten- och öppenvård); Övrig
rehabilitering - deltagare som markerat något eller flera av ”afasihus”, ”särskilt boende”, ”primärvård”, ”hemrehabilitering” samt

”poliklinisk verksamhet”; Blandad rehabilitering - deltagare som markerat såväl arbete på akutavdelning som senare i rehabi
literingskedjan; Habilitering - deltagare som arbetar inom barn- och/eller vuxenhabilitering; AKK- deltagare som arbetar på

Dataresurscentrum, Kommunikationscenter eller i Kommunikationsteam
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Kan Sveriges logopeder ge god vård?
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har skyldighet att
ge ”god vård” (SOSFS 2005:12; Patientsäkerhetslagen 2010, kap
6), innebärande att vården ”(…) ska vara säker, patientfokuserad,
kunskapsbaserad, jämlik, ges i rimlig tid och vara effektiv” (Västra
Götalandsregionen, 2010).
För att kunna nå dessa mål och ge god
vård krävs vissa förutsättningar, till ex
empel tillräckliga resurser (Hälso- och
sjukvårdslagen, 2e§, 1982:763). Men finns
det i Sverige idag tillräckliga resurser för
att möjliggöra god logopedisk vård?
För att ta reda på om Sveriges logope
der kan erbjuda god vård har jag försökt
kartlägga hur många människor som kan
antas ha behov av logoped, vägt mot de

logopedresurser som idag finns i Sverige.
Jag har också valt att jämföra logopedernas
situation med andra yrkesgrupper som
förväntas ge god vård i Sverige samt med
logopeder i andra länder.
Siffrorna består till viss del av uppskatt
ningar och statistiken kommer från mer
eller mindre säkra källor. Man måste alltså
tolka resultatet med försiktighet, men kan
ändå få en fingervisning om hur det ser ut.

Vilka och hur många
har behov av logopedinsatser?
Sverige hade i slutet av 2010 en befolkning
på cirka 9,4 miljoner människor och drygt
1700 yrkesverksamma logopeder, vilket
innebär att det går cirka 5530 invånare
på varje logoped. För att ta reda på hur
många av dessa som skulle kunna ha
behov av en logoped under ett år har jag
utgått från prevalensen för olika diagnoser.
Diagnoserna i tabell 1 ger ofta, eller alltid,
en funktionsnedsättning som påverkar
individens kommunikation/språk/ tal/röst/
sväljning på ett sådant sätt att det riskerar
påverka möjligheterna till aktivitet och

Tabell 1- Andel av befolkningen som uppges ha en viss diagnos samt ungefärligt antal möjliga patienter det ger per yrkesverksam logoped i Sverige idag.
Diagnos

Procent av befolkningen

Grav språkstörning (bestående)

1 – 2 % (Salameh, 2006; Mun-h-Center 2008)

Språkstörning i förskoleåldern

6 - 8 % (Salameh, E-K, 2006)

18 - 23

Autismspektrumstörning

0,6 – 1 % (Stockholms läns landsting)

33 - 55

Utvecklingsstörning

1 % (Stockholms läns landsting)

55

Betydande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi,
från 7 år och uppåt

5 -8 % (Dyslexiföreningen, Vårdguiden)

255 – 408

Stamning (bestående)

1 % (Stamningsförbundet, 2010)

55

Röststörningar

5 – 15 % (Karolinska Universitetssjukhuset)

276 - 829

Någon form av läpp-käk-gomspalt
hos barn 0-17 år

0,2 % (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

2

Afasi , nyinsjuknande

0,16 % (Afasiförbundet)

7

Dysartri

0,3 % (Uppskattning utifrån Referensgruppsmöte i Logopedi i Göteborg, 2010)

13

0,3 % (Referensgruppsmötet)

13

0,1 % (uppskattning)

6

Dysfagi
Övrigt: behov p.g.a. t.ex. tracheostomi,
cochleaimplantat, laryngektomi, respiratorvård etc

Antal möjliga patienter
per logoped
55 - 111

TOTALT (avrundat till närmaste heltal)

790-1580

TOTALT efter korrigering för bortfall av olika orsaker

350
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delaktighet i vardagen. Jag har utgått från
att logopedbehov föreligger hos individer
med dessa diagnoser (se tabell 1). Efter
korrigering för samtidig förekomst av
diagnoser och det faktum att varje möj
lig patient inte behöver logoped varje år1
blir mitt antagande att 350 patienter har
behov av logopediska insatser från en och
samma logoped under ett år. Sammantaget
motsvarar detta cirka 6 % av den totala
befolkningen, och skulle i så fall innebära
att sjuttonhundra logopeder ansvarar för
över en halv miljon patienter per år.
Hur många patientbesök blir det?
En del patienter behöver endast träffa
logoped en till två gånger per år, andra
har behov av betydligt tätare kontakt. Låt
oss säga att logopeden träffar genomsnitts
patienten två, fyra eller sex gånger per år.
För att hinna med alla de 350 patienterna
två gånger på ett år behöver varje logoped
i så fall arbeta heltid och ta emot över tre
besök per dag, varje arbetsdag (ca 228 dagar),
oavsett hur många möten, utbildningar,
administrativa uppgifter med mera som
också ska klaras av (se tabell 2). Om man
utgår från fyra respektive sex besök per
patient och år krävs det mer än sex res
pektive över nio besök per dag.
Jämförelse med andra länder samt
med arbetsterapeuter och sjukgymnaster
Av 21 länder jag funnit statistik kring
hamnar Sverige ungefär i mitten med
nio länder med högre och elva länder
med lägre logopedtäthet. USA och Bel
gien ligger i topp; där går det cirka 2500
invånare per logoped och beräknat på att
6 % av den totala befolkningen behöver
logopedkontakt under ett år innebär

det ungefär 150 patienter per logoped
där. Statistiken visar en tendens till att
Sverige ligger efter de länder som har
en liknande socioekonomi som vår. Vad
beror det på? Att det i Sverige går 5530
invånare per logoped kan vidare jämföras
med att antal invånare per sjukgymnast
och arbetsterapeut är ca 775 respektive
ca 890. De tre yrkesgrupperna har idag
samma antal invånare att förse med vård,
och samma skyldighet att ge god vård,
men stor skillnad i antalet yrkesutövande
som ska erbjuda den vården. Är behovet
av logopeder så mycket mindre, eller är
förklaringen en annan?
Reflektion
En av grundpelarna i god vård är att den
ska vara kunskapsbaserad. Idag finns flera
evidensbaserade metoder som leder till
förbättrad kommunikations-/språk-/tal-/
röst-/svälj-/ätförmåga, som Lee Silverman
Voice Treatment vid röstproblem hos
Parkinsonpatienter, Lidcombeprogram
met för barn som stammar och Early
Start Denver Model för barn med autism.
Oberoende av behandlingsområde åter
kommer två viktiga faktorer för att effekt
ska nås med en specifik metod, nämligen
intensitet och långvarighet.
Säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv vård i rimlig tid?
Det är knappast möjligt att ge god vård
till alla på bara två besök per patient, men
det är inte heller rimligt att ta emot sex
besök var dag och ändå hinna med kring
arbetet. Vare sig jag eller mina kollegor
har ansvar för 350 olika patienter på ett
år, såvitt jag vet. Om mina beräkningar är
någorlunda korrekta visar de att det finns
många människor som behöver logoped
men som vi aldrig ens träffar; bland dem

Tabell 2. Antaget antal patienter per logoped i Sverige, efter att antalet minskats
utifrån eventuell samsjuklighet och andra bortfall, samt antal besök det ger per
logoped per arbetsdag.
Antal patienter med logoped- Antal besök per Antal besök per arbetsdag per logoped
behov per logoped i Sverige
patient och år
för att hinna med samtliga på ett år

patienter som helt enkelt bortprioriteras
på grund av bristande resurser. Det är inte
vad jag skulle kalla patientfokuserad eller
jämlik vård.
Kan Sveriges logopeder ge god vård
idag?
Svaret blir nej. Logopedresurserna är
inte tillräckliga idag, det visar beräk
ningarna med all tydlighet. Att Sveriges
logopeder inte kan erbjuda intensiva och
långvariga insatser till genomsnittspa
tienten begränsar möjligheten att utöva
den kunskapsbaserade vården. Direkt
behandling får istället ofta ersättas med
indirekt behandling i form av handledning
av omgivningen. Som jag ser det kan det
leda till sociala orättvisor; en kompetent
och resursstark omgivning kan mycket väl
klara att utföra stora delar av behandlingen
själv, medan de patienter som befinner sig
i redan utsatta grupper riskerar att halka
efter ännu mer.
Hur går vi vidare?
De professionsetiska riktlinjer, som vi
ställt oss bakom genom att bli medlem
mar i Svenska logopedförbundet, säger
bland annat:
”Logopeden skall informera ekono
miskt, medicinskt och politiskt ansvariga
personer om konsekvenserna av utebliven
behandling.”
Vi vet bättre än såväl patienter som andra
vårdgivare och politiker, att det finns sätt
som kan lindra och minska svårigheterna
och funktionsnedsättningen hos patienter
som har stora svårigheter idag, men att vi
inte erbjuder denna goda vård som vi enligt
lag är ålagda att ge – eftersom vi inte har
tillräckliga resurser. Vi har en skyldighet
att informera om detta.

Julia Eldblom,
leg logoped, Barn- och ungdomshabiliteringen Göteborg och Enheten för barnneuropsykiatri/BNK, Göteborg.
julia.eldblom@vgregion.se
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lediga platser & kurser
19–20 oktober, Uppsala Konsert & Kongress

ID-dagarna 2011

Ny teknik inom hjälpmedelsområdena
kommunikation och kognition!
Läs om utställningen
och föreläsningarna på
www.hi.se/iddagarna

Jämför
din lön
med andra akademikerlöner
Den största databasen
för akademikerlöner
www.dik.se/lonestatistik

Språkförskolan Penseln i Österåker

LOGOPED
Tillsvidaretjänst 8 augusti 2011

Landstinget i Östergötland

Logoped
Logopedmottagningen i Linköping
Vi söker en logoped med bred logopedisk kompetens och gärna
med huvudinriktning inom området röststörningar och
logopedisk behandling av tumörpatienter samt dysfagi.
För mer information kontakta:
Cheflogoped Birgitta Rosén Gustafsson, 010-103 03 96.
Sista ansökningsdag är den 3 juni.

Läs mer och ansök på www.lio.se/jobb

www.lio.se
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Ansökning senast 31 maj 2011.

Information om tjänsten finns på:
Lediga jobb, Ref. nr. 209648.

Förskolechef: helen.danielsson@osteraker.se

missa
inget!
Har vi rätt e-postadress till dig?
Gå in på www.dik.se/anmal

Division Hälsa Habilitering
och Rehabilitering

Logoped
Till Logopedenheten
Vill du veta mer kontakta verksamhetschef
Gunnel Alexandersson, tfn 0550-861 71,
070-693 77 28.
Ange Dnr CSK/110613
Sista ansökningsdag 31 maj 2011

Är du intresserad av att delta i
normeringen av ett svenskt
språktest?
Pearson Assessment har inlett arbetet med att ut
veckla en svensk version av Clinical Evaluation of
Language Fundamentals, CELF–4. Testet syftar till att
identifiera, diagnostisera och följa upp språk– och
kommunikationsproblem hos barn i åldern 5—12 år.
Nu har du chansen att vara bland de första att bli
bekant med CELF–4! Genom att delta i normerings
arbetet, får du redan nu erfarenhet av ett av barn
logopedins framtida standardinstrument för språk
bedömningar.
Nyfiken? Läs mer om CELF–4 och om projektet på vår
hemsida.

Läs mer om tjänsten på

www.liv.se/ledigajobb

www.pearsonassessment.se

Logoped Åsa Hägg söker

Logoped
Min verksamhet är auktoriserad inom ramen för ”Vårdval Stockholm”. Logopedmottagningen tar emot patienter i kommunerna
Södertälje, Salem och Nykvarn. I arbetet ingår diagnosticering och behandling av barn och ungdomar upp till 18 år med tal- och
språkstörningar samt läs- och skrivsvårigheter. Barn, ungdomar och vuxna med röstbesvär och stamning tas emot. Mottagningen
använder Take Care journalsystem. Du kommer i första hand att få arbeta med läs- och skrivutredningar.
Arbetstid: Halvtid, eventuellt med möjlighet till heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer: Du får gärna vara nyutexaminerad med stort intresse för att fördjupa dig inom läs- och skrivsvårigheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar: Logoped Åsa Hägg, mobil: 0708-697112, asa.hagg@legitimeradlogoped.se
Ansökan: Välkommen med din ansökan till Logoped Åsa Hägg , c/o Hälsoenheten, Nygatan 22, 151 72 Södertälje
Sista ansökningsdag 2011-06-13.
Läs mer på www.legitimeradlogoped.se
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Publicera dig
i Logopednytt!
I Logopednytts nya profil kommer fokus i högre grad än
tidigare att ligga på vetenskapligt material och aktuell forskning. Om du är intresserad av att publicera vetenskapliga
artiklar, kontakta Logopednytts vetenskapliga redaktör
Anette Lohmander på logopednyttva@dik.se.
Anvisningar för tillvägagångssätt vid publicering och
utformning av artiklar finns på www.dik.se/logopednytt.
Vetenskapliga artiklar måste vara Logopednytt tillhanda
cirka tre månader före manusstopp.
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