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nder de närmaste årtiondena kommer Sverige att få en allt ökande andel
äldre i befolkningen. Fler och fler gamla – som dessutom lever tills de
är allt äldre – ska försörjas och tas om hand av en krympande grupp
medborgare i arbetsför och skattebetalande ålder.
Som allra värst ser det här förhållandet i prognoserna ut att bli när jag, som
idag är lite under fyrtio år, ska lämna yrkeslivet. Då kommer det bara att finnas
kanske två skattebetalare per gammal, där det idag finns en bit över tio stycken.
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Det här ställer den svenska vården – ja hela vårt samhälle - inför stora
utmaningar. Först har vi det ekonomiska trycket. Vem ska betala för vård
och omsorg när allt färre ska försörja allt fler? Nästa problem, som är minst
lika stort, är bemanning. Vem ska jobba i den svenska
vården? Vem väljer ett underbetalt, tungt och psykiskt
”Det här
arbete på obekväma arbetstider när samhället
måste börja jobbigt
skriker efter arbetskraft i alla sektorer?

NU om det
ska hinna
göra en
skillnad.”

Situationen kommer att se likadan ut i hela Europa. Detta innebär att arbetskraftsinvandring troligen
inte kommer att lösa problemet i Sverige. Vi är många
som ska konkurrera om arbetskraften.
Minskade skatteintäkter, minskad tillgång till arbetskraft
och en befolkning som i stor utsträckning kommer att vara i behov av vård och
stöd innebär att vården kommer att behöva ses över och förändras.
Störst satsning kommer man att behöva göra på förebyggande arbete som innebär
att vår åldrande befolkning håller sig frisk och inte behöver vård och stöd. I alla
fall inte förrän de blivit mycket äldre än medeltalen för det här idag.

Hur kan vi logopeder visa att vi behövs i en vårdverklighet av det här slaget?
Vi måste visa att vi lönar oss. Vi måste visa att det faktiskt är billigare med
röstbehandling än med sjukskrivning. Att det är billigare med logopedisk sväljbedömning och röntgen än med aspirationspneumonier. Att det är billigare och
bättre att patienter sväljer för egen maskin än att de får PEG. Att förmågan att
kommunicera ökar självständigheten och minskar hjälpbehoven.
Kan vi göra detta? Det är klart att vi kan. Det kommer att krävas klinisk
logopedisk forskning där vi jämför våra insatser med andra vårdinsatser, eller
där vi kan visa att en utebliven logopedinsats innebär ökade vårdkostnader.
Det här måste börja NU om det ska hinna göra en skillnad. Det måste göras av
DIG som arbetar kliniskt och har tillgång till patienter och vårdapparat. Hur
tänker du börja?

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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Ingen dag
utan ett streck
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Skolan behöver logopeder
Skolan behöver logopeder samtidigt som logopeder behöver
pedagogisk kunskap, anser Claes
Nilholm och Barbro Bruce.

5

Almedalen gav inspiration
Med facit i hand är jag glad att styrelsen fattade beslut att vi logopeder skulle finnas med i Almedalen,
skriver Ulrika Guldstrand.

6

Öppna jämförelser
Det är dags att agera för att mått
som rör logopediskt arbete kommer med i de öppna jämförelser
som SKL publicerar varje år.
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12 Vrålet på rockfestivalen!
Karin Sjögren testade röstuppvärmning med två besökare på
Sweden rock festival. Sedan kunde
de vråla med magstöd.

Det är med stor glädje och stolthet vi
kan presentera vårt första nummer av
Logopednytt som nya redaktörer. Vilka
är då vi?
Patrik är en 181 centimeter lång
smålänning med begynnande gråhårighet och karpaltunnelsyndrom, yrkesverksam på habiliteringen i Sörmland.
Simon är en till genuppsättningen
halvsvensk östgöte som anser att lindrig
sömnbrist är bra för geniet. Han jobbar
på Linköpings universitet.
Att beskriva sig själv är svårt. Men, ta
trots den klämkäcka presentationen inte
miste på våra ambitioner för Logopednytt – vi strävar efter att det ska bli en
riktig kanontidning! För att det ska lyckas
behöver vi dock er hjälp. Skriv till oss
via mejl eller på Logopedforum och ge
synpunkter på vad ni vill se mer eller
mindre av.
Innehållet i detta nummer är varierat, men tyngdpunkten ligger på att vi
logopeder måste arbeta mer aktivt för att
uppmärksamma vår yrkeskår på nationell och lokal nivå. Det kommer bli allt
viktigare för logopeder att visa politiker
och andra makthavare att våra insatser
gör nytta – både när det gäller hälsa
och ekonomi. På sidan 6 kan ni läsa om
SKL:s öppna jämförelser och hur du kan
bidra med indikatorer på effektiviteten i
din verksamhet.
För den som känner sig hugad att
doktorera på andra sidan Atlanten finns
en inspirerande skildring av livet som
doktorand i New York på sidan 8.
Vill man ta del av färsk forskning om
logopediska insatser till personer med
afasi, hittar man också det. Och mer
därtill!

14 Vårdens svåra val
Prioritering inom vården är till sin
natur ett känsligt ämne, eftersom
det handlar om att vissa måste
väljas bort till förmån för andra.

18 Logopeders insatser
Tvåhundrasex logopeder från hela
landet har besvarat frågor om sitt
arbete med personer med afasi.
Forskarna presenterar sin rapport.

Doktorera i USA
Anna Eva Hallin bestämde sig för
att titta på utbildningar utomlands
och berättar om sina första år i
New York.

Omslagsbild:
Sweden rock festival / Maria Johanssson

Simon Sundström och Patrik Åhlund
Redaktörer
Logopednytt 3 | 2011
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debatt

Skolan behöver logopeder
som utbildats i pedagogik

V

årt budskap i detta debattinlägg låter sig sammanfattas ganska enkelt: skolan
behöver logopedisk kompetens, samtidigt som logopeder behöver kunskap i och
om pedagogik!
Logopedutbildningen idag ger en god mångvetenskaplig grund för den blivande logopeden med en gedigen utbildning i lingvistik, fonetik, psykologi och logopedi. Men det
är ett faktum att många logopeder kommer att arbeta i skolan med barn och ungdomar
som upplever språklig sårbarhet i mötet med de krav som skolan ställer.
I skolan är språk och kommunikation både mål i sig själva,
exempelvis svenska, engelska, och medel för att uppnå såväl sociala
mål, det vill säga ”vänskapande”, som för att utveckla kunskaper och
färdigheter i samtliga skolans ämnen. I boken ”Språkinriktad undervisning: en handbok” beskrivs och tydliggörs den viktiga relationen
mellan språkförmåga och pedagogik (Hajer & Meestringa, 2010).
Idag läggs också alltmer vikt vid kommunikation och språklig
utveckling i förskolan, ett kunskapsfält där logopeder kan bidra med
viktig kunskap.

Det är i samspel med kamrater och lärare i förskola och

skola, som en betydelsefull del av den språkliga utvecklingen äger
rum. Lärare med en omfattande pedagogisk utbildning som omfattar både allmän didaktik och ämnesdidaktik, samt kunskap om
skolans uppdrag är en viktig samarbetspartner för många logopeder.
Stöd och stimulans måste förankras i den vardagliga interaktionen.
Logopedernas kunskap behövs i skolan, men för att på djupet
förstå skolan som kontext och skolans uppdrag, samt de villkor och
förutsättningar skolan kan erbjuda för språk- och kommunikationsutveckling och lärares arbetssituation, så behövs kunskap om, och
erfarenheter av, skolan. Vi avser här inte sådana erfarenheter som vi alla har av skolan,
utan erfarenheter som ges inom ramen för en utbildning och som analyseras i ett vetenskapligt sammanhang.

I nuläget ges, bland annat vid Lunds universitet, en valbar fördjupningskurs om
språkliga problem i skolåldern, men inte någon som belyser och ger fördjupad kunskap
om skolan som kontext och den del av pedagogikämnet som handlar om skolans mål,
organisation och verksamhet.
Vi anser att logopedutbildningarna bör kompletteras med en obligatorisk kurs i pedagogik som anpassas efter de krav som logopeder möter i den framtida yrkesutövningen
och som innehåller delmoment av verksamhetsförlagd utbildning.
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Claes Nilholm

Barbro Bruce

Professor i specialpedagogik i Jönköping,
och gästprofessor i Göteborg.

Leg. logoped, lektor i utbildningsvetenskap
med inriktning mot specialpedagogik,
Malmö högskola.
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Nu är tid för att följa upp de tankar och idéer som föddes under veckan i Almedalen. I
Logopedförbundets seminarium lyftes äldreomsorgen fram.

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson
Bågenholm efterlyste logopediska siffror i
öppna jämförelser.

Almedalen gav inspiration

S

ka vi verkligen medverka vid politikerveckan i
Almedalen i år? Den frågan ställde jag mig själv för
ett halvår sen. Med facit i hand är jag glad och nöjd
att styrelsen fattade beslut att vi logopeder skulle finnas med
i programmet och att vi valde att under vårt seminarium lyfta
ett område där vi logopeder både kan och vill göra skillnad,
nämligen äldreomsorgen.
Vi logopeder vet att många patienter efter en stroke, eller
till följd av demens riskerar fastna i isolering helt i onödan.
Med rätt stöd från logopeder kan patienter få tillbaka sin
förmåga att kommunicera.
Vi logopeder hjälper till att träna upp språk och hitta
alternativa sätt att kommunicera. Men tusentals äldre får
aldrig detta stöd eftersom äldres kommunikationsfråga överhuvudtaget inte bedöms inom vård och omsorg. I de flesta
kommuner saknas logopedkompetens helt inom äldreomsorgen. Logopediska insatser kan även förebygga lunginflammationer och andra allvarliga tillstånd orsakade av patienters
svårigheter att äta och svälja. Det vet vi.

Så vad är då problemet? Varför är det så långt mellan
logopeden och patienten i äldrevården? Dessa frågor diskuterade jag under seminariet med Eva Nilsson Bågenholm,
tidigare ordförande i Läkarförbundet, numera regeringens
äldresamordnare. Hennes uppdrag är att föreslå åtgärder
för att förbättra äldreomsorgen utifrån ett helhetsperspektiv där individens samlade behov av vård och omsorg ska
stå i centrum. I hennes arbete som äldresamordnare ingår
det naturligtvis att föreslå förändringar som både är bra för
patienterna och som kan sänka kostnaderna. Vi logopeder

behöver skaffa oss
mer kunskap om är
hur vårt arbete kan
löna sig – också ekonomiskt. Ett exempel
på det vi diskuterade
var om det t ex är
mindre kostsamt att
en patient genom
logopedbehandling får stöd att svälja maten på rätt sätt
istället för att man sätter in en PEG (Perkutan Endoskopisk
Gastrostomi) i ett tidigt stadium. Inom detta område behövs
kliniska studier göras för att både ta reda på olika behandlingars resultat för människans – patientens – välmående och
för kostnaderna för vården.

”Med facit i hand är
jag glad och nöjd att
styrelsen fattade beslut att vi logopeder
skulle finnas med”

Som företrädare för Sverige logopeder är jag glad

över att Eva Nilsson Bågenholm menar att vi på olika sätt
behöver synliggöra logopedernas arbete. Hon efterlyste logopediska siffror i till exempel öppna jämförelser (SKL) och
SoS kvalitetsregister. Inom förbundet bör vi ta oss an denna
utmaning och fundera över vilka indikatorer vi skulle kunna
arbeta med för att synliggöra vårt verksamhetsområde.
Nu är tid för att följa upp de tankar och idéer som föddes
i Almedalen. Jag tvekar inte om vi ska medverka vid nästa
års politikervecka. Min ambition är att vi då ska presentera
resultat av den inspiration som vi fick med oss i år.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundet
Logopednytt 3 | 2011
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Logopediskt arbete bör in
i SKL:s öppna jämförelser
Det är dags att agera för att
mått som rör logopediskt arbete
kommer med i de öppna jämförelser som Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, publicerar
varje år. Det anser Logopedförbundet, som inbjuder dig som är
medlem att lämna in förslag på
nya jämförelseområden, så kal�lade indikatorer.
SKL har arbetat med öppna jämförelser
i fem års tid. Statistik som är knuten till
logopediskt arbete har aldrig funnits med.
– Det har talats om öppna jämförelser
länge, men mycket mera nu. När vi var
i Almedalen i somras var det detta som
ständigt nämndes. Det som diskuteras
hett där är det som är på gång. Då måste
vi försöka komma med på tåget, säger
Logopedförbundets ordförande Ulrika
Guldstrand.
Mest hårda värden
Många av indikatorerna i 2010 års öppna
jämförelser rör dödsfall inom specifika
patientgrupper, eller exempelvis läkemedelsanvändning.
– Än så länge är det väldigt hårda värden

som jämförs, säger Ulrika Guldstrand.
Katarina Wiberg Hedman är projektledare för SKL:s öppna jämförelser inom
hälso- och sjukvård. Hon menar att de
även redovisar exempelvis hur stor andel
av strokepatienterna i varje landsting
som är ADL-oberoende tre månader
efter insjuknandet. Dessutom pågår ett
ständigt arbete för att utveckla befintliga
indikatorer och ta med nya. Syftet är att
få till en så bred belysning av hälso- och
sjukvården som möjligt.
– Afasi har varit uppe till diskussion
någon gång, har jag för mig. Det har
slutat i att det, så vitt vi vet, inte finns
någon datakälla. Det är oftast där det
slutar, säger hon.
Lämna förslag!
Logopedförbundet inbjuder nu dig som
är medlem att bidra med förslag på indikatorer till 2012 års öppna jämförelser.
Inledningsvis är logopedins mest sjukhusnära arbetsområden mest aktuella.
Vård av strokepatienter är exempelvis
någonting som redan redovisas på olika
sätt i de öppna jämförelserna.
– En lämplig indikator tror jag skulle
kunna vara sväljning, eftersom det är väl-

digt medicinskt och mycket mer hårt på
det sättet än vad språket är, säger Ulrika
Guldstrand.
Den optimala indikatorn
Stötestenen är, precis som i afasistatistikens fall, huruvida det finns data av
god kvalitet som redan samlas in till ett
befintligt register. I arbetsgruppen för
öppna jämförelser har mellan 200 och
250 tilltänkta indikatorer varit uppe till
diskussion. Av dem är det ungefär 180
som har tagit sig hela vägen till att idag
vara föreslagna att ingå i årets rapport.
– Det är mycket som ska till för att få
den optimala indikatorn, säger Katarina
Wiberg Hedman.
Tror du att indikatorer som rör logopediskt arbete skulle kunna komma med?
– Det finns många typer av sådana
indikatorer som vi gärna plockar in. Vi
är tacksamma för alla förslag vi kan få,
säger hon.

Gunilla Lindberg
Journalist och logopedstudent vid Lunds
Universitet. Representant i Logopedförbundets
studentsektion.

Lämna förslag på bra indikatorer!
Logopedförbundet behöver information från dig som är medlem om vad som skulle kunna vara bra mätpunkter, som de
sedan kan arbeta för.
Det finns flera krav som ska vara uppfyllda för att en indikator ska anses lämplig i SKL:s öppna jämförelser, bland annat:
1.	Den ska belysa en viktig del inom hälso- och sjukvård.
2.	Den ska gälla en kvalitet i vården, inte exempelvis logopedtäthet.
3.	Det måste finnas tillräckligt bra data från samtliga landsting, så att det går att göra en jämförelse.
4.	Det ska vara tydligt vad som är en önskad utveckling för indikatorn, det vill säga vad som är ett positivt respektive negativt värde.
Mejla dina förslag på nya indikatorer till: ulrika.guldstrand@dik.se.

Källa: Logopedförbundet, SKL
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Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet och att lära av varandra. Öppna
jämförelser ger också medborgarna en möjlighet till insyn i de olika verksamheterna. Illustration: Jens Magnusson

fakta

fakta

Hur blir en ny indikator till?

Öppna jämförelser i vården

• Vem som helst kan föreslå en ny indikator, till exempel
via mejl till SKL.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting
och kommuner att analysera sin verksamhet, och att
lära av varandra. SKL:s mål är att det ska leda till ökad
tillgänglighet och en effektivare vård med förbättrad
kvalitet.
Ett ytterligare syfte är att ge medborgarna insyn i vad
de olika verksamheterna åstadkommer.
Kvaliteten inom hälso- och sjukvård har jämförts varje
år sedan 2006. Det innebär att man för vissa indikatorer kan se förändringar över tid.
2010 togs 134 indikatorer upp. Dessa rörde bland
annat:
– sjukvårdsrådgivningens tillgänglighet på telefon
– neonatal dödlighet
– hur många procent av strokepatienterna som var
nöjda med sin sjukhusvård

• Samtliga förslag på nya indikatorer tas upp till diskussion i en grupp bestående av statistiker, läkare,
personer som arbetar med kvalitetsregister, samt
företrädare från Socialstyrelsen.
• Inte sällan leder kritiska synpunkter inom denna
grupp till att indikatorer modifieras eller tas bort.
• SKL färdigställer en preliminär lista med indikatorer
till innevarande års öppna jämförelser redan i månadsskiftet maj-juni. Samma lista revideras i slutet av
sommaren.

Källa: SKL

Källa: SKL, Nationalencyklopedin
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Anna Eva Hallin bestämde sig för att titta på utbildningar
utomlands. Här är hennes berättelse om de första åren som
doktorand på New York University.

Doktorera i USA –
från dröm till verklighet

R

edan innan jag började på logopedprogrammet så tänkte jag att jag någon gång
i framtiden ville forska. Jag hade också
tagit reda på att det fanns ett behov av forskning
inom logopedi, vilket lät lovande.
Arbetet med magisteruppsatsen på Karolinska
Institutet där jag gick logopedutbildningen 20032007 fick mig att bli ytterligare inspirerad. Efter
att ha arbetat kliniskt i drygt ett år började jag
därför se mig omkring efter möjligheter.
Under denna tid hade också mitt forskningsintresse ändrats från röstrubbningar till språkliga
svårigheter hos skolbarn och ungdomar genom
mitt kliniska arbete. Doktorandtjänster inom logopedi växer inte på träd, och jag bestämde mig
tidigt för att titta på utbildningar utomlands,
även om jag höll ögonen öppna för möjligheter
i Sverige också. USA låg nära till hands eftersom jag bott
och studerat där tidigare, och jag fick också tips av min
magisterhandledare på KI att söka Fulbright: ett av världens
största utbytesprogram där man kan söka stipendier för högre
studier i USA inom alla utbildningsområden.
Samtidigt som jag började arbeta med min Fulbrightansökan hösten 2008 så började jag också söka efter universitet
och kontakter i USA, och mejla ut förfrågningar. Många
timmar framför datorn och en intervju senare så satt jag på
amerikanska ambassaden i Stockholm med sju andra stipendiater i juni 2009. Jag var på väg.
Året som följde var ett år av förberedelser: finslipa
ansökningar och sedan söka till sex olika universitet i USA,
förbereda sig för och skriva amerikanska högskoleprovet
(GRE) och TOEFL (ett obligatoriskt engelsktest), och planera inför flytt.
8
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En stor fördel med att få Fulbright utöver själva stipendiet var att the Fulbright Commission var till enormt
stor hjälp under hela denna process – i allt från
kontakter till universitet, till visumfrågor, till
reseförberedelser - hade jag sökt universitet
helt på egen hand hade det blivit väldigt
mycket mer arbete. Fulbright öppnar
också en hel del dörrar eftersom det är ett
mycket känt och prestigefullt stipendium
i USA.
Efter en lång process hade jag telefonintervjuer med tre universitet och jag blev
antagen till mina två toppval: New York
University (NYU) och Kansas University.
Jag hade tidigt tagit kontakt med Christina Reuterskiöld som är svensk logoped
och lärare på NYU vilket också blev det
universitet jag valde. Christina är nu också min handledare
sedan jag började mina studier hösten 2010 vid Department
of Communicative Sciences and Disorders.
New York University är ett av USA:s största privata
universitet med runt 43000 studenter som är fördelade på 18
olika skolor, med sex campus på Manhattan. Min institution
ligger på the Washington Square campus, i Greenwich village, strax norr om Soho.
Doktorandutbildningen är femårig, där de första två åren
innebär att man läser kurser på heltid och driver två forskningsprojekt (ett per år) och de tre åren därpå arbetar man
med sitt avhandlingsprojekt. De flesta doktorander undervisar också eller arbetar som lärarassistenter. Som svensk
logoped har man inte möjlighet att arbeta kliniskt med
sin svenska legitimation, utan måste i så fall bli certifierad
genom ASHA (American Speech and Hearing Association).

Anna Eva Hallin delar med sig av Sverige i projektet Global Classroom. På skolor i Queens och Brooklyn berättar hon om svenska traditioner och lär bland annat barnen att dansa små grodorna.

Jämfört med många andra universitet är vi få doktorander
på institutionen, runt åtta stycken, vilket gör att det blir en
mer intim och personlig känsla trots att NYU är ett så stort
universitet.
Doktorandprogrammen ser lite olika ut på olika universitet, men gemensamt för alla är att man generellt läser fler
kurspoäng än i Sverige och de flesta program är runt 4-5 år.
Att studera i USA är som bekant dyrt jämfört med Sverige, och att doktorera i USA är inte en ”tjänst” som det ofta
är i Sverige, utan en utbildning. I USA precis som i Sverige
är frågan om finansiering viktig. Utöver Fulbrightstipendiet
(som är för ett års studier) hade jag också förmånen att bli
erbjuden ett fellowship på NYU när jag antogs till doktorandprogrammet. Detta innebär att jag har full finansiering
och ett stipendium för levnadskostnader de första två åren,

och att jag är delvis finansierad med möjlighet att undervisa mina sista tre år. Jag sökte och fick också ytterligare ett
stipendium från Sverige-Amerikastiftelsen.
New York är en förhållandevis dyr stad att bo och leva i
om man jämför med andra städer i USA, så att veta att jag
skulle ha tillräckligt med pengar var en viktig del när jag
vägde olika universitet och städer mot varandra.
Under mitt första år på NYU har jag läst kurser inom

mitt område språk, språkutveckling och språkstörningar hos
barn, språk hos personer med autism samt flera statistik- och
metodikkurser. Jag har också läst en kurs på institutionen för
journalistik, för att få ytterligare erfarenhet i att skriva på
engelska.
Kurserna har generellt varit mycket bra och gett fördjupLogopednytt 3 | 2011
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Anna Eva Hallins doktorandutbildning på New York University är femårig. De första
två åren läser man kurser på
heltid och driver två forskningsprojekt (ett per år) och
de tre åren därpå arbetar man
med sitt avhandlingsprojekt.

Hon hittade en
lägenhet genom
en privat hyresmäklare, vilka
det finns gott om
i New York, och
bor tillsammans
med en svensk
tjej som hon
var bekant med
sedan tidigare.

ning och komplettering. Jag är väldigt glad över att ha några
års klinisk erfarenhet hemifrån – både för att det har väckt
mycket egna forskningsfrågor, och för att det känns oerhört
inspirerande att lära sig mer och fördjupa sig i ämnen efter
några år ”i fältet”.
Mitt första forskningsprojekt är en del av ett större
projekt som heter ”Language and Context in Children with
High-Functioning Autism”. I min delstudie kommer jag
analysera språket hos skolbarn (7-9 år) med högfungerande
autism i fyra olika berättarkontexter: konversation, berättande till bilder, personliga berättelser och förklarande
berättelser för att se om kontextbelastning påverkar språket
på ett annat sätt hos barn med autism jämfört med barn utan
autism.
Hittills har jag samarbetat med två public schools i
Queens, som vi besökt för att samla in data. Barnen spelas
in på video när de gör berättaruppgifterna och allt material
transkriberas för att sedan kodas och analyseras i ett dataprogram som heter SALT (Systematic Analysis of Language
Transcripts). Jag har valt att titta närmare på tvekfenomen
och språklig komplexitet och analysen av data kommer börja
i september, så hittills har jag inga resultat, bara hypoteser.
Den rent praktiska biten av forskningen har bitvis tagit
enormt mycket tid: alltifrån att kontakta skolor och inbjuda
dem till samarbete till att skriva ansökningar till etiska kommittéer och att rekrytera och träna forskningsassistenter. Jag
har hjälp av tre masterstudenter på institutionen som hjälper
mig med delar av datainsamlingen och transkriptionsarbetet.
Att handleda dem i tester, material och metoder är en stor
del av detta projekt.
Projektet skulle heller inte ha varit möjligt utan det ovärderliga samarbetet med Christina – det har verkligen fått
mig att inse vikten av att ha en handledare som man trivs
med och som är intresserad och kunnig inom ens forskningsområde.
Mitt första år i New York har uppfyllt alla förväntningar,
både vad gäller studierna och staden, som i sig är fantastisk.
Det kan låta som en kliché, men i New York finns allt. Jag
valde att bo i Brooklyn vilket jag är glad över – det är lite
10
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billigare än att bo på Manhattan och också lite lugnare,
och från där jag bor i Prospect Heights tar det bara cirka 35
minuter att åka till skolan med kollektivtrafik.
Jag hittade lägenheten genom en privat hyresmäklare,
vilka det finns gott om i New York, och jag bor tillsammans
med en svensk tjej som jag var bekant med sedan tidigare.
Jag försöker också göra saker utanför universitetet –
det känns viktigt att göra andra saker än att plugga, även
om studierna tar väldigt mycket tid. Jag har sjungit i en kör
och klättrar i en klätterklubb och försöker hinna umgås med
mina vänner så mycket jag kan. Under vårterminen har jag
också varit volontär i organisationen One To World som är
en non-profit organisation som organiserar internationella
studenter och ordnar utflykter och aktiviteter. Det har varit
ett roligt sätt att upptäcka delar av New York State som

jag inte skulle sett annars. Jag har också berättat om Sverige och Stockholm för skolungdomar på skolor i Brooklyn
och Queens när jag deltagit i projektet Global Classroom
som syftar till att lära New York-ungdomar om kultur och
historia från hela världen. Att se en grupp med sjätteklassare
från Brooklyn dansa ”små grodorna” runt en stol i klassrummet och höra alla deras frågor om Sverige har varit en av
höjdpunkterna under våren. Tack vare One To World och
Fulbright har jag träffat vänner från hela världen – det ser jag
också som en av fördelarna med att söka Fulbright – man får
ett väldigt brett kontaktnät, både geografiskt och ämnesmässigt.
Efter en underbar sommar hemma i Stockholm ser jag

fram emot att återvända till min andra hemstad New York
och fortsätta med doktorerandet. Att få bedriva forskning

inom ett område som jag är passionerat intresserad av, i en av
världens mest spännande städer, är en erfarenhet som jag är
oerhört tacksam över – och jag kan verkligen rekommendera
detta till alla forskningssugna logopeder!

Anna Eva Hallin
Leg. logoped och doktorand på New York University

Länkar:

www.fulbright.se (Swedish Fulbright Commission)
www.sweamfo.se (Sverige-Amerikastiftelsen)
www.nyu.edu (New York University)
https://files.nyu.edu/aeh361/public/ (Anna Eva Hallins hemsida)
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Karin Sjögren erbjöd sig att ha röstuppvärmning med Jonathan Magnussen och Magnus Larsson inför kvällens konsert. (Foto: Lena Ehring)

Träning för värsta vrålet på

J

onathan Magnussen, besökare på Sweden rock festival,
brukar inte stå tyst och bara lyssna när banden spelar
uppe på scenen.
– Ibland kan jag inför en konsert med ett bra band tänka:
nu ska jag skrika så mycket att jag inte kan prata efteråt.
Kompisen Magnus Larsson är inte inne på samma spår:
– Det är bara jobbigt att skrika sönder sin röst.
Efter tre år på logopedprogrammet och med ett visst mått
av hybris föreslår jag att vi ska ha röstuppvärmning ihop, här
och nu på festivalområdets camping. De ställer upp, efter
löfte om att de med rätt teknik kan ropa och skrika något
bättre till konserterna samma kväll.
– Javisst! säger de och ställer ner sina ölburkar på gräset.
Vi börjar med att skaka loss lite grann, rulla axlarna

fram och tillbaka. Magnus har lite robotlika rörelser när han
ska snurra med armarna som vittnar om ett hårt festivalleverne.
12
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– Jag kan knappt röra mig!
Efter en stund går det bättre och så är gympapasset igång.
För att mjuka upp käkarna låtsas vi tugga ett jättestort tug�gummi och sträcker ut tungorna åt varandra.
– Haha, de av oss som ätit på pastavagnen har gröna
tungor, konstaterar Jonathan.
Så är det dags för en klassiker för alla som sysslat med

sång vid något tillfälle: magstödet.
– Jo, men det har vi lite koll på. Vi sjöng i kör i gymnasiet.
Metallåtar?
– Inte alls. Mer Disneyfilmsmusik och Thomas Ledin,
säger Jonathan och Magnus fyller i:
– Jag gjorde ett fantastiskt solo till låten Let it be.
Med handen på magen tar vi i och ropar YEAH tills folket
i tälten runtomkring börjar klaga.
Då var det dags för eldprovet: growling. En svår sångstil,
eftersom det är lätt att spänna sig mycket i halsen, blåsa på

De andra festivalbesökarna skrek med klart sämre magstöd!
(Foto: Sweden rock festival / Stefan Johanssson)

rockfestivalen!
för mycket och låta som en döende kråka efter två minuter.
Jag instruerar killarna att skälla som stora hundar för att
sedan toppa av med en growlingövning som absolut inte ska
göras under en längre tid: att skrika ut alfabetet bokstav för
bokstav samtidigt som man hoppar ut med armar och ben i
så kallade jumping jacks.
– Oj, det funkar ju! säger Magnus lite förvånat.
– Jag säger som i tandkrämsreklamerna: jag trodde inte det
var sant innan jag testade det själv, säger Jonathan lite lätt
ironiskt.
– Kan ni inte ta och lugna ner er lite! skriker ett gäng som
passerar oss.
Utan att använda magstödet. De kommer med andra ord
inte kunna skråla lika bra till Judas Priest senare under kvällen som Magnus, Jonathan och jag.

Karin Sjögren,
Logopedutbildningen vid Lunds Universitet
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Vårdens svåra val

Ett förslag till tolkning av gällande riktlinjer
Amanda Thorell
Leg. Logoped
Studerar Teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet

Introduktion
Det har de senaste årtiondena gjorts
många och betydande framsteg inom
medicinsk forskning, vilka har ändrat
förutsättningarna för hälsa och sjukvård.
Det finns idag stora möjligheter att påverka
människors hälsa i positiv riktning, men
inte utan kostnad. Det vore omöjligt att
fullt ut tillgodose alla människors hälsorelaterade önskemål och behov. Därför
har etiska riktlinjer för hur prioritering
bör ske debatterats och kommit till. De
riktlinjer som idag gäller för prioritering av
patienter inom sjukvården är Vårdens svåra
val (SOU, 1995). Dessa riktlinjer har varit
föremål för debatt både vad gäller etiska
aspekter och praktisk användbarhet (bl.
a. Juth, 2011; Prioriteringscentrum, 2007).
Resurserna för logopedisk intervention
är, liksom andra typer av intervention inom
sjukvården, begränsade, vilket tvingar
logopeden att prioritera mellan patienter.
Detta handlar både om beslut om vilka
patienter som ska erbjudas intervention
och hur mycket intervention olika patienter ska tilldelas. Prioriteringsmodellen Vårdens svåra val har antagits för
samtliga av sjukvårdens områden, men
är inte utformad specifikt med tanke på
logopedisk verksamhet.
Syftet med denna artikel är att diskutera
hur Vårdens svåra val bör tolkas, för att på
rimligaste vis fungera som vägledning i
prioriteringsbeslut inom logopedisk klinisk
verksamhet. Inledningsvis presenteras
Vårdens svåra val, därefter ett tolkningsförslag av hur prioriteringsmodellen kan
1

förstås utifrån ett logopediskt-kliniskt
perspektiv. Metoden som används i denna
utredning är filosofisk analys 1.

Vårdens svåra val
Vårdens svåra val (SOU, 1995) ställer
upp en etisk plattform bestående av tre
rangordnade principer.
1. Människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och samma rätt,
oberoende av personliga faktorer och
funktioner i samhället. Människovärdesprincipen är grundläggande men
inte ensam tillräcklig grund för prioriteringar. Om resurserna är begränsade
kan inte alla få vad de egentligen har
rätt till.
2. Behovs- eller solidaritetsprincipen;
resurserna bör satsas på de områden
(verksamheter vid den politiska/administrativa prioriteringen; individer
i den kliniska vardagen), där behoven
är störst. Solidaritet innebär också att
särskilt beakta behoven hos de grupper
som inte är medvetna om sitt människovärde, har mindre möjligheter än andra
att göra sina röster hörda eller utnyttja
sina rättigheter.
3.Kostnadseffektivitetsprincipen; vid
val mellan olika verksamhetsområden
eller åtgärder bör man eftersträva en
rimlig relation mellan kostnader och
effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd
livskvalitet. Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast tillämpas vid jämförelse

”Prioritering inom
vården är till sin
natur ett känsligt
ämne, eftersom det
handlar om att vissa
måste väljas bort till
förmån för andra.”
av metoder för behandling av en och
samma sjukdom. Vid olika sjukdomar
går effekterna inte att jämföra på ett
rättvisande sätt.
Den princip som enligt denna rangordning ska väga tyngst, människovärdesprincipen, säger egentligen inte hur
prioritering ska ske, utan står som första
princip för att förhindra att prioritering
sker på diskriminerande grunder såsom
kön eller religion. Lika fall ska behandlas
lika (Lynöe & Juth, 2009), och prioritering
får inte ske i enlighet med andra principer
än de som finns med i den etiska plattformen. Detta betyder att behovs- och
solidaritetsprincipen står som första och
viktigaste princip i valet mellan patienter.
Den tredje principen, kostnadseffektivitetsprincipen är milt utformad på så sätt
att den bara ska tas i bruk när det gäller
olika behandlingsmetoder för en och
samma sjukdom. Den kan således inte
utnyttjas i prioritering mellan patienter,
utan enbart i prioritering mellan olika typer
av intervention. Alltså bör prioritering av

Föreliggande artikel har sin grund i ett examensarbete i logopedi (Thorell, 2011). Jag vill tacka Torbjörn Tännsjö och Anette Lohmander för handledning i detta arbete.
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ansvar att tillgodose behovet. Det gäller
t ex. för många personer att ”jag behöver
röstträning för att kunna tala som en
skådespelare från 20-talet”. Detta behov
skulle kunna tillgodoses inom sjukvården
genom logopedisk röstbehandling, men
är uppenbart inget behov som ligger i
den gemensamt finansierade sjukvårdens
ansvar att tillgodose.
Ett sätt att utreda vilka behov som ligger i
den kliniska logopedins ansvar, är att precisera en gräns mellan medicinska behov och
andra behov. Eftersom medicinska behov
innebär att någon typ av nedsatt funktion
föreligger, bygger följande resonemang på
frågorna: vad är funktionshinder? och vem
är funktionshindrad?

Ja
Nej
ke
s
n
Ka
patienter, enligt Vårdens svåra val, ske
enbart efter storlek av behov.
Behov, enligt Vårdens svåra val, är
något som man far illa av att vara utan.
Utredningen delar upp behov i hälsorelaterade behov och livskvalitetsrelaterade
behov, vilka ska väga lika tungt i prioriteringsfall. Hälsorelaterade behov innebär
behov av att bli botad från sjukdom, och
livskvalitetsrelaterade behov innebär behov
av symtomlindring och omvårdnad. Ur
logopedisk synvinkel är denna uppdelning
av behov inte helt tillfredsställande. Logopediska insatser syftar sällan till att bota
en patient från sjukdom, men de är också
sällan begränsade till symtomlindring och
omvårdnad. Till livskvalitetsrelaterade

behov skulle man kunna tänka sig att även
behov av funktionsoptimering, anpassning
och annat hör.

Diskussion
Behov
Enligt Vårdens svåra val (SOU, 1995) är
storlek av behov den enda variabeln som
bör beaktas vid fördelning av intervention. Men vad som åsyftas med behov
i detta sammanhang är inte helt klart
formulerat. Vårdens svåra val diskuterar
begreppet till viss del, men gör ingen riktig
analys av det. Det faktum att ett behov
föreligger innebär inte nödvändigtvis att
sjukvård krävs, eller att sjukvården har

Funktionshinder
Det finns flera teorier om funktionshinder,
vilka tar olika perspektiv i förklaringen av
begreppet. Följande resonemang grundar
sig på tre teorier om funktionshinder: den
sociala modellen, den medicinska modellen, samt Nordenfelts (2010) hybridvariant
av dessa två modeller.
Den sociala modellen av funktionshinder
förklarar funktionshinder som orsakade
av samhället. Genom att inte vara anpassat för samtliga individer, drabbas vissa
personer, som funktionsmässigt skiljer
sig från mängden, av lidande på grund
av social uteslutning och stigmatisering
(Silvers, 2010). Den medicinska modellen
av funktionshinder förklarar istället funktionshinder som en avvikelse hos individen
från vad som är typiskt (Silvers, 2010). I
enlighet med denna modell är en person
funktionshindrad när han/hon befinner
sig under normalvariationen.
I Nordenfelts (2010) hybridmodell av
den sociala och den medicinska modellen
grundar sig förklaringen av funktionshinder på en interaktion mellan individens
inneboende kapacitet och dennes omgivningsförhållanden. Denna modell säger att
en person är funktionshindrad när han/
hon, under normala omständigheter, inte
klarar att utföra de aktiviteter som han/hon
behöver klara för att leva ett hyggligt liv.
Både den medicinska modellen och
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Nordenfelts hybridmodell av funktionshinder verkar adekvata för logopediska
patienter och Vårdens svåra val. Att
specifika förmågor relateras till normalfördelning eller någon typ av normalvärden,
förekommer idag bl. a inom barnspråk,
där gränsvärden på -1 till -2 standardavvikelser för testresultat används för att
definiera specifik språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Att logopedisk
bedömning, i enlighet med Nordenfelts
hybridmodell, baseras på hur patientens
oförmåga påverkar honom/henne i just
det liv som han/hon lever, förekommer bl.
a inom röstbehandling. Men båda dessa
modeller kan inte tillämpas samtidigt.
För att svara på hur de olika idéerna om
funktionshinder kan hanteras, kan distinktionen mellan första och andra ordningens
förmågor användas. Första ordningens
förmågor är förmågor som innehavaren kan
använda om denne vill och ges möjlighet.
Andra ordnings förmågor är biologiska
och fysiologiska förutsättningar som vi har
från födseln, men som ändras under livets
gång, och som ligger till grund för vilka
första ordningens förmågor som utvecklas
(Nordenfelt, 2010). Ett exempel på en andra ordningens förmåga är förmågan att
diskriminera mellan samtliga språkljud.
Denna förmåga är nödvändig för att lära
sig ett visst talat språk. Att använda talat
språk är en första ordningens förmåga,
eftersom att personen som besitter denna
förmåga kan kommunicera på det talade
språket i alla de fall då omständigheterna
tillåter det. Men förmågan att använda

talat språk är också grundläggande för
många andra förmågor, och fungerar därför
även som en andra ordningens förmåga.
Hela den grundläggande utbildning som
i skolan ges alla individer (med kapacitet
att tillgodogöra sig denna) kan betraktas som en andra ordningens förmåga
för vidare utbildning och många yrken
(Nordenfelt, 2010).
Hur bör funktionshinder definieras?
En skillnad mellan områdena barnspråk
och röstanvändning, är att barnspråk till
största delen handlar om andra ordningens
förmågor, medan röstanvändning mest
handlar om första ordningens förmågor.
I bedömning och beslut om intervention
av barn med språkliga svårigheter vet man
inte hur patientens liv kommer att se ut och
vilka förmågor som kommer att bli viktiga
för den enskilda individen i framtiden.
Inom barnspråk är det därför naturligt att
välja en definition av funktionshinder som
baserar sig på normalfördelning. Genom
att stärka de individer som befinner sig
lägst i normalfördelningen, strävar man
efter att ge alla individer samma möjlighet
att utvecklas åt valfritt håll i livet. Daniels
(2008) argumenterar för att sjukvårdens
resurser bör fördelas efter principen om
att ge alla individer samma möjligheter.
Han hävdar att sjukvården bör sträva
efter att bevara ”the normal opportunity
range”, vilket innebär att tillhandahålla
alla individer samma möjlighet till rimliga
livsplaner i det givna samhället.
Detta synsätt verkar rimligt, men är
inte självklart vad gäller fördelning av

resurser för alla typer av funktionshinder. När en person med hela spannet
av möjligheter, förverkligat en av sina
möjliga vägar, och sedan drabbas av ett
funktionshinder som omöjliggör det liv
som denne valt, står denne utan ”rätt”
att återgå till sitt valda liv och hamnar
åter på ”startlinjen”. Därför, menar jag,
bör Vårdens svåra val även ta hänsyn till
specifika förmågors instrumentella värde.
När det gäller vuxna patienter finns det
mer fasta livssituationer att förhålla sig
till än för barn, och vissa förmågor är
viktigare än andra. Den person som valt
en yrkeskarriär som operasångare har ett
större behov av gott stämbandsstatus än
den som valt en yrkeskarriär som kemist.
Mitt förslag till hur funktionshinder
definieras på bästa sätt till grund för
prioriteringar utifrån Vårdens svåra val:s
behovsbegrepp är:
En person är funktionshindrad om, och
endast om, denna person enligt rådande
omständigheter:
(i) befinner sig under normalvariationen
gällande betydande andra ordningens
förmågor, eller
(ii) befinner sig under gränsen för att leva
ett hyggligt liv med första ordningens
förmågor
För Vårdens svåra val innebär detta,
att det för andra ordningens förmågor
gäller att den som har den mest nedsatta
förmågan, givet att denna har betydelse
i rådande samhälle, prioriteras högst. För
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platsannonser
första ordningens förmågor gäller att den
som befinner sig lägst i förhållande till
sin individuella gräns för vad som krävs
för ett hyggligt liv har högst prioritet.
Denna uppdelning av första och andra
ordningens förmågor är emellertid inte
helt oproblematisk. Det är svårt att sätta
en gräns för när en andra ordningens
förmåga övergår till att enbart vara en
första ordningens förmåga. Det är också
diskutabelt huruvida man ska bedöma
förmågor som första eller andra ordningens
vid fall av påverkan på personlighet eller
minnesfunktioner. Efter en stroke eller
under utveckling av neurologisk sjukdom
kan många aspekter av det liv som man
interventionsmässigt har att förhålla sig
förändrats till att inte vara desamma som
före insjuknandet.
Vid första anblicken är den etiska plattformen för Vårdens svåra val formulerad på
ett tilltalande sätt. Men formuleringen av
plattformens principer är vag, och därför
krävs en tolkning av plattformen för att
den ska kunna användas i praktiken. Det
som ovan presenterats är ett förslag till
hur Vårdens svåra val kan tolkas, som gör
prioriteringsmodellen tillämpbar inom
logopedisk verksamhet.
Prioritering inom vården är till sin natur
ett känsligt ämne, eftersom det handlar
om att vissa måste väljas bort till förmån
för andra. Ytterligare arbete behövs för
att diskutera etiska aspekter av Vårdens
svåra val, och vidare för en mer omfattande etisk diskussion av prioritering inom
logopedisk verksamhet.

logoped-examensuppsats, Karolinska
institutet: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten
för logopedi, Stockholm.
Tännsjö, T. (2010). Utilitarianism, Disability, and Society. I D. C. Ralston, J.
Ho. (red:er), Philosophy and Medicine 104:
Philosophical Reflections on Disability (ss.
91-108). Dordrecht: Springer.
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Verksamhetschef
Till Logopedenheten,
Psykologenheten och Recure
rehab
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Hultbäck, tfn 070-332 71 50.
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Från bokstäver till förståelse
Under redaktion av Ulla Föhrer och Ylva
Segnestam publicerar Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) rapporten Från
bokstäver till förståelse – rapportsamlig
om läs- och skrivprocessen, normal och
avvikande utveckling.
Innehållet utgörs av elva uppsatser
skrivna av yrkesverksamma logopeder som
deltagit i kursen Fördjupning i läs- och
skrivprocessen, som ges av Karolinska
Institutet i samarbete med Resurscenter
tal och språk inom SPSM.
Uppsatserna, som färdigställdes våren
2010, avhandlar flera områden som är av
relevans för logopeder och andra professionella med arbetsuppgifter relaterade till
läsning och skrivning i skolan.
Förhoppningen är att rapporten ska
bidra till ökad kunskap om läs- och
skrivprocessen, ökad samverkan mellan
olika yrkesgrupper och ökade gemen-

samma insatser för elever med läs- och
skrivsvårigheter.
Rapporten kan beställas eller laddas ner
gratis på SPSM:s webbplats www.spsm.
se under fliken läromedel.
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Abstract

Syftet med studien var att undersöka logopediska insatser till personer med afasi. Data samlades in 2008 i en
tvärsnittsstudie genom utskick av en enkät till svenska
logopeder. Tvåhundrasex logopeder från hela landet
besvarade frågor om sitt arbete med personer med
afasi. A-ning (Neurolingvistisk afasiundersökning) och
Boston Naming Test var de vanligast förekommande
bedömningsinstrumenten (användes av 86,3% respektive
55,8%). Inget instrument för bedömning av funktionell
kommunikation fanns med bland de tio mest använda
bedömningsinstrumenten. Individuell behandling var
den vanligaste erbjudna behandlingsformen (erbjöds av
92%), följt av självträning (52%). I genomsnitt träffade
respondenterna afasipatienterna 2,1 gånger per vecka.
Datorprogrammet Lexia och LET-materialet (Language
Enrichment Therapy) var de behandlingsmaterial som
användes mest. Majoriteten av respondenterna (62%)
svarade att logopeden tog initiativ till behandlingsavslut
men beslutet togs även gemensamt av ett team eller styrdes
av verksamhetens ramar och prioriteringar. Insatsernas
typ och mängd varierade bland respondenterna och även
regionala skillnader kunde konstateras.

The aim of this study was to investigate speech-language
pathology services for people with aphasia in Sweden.
Data was collected during 2008 in a cross-sectional
survey using a questionnaire. Two hundred and six
speech-language pathologists from all parts of Sweden
described their work with persons with aphasia. The
assessment measures most frequently used were A-ning
(86.3%) and Boston Naming Test (55.8%). No measure of
functional communication was included among the ten
most used assessment measures. Individual treatment
was the most common treatment format (92%) followed
by self training (52%). Mean number of sessions per
person per week was 2.1. The treatment materials most
commonly used were the computer program Lexia, and
the Language Enrichment Therapy material. A majority
of the respondents (62%) decided when to discharge a
patient, although the decision could also be based on
team opinions or service plans. The type and amount
of services delivered varied between individual speechlanguage pathologists and Swedish regions.

Introduktion
Denna studie har som syfte att beskriva
hur logopeder arbetar med personer med
afasi i Sverige. Sådan kartläggning av
afasibehandling har inte gjorts i så stor
omfattning, men under 2000-talet har
Katz och kollegor (2000) beskrivit och
jämfört afasibehandling i USA, Australien,
Storbritannien och Kanada, med avseende
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på bland annat tillgänglighet, förekomst
av gruppbehandling, antal behandlingssessioner, behandlingens varaktighet och
praxis för uppföljning.
Verna, Davidson och Rose (2009) har
gjort en liknande studie i Australien. År
2003 publicerades en studie av Code och
Heron angående afasibehandling i rela-

tion till logopedisk behandling av dysfagi
i Storbritannien.
I samma land har även förekomst av och
inställning till psykosocial intervention
vid afasi undersökts (Brumfitt, 2006).
Användning av bedömningsinstrument
vid afasi har undersökts av bland annat
Carlsson och Eriksson, 2008 (Sverige),

Tabell 1 Beskrivning av deltagarna (n = 206)
N

%

Ålder: medelvärde 43 år (22 - 69)		
Erfarenhet 1: medelvärde 10 år (<1 - 36)				
Kön		
Män
13
6,3
Kvinnor
193
93,7		

och Simmons-Mackie, Threats, & Kagan,
2005 (USA och Kanada).

Metod
Material och Datainsamling
En enkät konstruerades och testades i en
pilotstudie, vilket resulterade i en slutversion med 84 frågor (slutna respektive
öppna) fördelade på tre sektioner: A: demografiska och arbetsrelaterade frågor, B:
frågor om bedömning och behandling av
personer med afasi, C: frågor om kontakt
med närstående till personer med afasi.
Denna artikel beskriver data från sektion B. Enkäten skickades per post i
oktober 2008 till samtliga SLOF-anslutna
yrkesverksamma logopeder (ca 85% av logopedkåren). En påminnelse skickades ut.
Deltagare
Enkäten besvarades av 758 personer (72,5%),
av vilka 224 arbetade med personer med
afasi. Tvåhundrasex personer hade besvarat
frågorna om sitt arbete med personer med
afasi (sektion B); de benämns fortsättningsvis ”deltagarna” och beskrivs i tabell 1.
Analys
Vid analysen av datamaterialet delades
deltagarna in i undergrupper utifrån var
i landet de arbetade, och inom vilken
verksamhet/rehabiliteringsfas de arbetade med personer med afasi (se tabell
1). Svaren bearbetades statistiskt (slutna

Verksamhetsområde 2		
Akutavdelning
79
38,3
Rehab slutenvård
70
34,0
Rehab öppenvård
73
35,4
Poliklinik
96
46,6
Barnhabilitering
19
9,2
Vuxenhabilitering
31
15,0
Hemrehab
25
12,1
Primärvård
11
5,3
Särskilt boende
33
16,0
Folkhögskola
3
1,4
“Afasihus”
6
2,9
27
13,1
Annan verksamhet 3
Uppgift saknas
1
0,5		
Undergrupper:		
Verksamhetsområde/rehabfas 4		
Akut fas
18
8,7
Tidig rehabfas
47
22,8
Sen rehabfas
52
25,2
Blandad rehabilitering
51
24,7
Habilitering
31
15,0
AKK
6
2,9
Uppgift saknas
1
0,5		
Region 5 		
Södra Götaland
31
Västra Götaland
39
Östra Götaland
31
Stockholm
46
Mellansverige
34
Norrland
25
1

15,0
18,9
15,0
22,3
16,5
12,1

Erfarenhet av arbete med personer med afasi

Flertalet deltagare arbetade inom flera verksamhetsområden, varför summerat antal och procent överstiger
206 respektive 100.

2

”Annan verksamhet” = arbete med kommunikationshjälpmedel, samt korttidsboende och annan verksamhet som bedrevs i kommunal regi

3

4
Akut fas – deltagare som markerat arbete på akutavdelning (t ex strokeavdelning), endast eller även rehab
slutenvård), Tidig rehabfas - deltagare som markerat arbete inom rehab (sluten- och/eller öppenvård), Sen
rehabfas - deltagare som markerat något eller flera av ”afasihus”, ”särskilt boende”, ”primärvård”, ”hemrehabilitering” samt ”poliklinisk verksamhet” (oavsett om deltagarna även markerat arbete inom annan typ av
verksamhet, t ex inom rehab), Blandad rehabilitering - deltagare som markerat såväl arbete på akutavdelning som inom rehab och/eller poliklinisk verksamhet, Habilitering – deltagare som markerat arbete inom
habiliteringsverksamhet, AKK - deltagare som noterat arbete på kommunikationscenter eller liknande.

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)

5
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frågor) med alfanivå 5%, samt med rik
tad kvalitativ innehållsanalys (Hsieh &
Shannon, 2005) (öppna frågor).
Enkät och analyser beskrivs mer ingående i Blom Johansson, Carlsson och
Sonnander (2011).
Etiska riktlinjer utifrån lagen om etikprövning följdes (SFS 2003:460).

Resultat
Bedömnings- och utvärderings
instrument vid afasi
Logopederna tillfrågades om vilka fem
bedömningsinstrument de oftast använde
vid bedömning av afasi (öppen fråga). I
figur 1 visas de tio bedömningsinstrument
som oftast uppgavs.
Inget instrument för bedömning av
funktionell kommunikation fanns bland
de tio vanligast använda bedömningsin-

strumenten. Det funktionella test som
oftast nämndes var Communicative Effectiveness Index (CETI) (Lomas et al.,
1989), som uppgavs av 16 deltagare (8,1%).
Nitton procent uppgav att de använde något livskvalitetsmått i kontakten
med afasipatienter. De instrument som
namngavs av flest deltagare var EQ-5D
(EuroQol Group, 1990), Visual Analogue
Self-Esteem Scale (VASES) (Brumfitt &
Sheeran, 1999) och Quality of Communication Life scale (QCL) (Paul et al., 2004).
Vissa bedömningsmaterial användes
olika mycket i olika delar av landet. Exempelvis användes A-ning av en signifikant
mindre andel deltagare i Södra Götaland
(65,5%) jämfört med övriga landet (90,6%).
Däremot användes PAPAP, GNU och SBP
av fler deltagare i Södra Götaland, jämfört
med övriga landet. En tydlig skillnad
sågs även för Reinvangtestet som framför

allt användes i Västra Götaland (68%). I
resten av landet angavs Reinvangtestet av
i genomsnitt 3,9%.
Behandling vid afasi
Nittiotvå procent erbjöd individuell
behandling. Därnäst var självträning
vanligast (52%), gruppbehandling
(42%), parträning (22%) och ”annan
form av behandling” (14%). Exempel på
det senare var träning tillsammans med
annan personal eller med närstående,
och ”afasi på sta’n”. I Mellansverige
erbjöds individuell behandling i lägre
grad (77,4%) jämfört med övriga landet
(i genomsnitt 96,2%).
Bland enkätsvaren gavs exempel på
restriktioner för afasibehandling; exempelvis kunde patienter i arbetsför ålder
prioriteras framför äldre, respektive
patienter med dysfagi framför patienter
med ”enbart” afasi.
Behandlingens omfattning

Figur 1. De tio mest använda bedömningsinstrumenten vid afasibedömning
Not: Siffrorna efter staplarna anger andel i procent av deltagarna som angivit instrumentet
i fråga som ett av de fem bedömningssintrument de oftast använde vid afasibedömning.
A-ning (Neurolingvistisk Afasiundersökning) (Lindström & Werner, 2000), BNT
(Boston Naming Test) (Kaplan, Goodglass, & Weintraub, 2001; Tallberg, 2005), BeSS/
TBSS (Bedömning av Subtila Språkstörningar/Testbatteri för bedömning av Subtila
språkstörningar) (Brunnegård & Laakso, 1998), Token test (version ospecificerad) (De
Renzi & Vignolo, 1962), GNU (Grundläggande Neuropsykologisk undersökning) (Apt,
2001), PAPAP (Pia Apts Afasiprövning) (Apt, 1997), SBP (Svensk benämningsprövning) (Apt, 2003), Reinvang (Norsk Grunntest for Afasi) (Reinvang & Engvik, 1980),
KAP (Kortfattad Afasiprövning) (Lindqvist, Ottosson, Stenborg, & Zetterling, 1998),
Huddinge (Funktionsbedömning vid afasi) (Henningsson & Widén, 1977).
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I genomsnitt hade deltagarna 15 patienter/vecka (gäller totalt antal patienter,
inte enbart afasipatienter). De träffade i
genomsnitt afasipatienterna 2,1 gånger
per vecka; vanligast angivna frekvens
var dock 1 gång/vecka. Frekvensen
varierade med inom vilket verksamhetsområde deltagarna arbetade, från 3,2
gånger/vecka (akut fas/tidig rehabfas)
till ca 1,5 gånger/vecka (sen rehabfas
och habilitering).
Kontakten med afasipatienterna (inklusive eventuella behandlingsuppehåll)
varade för deltagare i akut fas oftast i
högst 3 veckor. För övriga deltagare var
kontaktperioden i genomsnitt 11,5 månader
(tidig rehabfas), 18 månader (sen rehabfas)
respektive 27 månader (habilitering). Variationen var mycket stor inom grupperna,
från två veckor till flera år, och deltagarna
poängterade att tidsperioden även varierade stort från patient till patient, så att
det var svårt att ge något enhetligt svar.
Det fanns också regionala skillnader; den
genomsnittliga kontakttiden för samtliga
deltagare inom en viss region varierade
från 6,9 månader (Västra Götaland) till
19,7 månader (Södra Götaland).

Tabell 2 Anledning till behandlingsavslut (antal svar på öppen fråga = 234)

Datorbaserat material, Funktionella
behandlingsmaterial, Språkträningsmaterial, Sång- och spelmaterial samt
Behandlingsmetoder. I tabell 3 ges
exempel på material inom respektive
grupp. Figur 2 visar de tio vanligast
använda behandlingsmaterialen.
Liksom för bedömningsmaterialen
fanns det regionala skillnader för vilket
behandlingsmaterial som användes var.
Exempelvis användes datorprogrammen
MacSnack, MacA och MacGram framför
allt av deltagare i Södra Götaland.

Anledning till behandlingsavslut

Diskussion

Avslutning av behandling

Tabell 2 visar olika anledningar till behandlingsavslut som deltagarna uppgav,
samt hur många deltagare som nämnde
respektive anledning.
Majoriteten av deltagarna (62%) svarade
att logopeden tog initiativ till behandlingsavslut, eventuellt i samråd med patient och/
eller närstående. Många deltagare påpekade, att beslutet att avsluta behandling
inte togs av en person utan att det var ett

teamgemensamt beslut eller verksamhetens
ramar som styrde i form av vårdprogram
och personalresurser.
Behandlingsmaterial

Logopederna ombads lista de fem behandlingsmaterial de oftast använde vid
afasibehandling (öppen fråga), vilket
resulterade i en mängd angivna behandlingsmaterial och behandlingsmetoder.
Svaren grupperades i Bildmaterial,

Respondenter som uppgivit
respektive anledning. N (%)

Uppnådda behandlingsmål
Utskrivning från avdelning
Enligt vårdprogram/överenskommet antal behandlingstillfällen
Förbättring ”planat ut”
Andra patienter på kö, brist på resurser
Pat avböjt fortsatt behandling
Annan form av träning/stimulans vidtar, t ex vuxenskolan
Pat avlider

59
47
38
31
23
21
8
7

(25 %)
(20 %)
(16 %)
(13 %)
(10 %)
(8 %)
(4 %)
(3 %)

De instrument som i denna studie
oftast användes vid bedömning av
afasi var vanligt förekommande även
i en tidigare svensk undersökning av
bedömningsmaterial vid afasi (Carlsson & Eriksson, 2008). I Carlssons
och Erikssons studie var dock procentfördelningen något annorlunda, vilket
förmodligen kan förklaras med att de
hade en övervikt av respondenter från
Västra Götaland. Exempelvis användes

Tabell 3 Exempel på behandlingsmaterial
Grupp av behandlingsmaterial

Exempel på material inom respektive grupp

Bildmaterial

Color cards, ELA, PCR

Datorprogram

Lexia, MacSnack, MacA och MacGram, Programsnickaren

Funktionella behandlingsmaterial
Böcker och tidningar

Lättlästa böcker, talböcker, ”Pekbok för vuxna”, dagstidningar, 8 sidor

Föremål

Vardagsföremål, leksaker, almanackor, kartor, matsedlar, busstabeller

Kommunikationshjälpmedel/-stöd

Kommunikationsböcker och -pass , bokstavstavlor, ja/nej-kontakt, samtalsmatta, penna och papper/
block/whiteboard

Patienteget material

Material som patienten haft med sig, t ex fotografier på egna intressen

Språkträningsmaterial

Läggbokstäver, korsord och skolpedagogiskt material (exempelvis från SFI (svenska för invandrare), Bygg
upp ditt ordförråd, Palinspel). Läs- och skrivmaterial, t ex ”Trettio enkla texter”

Spel- och sångmaterial

Memory, ”Ordbingo”, diverse sång- och musikmaterial

Behandlingsmetoder

HELPSS , LET, MPPA, PACE

Not: Bygg upp ditt ordförråd (Watcyn-Jones, 1980-), Color cards (Sica), ELA (Everyday Life Activities) (Stark), HELPSS (Helm Elicited Language Program
for Syntax Stimulation) (Helm-Estabrooks, 1981), LET = Language Enrichment Therapy (Salonen, 1980), Lexia (Gunnilstam & Mårtens, 2010), MacSnack, MacA,
MacGram (Apt & Bolin), MPPA (Menings-produktions-program vid afasi) (Apt, 2007), PACE (Promoting Aphasic’s Communicative Effectiveness) (Davis &
Wilcox, 1985), Palinspel (Sica), Ordbingo (Sica), PCR (Pictographic Communication Resources) (Kagan), Pekbok för vuxna (Amundsen, 199?), Programsnickaren
(Falck Igel), Samtalsmatta (Murphy, 2000), 8 sidor (Pressdata), Trettio enkla texter (Apt)
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Figur 2. De tio mest använda behandlingsmaterialen vid behandling av personer
med afasi
Not: Siffrorna efter staplarna anger andel i procent av deltagarna som angivit behandlingsmaterialet i
fråga som ett av de fem behandlingsmaterial de oftast använde vid afasibehandling. Lexia (Gunnilstam & Mårtens, 2010), LET = Language Enrichment Therapy (Salonen, 1980), Color cards (Sica),
MacSnack (Apt & Bolin).

Reinvangs afasitest av 38% av deras
respondenter jämfört med 16,2% av deltagarna i föreliggande studie.
Få deltagare uppgav något instrument för
bedömning av funktionell kommunikation
bland de fem bedömningsinstrument man
vanligen använde; ett resultat som också
överensstämmer med tidigare studier
(Carlsson & Eriksson, 2008; SimmonsMackie, Threats, & Kagan, 2005). Som

Carlsson och Eriksson konstaterar, så är
tillförlitliga material för bedömning av
funktionell kommunikation en bristvara
i Sverige.
Regionala skillnader i användning
av såväl bedömningsinstrument som
behandlingsmaterial kan troligen delvis
förklaras av var upphovsman, översättare etc. till materialen är verksamma
och kanske vilken koppling som finns

till logopedutbildningen på olika orter.
Utifrån respondenternas svar, förefaller
dock utbildningsort ha mindre inverkan på
vilka bedömningsmaterial man använder,
jämfört med arbetsplats.
I de internationella studier som berört
logopeders arbete med personer med afasi
kan konstateras, att liksom i denna studie
är individuell behandling mer vanligt
förekommande än behandling i grupp.
Andelen logopeder som tillhandahåller
gruppbehandling varierar stort mellan
olika verksamheter, men ligger vanligtvis
på 40-55% (Katz et al., 2000; Verna et al.,
2009). Att patienter med dysfagi prioriteras
framför patienter med afasi känns också
igen från andra studier (Code & Heron,
2003; Verna et al., 2009). Även vad gäller
omfattningen på behandling är resultatet
i denna studie jämförbart med tidigare
studier, både vad gäller antal behandlingstillfällen och att siffrorna varierar stort
mellan olika logopeder och verksamheter
(Verna et al., 2009). Att man oftast inte
träffar sina patienter mer än en till två
gånger per vecka är ett bekymmer, då
just intensiteten i logopedbehandling är
en viktig faktor för behandlingsresultatet
(Bhogal, Teasell, & Speechley, 2003).
Varför behandling avslutas har inte
berörts så mycket i tidigare studier. Verna
och medarbetare (2009) beskriver dock att
en större andel logopeder än i föreliggande
studie avslutade afasipatienterna därför
att man nått ”en platå” (nämndes av 45,7%
av logopederna i deras studie) eller sina
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behandlingsmål (41,4%), men där det
också var en större andel patienter som
själva valde att avsluta behandlingen (30%).
En styrka med föreliggande studie är att
logopeder från hela landet deltagit med en
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