Det finns gehör
för våra frågor

Ska vården prioritera
rättvisa eller ökad lycka?

Logopeders skattning
av Vårdval Stockholm

Tidningen
för dig som
ä
logoped r

Det stora
äventyret

Examensprojektet vid Kilimanjaros fot
medlemstidning för logopedförbundet # 4 | 2011

ledare

Det finns gehör
för våra frågor

Logopedförbundet
Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se
www.logopedforbundet.se

ANSVARIG UTGIVARE

S

Ulrika Guldstrand
Tel. 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

nart är det jul och 2011 lider mot sitt slut. Om ett tag kommer tv och tidningar att svämmas över av årskrönikor som reflekterar över året som gått.
Det brukar vara trevligt, men viktigare än att reflektera över det som varit
är att se fram emot det som ska komma.

TRYCK
Ineko AB, Stockholm.

Det har varit ett intensivt år för Svenska Logopedförbundet. Vi har vi haft för-

ARTIKLAR SÄNDES
TILL REDAKTÖRERNA:
logopednytt@dik.se
Simon Sundström
Tel. arb. 070-400 65 24
Patrik Åhlund
Tel. arb. 0155-247243
Redaktionen förbehåller sig rätten att
språkligt ändra och förkorta bidrag.
Vetenskapliga artiklar sändes till;
Anette Lohmander
logopednyttva@dik.se

ANNONSER SÄNDES TILL:
Caroline Kejnemar
DIK
Box 760, 131 24 Nacka
Tel: 08-466 24 11
Fax: 08-466 24 13
caroline.kejnemar@dik.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nr
1
2
3
4

Manus-/annons- 		Läsaren
stopp 		tillhanda
11 februari		4 mars
20 maj		10 juni
30 september		22 oktober
25 november		16 december

ANNONSPRISER (inkl. moms)
Annons 	Plats-/kurs- och
storlek
produktannons
1/1-sida
10 100:2/3-sida
8 700:1/2-sida
6 900:1/3-sida
6 100:1/4-sida
4 700:1/8-sida
3 900:Prenumerationspris:

2

Logopednytt 4 | 2011

530:-/år

bundsmöte, bytt styrelse, fått nya redaktörer, fått en vetenskaplig redaktör, organiserat Stämman tillsammans med utbildningen i Linköping, varit med i upptakten
av Socialdepartementets arbete kring våra mest sjuka äldre, varit aktiva i Almedalen, skrivit debattartiklar både själva och tillsammans med SACO-vård Klinisk
forskning, uppvaktat politiker både genom samarbetet
med organisationerna i ”En vård värd samverkan” och
Om ett år
genom egna uppvaktningar av olika riksdagsmän. Och
detta är ändå bara ett litet urval av allt det som hänt
är det dags
inom förbundet under året.

för kongress.
Glöm inte
att nominera
kandidater.

Vad ska då hända under nästa år? De kontakter
vi har knutit under året och de uppvaktningar vi gjort
har öppnat nya dörrar och gett oss fler trådar att arbeta
vidare med. Vi kommer att följa upp vår uppvaktning i
riksdagen och även ta nya kontakter inom bland annat
Sveriges Kommuner och Landsting. Vi kommer att arbeta vidare med att informationen om vårt yrke och om de svårigheter våra patienter har förbättras, till exempel genom att följa upp en kontakt som tagits med Inera som producerar 1177.se.
Vi ska naturligtvis vara med i Almedalen 2012. Det finns mycket arbete att göra
och jag tycker att det ska bli roligt att få ta mig an det. Så mycket av det vi gjort
i år har fått ett positivt bemötande och jag känner att det finns ett gehör för våra
frågor. Vi har, som en tidigare styrelsemedlem brukar säga till mig, vind i seglen.

Även inom vårt eget förbund, DIK, finns det uppgifter att hugga in på. Om
knappt ett år är det dags för DIKs kongress. Kongressen arrangeras vart tredje
år och är DIKs högsta beslutande organ. Drygt 80 ombud beslutar vid kongressen om DIKs vidare färdriktning och styrelse. Det som bestäms på kongressen
påverkar även arbetet inom Svenska Logopedförbundet. Just nu kan man nominera kandidater till ombudsplatserna vid kongressen. Nominering sker via DIKs
hemsida på www.dik.se/kongress. Gå in och nominera någon eller några som du
tror skulle vara bra ombud vid kongressen. Och glöm inte att rösta på nominerade
kandidater när det är dags för det.
God Jul och Gott Nytt År!

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundet
som är en del av DIK.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

Fortsätt gärna
att tipsa oss

8

Nu närmar sig detta oxår sitt slut.
Redaktionen vill passa på att tacka alla
som bidragit till tidningens innehåll under
året, alla läsare, vår layoutare Rolf och
de medarbetare på DIK forum som varit
med i utformningen av Logopednytts nya
upplägg. Vi ser fram emot att förmedla
vad som händer i Logopedsverige under
nästa år. Utgivningsplanen för 2012 finner du till vänster. Fortsätt gärna att tipsa
om kommande händelser.
I Tanzania, ett land med mer än 42 miljoner invånare, finns det en statligt anställd
logoped. Emilia Asplund och Anna Eklöf
berättar i ett reportage på sidan 10 om
hur det är att utveckla kommunikationssätt för funktionshindrade i ett land med
mycket begränsade resurser, el ibland
och malaria. Men även mycket kärlek.

10

4

Innehåll
4
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Rättvisa eller ökad lycka?

Enligt moralläran hedonistisk
utilitarism är välbefinnande det
som ytterst har moraliskt värde.
Kan den filosofin styra vårdens
prioritering?

Skriv om din forskning!

	Nu kan man läsa vetenskapliga
artiklar i Logopednytt! Tidningens
vetnskapliga redaktör uppmanar
alla forskningsaktiva logopeder att
fortsätta att skicka in bidrag.

8

Gå in på Logopedforum!
Mer än 900 logopeder hittat till
Logopedforum – gör det du också!
Logopedforum är en webbtjänst
där logopeder kan utbyta erfarenheter och kunskap samt diskutera
viktiga frågeställningar.
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10 Äventyr i Afrika
	Emilia Asplund och Anna Eklöf
genomförde sitt examensprojekt i
Tanzania. Det blev ett fantastiskt
äventyr vid foten av Kilimanjaro, på
ett dagcenter för barn med funktionsnedsättning.

Logopedforum, mötesplatsen för logopeder på nätet, fortsätter växa och har i
nuläget 900 medlemmar, med andra ord
ungefär halva vår arbetskår! Är du inte
redan medlem så kan du läsa hur du går
tillväga för att bli det längre bak i numret.
I en fortsättning på artikeln om Vårdens
svåra val från förra numret diskuterar
Amanda Thorell etiska ställningstaganden vid prioriteringar av logopedisk
intervention på sidan 4.
Detta nummers vetenskapliga artikel
handlar om hur anställda logopeder i
Stockholm uppfattar följderna av det fria
vårdvalet som infördes 2008.

Simon Sundström och
Patrik Åhlund
Redaktörer

17 De privata är mer nöjda
Tre forskare har undersökt vad
logopeder tycker om hälso- och
sjukvårdsreformen Vårdval Stockholm. Den tydligaste trenden i
studien var en större nöjdhet med
reformen bland privatanställda. I
konkurrensen mellan vårdenheterna anser sig de offentliga mottagningarna vara missgynnade.

Omslagsbild:
Emilia Asplund och Anna Eklöf
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Ska vården prioritera
rättvisa eller ökad lycka?
”Vårdens svåra val” kontra ”hedonistisk utilitarism”
Amanda Thorell. Leg. Logoped. Studerar Teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet

Introduktion
Att prioritera innebär att aktivt och
medvetet bestämma en rangordning,
att sätta något före och låta annat stå
tillbaka. Prioritering inom sjukvården
inklusive logopedin behövs. Det inser
man snart genom att föreställa sig hur
fördelningen av resurser skulle ske utan
prioritering, det vill säga om slumpen,
patienters påstridighet eller var vårdgivares
tycke fick styra i valet mellan patienter.
Prioriteringsfrågan är förvisso svårlöst,
men att negligera den öppnar upp för
betydligt större etiska problem än om vi
tar oss an den. Fördjupad reflektion och
diskussion kan synliggöra etiska problem
som kan uppstå i prioriteringssituationer,
och vidare leda till en principiell grund för
prioritering som hjälper oss att navigera i
det dagliga prioriteringshavet.
I situationer då patienter, på grund av
resursbrist, måste prioriteras gentemot
varandra, gäller i dagsläget prioriteringsmodellen Vårdens svåra val (SOU, 1995).
Denna modell säger att patienten med
störst behov alltid bör gå före patienter med
mindre trängande behov. Hur begreppet
behov bör förstås i detta sammanhang är
inte klart givet i Vårdens svåra val, och
det är därför inte helt tydligt hur denna
prioriteringsmodell bör tillämpas i praktiken. Ett förslag till hur begreppet behov
kan förstås, och Vårdens svåra val tolkas
inom logopedisk klinisk verksamhet, har
presenterats (Thorell, 2011b).
Något som är utmärkande för logopedisk
verksamhet är den starka inriktningen

mot livskvalitet och välbefinnande, till
skillnad från livskvantitet, det vill säga
överlevnad och levnadslängd. Logopedisk
intervention syftar sällan till att bota patienter från sjukdom, utan riktar sig oftast
mot funktionsoptimering, kompensation
och anpassning.
En morallära som utgår från begreppet
välbefinnande, och kan användas som prioriteringsmodell, är hedonistisk utilitarism.

Enligt hedonistisk
utilitarism bör patienten med störst chans
till ökad lycka (eller
minskat lidande) ha
högst prioritet.
Enligt denna morallära är välbefinnande
det som ytterst har moraliskt värde. En
moraliskt riktig handling är den som ger
upphov till mer välbefinnande än alla
alternativa handlingar. I föreliggande
artikel används hedonistisk utilitarism
enligt Tännsjö (1998)1, och termen som
används för välbefinnande är lycka. Med
lycka åsyftas ett subjektivt tillstånd av
välbefinnande som helt enkelt anger hur
individen känner sig. I prioriteringssituationer säger hedonistisk utilitarism att
man bör sträva efter att fördela resurser
mellan patienter på ett sådant sätt att
den totala lyckoökningen hos samtliga
patienter maximeras. Detta innebär att

patienten med störst chans till ökad lycka
(eller minskat lidande) i förhållande till
interventionens resursmässiga kostnad
har högst prioritet.
Vårdens svåra val och hedonistisk utilitarism tar båda fasta på faktorer som förefaller
väsentliga i prioriteringsfrågan. Samtidigt
utesluter prioriteringsmodellerna varandra.
Syftet med denna artikel är att diskutera
den etiska rimligheten i Vårdens svåra
val respektive hedonistisk utilitarism i
egenskap av prioriteringsmodeller för
logopedisk verksamhet. Diskussionen
kommer att beröra principiella problem
med dessa prioriteringsmodeller.2

Principiella problem med
respektive prioriteringsmodell
Vårdens svåra val sätter patienten med störst
behov högst på prioriteringslistan. På så
sätt tas särskild hänsyn till de individer
som funktionsmässigt har det sämst, och
jämlikhet främjas. Jämlikhet och omsorg
om de värst drabbade är begrepp som i
allmänhet uppfattas starkt positivt. Men
att konsekvent rikta befintliga resurser
till de värst drabbade, medför samtidigt
implikationer som är etiskt problematiska.
Att Vårdens svåra val endast beaktar
variabeln behov, utan att väga denna mot
interventionseffekt, gör att samtliga resurser kan behöva användas till intervention
med enbart marginell effekt. Att hjälpa
patienter med mycket stora behov, t ex.
vid grav afasi, kräver ofta mycket stora
resurser, och det är inte alltid möjligt att

En översiktlig förklaring av moralläran hedonistisk utilitarism, och hur den skiljer sig från andra moralläror, finns i boken Understanding Ethics (Tännsjö, 2008), och en mer
genomgående förklaring av moralläran finns i samma författares bok Hedonistic Utilitarianism (1998).

1

Föreliggande artikel emanerar från ett examensarbete i logopedi (Thorell, 2011a) under handledning av Torbjörn Tännsjö och Anette Lohmander. För en mer konkret genomgång av modellernas implikationer i specifika logopediska prioriteringsfall hänvisas till detta arbete.

2

4
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Då patienter måste prioriteras gentemot varandra gäller i dagsläget prioriteringsmodellen Vårdens svåra val. Utmärkande för logopedisk
verksamhet är den starka inriktningen mot livskvalitet och välbefinnande. En morallära som utgår från begreppet välbefinnande, och kan
användas som prioriteringsmodell, är hedonistisk utilitarism.

åstadkomma mer än små effekter. Prioriteringscentrum (2007) skriver i kritik av
Vårdens svåra val ett ”en behandling som
syftar till att åtgärda ett behov kan i praktiken komma att rangordnas högt trots att
kostnaden är mycket hög per hälsovinst”
(s. 96). Och eftersom att prioritering alltid
innebär att främja någon på bekostnad av

någon annan, så innebär detta att samtliga
resurser kan komma att läggas på ett fåtal
patienter som bara har mycket liten nytta
av interventionen.
En annan variabel som Vårdens svåra val
inte tar hänsyn till är tid. Prioriteringsmodellen räknar endast med de behov
som är just nu, och bortser från framtida

konsekvenser av hur resurserna fördelas.
Detta medför att en patient som i dagsläget
har små eller inga behov prioriteras lågt,
även om prognosen är dålig och möjlig att
påverka i ett tidigt stadium. Till exempel
kan så vara fallet för en patient med begynnande stämbandsknottror. Patienten
måste vänta på att bli ”tillräckligt” sjuk
Logopednytt 4 | 2011
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för att få vård. Detta innebär inte bara
extra lidande för patienten, utan många
gånger också mer omfattande och resurskrävande intervention. Modellen kan på
detta sätt bli kontraproduktiv genom att
”vänta på” att få betala mer per hälsovinst.
Och principen om behov blir ”moraliskt
godtycklig i sin närsynta fokusering på
den som för tillfället är sjukast” (Juth,
2011, s. 9).
Hedonistisk utilitarism bygger prioritering på interventionseffekt. Ju mer lycka en
viss mängd intervention kan åstadkomma
hos en viss patient, desto högre prioritet.
Till skillnad från Vårdens svåra val, som
enbart räknar med patienters tillstånd i
dagsläget, så räknar hedonistisk utilitarism
med de totala effekterna av intervention.
Det är därför inte bara relevant hur stor
upplevd lyckohöjning interventionen ger,
utan också hur länge interventionseffekten
beräknas vara. Det kan verka som ett gott
mål inom logopedisk verksamhet, att
sträva efter att maximera lyckan med de
resurser som finns. Men inte heller denna
prioriteringsmodell är oproblematisk.
Enligt hedonistisk utilitarism bör
prioritering ske så att den totala mängden
lycka hos samtliga patienter blir så stor som
möjligt. Men hur lyckan fördelas mellan
patienterna tar prioriteringsmodellen
ingen hänsyn till. I prioriteringssituationer
är det alltså inte av betydelse hur svårt
de berörda patienterna Anders, Bertil
och Cecilia lider. Det väsentliga är hur
mycket deras lidande kan minskas genom
intervention, och vilken andel av de totala
resurserna som krävs för detta. Om fallet
är sådant att Anders lider mycket svårt av
sitt funktionshinder medan Bertil och
Cecilia bara lider måttligt av sina funktionshinder, och det är möjligt att med
samma resursmässiga kostnad antingen
minska Anders lidande i viss utsträckning
eller minska Bertils lidande och Cecilias
lidande i samma utsträckning, så har Bertil
och Cecilia högre prioritet än Anders. Om
den totala lyckan ska maximeras, så är det
ju riktigt att hjälpa två personer istället
för en. Denna implikation kan uppfattas som kontraintuitiv, och hedonistisk
utilitarism kan här kritiseras för att inte
ta svårt lidande allvarligt nog.
Hedonistisk utilitarism kan också kri6
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tiseras för att vara orättvis, eftersom att
prioriteringsbeslut fattas utan jämlikhet
som absolut grund. Prioriteringsmodellen
Vårdens svåra val rangordnade patienter
enbart efter hur stora behov de har, vilket innebär lika behandling av lika fall
(Lynöe & Juth, 2009). Vid rangordning i
enlighet med hedonistisk utilitarism kan
två patienter med precis samma behov
komma att få olika hög prioritet, beroende
på omständigheterna. Om två barn med
exakt samma behov kräver olika mycket
logopediska resurser för att föreliggande
behov ska tillgodoses, exempelvis på
grund av olika förmåga att tillgodogöra
sig intervention eller olika möjlighet hos

Hedonistisk utilitarism
kan kritiseras för att
vara orättvis, eftersom
prioriteringsbeslut
fattas utan jämlikhet
som absolut grund.
föräldrarna att vara delaktiga i interventionen, så prioriteras barnen olika högt.
Ytterligare något som kan verka problematiskt med hedonistisk utilitarism, är
jämförelsen av lyckotillstånd, som är det
hela modellen bygger på. Man skulle kunna
hävda att det är något fel med att rätt och
slätt jämföra personers subjektivt upplevda
lycka, då det sker utifrån olika perspektiv.
Vanligen anpassar sig personer (mer eller
mindre) till sina funktionshinder, vilket
innebär att de i någon grad reviderar sina
livsplaner. Brock (1998) menar att lycka
upplevd utifrån ett anpassat perspektiv
inte har ett lika högt värde som lycka
upplevd utifrån ett icke-anpassat perspektiv, och att det därför inte är möjligt att
göra jämförelser av lyckotillstånd mellan
perspektiven. En annan typ av jämförelser
som kan uppfattas som problematiska är
sådana som inbegriper skillnader i sjukdomsinsikt. Enligt hedonistisk utilitarism
kan låg sjukdomsinsikt ibland vara skäl att
inte prioritera en patient, eftersom intervention ofta kräver medvetandegörande
av aktuella svårigheter vilket initialt eller

långvarigt kan sänka patientens lycka.
Samtidigt är medvetenhet om sig själv och
omvärlden egenskaper som i allmänhet
anses som goda och eftersträvansvärda.
I likhet med Brocks invändning, kan det
verka felaktigt att jämföra medvetna och
icke medvetna perspektiv.

Diskussion av
modellernas rimlighet
Syftet med att använda Vårdens svåra val
och hedonistisk utilitarism vid fördelning
av intervention är att komma tillrätta med
etiska problem, men det visar sig att båda
modellerna för med sig implikationer som
verkar etiskt problematiska. Kan modellerna ändå försvaras och är det möjligt att
bemöta de problem som ovan framkommit?
Vårdens svåra val har kritiserats för att
hänsyn till interventionseffektens storlek
och framtida konsekvenser saknas, samt
för att samtliga resurser kan komma att
läggas på endast ett fåtal patienter. Dessa
etiska problem är svåra att försvara. Det
verkar orimligt att en ovillkorlig strävan
efter jämlikhet och hänsynstagande
till de svårast drabbade, skulle få kosta
så mycket god interventionseffekt som
Vårdens svåra val gör.
Hedonistisk utilitarism kan främst
kritiseras för att inte ta svårt lidande på
nog allvar, och för att vara orättvis. Den
teoretiska möjligheten till jämförelse av
lyckotillstånd utifrån olika perspektiv
ifrågasätts också. De motargument som
hedonistisk utilitarism ställs inför är inte
av lika dementerande slag som de problem
som Vårdens svåra val möter, och jag försöker därför bemöta dessa motargument.
Att hedonistisk utilitarism inte tar
särskild hänsyn till mycket svårt lidande,
när den säger att det är riktigt att offra en
persons lycka för en större sammanlagd
mängd lycka hos flera personer, förklarar
Tännsjö (1998) helt enkelt vara något vi
måste acceptera. En större mängd lycka
har alltid ett större värde än en mindre
mängd lycka, oavsett hur den fördelas.
Detta är emellertid en omtvistad fråga
inom moralfilosofin.
Invändningen om orättvisa kan avvisas
som obetydlig, eftersom den inte slår inte
hårdare mot hedonistisk utilitarism än

mot Vårdens svåra val. Moraliska ”common sense”-uppfattningar om rättvisa
inbegriper nämligen f lera olika teorier
om rättvisa, och vi använder idag olika
rättviseteorier för olika samhälleliga
institutioner och situationer (Tännsjö,
1998). Vårdens svåra val använder sig av
en av dessa teorier om rättvisa - idén om
fördelning med jämlikhet som mål. Andra
idéer om rättvisa är ”först till kvarn får
först mala” och idén om fördelning efter
förtjänst. Ingen prioriteringsmodell kan
i ett och samma fall utgå från alla dessa
”common sense”-uppfattningar om rättvisa. Hedonistisk utilitarism säger inte att
det är något fel med jämlikhet, bara att
jämlikhet inte har värde i sig. I fall där
fördelning efter jämlikhet är det som ger
upphov till mest lycka, bör prioritering
ske enligt jämlikhetstanken.
På invändningen mot möjligheten
att jämföra lyckotillstånd utifrån olika
perspektiv, svarar Tännsjö (2011) att
skillnaderna mellan de olika perspektiven
är irrelevanta. I samtliga fall handlar det
om faktiska lyckotillstånd, och att det är

själva lyckan och inte grunden till den
som är av betydelse.

Finns det en rimlig
prioriteringsmodell?
Vårdens svåra val visar sig, med principen
om behov som ensamt fundament för
prioritering av patienter, vara en orimlig
prioriteringsmodell. Också hedonistisk
utilitarism visar sig vara diskutabel som
prioriteringsmodell. Men argumenten
mot hedonistisk utilitarism har kunnat
bemötas. Maximen om lyckomaximering
verkar vara en rimlig tanke i prioriteringssammanhang, eftersom hänsyn tas till
samtliga patienter och framtida effekter.
Det kan ändå diskuteras huruvida det är
moralisk relevant hur lyckan fördelas.
Tännsjös (1998) argumentation för att den
enda moraliskt giltiga variabeln är ”total
mängd lycka”, är grundlig och övertygande.
Ändå är vår intuition som säger att det är
moraliskt felaktigt att inte hjälpa den som
har det värst relativt stark.
En konsekvent prioriteringsmodell

som överensstämmer med samtliga våra
etiska intuitioner har ingen hittills lyckats utforma. Våra etiska intuitioner är
inbördes inkonsekventa, och därför måste
vi förnuftsmässigt resonera om vilka
modifieringar som är riktiga för att nå
en klar och koherent hållning i prioriteringsfrågan. Hedonistisk utilitarism
verkar kunna fungera som en godtagbar
prioriteringsmodell. Detta utesluter inte
att det finns någon annan moralisk teori
eller enskild prioriteringsmodell som på
ett lika bra eller bättre sätt förklarar våra
etiska intuitioner.
För att nå en gemensam grund för
prioritering inom logopedisk verksamhet, behöver frågan belysas ytterligare.
Dessutom behövs en utredning av hur det
dagliga prioriteringsarbetet kan ske rent
praktiskt. Viss erfarenhet av praktiskt arbete med systematiska prioriteringar finns
i Länslogopedin i Norrbotten (Andrén &
Johansson, 2011).
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Bidrag till AKKnätverksträffar!

Välkommen med
vetenskapliga artiklar
till Logopednytt!
Nu kan man läsa vetenskapliga artiklar i
Logopednytt! Det är angeläget att Sveriges
logopeder erbjuds smidiga möjligheter att
ta del av aktuella forskningsresultat för att
kunna bedriva sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Det finns gott om underlag och en hel
del av detta publiceras aldrig, till exempel
merparten av de cirka 70 nya examensarbetena i logopedi som görs varje år! De
är, liksom den regelrätta forskningen, värdefulla bidrag till kunskapsutvecklingen.
För att all denna nya kunskap ska kunna
omsättas i praktiken krävs att resultaten
ställs till förfogande. Logopednytt läses
av de flesta logopeder och har därmed
sannolikt hög ”impact” på logopeders
tillämpning av aktuella forskningsresultat.
Skicka in bidrag
Jag ber därför alla forskningsaktiva logopeder att fortsätta skicka in bidrag. Det
kan vara olika typer av artiklar baserade
på originalstudier, fallstudier eller helt
enkelt vara översikter. Examensarbeten på
logopedprogrammen och för masterexamen
i logopedi kan också med fördel skrivas om
för publicering i Logopednytt. Artiklarna
kan vara skrivna på svenska eller engelska.
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Anvisningarna följer gängse praxis för
publicering av vetenskapliga artiklar. Man
får förstås avgöra om man vill publicera
en originalstudie i Logopednytt eller annorstädes. Väljer man det senare kanske
innehållet kan ställas till förfogande också
via Logopednytt till exempel i form av en
översiktsartikel.
Viktigt och bra
Forskningsaktiva logopeder och gärna
forskare inom närliggande områden kan
således numera välja att också mera direkt
sprida resultatet av sin forskning inom
logopedyrkeskollegiet via Logopednytt.
Det är min övertygelse att det är viktigt
och bra och att det på sikt också kan leda
till en behövlig spridning av forskningsresultat i samhället.
Jag hoppas att många kolleger kommer
att använda den nya möjligheten att smidigt
delge Sveriges logopeder resultatet av sina
projekt och på så sätt bidra till nödvändig
implementering av forskningsresultat i
verksamheten!

Anette Lohmander
Vetenskaplig redaktör

Är ni en grupp AKK-användare eller
anhöriga som träffas regelbundet och
utbyter erfarenheter kring AKK? Nu vill
ISAAC-Sverige uppmuntra nätverksgrupper som träffas med fokus på AKK.
De lyfter gärna fram användare och
anhöriga, men även personalgrupper
är välkomna att höra av sig. Kontakta
ISAAC-Sveriges styrelse och berätta
om er verksamhet. Ni har då möjlighet
att få 500 kronor i trivselbidrag mot
att ni kort berättar om er grupp i deras
nyhetsbrev. Minst en i gruppen bör vara
medlem i ISAAC-Sverige.
Läs mer om ISAAC-Sveriges verksamhet på www.isaac-sverige.se eller
kontakta dem på info@isaac-sverige.
se.

Nätverk i kommunal
vuxenhabilitering
Monika Lindblad, logoped på Stöd- och
serviceenheten i Kristianstads kommun, har tagit initiativ till ett nätverk för
logopeder som arbetar med vuxenhabilitering inom kommunal sektor. Om du
är intresserad av att nätverka med andra
inom området kan du kontakta Monika
på monika.lindblad@kristianstad.se.

Utbyt erfarenheter
på Logopedforum
Logopedforum är en professionell
webbtjänst där logopeder kan utbyta erfarenheter och kunskap samt diskutera
viktiga frågeställningar i sin yrkesroll.
Målsättningen är att hjälpa logopeder
i det dagliga arbetet genom en smidig
kommunikation med kolleger över hela
Sverige och tillgång till relevant yrkesspecifik information.
Grunden är ett socialt nätverk för professionellt samarbete mellan logopeder.
På Logopedforum kan logopederna
starta egna nätverk inom sina intresseområden, utbyta råd och diskutera allt
från logopediska frågor och forskning till
utbildning och karriär. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig i första hand för
personer med avlagd logopedexamen.
Innehållet på Logopedforum skapas av
medlemmarna själva.
Idag har drygt 900 logopeder hittat
till Logopedforum – gör det du också!
Kontakta Signe Tonér på signe.toner@
dik.se för att få din inbjudan.

Resource® ThickenUp Clear.
Den säkra lösningen
mot dysfagi är klar!

Tipsa dina dysfagipatienter om vår innovativa nyhet Resource® ThickenUp Clear!
•
•
•
•

Kliniskt visats öka säkerheten hos dysfagipatienter genom att minska risken för aspiration*
Drygt, går åt 2,5 gånger mindre pulver jämfört med traditionellt stärkelsebaserat förtjockningsmedel
Förtjockar omedelbart och behåller konsistensen genom sväljningsprocessen
Påverkar inte livsmedels utseende eller smak och vatten förblir klart

Nyhet!

*Belafsky PC et al.The Effects of Rheology and Type of Thickening Agent on
Objective Swallowing Parameters, USD California. Data on file.

www.nestlenutrition.se
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Emilia och Anna kom i kontakt med varandra via mail. Emilia hade en
idé om ett examensprojekt i Tanzania där hon tidigare volontärarbetat.
Projektet genomfördes tre kilometer från foten av Kilimanjaro, på ett
dagcenter för barn med funktionsnedsättning, Det blev ett fantastiskt
äventyr!

Logopedi vid foten
av Kilimanjaro
Emilia Asplund, leg. Logoped. Studerade vid Linköpings Universitet. Bor i Stockholm och jobbar som barnlogoped.
Anna Eklöf, leg. Logoped vilken dag som helst nu… Studerar vid Karolinska Institutet.

T

anzania är ett av de minst utvecklade länderna i
världen och ett av de fattigaste i Afrika. I landet bor
cirka 42,5 miljoner människor och man har uppskattat
att cirka 8 procent av befolkningen lever med någon form av
funktionsnedsättning. I dagsläget finns ingen etablerad plan
för hur rehabiliteringen eller habiliteringen ska se ut för dessa
individer. Det beror på flera olika faktorer. Framför allt finns
ett antal hälsorelaterade kriser i landet som måste prioriteras
högt, däribland den rådande HIV-/AIDS-epidemin, malaria
och undernäring. Tanzania har heller inte möjlighet att på
egen hand finansiera landets hälsobehov, utan förlitar sig till
externa stöd som utgör nästan 50 procent av landets hälsobudget.
I Tanzania är det endast cirka 2-10 procent av de med funk-

tionsnedsättning som har tillgång till någon form av rehabilitering.
Servicen ser även väldigt olika ut för olika typer av funktionsnedsättning och beroende på var man bor i landet. Kommunikativa
hjälpmedel finns knappt alls. Teckenspråk förekommer men är
ännu inte helt etablerat. Det är heller inte helt ovanligt med en
negativ attityd mot personer med funktionsnedsättning. Till
exempel finns en bild av att det är på grund av en förbannelse
eller ett straff som en funktionsnedsättning uppkommer.
Trots kunskapsbrist och dessa föreställningar visar Tanzania ett engagemang att försöka erbjuda service för personer
med funktionsnedsättning. Vi åkte till en stad i nordöstra
Tanzania som heter Moshi. Där startades ett projekt av den
10
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lokala kyrkan kallat Building a Caring Community - BCC i
oktober 2007. Projektet går ut på att erbjuda hjälp till barn
med funktionsnedsättning och deras familjer. De jobbar för
mänskliga rättigheter och social inkludering av personer med
funktionsnedsättning. Idag finns elva dagcenter i regionen
och vi var på ett av dessa. Att barnen har ett center att vara
på under dagen betyder att de får vistas i en betydligt mer stimulerande miljö än tidigare och att föräldrar, släktingar eller
övriga vårdnadshavare ges en möjlighet att arbeta och tjäna
pengar till familjen. Projektet stöttar även kvinnor, främst i
barnens närhet, genom att erbjuda träning i omvårdnad och
arbetsmöjligheter på centren. Det finns idag 242 barn på
de olika centren och 236 familjer har fått extra hjälp genom
projektet. BCC är ett bevis på att det går framåt i Tanzania,
men landets behov är långt ifrån tillfredsställt.
Fattigdomen och bristen på vård- och hälsopersonal är
det största problemet i arbetet kring funktionsnedsättning,
rehabilitering och habilitering i Tanzania. Det finns ett stort
och tydligt behov av vidare utveckling av vård- och serviceåtgärder. I dagsläget finns det en läkare per 20 000 invånare
och en sjuksköterska per 5000 invånare. Antalet logopeder i
statlig tjänst i Tanzania är till dagens datum endast en.
I juni 2010 kom vi, Emilia och Anna, i kontakt med varandra

via mail. Emilia hade en idé om ett examensprojekt i Tanzania,
där hon tidigare volontärarbetat. Anna tyckte det lät som en

Vägen till dagcentret för barn med olika typer av
funktionsnedsättning.

Annas och Emilias hem i Tanzania blev ett hostel där det fanns volontärer
från hela världen samlade. Anna bodde i ett rum och Emilia i ett tält.

Emilia (bilden) och Anna arbetade med personalen och barnen på dagcentret för att stimulera kommunikationen för de barn som inte
använder talat språk.
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fantastisk idé och ett samarbete startade. Under sommaren och
hösten följde sedan ett omfattande förarbete. Vi var tvungna
att lösa en del praktiska problem, exempelvis att vi var från två
olika universitet och därmed var tvungna att komma fram till
hur vi skulle dela upp projektet så det kunna utföras som två
separata examensarbeten. Redan från början visste vi vilken
stad vi skulle bo i och att vi skulle till ett center för barn med
funktionsnedsättning. Vi visste dock inte hur många barn som
skulle vara där, vilken ålder de hade, vilka personalen var eller
vad de skulle ha för inställning till oss svenska studenter. Därför
fick vi utarbeta en plan för flera olika möjliga scenarion när vi väl
skulle vara på plats. Under vårt förarbete mötte vi en del skepsis
från olika håll men vi båda har alltid tyckt att det är roligare att
se möjligheter än problem i situationer. Vi löste de frågor som
uppstod och framför allt trodde vi hela tiden stenhårt på vårt
projekt. Under processen fick vi stort stöd av våra två handledare,
som också trodde på vår idé. Vi sökte och fick stipendier från
olika håll, bland annat ett Minor Field Studies-stipendium och
ett stipendium från en stiftelse i Stockholm. För att finansiera
övriga utgifter använde vi oss av det vanliga CSN-bidrag som
man kan få som student, vilket räckte gott och väl. Efter att de
frågor vi kunde besvara var besvarade, problemen var lösta, vi var
vaccinerade, väskorna packade, leksaker insamlade, försäkringar
var tecknade och vi hade tagit farväl av nära och kära åkte vi till
Arlanda. Det var en tidig morgon i januari 2011, i hörlurarna
lyssnade vi på En värld full av liv från Lejonkungen och Totos
Africa. Vi sa hej då till Stockholm och hej till Tanzania och vad
som skulle komma att bli ett fantastiskt äventyr!
Vårt projekt genomfördes på ett av Moshis dagcenter för

barn med funktionsnedsättning. Centret som låg tre kilometer från foten av Kilimanjaro kom man fram till på röda
jordvägar, som slingrade sig fram mellan små bananplantager
och innergårdar med getter och höns. I två hemtrevliga rum
vistades cirka nio barn med olika typer av funktionsnedsättning tillsammans med personalen som bestod av tre fantastiska kvinnor.
Syftet med projektet var att göra en interventionsstudie
som riktades mot personalen och barnen för att väcka intresse
och kunskap om alternativa kommunikationssätt. Deltagarna
var två pojkar med cerebral pares, 4 respektive 13 år, samt två
kvinnor ur personalgruppen. För att ringa in studien och få
någon mätbar parameter arbetade vi dels med barnens förmåga att förmedla ett val till en utomstående, dels personalens
förmåga att erbjuda val till barnen. Genom att skapa valmöjligheter i den dagliga kontexten ger man individen möjlighet
att uttrycka sin vilja och styra interaktionen med andra. Att
kunna kommunicera och påverka vad man exempelvis vill
leka eller vad man vill dricka är därför oerhört viktigt. Val är
dessutom ett bra sätt att introducera intervention med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), speciellt
då man arbetar med lågteknologiska hjälpmedel som fungerar
i Tanzania. Vi höll två seminarier för personalen om olika
former av AKK och hur man kan stimulera kommunikatio-
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nen för de barn som inte använder talat språk. Seminarierna
tog även upp varför det är viktigt att ge barnen valmöjligheter
och på vilket sätt man kan arbeta med val. Parallellt arbetade
vi med barnen 30 minuter, två gånger i veckan, där de fick
välja mellan föremål och bilder på vad de ville utföra för aktivitet. Ett val kunde exempelvis vara ”vill du blåsa såpbubblor
eller lyssna på musik?”. Vi jobbade ofta via personalen där de
själva fick erbjuda val till barnen och upprätthålla en kommunikativ interaktion. Detta arbetssätt var viktigt för att
personalen skulle kunna jobba vidare med verktygen de fått
efter att vi åkt hem till Sverige. På så sätt rullade projektet på
under 12 veckor på centret där val observerades och mättes,
varvat med matning, sårvård, kokosnötsrivning och kroppslig
närhet och kärlek.
Moshi är en stad med cirka 190 000 invånare. Den är

ganska stor till ytan, med en relativt liten och kompakt stadskärna. Det är dammigt och ljudnivån är hög. Från moskén
hörs bönerop och trafiken är tät. Vi bodde på Hostel Hoff vilket är ett hostel för volontärer. Där fanns volontärer från runt
om i världen samlade, främst från Europa. Vi blev ett härligt
gäng som upplevde massor tillsammans.
Emilia bodde i tält medan Anna bodde inne i ett hus.
Det var ödlor på väggarna och diverse okända insekter som
kretsade runt våra myggnät när vi sov. Nätterna var fyllda
av ljud från syrsor, grodor, trummor, musik och hundar.
Varje tisdagsnatt hade även den lokala polisen sin fysträning
utanför vårt hostel, vilket innebar ett par timmar av manliga
rop och sång. Men trots detta har ingen av oss någonsin sovit
bättre än där. I trädgården växte det mango och bananer och
vi tvättade våra kläder i baljor med kallvatten. Vi fick påhälsning av sköldpaddor och spindlar större än dem vi sett på
skansen, och utanför fanns masaier som vaktade hostelet.
Maten bestor av mycket ris och bönor. Staden hade även
fantastiska indiska restauranger där man kan äta en rejäl
måltid för runt 30 kronor. Kolhydraterna flödade och läsken
var billigare än vatten. Malariamedicinen gav Emilia hemska mardrömmar medan Anna snarare fick motsatt effekt.
Emilia bytte till några lokala malariapiller som var stora och
jättegröna. Anna drack kranvatten och vi badade i insjöar. Vi
tog helt enkelt seden dit vi kom!

Även om staden kan verka rörig och högljudd, slogs

vi båda av den fantastiska mentalitet som rådde där. Det
fanns ett lugn och en anda som sa att allt kommer lösa sig, så
sluta oroa dig. Man lunkar på och skyndar aldrig i onödan.
Materiella ting som kläder blev oviktiga i Moshi. De gånger
vi gick ut på klubbar och dansade var folk där för att dansa
och ha kul, och aldrig för att visa upp sina nyinköpta kläder.
Samtidigt fanns det möjlighet att köpa till exempel en iPhone
eller en platt-tv inne i staden. De har sakerna – men andra
delar av livet värdesätts högre än just prylar.
Vädret var varmt till en början. Vi var tvungna att sova
hela eftermiddagarna för att orka med. Mot slutet var det

Syftet med projektet var att göra en interventionsstudie som riktades mot personalen och barnen för att väcka intresse och kunskap om
alternativa kommunikationssätt.

Det var viktigt att personalen skulle kunna jobba vidare med de nya verktygen och metoderna efter att Anna och Emilia återvänt hem.
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Annas examensarbete:

Emilias examensarbete:

Utvärdering av handledning i AKK-intervention
för personal på ett center för barn med funktions
nedsättning i Tanzania.

Val mellan två objekt hos barn med cerebral pares
i Tanzania: en single subject design.

Slutsats
”Föreliggande studie visade att AKK-intervention i form av
utbildning, handledning och praktisk träning påverkade omgivningens sätt att interagera med AKK-användaren. Efter
interventionen ökade personalens antal val de erbjöd barnen i både styrda och icke styrda aktiviteter. Även användandet av kommunikativa hjälpmedel i form av först föremål
och sedan bilder ökade efter de introducerats. Personalen
ändrade sitt sätt att interagera och kommunicera med
barnen och barnen tränades på att göra val. Detta ledde till
att barnen i högre utsträckning fick en möjlighet att påverka
sin situation samt ge uttryck för sin vilja och sina önskemål
genom kommunikation. ”

Slutsats
”Huvudfynden i studien är att deltagarna trots sina funktionsnedsättningar som påverkar kommunikationen på
olika sätt, ökade förmågan att göra val med föremål och
med bilder. Uppföljningen visar att förmågan att göra val
kvarstod även efter en interventionspaus. Utbildning och
handledning för personalen var en förutsättning för att val
skulle erbjudas och ledde till att antal erbjudna val ökade.
Även om deltagarnas resultat speglas av personalens
förmåga att erbjuda val, visade de kvalitativa observationerna att andra kroppsliga och språkliga förmågor, liksom
välbefinnandet, föreföll öka hos deltagarna efter interventionen. Interaktionen mellan barnen och personalen ökade
vidare under och utanför mätsessionerna och barnen var
mer aktivt deltagande i aktiviteterna. Studien visar slutligen att kommunikationsträning med föremål och bilder var
möjlig att genomföra på centret och hade effekt på både
deltagarna och personalen, trots kulturella skillnader och
språkliga barriärer.”

istället den stora regnperioden vilket innebar ett regnväder
som vi aldrig tidigare skådat. Stjärnhimlen var otrolig och
soluppgången och skymningen var magiska. Vi jagade balsam
och schampo anpassat för vår hårkvalitet under praktiskt
taget hela resan. Vår engelska utvecklades och vi lärde oss
en grundläggande swahili – vilket var en nödvändighet för
att kunna utföra vårt arbete på centret. Flera dygn per vecka
var vi utan el vilket ibland ställde till lite problem när vi var
där för att skriva ett arbete på våra datorer, men papper och
penna fanns alltid tillgängligt!

Efter att ha kommit hem och insett att den största kulturchocken kanske egentligen var Tanzania-Sverige och inte
Sverige-Tanzania, kunde vi på ett distanserat sätt se vad vi
har lärt oss av att leva tre månader på outforskad mark (listan
kan göras oändlig). Av själva projektet har vi lärt oss att ett
ödmjukt och öppet förhållningssätt gentemot andra kulturers
värderingar är a och o då man kommer utifrån och gör en studie. Vi har lärt oss att kommunikation ses som något viktigt
och högprioriterat hos barn med funktionsnedsättning i Moshi, trots att många av dem kämpar för sina liv varje dag. Vi
har lärt oss att det krävs en förhållandevis liten insats för att
väcka intresse för kommunikation och kanske, kanske i det
långa loppet förändra rutinerna på ett dagcenter. Slutligen tar
vi med oss att allt är möjligt och att man inte måste skynda
igenom livet. Hakuna matata!

Då vi tog paus i projektet besteg Emilia berget Mount Meru,

medan Anna låg på en strand på Zanzibar. Vi åkte på safari och
stod bara någon meter från lejon och leoparder. Anna jobbade på
bed & breakfast ute i djungeln och Emilia var på ett barnhem
för hemlösa barn. Vi klättrade i träd och letade efter elefanter
på savannen. Vi åkte i trånga minibussar, dala dalas, för att ta
oss till olika ställen. Vi blev solbrända och fick en överdos av
D-vitamin. Vår studiemiljö var oftast vid en pool eller på ett
härligt café med varsin fruktdrink. Många gånger slogs vi
självklart av den obalans som råder i världen. Hur mycket vi
har och hur privilegierade vi är i Sverige. Många tankar och
frågor flög runt men framför allt hade vi väldigt kul och skrattade mest hela tiden.
14
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Kontakta oss mer än gärna om du vill veta mer! Vi kommer även
gärna och berättar om våra projekt live. Om du själv är i tankarna
att starta upp ett liknande projekt och vill ha lite tips är vi mer än
gärna behjälpliga. Om ni vill läsa våra uppsatser i sin helhet går
de att finna på respektive universitet, eller så kan vi mejla dem till
er.
Emilia – emilia.asplund@sll.se
Anna – tillannaeklof@gmail.com

Vi åkte på safari och
stod bara någon meter
från lejon och leoparder.
Vi klättrade i träd och
letade efter elefanter
på savannen.

Logopednytt 4 | 2011

15

platsannonser

När uppdaterade du din hemsida sist?
Vill du ha hjälp?
Kanske behöver du en hemsida?

Adjunktstjänster

Läs mer på www.webbdax.se
eller ring 070 - 230 16 02

i Logopedi med placering vid institutionen
för klinisk och experimentell medicin.
Kontakta programansvarig
Inger.lundeborghammarstrom@liu.se
för mer information.

Även en liten annons syns!

Nu finns förskrivningslicens – för tre online-produkter!

Förskrivningslicenser hanteras av ansvarig förskrivare/utprovare
på respektive habilitering, data- och kommunikationscentra
eller hjälpmedelscentral.
För brukare som använder Pictogram eller Ritade tecken
Med dessa licenser blir PictoOnline och Ritade Tecken tillgängliga och
bildbaserna kan laddas ner till brukarnas personliga hjälpmedel.
Ett abonnemang kostar 600 kr/licens exkl. moms och gäller i 3 år.
www.pictoonline.se
www.ritadetecken.se

För brukare som använder Bliss
Med denna förskrivningslicens blir hela blissbildbasen i BlissOnline tillgänglig. Blissbildbasen kan sedan laddas ner till brukarens personliga
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Logopeders skattning
av Vårdval Stockholm
En enkätstudie av logopedisk verksamhet i ett fritt vårdvalssystem
Rikard Sandstedt, leg. logoped, Medicine magister, Vuxenhabiliteringen, Örebro Läns Landsting.
Jonas Walfridsson, leg. logoped, Medicine magister, Danderyds Sjukhus AB.
Ulrika Guldstrand, leg. logoped, Medicine magister, ordförande i Svenska Logopedförbundet (SLOF).

Abstrakt
Bakgrund: I januari 2008 infördes hälso- och sjukvårdsreformen Vårdval Stockholm inom primärvården
i Stockholms läns landsting. Viktiga syften med reformen var kortare vårdköer, ökad valfrihet för patienter
och reglerad konkurrens mellan privata och offentliga
vårdgivare. Med vårdvalet infördes ett prestationsbaserat
ersättningssystem.
Syfte: Att undersöka hur vårdvalsreformen skattas av
offentligt respektive privat anställda logopeder mätt
utifrån områdena arbetssituation, konkurrens och ersättningssystem.
Metod: För studien användes utvalda delar av data från
fackföreningen DIK:s delförening Svenska Logopedförbundets enkätmaterial om Vårdval Stockholm från 2010.
Resultat: Avseende arbetssituationen rapporterades en
ökad arbetsbelastning. Beträffande konkurrenssituationen
uttryckte offentligt anställda logopeder ett missnöje.
Rörande ersättningssystemets utformning fanns ett stort
missnöje bland främst offentligt anställda logopeder.
Slutsatser: Den tydligaste trenden i studien var en större
nöjdhet med reformen bland privatanställda. I konkurrensen mellan vårdenheterna anser sig de offentliga
mottagningarna vara missgynnade. Ersättningssystemet
kan behöva ses över.
Nyckelord: Logopedi, vårdval, privatisering, konkurrensutsättning, ersättningssystem, arbetssituation

Abstract
Background: In January 2008, the primary health care
reform Vårdval Stockholm was implemented to achieve
shorter queues, increased patient choice and fair competition between private and public clinics. A tiered
remuneration system was introduced.
Objective: To investigate the reform’s consequences as assessed by speech and language pathologists (SLP) in terms
of working conditions, competition and remuneration.
Method: The study was based on data from a survey conducted in 2010 by the Swedish Association of Speech and
Language Pathologists, a branch of the trade union DIK.
Results: An increased workload was reported. Public SLPs
were dissatisfied with the conditions for competition.
There was dissatisfaction with the remuneration system,
mainly among the publicly employed.
Conclusions: The strongest trend was greater satisfaction among private SLPs. Publicly employed clinicians
consider themselves at a competitive disadvantage. The
remuneration system may need to be reviewed.

Keywords: Speech-and-language pathology, consumer-choice
health care, privatization, competition, remuneration, working conditions
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Introduktion
Den 1 januari 2008 trädde primärvårdsreformen Vårdval Stockholm, en av Sveriges
mest centrala hälso- och sjukvårdsreformer
genom tiderna, i kraft. Reformen kom att
omfatta en rad verksamheter, däribland
logopedi (Rehnberg et al. 2010). Det finns
en trend med ett växande antal privata
aktörer inom den skandinaviska hälso- och
sjukvårds-sektorn och indikationer på att
den privatproducerade hälso- och sjukvården även fortsättningsvis kommer att vinna
mark (Øvretveit 2003). För logopediskt
vidkommande fanns förhoppningar om att
med vårdvalsreformen kunna råda bot på
den logopedbrist som hotade uppfyllandet
av vårdgarantin (Landstingsstyrelsen SLL,
protokoll 11/2007).
Ett vårdval innebär att medborgarna
fritt kan välja vårdgivare bland de auktoriserade mottagningarna istället för att
hänvisas till närmaste mottagning enligt
det tidigare områdesansvaret för primärvård. För vårdgivare medförde Vårdval
Stockholm rätten till fri etablering och att
debitera landstinget för sina utförda tjänster
(Rehnberg et al. 2009). Förutsättningen för
etablering är att verksamheten uppfyller
villkoren för auktorisation (Regelbok för
vårdvalssystem, SLL 2008/2010). Parallellt med vårdvalsreformen infördes också
ett nytt, differentierat ersättningssystem
(Regelbok för logopedverksamhet 2010).
Sedan vårdvalet infördes har SLL:s
kostnader för logopedi ökat markant, vilket
var förväntat (Landstingsstyrelsen SLL
0708-0790). Omsättningen för logopedisk
verksamhet ökade under vårdvalets första två år från 55 till 89 miljoner kronor,
samtidigt som mottagningarna blev fler
(Larsmark 2010). Av de mottagningar som
2010 var auktoriserade omfattade nära
hälften endast en heltidstjänst eller mindre.
Andelen verksamheter med få anställda
var högre bland de privata vårdgivarna
(Auktoriserade Logopedverksamheter
2010-04-22, SLL 2010). I Hälso- och
sjukvårdsnämndens årsredovisning (SLL
2009) fastslogs att väntetiderna till logoped
minskat under vårdvalets första år och att
behandling inom tre veckor varit möjlig
för samtliga diagnoskategorier.
På det nationella planet antog Riksdagen
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2009, efter utredningen Vårdval i Sverige
(SOU 2008:37) som föregick propositionen Vårdval i primärvården (2008/09:74),
en lag i riktning mot ökad valfrihet för
primärvårdspatienterna. Genom den nya
lagstiftningen förpliktigades landstingen
att snarast möjligt införa vårdvalssystem,
där privata och offentliga vårdgivare ska
behandlas enligt samma principer (Rehnberg et al. 2009).

att utformningen av nya ersättningssystem
ofta sker utan att tillräcklig hänsyn tas
till aktuell forskning. Hälso- och sjukvårdsforskningen skiljer mellan fasta och
rörliga ersättningssystem. Fast ersättning
innebär att en enhet får en förutbestämd
ersättning för att bedriva sin verksamhet.
Rörliga system är prestations-baserade.
Det innebär att ersättning utbetalas per
vårdkontakt (Gosden et al. 2001, 2009).

Privatisering, konkurrens
utsättning och arbetssituation

Ersättningssystemet i Vårdval Stockholm
skiljer sig mellan olika verksamheter, men
är i grunden prestationsbaserat och har
utformats för att ge incitament till ökad
tillgänglighet, produktivitet, vårdkvalitet
och kostnadskontroll. Stockholms läns
landsting avser att under kommande år
lägga ytterligare resurser på forskning kring
de incitament och mekanismer som styr
arbetssättet på mottagningarna (Slutlig
budget 2009 och planering 2010-2011). När
det gäller ersättningssystemet för logopedi
utgår ingen grundersättning, varmed ersättningen blir uteslutande avhängig antalet
besök. De aktuella ersättnings-nivåerna
framgar i styrdokumentet Regelbok för
logopedisk verksamhet (2010).

I de nordiska länderna har det enligt Øvretveit (2003) traditionellt funnits ett politiskt
motstånd mot privatiseringar inom hälsooch sjukvårdssektorn. Dahlgren (2003)
konstaterar dock i en sammanställning
av effekter av konkurrensutsättning att
det finns evidens för att samhällskostnaderna sjunker när konkurrens uppstår
på hälso- och sjukvårdsmarknaden. Trots
den demografiska utmaningen i Sverige
med en åldrande befolkning konstateras i
en lägesrapport (Rehnberg et al. 2010) att
den sammantagna kostnadsutvecklingen
under vårdvalets första två år varit under
kontroll för landstinget.
Att privata vårdgivare kan erbjuda
kvalitativ hälso- och sjukvård till lägre
kostnad har enligt Øvretveit (2003) lett
till att det argumenteras för att den privata
driftsformen är mer kostnadseffektiv för
samhället. Forskning har enligt Øvretveit
visat att privata aktörer kan begränsa
kostnaderna genom att bedriva mindre
forskning och undervisning.
(Dahlgren 2003) konstaterar att det saknas
tillräcklig kunskap om hur privatanställda
uppfattar sin arbetssituation i jämförelse
med offentligt anställda, men att mindre
svenska studier har visat på en större
nöjdhet hos privatanställda. I en studie av
arbetssituationen inom konkurrensutsatt
äldreomsorg gav privatanställda sina arbetsgivare högre betyg. (Dahlgren 2003)

Ersättningssystem
Inom hälso- och sjukvårdsforskning är
ersättningssystem en omdiskuterad fråga.
I systematiska översiktsarbeten framgår

Grumbach et al. (1998) undersökte i en
studie hur finansiella incitament inverkade på primärvårdsläkare. Han fann att
produktivitetspressen ledde till ökad stress
och enligt läkarna äventyrade patientsäkerheten. Finansiella incitament kan enligt
Grumbach predicera hög arbetsbelastning
och riskerar därtill att inverka negativt på
vårdkvaliteten:
”High-quality care is unlikely to flourish
in an environment that leaves physicians
demoralized and leads many to believe that
the standards of care have been compromised.”
Även Krasnik et al. (1990) såg effekter på
arbetssättet på husläkarmottagningar av
prestationsbaserade ersättningssystem.
Allmänpraktiserade läkare som övergick
från fast till rörlig ersättning fick beskriva
sitt arbetssätt vid ett tillfälle före och två
tillfällen efter reformen. Det första uppföljningstillfället visade på en signifikant
ökning av antalet patientkontakter i jäm-

förelse med tidigare nivåer. Vid det andra
tillfället, när det nya ersättningssystemet
varit i bruk en tid, sågs en tillbakagång
i produktionen. Läkarna prioriterade de
patientkontakter som var mest lönsamma
i den nya ersättningsmodellen.

Syfte
Att studera huruvida logopeder verksamma inom Vårdval Stockholm skattar att förutsättningarna för logopedi
förändrats efter vårdvalsreformen inom
områdena arbetssituation, konkurrens
och ersättningssystem. Att undersöka
om skattningarna varierar mellan privat
och offentligt anställda.
Forskningsfrågor
1. Har Vårdval Stockholm påverkat
logopeders ansträngning för att korta
väntetiderna?
2. Upplever logopeder en större frihet
att organisera arbetet sedan vårdvalets
införande?
3. Har införandet av det nya ersättningssystemet påverkat arbetsbelastningen?
4. Anser logopeder att konkurrensen i
vårdvalet sker på rättvisa villkor?
5. Hur skattar logopeder ersättningssystemet i Vårdval Stockholm mätt
utifrån ersättningsnivåns långsiktiga
hållbarhet och ersättningssystemets
utformning?

Metod
Enkätdeltagare
Deltagarna var medlemmar i Svenska
Logopedförbundet, en delförening i DIK,
verksamma i Stockholms län. I enkäten
kunde inte specificeras huruvida man var
egenföretagare. De egenföretagare som
besvarat enkäten inkluderades i kategorin
privatanställda. Enkäten gick ut till 264
logopeder och besvarades av 153, vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 58 %. Av de
153 exkluderades 61 som verkade utanför

vårdvalet. Bland de totalt 92 informanterna var fördelningen 40 privat och 52
offentligt anställda.
Material
För studien användes ett urval av rådatan
från den enkätundersökning som Svenska
Logopedförbundet genomförde i januari
2010. Denna bestod av fyra bakgrundsfrågor och 18 påståenden. Bakgrundsfrågorna
avsåg huruvida man verkade inom vårdvalslogopedin, ålder, arbetsområde och
antal yrkesverksamma år. De följande 18
påståendena skulle skattas på en femgradig
skala, där siffrorna motsvarade följande
innebörd:
1: Instämmer helt
2: Instämmer delvis
3: Instämmer knappt
4: Instämmer inte alls
5: Vet ej
Genomförande
Svenska Logopedförbundets enkät sändes
ut till förbundets medlemmar via e-post
och besvarades via en länk i meddelandet. Författarnas tillgång till Svenska
Logopedförbundets rådata godkändes av
förbundsstyrelsen efter säkerställande om
anonymitet för enkätdeltagarna. I ett skede
där förbundet sammanställt materialet
men ännu inte publicerat något offentligt resultat sändes datan med enskilda
enkätdeltagares svar avidentifierade till
författarna. Materialet erhölls via e-post i
form av ett excel-dokument och en separat
pdf-fil. För Svenska Logopedförbundet
utmynnade den egna granskningen av
materialet i en debattartikel och en översiktlig sammanställning av rådatan som
publicerades i ett nyhetsbrev till förbundets
medlemmar i augusti 2010.

exkluderades ”vet ej”-svaren, som istället
redovisas i en separat kolumn. Signifikansprövning mellan privat (N1) och
offentligt (N2) anställda genomfördes på
samtliga enkätfrågor med Mann Whitney
U-test. Gränsvärdet för signifikans sattes till p < 0,001. För att utesluta andra
variablers möjliga inverkan genomfördes
också signifikansprövning avseende ålder
och antal yrkes-verksamma år. I syfte att
undersöka om någon av verksamhetsformerna var överrepresenterad inom särskilda
arbetsområden gjordes jämförelser mellan
grupperna.
De utvalda enkätfrågorna grupperades
i områdena arbetssituation, konkurrens
och ersättningssystem. För att undersöka
möjliga samband mellan skattningarna
av arbetsbelastning korrelerades enkätfrågan om ökad arbetsbelastning och
den avseende möjligheten att hinna med
uppdraget under ordinarie arbetstid. För
att undersöka nöjdheten med ersättningssystemet korrelerades frågorna gällande
ersättningsnivåns långsiktiga hållbarhet
och ersättningssystemets utformning.
Korrelationsprövningarna genomfördes
med Spearman’s rho och gränsvärdet för
korrelation sattes till r ≥ 0,6.

Resultat
Vid signifikansprövning av åldersfördelningen enligt verksamhetsform förelåg
ingen signifikant skillnad (p = 0,8). Det
förelåg heller ingen signifikant skillnad
avseende antalet yrkesverksamma år (p
= 0,3). Fördelningen av arbetsområde
för privat respektive offentligt anställda
redovisas procentuellt i Figur 1. Det procentuella antalet överstiger 100 eftersom
många av enkätdeltagarna arbetade med
flera diagnoser.

Databehandling
Av enkätens 18 påståenden bedömdes
nio ligga inom ramarna för de områden
som avsågs undersökas i denna studie.
Datan behandlades i SPSS version 17
med deskriptiv och inferentiell statistik.
Uträkningar gjordes för gruppen som helhet samt uppdelat efter verksamhetsform.
Vid statistiska beräkningar av enkätsvaren
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Figur 1. Informanternas arbetsområden uppdelade efter verksamhetsform.

I de resultat som presenteras nedan markeras de skillnader som är signifikanta på nivån p < 0,001 med symbolen *.

Arbetssituation
Tabell 1. Deskriptiv och inferentiell data från enkätfrågorna avseende arbetssituation
Enkätfråga

Vi anstränger oss nu mer än tidigare för att korta väntetiderna
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

1,91

1

1,04

3

16 %

0%

Privata

40

1,75

1

1,11

3

20 %

0%

Offentliga

52

2,02

2

0,99

3

13 %

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 572,5. N1 = 32, N2 = 45. p = 0,103.
Enkätfråga

Vårdenheterna har fått större frihet att själva organisera och lägga upp arbetet
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

91

3

4

1,17

3

20 %

1,0 %

Privata

39

2,17

1

1,23

3

26 %

2,5 %

Offentliga

52

3,55

4

0,73

2

15 %

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 254. N1 = 29, N2 = 44. p < ,001. *
Enkätfråga

Arbetsbelastningen har ökat sedan vårdvalsreformen infördes.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

1,51

1

1,03

3

15 %

0%

Privata

40

2,21

1

1,34

3

30 %

0%

Offentliga

52

1,12

1

0,48

3

4%

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 369. N1 = 28, N2 = 50. p < ,001.*
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Enkätfråga

Jag kan utföra mitt uppdrag under min normala arbetstid.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

2,63

4

1,16

3

2%

0%

Privata

40

2,1

2

1,12

3

2%

0%

Offentliga

52

3,04

4

1,02

3

2%

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 549. N1 = 39, N2 = 51. p < ,001.*
Korrelation
arbetsbelastning

Korrelationsprövning med Spearman’s rho mellan enkätfrågorna om ökad arbetsbelastning och
arbetstid gav r = 0,46 (ej signifikant korrelation).

						

Konkurrensen mellan enheterna i vårdvalet
Tabell 2. Deskriptiv och inferentiell data från enkätfrågan avseende konkurrens i vårdvalet
Enkätfråga

Konkurrensen mellan de enheter som ingår i vårdvalet sker på rimligt lika villkor.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

91

2,96

4

1,11

3

14 %

1,0 %

Privata

40

2,18

2

1,07

3

18 %

0%

Offentliga

51

3,53

4

0,73

2

12 %

1,9 %

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 261. N1 = 33, N2 = 45. p < ,001.*

Ersättningssystemet
Tabell 3. Deskriptiv och inferentiell data från enkätfrågorna angående ersättningssystemet
Enkätfråga

Den ekonomiska ersättningsnivån är långsiktigt hållbar för min enhet
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

3,32

4

0,97

3

14 %

0%

Privata

40

2,48

2

1,00

3

23 %

0%

Offentliga

52

3,85

4

0,41

2

8%

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 196. N1 = 31, N2 = 48. p < ,001.*
Enkätfråga

Jag är i stort sett nöjd med utformningen av ersättningssystemet.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

91

3,33

4

0,94

3

10 %

1,0 %

Privata

40

2,65

2

1,07

3

14 %

0%

Offentliga

51

3,81

4

0,39

1

6%

1,9 %

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 316,5. N1 = 34, N2 = 48. p < ,001.*
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Enkätfråga

Det finns skäl att ha differentierade taxor mellan olika logopediska diagnosgrupper.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

2,06

2

1,02

3

12 %

0%

Privata

40

2,17

2

1,08

3

10 %

0%

Offentliga

52

1,98

1

0,97

3

13 %

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 739,5. N1 = 36, N2 = 45. p = 0,479.
Enkätfråga

Det finns skäl att ha differentierade taxor mellan nybesök och återbesök.
Informanter

Medelvärde

Typvärde

Std

Variation

Vet ej

Bortfall

Samtliga

92

1,55

1

0,88

3

8%

0%

Privata

40

1,53

1

0,88

3

10 %

0%

Offentliga

52

1,57

1

0,89

3

6%

0%

Signifikansprövning med Mann Whitney U gav U = 854,5. N1 = 36, N2 = 49. p = 0,773.
Korrelation
ersättnings.

Ersättningsnivåns långsiktiga hållbarhet och nöjdhet med ersättningssystemets utformning (r = 0,77).

Diskussion
Arbetssituationen
Ansträngningen för att korta väntetiderna

En stor majoritet anstränger sig mer än
tidigare för att korta väntetiderna. En
förhöjd produktivitet efter övergången till
ett prestationsbaserat ersättningssystem
kunde också ses i Krasnik et al. (1990).
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
i SLL (2009) fastslog i sin årsredovisning
att väntetiderna för logopedisk behandling
minskat. Resul-taten understryker bilden av
att prestationsbaserade ersättningssystem
höjer produkti-viteten, men de kortare
väntetiderna förklaras också av det större
antalet mottagningar.
Friheten i arbetssituationen

Majoriteten anser att vårdvalet inte medfört
någon ökad frihet när det handlar om att
organisera arbetet. Flertalet privatanställda
upplever dock att friheten i arbetet ökat
efter reformen. Detta kan jämföras med
vad Dahlgren (2003) beskriver om skillnader i uppfattning av arbetssituationen
mellan privat och offentligt anställda.
Denna studie har inte kunnat undersöka
egenföretagandet inom vårdvalet och
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huruvida detta kan vara en av de underliggande faktorer som förklarar den större
nöjdheten bland privatanställda.
Arbetsbelastningen

Bland såväl privat som offentligt som
anställda är uppfattningen att arbetsbelastningen ökat. Av de privatanställda har
närmare en tredjedel valt svarsalternativet
”vet ej”, vilket är en högre andel än i någon
annan fråga. Privatanställda anser sig huvudsakligen hinna med sitt arbete under
ordinarie arbetstid, till skillnad offentligt
anställda. Grumbach (1998) konstaterade
att prestationsbaserade ersättningssystem
ofta förknippas med hög arbetsbelastning,
längre arbetsdagar, mer stress och missnöje med arbetssituationen. Att offentligt
anställda har svårare att utföra arbetet
under ordinarie arbetstid är värt att följa
upp, liksom huruvida detta påverkar patientbesöken tids- och innehållsmässigt.
Konkurrensen
De privatanställda anser konkurrenssituationen inom vårdvalet vara rättvis,
i motsats till de offentligt anställda. En
viktig ambition med reformen var att
möjliggöra konkurrens på lika villkor

mellan privata och offentliga vårdgivare.
Möjligen kan en förklaring ligga i att
många privata mottagningar har startats
för att verka i vårdvalet och utformats för
en konkurrensutsatt marknad. De offentliga mottagningarna har huvudsakligen
startats före vårdvalet och har sannolikt
f ler åtaganden inom FoUU gentemot
landsting och universitet.
Ersättningssystemet
Skattningarna av ersättningssystemet avser
ersättningsnivåns långsiktiga hållbarhet
och nöjdheten med ersättningssystemet.
Av resultatet kan ett stort missnöje utläsas.
Det finns emellertid skillnader mellan
privat och offentligt anställda. En majoritet
privatanställda anser ersättningsnivåerna
vara långsiktigt hållbara, medan de offentligt anställda anser motsatsen. När det
gäller ersättningssystemets utformning går
de privatanställdas åsikter isär, medan de
offentligt anställda är genomgående missnöjda. Det föreligger en stark korrelation
mellan skattningarna av ersättningssystemets utformning och ersättningsnivåns
långsiktiga hållbarhet. Trots det missnöje
som uttrycks med ersättningssystemets
nuvarande utformning ses ett starkt stöd för

att taxorna även fortsättningsvis ska vara
differentierade för såväl patientkategorier
som besökstyper.

Bortfall och ”vet ej”-svar
Bland informanterna ses genomgående en
relativt hög andel som valt svarsalternativet
vet ej eller avstått från att svara. Det
gäller i högre grad privat än offentligt
anställda.
På en majoritet av enkätfrågorna har
bortfallet legat under 20 %, men i enstaka frågor har det varit ända upp till
30 %. Av fördelningen avseende antal

yrkesverksamma år kan utläsas att många
börjat arbeta sedan vårdvalet infördes,
och därmed saknar referensramar för
jämförelser. Detta kan förklara en del av
”vet ej”-svaren och bortfallet.

Slutsatser
Vårdvalsreformen har på ett mätbart
sätt förändrat ramarna för logopedisk
verksamhet i Stockholmsregionen, inte
minst genom att omsättningen snabbt
ökade från 55 till 89 mkr. Det strikt
prestationsbaserade ersättningssystemet
har satt produktionen i fokus och med

de statiska ersättningsnivåerna påverkat
det logopediska arbetsupplägget. För offentligt anställda har de ökade kraven på
produktivitet skapat missnöje inom flera
områden. Privata mottagningar tvingas
likaså till en hög produktionstakt, men
har genom reformen getts förutsättningar
till reglerad konkurrens med de offentliga
mottagningarna. Arbets-belastningen
skulle möjligen kunna mildras genom en
generell höjning av ersättnings-nivåerna
och produktionsrelaterade riktlinjer från
landstinget. Vårdval Stockholm har sammantaget välkomnats mer av privat än av
offentligt anställda logopeder.
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Söker du en logoped?
logopednytt når fler
än 9 av 10 logopeder!
En annons i Logopednytt når Logopedförbundets drygt 1 700 medlemmar och många fler.
Logopedförbundet är facket för logopeder.
Vi organiserar majoriteten av alla legitimerade
logopeder i landet. Dessutom har vi över 300 studentmedlemmar.
Logopederna har långa akademiska utbildningar och kvalificerade jobb, de flesta inom
landstingssektorn, men även en del inom privat
sektor.
Som du säkert vet spelar många logopeder,
inte minst chefslogopeder, en inflytelserik roll vid
inköp och upphandling av hjälpmedel och annan
utrustning.
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Plats- och kursannonser ligger i slutet av tidningen. Tillägg för
begärd placering 15 procent. Originalarbete debiteras med 700 kr/
tim. Priserna inkluderar även en radannons på www.dik.se.
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