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Om ett och ett halvt år firar KI att det var 50 år sedan den första logo-
pedutbildningen startades i Sverige. Det är ett halvt sekel. Trots detta 
upptäcker jag i mitt uppdrag som ordförande att jag ständigt måste 

förklara och försvara vår kompetens även i de mest oväntade sammanhang.
För en liten tid sedan fick jag till exempel en förfrågan från en av våra ombuds-
män (och jag är väldigt tacksam för att det fackliga nätverket fungerade så att 
frågan faktiskt kom till oss i slutänden) om en motivering till varför det ska vara 
logopeder som gör språkliga utredningar på barn och dyslexiutredningar. Ett 
icke namngivet landsting hade i en samverkansgrupp fört fram att det väl inte 

måste vara logopeder som gör de här utredningarna, 
det måste väl gå lika bra med psykologer?!

I mina ögon är det tråkigt att allmänheten inte vet 
vad vi gör. Det är irriterande att våra politiker inte 
verkar ha en aning om vad en logoped är. Men att en 
arbetsgivare inom hälso- och sjukvård som anställer 
logopeder och ansvarar för att våra patientgrupper får 
tillgång till rätt vård inte vet vad en logoped gör är 
både chockerande och väldigt provocerande.

Hotet avvärjdes tack och lov den här gången eftersom vi fick chansen att via 
ett väl fungerande nätverk mellan Saco-representationen i landstinget och vårt 
förbunds ombudsman ge ett ordentligt svar, men händelsen är ändå alarmerande.

Jag har tidigare på ledarplats i Logopednytt skrivit om vår intention att skriva en 
kompetensbeskrivning för vårt yrke trots det totala ointresset för att bidra till ett 
sådant dokument från vår tillsynsmyndighet Socialstyrelsen. Jag kan inte låta bli att 
i sammanhanget undra hur djup Socialstyrelsens kunskap om vårt yrke egentligen 
är och hur sjutton man utövar tillsyn över något man inte vet hur det fungerar...

Efter jul sätter vi igång med vår kompetensbeskrivning. Vi har kärnan till en 
arbetsgrupp, men vi behöver f ler deltagare! Vi behöver logopeder från alla våra 
verksamhetsfält för att detta ska bli så heltäckande som möjligt. Vill du vara med 
och definiera vårt yrke? I så fall mejla till mig.

God Jul & 
Gott Nytt År!

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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4 Elever med dyslexi
 det är ovärdigt och dessutom 

ett gigantiskt slöseri att låta 
elever med dyslexi bara sitta av sin 
skoltid. Skolplikten borde också 
innebära en plikt för samhället att 
ge alla barn möjlighet till utveckling 
och inlärning, anser leg. logoped 
ulla föhrer och lågstadielärare 
Helena bross. 

8 Dysfagiseminarium
 Logopeder från hela landet kom 

till universitetshuset i uppsala för 
att lyssna på logoped och phd 
Maggie-Lee Huckabee från nya 
Zeeland. Logopedernas rehabili-
teringsinsatser för personer med 
dysfagi håller på att förändras. det 
är tydligt att forskningen i bland 
annat nya Zeeland ligger långt 
före oss och det återstår att se när 
detta når oss i Sverige.

10

4

18

10 Nationella konferensen
 drygt 200 logopeder deltog i 

den femte nationella konferen-
sen i logopedi i Jönköping. de 
hade möjlighet att ta del av två 
plenarföreläsningar och 40-talet 
kortföredrag. Målsättningen var 
att inspirera till nya tankar om hur 
det kliniska vardagsarbetet kan 
utvecklas. 

18 Öka den etiska kunskapen 
 Vi vill argumentera för en ökad in-

tegrering av ämnet etik inom logo-
pedisk utbildning och verksamhet. 
Vår uppfattning är att detta skulle 
vara av nytta för såväl logopeder 
och patienter som den logope-
diska verksamhetens ställning i 
hälso- och sjukvården och samhäl-
let i stort, skriver logopederna och 
filosfistudenterna Amanda Thorell 
och patrik Kullebjörk.  
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önskar redaktörerna 

Simon & Patrik

God Jul & 
Gott Nytt År!
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Dyrbart att missa 
elever med dyslexi
För elever som har dyslexi/läs- 
och skrivsvårigheter kan skolan 
vara en enda lång pina. Många 
går genom skolan utan att få 
hjälp att förstå sina svårighe-
ter. Trots ett otroligt slit kanske 
de nätt och jämt klarar att blir 
godkända. Dessa ungdomar 
kommer ut i livet dåligt rustade 
och med en känsla av att de är 
dumma. 

  
En kvinna som trots stora svårigheter 
med läsning och skrivning ändå utbildat 
sig till socionom beskriver sin bristande 
självkänsla så här: ”Man kommer aldrig 
ifrån känslan att man är dum. Det kan vara 
en bagatell jag missat. Jag kanske läst fel, 
sådant som säkert alla gör och som man 
skrattar bort. Men då det händer känner 
jag mig totalt värdelös. Jag brukar kalla det 
för mitt dyslexisår. Ja, jag har ett dyslexisår 
i själen och då jag kommer åt det gör det 
fruktansvärt ont.” (se fotnot) 

Undervisningen behöver utvecklas
Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
av skolsituationen för elever med dyslexi/
läs- och skrivsvårigheter (Rapport 2011:8) 
är dyster läsning. Granskningen omfattade 
21 grundskolor med geografisk spridning. 
Det framkom att anpassningen av under-
visningen behöver utvecklas i 20 av de 21 
granskade skolorna!  

Så här kan man skissera en ganska vanlig 
bild för en elev med dyslexi:

Eleven upptäcks sent och trots diagnosen 
är det inte troligt att skolan anpassar sitt 
arbetssätt. Elever med dyslexi behöver 
assisterande teknik, längre tid vid prov, 
inlästa frågor och möjlighet att redovisa 

sina kunskaper muntligt. Men inget av 
detta är en självklarhet i dagens skola.

Tre autentiska fall
Vi vill berätta om tre autentiska fall som 
belyser hur traumatiskt det kan vara att 
inte bli upptäckt och få stöd under skol-
tiden (se fotnot). 

Ingen i skolan uppmärksammade att 
Magnus hade dyslexi. Efter gymnasiet 
läste han upp sina betyg för att kunna 
söka in på högskolan. Efter alla tidigare 
misslyckanden växte en revanschlust. Han 
påbörjade en utbildning till läkare, men 
avbröt den när han inte orkade. Utan att 
förstå vad studieproblemen berodde på 
sökte han sig sedan till sjukgymnastut-
bildning. När inte heller det fungerade 
provade han på att läsa till psykolog och 
sedan till jurist men lyckades inte fullfölja 
studierna. 

 Cecilia gick genom hela skoltiden utan 
att bli upptäckt. Hon påbörjade och avbröt 
utbildning till sjuksköterska, kurator och 
präst. Under prästutbildningen läste hon 
grekiska och under en skriftlig tenta i 
detta ämne fick hon en total blackout. Det 
ledde till en utredning vid universitetets 
dyslexienhet och hon fick diagnosen 
dyslexi. Efter det säger hon: ”Nu är jag 
29 år. Jag har läst, som jag upplever det, 
i stort sett hela mitt liv, utan att veta om 
dyslexin. Det som är svårt nu är att jag inte 
har något studielån kvar. Jag har förbrukat 
min chans känns det som.”

Lena blev inte heller upptäckt under sin 
skoltid: ”Jag gjorde i stort sett inget annat 
än läste läxor. Jag läste hemma, på raster, 
på lunchen, på helger. Den största segern 
hittills var att jag faktiskt tog studenten.”

Efter studenten läste Lena enstaka 

kurser på universitet. Efter att ha arbetat 
några år sökte hon en ekonomutbildning 
på universitet. Inför studierna tog hon 
mod till sig och vände sig till en logoped 
för utredning. ”Jag var jätterädd ända till 
jag hade pappret i handen. Och det tog 
nog f lera dagar innan jag vågade titta på 
det. Jag undrade vad som skulle hända om 
jag inte hade dyslexi. Då skulle jag vara 
tillbaka i dumhetskärret.”

Lena fullföljde utbildningen, men stu-
dielånet var delvis förbrukat. Hon hade 
inte kunnat fortsätta om inte föräldrarna 
hjälpt henne. Lena har i dag fast anställ-
ning som ekonom. Vad hade hänt om hon 
inte fått ekonomisk hjälp? Studieskulder 
utan examen? Emotionell och ekonomisk 
katastrof?

Gemensamt för dessa tre är att de 
inte fått en tidig diagnos och därför inte 
heller lärt sig att hitta lösningar på sina 
studieproblem De har varit envisa i sina 
studieambitioner, men ändå famlat i blindo. 

Dåligt självförtroende 
Många elever med dyslexi har så dåligt 
självförtroende att de inte orkar tänka 
på att plugga vidare. I värsta fall kan 
upplevelserna i skolan ge så djupa sår att 
de aldrig tar sig ut på arbetsmarknaden.

Forskningsinstitutet SEE visar att 
samhället får betala 12,5 miljoner för varje 
individ som inte klarar skolan och kommer 
ut på arbetsmarknaden. Sverige backar i 
internationella läsundersökningar. Enligt 
PISA (OECD, 2012) har var femte elev i 
vårt land inte en tillräcklig läsförmåga 
för att klara sig i samhället. Detta får 
nationalekonomiska konsekvenser. Vi 
vet att man redan under förskoletiden 
kan hitta barn som riskerar att få läs- och 

Alla citat är hämtade från Föhrer, U. & Magnusson, E: Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? 
Levnadsberättelser. BTJ Förlag, 2010.

debatt
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skrivsvårigheter. Med lekfull träning 
i smågrupper kan man stimulera dem 
att utvecklas språkligt, vilket kan leda 
till att de inte behöver drabbas av stora 
misslyckanden i skolan.

Nu finns assisterande teknik
Elever som har dyslexi behöver naturligtvis 
träna läsning och skrivning, men ett evigt 
tränade får inte gå ut över möjligheten 
att inhämta och redovisa kunskaper på 
annat sätt. Nu finns assisterande teknik 
i form av bland annat stavningsprogram, 
inlästa läromedel och talsyntes som kan 
vara goda redskap.

Lärare i dagens skola dignar under 
ökande bördor och får ofta inte gehör 
för sina elevers behov av särskilt stöd. I 
en enkät bland 800 medlemmar i Lärar-

förbundet uppger varannan lärare att de 
under det senaste året hindrats att sätta 
in extra stöd för elever som behöver det. 
Dessutom kan kommuner idag använda 
pengar som borde finnas avsatta för skolan 
för att reglera den kommunala ekonomin. 
Elever med behov av stöd drabbas hårt. 
Det är även ett brott mot Skollagen att 
inte ge stöd till elever som behöver det.

Hitta elever i riskzonen
Vi efterlyser en starkare styrning och att 
öronmärkta pengar ska finnas för att se till 
att elever får det stöd som de är berättigade 
till. Skolorna och förskolorna måste få det 
klara uppdraget att hitta elever som ligger 
i riskzonen för att få problem med sin läs-
ning. Lärarutbildningen måste utvecklas 
så att alla lärarstuderande får kunskap om 

dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hur 
man arbetar med elever med dessa problem.

Ett gigantiskt slöseri 
Vi har allmän skolplikt. Alla barn och 
ungdomar måste komma till skolan, vare sig 
de lär sig något eller inte. Det är ovärdigt 
och dessutom ett gigantiskt slöseri att låta 
elever med dyslexi sitta av sin skoltid. Borde 
skolplikten inte också innebära en plikt 
för samhället att ge alla barn möjlighet 
till utveckling och inlärning?

Ulla Föhrer, 
leg. logoped, med.dr. h.c.

Helena Bross,
lågstadielärare och författare med dyslexi

en kortare version av denna artikel publicerades i 
upsala nya Tidning den 4 november.

Det är ovärdigt och dessutom ett gigantiskt slöseri att låta elever med dyslexi sitta av sin skoltid. Artikelförfattarna efterlyser en starkare 
styrning och att öronmärkta pengar ska finnas för att se till att elever får det stöd som de är berättigade till.
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Logopeder från hela Sverige samlades 
i Universitetshuset i Uppsala för att 
lyssna när logoped och PhD Maggie-
Lee Huckabee från Nya Zeeland höll ett 
2,5-dagars seminarium om dysfagi.

Huckabee började med att noggrant gå 
igenom grunderna i anatomi, motorik, 
sensorik och funktion på ett intressant 
och pedagogiskt sätt. 

Hon betonade att för att kunna lösa ett 
problem så måste man känna till vad som 
inte fungerar – moving ahead by retur-
ning to fundamentals. Sambandet mellan 
symptom och fysiologi får inte glömmas 
bort i det kliniska arbetet.

Huckabee menar att rekommendationer 
om purékost och tjockflytande, det vill 
säga att kompensera för svårigheterna, 
inte är tillräckligt.

Huckabee har många års erfarenhet 
av forskning och kliniskt arbete med 
dysfagipatienter. 

Hon berättade bland annat om Cough 
Reflex Test som används för att bedöma 
den sensoriska förmågan hos dysfagipa-
tienter. Patienten får andas in en liten 
dos natriumklorid och om sensoriken 
är bevarad kommer patienten att hosta 
kraftigt. Detta är ett sätt att identifiera 
patienter som kan ha tyst aspiration.

Ett paradigmskifte närmar sig
Huckabee tog oss på en resa genom logope-
dins historiska rehabiliteringsmetoder för 
personer med dysfagi. Från kompensato-
riska strategier som sväljningsmanövrar på 
80-talet till 90-talets sensoriska behandling 
och muskelstärkande övningar. En del av 
dessa kan till och med göra mer skada än 
nytta om man inte vet vad man behandlar 
enligt Huckabee. 

Hon menar att ytterligare ett para-
digmskifte närmar sig när det blir fokus 
på precision och skicklighet. 

Huckabee arbetar själv med elektromyo-
grafi (EMG) och biofeedbackteknik för 
att hjälpa patienten att svälja effektivare 

Dysfagiseminarium 
med Maggie-Lee Huckabee

och säkrare. Vi fick under dessa dagar ta 
del av Huckabees intressanta forskning.

Logopedernas rehabiliteringsinsatser 
för personer med dysfagi håller på att 
förändras. Det är tydligt att forskningen 
i bland annat Nya Zeeland ligger långt 
före oss och det återstår att se när detta 
når oss i Sverige. Oavsett hur lång tid 

det tar vill Huckabee betona, att aldrig 
tidigare har vår förståelse för vad vi inte 
vet och förstår oss på varit så djup som 
den är just nu. 

Jeanette Telford, 
leg logoped, Södersjukhuset 

Viktoria Hansson, Jeanette Telford, Maggie-Lee Huckabee och Emma Lindroos.

Universitetshuset i Uppsala.

seminarium
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Reviderad 
dysartribroschyr

Tiden går fort. För ett antal år sedan 
deltog vi i en givande kurs: Speech, 
Language, and Swallowing Disorders 
in Degenerative Diseases vid Göteborgs 
universitet. Edythe Strand, USA, och 
Deborah Theodoros, Australien, före-
läste entusiasmerande utifrån gedigna 
kunskaper och erfarenheter från både 
forskning och klinisk verksamhet inom 
röst-, tal- och sväljningssvårigheter hos 
patienter med diagnoserna MS, Parkinsons 
sjukdom, ALS och Huntingtons sjukdom. 
Det utmynnade i att vi sammanställde en 
kortfattad broschyr om dysartri då vi saknat 
en skriftligt sammanhållen information 
med konkreta råd att ge våra patienter.

Vi skrev en notis om broschyren i Lo-
gopednytt 2004 och har sedan dess dist-
ribuerat den till kollegor runt om i landet.   

Med denna notis vill vi informera om 
att vi nu har reviderat broschyren. Språket 
är modifierat men broschyrens form har 

Platser kvar på kurser  
vid Uppsala universitet

blissymbolics, grundkurs 3hp
Vt13, v12-13, 100%
Anmälningskod: uu-97409

blissymbolics, fördjupning 7,5 hp
Vt13, v14-23, 50%
Anmälningskod: uu-97404

Magisterarbeten 
i Linköping
Se sidan 17

Rättelse om 
antalet operationer
I artikeln om Logopedi i Indien i Logoped-
nytt nr 3 2012 har det smugit sig in ett 
skrivfel. under sjätte stycket står det att 
centret under de 1,5 år det funnits genom-
fört 6000 operationer. den rätta siffran ska 
vara 4000 operationer. 

LogopedWiki är en ideell och 
icke-kommersiell webbplats öp-
pen för alla logopeder. Bakom 
LogopedWiki finns ett litet gäng 
logopeder som tyckte att det 
skulle vara spännande att testa 
att starta upp en wiki för logo-
peder. 

Syftet med LogopedWiki är att tillhanda-
hålla fakta, material och annat matnyttigt 
som logopeder behöver i sin yrkesutöv-
ning. Det kan handla om allt från listor 
med minimala par till vår gemensamma 
yrkesetik. Tanken bakom LogopedWiki är 
att sporra till ett kollaborativt kunskaps-
byggande, där var och en bidrar med sin 
individuella kunskap, men sedan utvecklar 
den gemensamt tillsammans med andra.

I likhet med det mer kända Wikipedia 
är LogopedWiki en ”wiki”, det vill säga 

LogopedWiki – en webbplats för logopeder

en webbplats där det är användarna själva 
som står för innehållet. Som medlem på 
LogopedWiki är det med andra ord fritt 

fram att skapa nya sidor och förbättra 
innehållet på de sidor som redan finns.

www.logopedwiki.se

behållits. Den omarbetade broschyren kan 
beställas till självkostnadspris direkt från 
oss eller vår kollega, logoped Marianne 
Tove, Blekingesjukhuset, Karlshamn.

Johanna Andersson och 
Kerstin Edvardsson, logopeder vid 
Blekingesjukhuset, Karlskrona/Karlshamn

Vi kan nås via mail:  
johanna.andersson@ltblekinge.se,  
kedvardsson@hotmail.com eller  
marianne.tove@ltblekinge.se, eller  
via telefon: 0454-73 10 00 (växel)
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En makalös helg 
för oss logopedstudenter
Den 6-7 oktober anordnade 
SLOSS en makalös helg för oss 
logopedstudenter. Ämnesspan-
net var brett när föreläsarna en-
gagerat pratade om dyskalkyli, 
appar till surfplattor och smart-
phones, logopeder i äldrevården 
och mycket mer.

Logopeder i kommunen pratades det om 
när Eva Sandin peppade oss studenter 
att kämpa för att få beslutsfattare att inse 
hur betydelsefull vår yrkesroll faktiskt är 
och vikten av de insatser vi gör. Särskilt 
på platser där vi idag ofta inte ens blir 
ägnade en tanke. Vi är bulldozrar av vår 
tid – vi har en oändlighet av obruten mark 
att sätta vår prägel på.

För att komma framåt i utvecklingen 
kan man inte uppfinna hjulet om och om 
igen, vi måste tänka nytt och vi måste 
tänka funktion i relation till samtiden, hur 
klichéartat det än må låta. Det var därför 
jag, som medlem av iPhonegenerationen, 
kvickt vaknade till ur min fika-paltkoma 
när Helena Hörkeby höjde sin ljuva stämma. 

Vilken underbar grej!
Kugghjulen inne i huvudet började gå på 
högvarv och min idémapp svämmade över 
när Berzeliussalen på Hälsouniversitetet i 
Linköping fylldes av symboler, små gubbar, 
svep och tryck på touchpads. Appar till 
surfplattor och smartphones som hjälpme-
del i vården. Vilken underbar grej! Det är 

så häftigt att se hur branschen följer med 
när användarna utvecklas. Någon gång 
ska vi dock se till att min tidigare mening 
reverseras – så att branschen förutspår 
och förekommer användarnas utveckling.

En femtedels kille för varje tjej
Under leg. Psykolog Ulf Träffs föreläs-
ning om dyskalkyli testade jag mina egna 
kunskaper och förmågor i räkning genom 
att göra ett evidensbaserat divisionstest 
med hjälp av de som deltog under dagen. 
Genom en snabb överslagsräkning kom jag 
fram till att det satt 11 killar och ungefär 
59 tjejer i salen. Dessa siffor visade att det 
gick 5,36 tjejer för varje kille eller 0,19 killar 
för varje tjej. Där dog mina förhoppningar 

Logopedstudenter från hela Sverige samlades på Hälsouniversitetet i Linköping.
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om eventuell styrdans på kvällens sittning. 
Precis som killarnas representation inom 
logopedprogrammet är minimal är också, 
vad jag förstår, dyskalkyli ett relativt nytt 
och litet område inom logopedin. Det var 
kul att få höra en psykologs tankegångar 
mitt bland alla dessa logopeders. Om jag 
sen till fullo förstår vart vi kan komma in 
och bistå med vår kunskap i detta ämne 
är en annan fråga, men som min pappa 
brukar säga: ”Man behöver inte förstå 
allt heller”. Jag är trots allt bara inne på 
min andra termin vid Uppsala universitet.

Ovärderliga dagar
Dagar som logopedstudentdagarna är 
ovärderliga för oss. Trots att vi sticker ut 

våra armbågar och skriker så högt vi bara 
kan hörs vi inte långt ändå. Vi är i minoritet 
och blir ständigt matade med tvetydiga 
uttryck. Uttryck som å ena sidan säger att 
vi är behövda och efterlängtade på arbets-
marknaden, men som å andra sidan säger 
att vi inte riktigt hör hemma någonstans. 
När vi då får samlas och utbyta tankar och 
idéer under en helg åker åtminstone jag 
därifrån med lite mer styrka och lite mer 
kött på benen inför nästa tillfälle någon 
frågar om det är fötter jag ska jobba med.

Angelica Pennerdahl,  
Logopedstudent – Jag, nöjd med helgen!

LunchdagsMemory på surfplatta
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Torsdag och fredag i vecka 46 ägde 
den femte Nationella konferensen i 
logopedi (NKL) rum i Jönköping.

Målsättningen med årets konferens var, 
liksom tidigare år, att genom ökad kunskap 
om aktuell forskning och evidens inom 
logopedi, inspirera till nya tankar om hur 
det kliniska vardagsarbetet kan utvecklas.

Drygt 200 logopedkollegor från Umeå 
i norr till Ystad i söder hade möjlighet 
att ta del av två plenarföreläsningar och 
40-talet kortföredrag, i tre parallella spår, 
av såväl seniora forskare som doktorander, 
masterstudenter och nybakade logopeder. 

Kvalitetssäkra det kliniska arbetet
Konferensen inleddes av barnläkare och 
adj. professor Boel Andersson-Gäre, Jön-

Inspiration och entusiasm  på nationella konferensen
Nya tankar om 
hur det kliniska 
vardagsarbetet 
kan utvecklas

köping, med en föreläsning om vikten av 
att alla professioner bidrar till att imple-
mentera ny forskning och att kontinuerligt 
kvalitetssäkra det kliniska arbetet i mer 
generella ordalag. Professor Lars Wallin, 
Högskolan Dalarna, berörde mer specifikt 
kunskap om implementering av forsk-
ningsresultat. Båda var inspirerande och 
lättsamma, men för de f lesta i publiken 
gav det kanske inte någon ny kunskap. 

Kortföredragen, som speglade aktuell 
forskning inom flera logopediska arbets-
fält såsom tal- och språkstörningar hos 
barn, LKG, neurologopedi och röststör-
ningar gav däremot f lera nya insikter. I 
f lera fall kommer kanske de arbeten som 
presenterades att leda till förändrad syn 
på prioritering av logopediska insatser. 

Inspirerande
Särskilt inspirerande var rapporten från 
den fortsatta evidensvärderingen av 
röstbehandling vid Logopedkliniken 
på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Vi emotser med spänning motsvarande 
genomgång av behandlingsmetoder för 
andra logopediska patientgrupper.

Vi konferensdeltagare ville f lera gånger 
vara på f lera ställen samtidigt. De före-

konferens

Drygt 200 logopedkollegor från Umeå i norr till Ystad i söder deltog i den femte nationella konferensen i Jönköping.
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Inspiration och entusiasm  på nationella konferensen
drag vi bevistade hade genomgående hög 
kvalitet innehållsligt och presenterades på 
ett engagerande sätt.

Ett särskilt tack
Ett stort tack för givande dagar riktar jag 
till alla i organisationskommittén. Ett 
särskilt tack till Anette Lohmander, som 
har granskat alla inskickade abstract och 
gjort urvalet till kortföredragen samt till 
Birgitta Henning och Anna-Karin Jeppson 
som höll i alla organisatoriska trådar.

Inger Lundeborg Hammarström
Programansvarig, logopedprogrammet vid 
Linköpings universitet

Det var många intressanta föredrag att välja mellan och många glada återseenden till kaffet. 
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i vimlet ...



Logopednytt  4 | 2012         13

... och på scenen
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Presentationens titel Medverkande Kontakt

”Jag kan gå raskt och prata samtidigt” 
– effekter av träning av utandningsmus-
kulaturen på andning och tal vid multipel 
skleros.

Kerstin Johansson, Lena Hartelius,  
Liselotte Kjellmer, Sten Fredrikson,  
Ellika Schalling

kerstin.johansson@ki.se

Aphasia and communication in everyday 
life 1 and 2.

Monica Blom Johansson monica.blom.johansson@pubcare.uu.se

Appar som alternativa verktyg för perso-
ner i läs- och skrivsvårigheter.

Johanna Kristensson johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Barns perception av fonologiskt modifie-
rade versioner av sitt eget tal.

Sofia Strömbergsson sostr@csc.kth.se

Cervical auscultation as an adjunct to the 
clinical swallow examination: a compari-
son with fibreoptic endoscopic evalua-
tion of swallowing (FEES).

Liza Bergström, Lena Hartelius och Per 
Svensson

liza.bergstrom@gu.se

Cervical auscultation: a practical intro-
ductory session.

Liza bergström liza.bergstrom@gu.se

datorbaserad fonologisk intervention – 
effekter på fonologisk bearbetning.

Cecilia von Mentzer, björn Lyxell, bir-
gitta Sahlén, Malin Wass, Inger uhlén, 
Magnus Lindgren, Marianne ors, pet-
ter Kallioinen och elisabeth engström

cecilia.von.metzer@liu.se

en longitudinell studie av talet hos barn 
födda med enkelsidig läpp-, käk- och 
gomspalt, opererade i en seans vid 12 
månaders ålder.

Jill nyberg och Anette Lohmander jill.nyberg@karolinska.se

gesters funktion i narrativer – en jäm-
förelse mellan barn med språkstörning 
och barn med typisk språkutveckling.

boel forsell, Kirsi Mustaniemi, ulrika 
nettelbladt och Mats Andrén

kirsi.mustaniemi@comhem.se

Hur ska jag telefonera? eva Allemark och pernilla Lundberg eva.allemark@lj.se, 
pernilla.c.lundberg@lj.se

Joller, tidigt tal och uppskattat behand-
lingsbehov vid tre år hos barn födda 
med enkelsidig läpp-käk-gomspalt.

Lena Höglund Santamarta, Jenny 
Karlsson, Marion Lieberman och Anette 
Lohmander

jenny.e.karlsson@sll.se, lena.hoglund-
santamarta@sll.se

Kartläggning av svenska logopeders 
kunskapsläge och praxis gällande barn 
med verbal dyspraxi.

Ann Malmenholt, Anette Lohmander 
och Anita McAllister

ann.malmenholt@karolinska.se

Kommunikationsträning för närstående 
till personer med parkinsons sjukdom.

Malin Antonsson, emma forsgren och 
Charlotta Saldert

emma.forsgren@neuro.gu.se

Logopeders språkstimulerande stra-
tegier.

barbro bruce och Kristina Hansson kristina.hansson@med.lu.se

Långtidsmätning av röst under arbete 
och fritid och skattningar av rösttrött-
het hos patienter med arbetsrelaterade 
röststörningar.

Maria Södersten, Malin Thorsdotter, 
Anita McAllister och Sten Ternström

maria.sodersten@ki.se

Långtidsmätning av rösten med röst-
ackumulatorn Voxlog hos två patienter 
med arbetsrelaterad röststörning.

Anna graca, Linda öhlin och Maria 
Södersten

anna.graca@stud.ki.se

Lista över presentationer 
på Nationell konferens i logopedi 2012
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Presentationens titel Medverkande Kontakt

operAVoX (on person rApid Voice 
eXaminer) – förenklad röstanalys-app 
med hög kvalitet. 

owain rhys Hughes, Anil Alexander, 
oscar forth och Jonas Lindh

Jonas Lindh, enheten för logopedi, box 
452, 405 30 göteborg

pragmatisk förmåga hos 4- till 6-åriga 
barn mätt med Children’s Communica-
tion Checklist (CCC).

Camilla Johannesson, Stefan eriksson, 
fritjof norrelgen och Liselotte Kjellmer

camilla.m.johannesson@gmail.com

prevalence of otitis media with effusion 
and hearing in children and young 
adults with cleft lip and palate.

Traci flynn, Anette Lohmander, Claes 
Möller och Lennart Magnusson

traci.flynn@neuro.gu.se

Röstanvändning samt effekt av taktil 
återkoppling vid Parkinsons sjukdom, 
studerat med Voxlog.

Joakim Gustafsson, Frida Bulukin Wilén, 
Maria Södersten och Ellika Schalling

joakim.gustafsson@ki.se

Röstproblem hos kvinnor med kongenital 
binjurehyperplasi som riskerar en virilise-
ring av rösten: en enkätstudie.

Ulrika Nygren, Agneta Nordenskjöld, Ker-
stin Hagenfeldt och Maria Södersten

ulrika.nygren@ki.se

Samtalsanalys, retrospektioner och inter-
vju vid logopedisk intervention.

Christina Samuelsson christina.samuelsson@liu.se

Skillnader i fonologisk och prosodisk 
förmåga hos barn med fonologisk 
språkstörning och barn med fonologisk-
grammatisk språkstörning bedömda med 
nonordsrepetition.

Åsa from asa.from@ltblekinge.se

Spelar logopedens röst roll för barns 
språkförståelse?

Viveka Lyberg-Åhlander, Magnus Haake, 
Jonas Brännström, Susanne Schötts, 
Mikael Johansson och Birgitta Sahlén

viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se

Språkförståelse hos förskolebarn med 
autismspektrumstörning utan utveck-
lingsstörning mätt med Reynell Develop-
mental Language Scales.

Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen liselotte.kjellmer@karolinska.se

Språklig förmåga hos en grupp elever 
med svag avkodning och läsförståelse i 
åk 2.

Maria Levlin, Kirk Sullivan och Åke 
olofsson

maria.levlin@ling.umu.se

Språklig och kommunikativ förmåga 
hos förskolebarn med autismspekt-
rumstörning: variationer i relation till 
kognition, grad av autism och adaptiv 
förmåga.

Lisen Kjellmer och fritjof norrelgen liselotte.kjellmer@karolinska.se

Språkscreening i fyraårsåldern: 
nonordsrepetition och andra kliniska 
markörer.

Ann Lavesson och Kristina Hansson ann.lavesson@skane.se

Stavningsförmågans betydelse för 
textkvalitet hos barn i årskurs fem.

Lisa bengtsson, Sanna Kraft, Ingrid 
behrns och Åsa Wengelin

bengtsson.lisa@gmail.com, kraft.
sanna@gmail.com

Subjektivt skattade röstbesvär under 
arbete och fritid hos två patienter med 
arbetsrelaterad röststörning.

Linda öhlin, Anna graca och Maria 
Södersten

linda.ohlin@stud.ki.se

Tal och fonologi hos svenskspråkiga 
3-åringar födda med enkelsidig läpp-
käk-gomspalt behandlade med olika 
metoder för primär gomslutning.

Kristina Klintö, Henry Svensson, Anna 
elander och Anette Lohmander

kristina.klinto@ki.se

Listan fortsätter på nästa sida ...
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Presentationens titel Medverkande Kontakt

Talljudsavvikelser - svårigheter med tal 
eller språkljudsorganisation?

Inger Lundeborg inger.lundeborghammarstrom@liu.se

The benefit of using Boston Naming Test 
to choose ACC among patients with ALS/
MND.

Eva Sandin eva.m.sandin@akademiska.se

Tidig fonologisk utveckling hos svensk-
språkiga barn födda med läpp-käk-
gomspalt.

Kristina Klintö, Eva-Kristina Salameh, Ma-
ria Olsson, Traci Flynn, Henry Svensson 
och Anette Lohmander

kristina.klinto@ki.se

Time-course analysis of eye gaze in refe-
rential communication.

Olof Sandgren olof.sandgren@med.lu.se

Utvärdering av intensiv stamningsterapi 
för vuxna.

Tove Johannisson tove.johannisson@vgregion.se

Validering av observation av joller: un-
derlag för screening.

Marion Lieberman och Anette Lohman-
der

anette.lohmander@ki.se

ökad medvetenhet om alternativ 
telefoni.

Kjerstin Greve-Löberg kjerstin.greve-loberg@hi.se

... forts.
Lista över presentationer på Nationell konferens i logopedi 2012
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Sent i våras presenterade 31 Linkö-
pingsstudenter sina magisterarbeten. 
Samtliga finns tillgängliga på nätet 
och ni hittar dem genom att söka på 
studentuppsatser i DiVA ( http://www.
diva-portal.org/smash/search.jsf)

Ann-Zofie Aldenholt & elena dernroth: en 
samtalsanalytisk studie av kommunikativa 
strategier och professionell interaktion 
mellan logoped-patient med afasi och 
arbetsterapeut-patient med afasi.

Sabina Alkass Yousef & Hanna berg-
ström: normering av rösthandikappindex 
och Halsskalan för personer över 65 år i 
Sverige.

Marie Andersson & elin nordin: Voice 
onset Time hos svensktalande barn med 
avvikande språkljudsutveckling.w

nina Arvidsson Schloenzig & Maja Crona: I 
havet av siffror och bokstäver en studie om 
matematik- och lässvårigheter hos barn i 
andra klass.

Caroline backlund & Maria Wallner: Stam-
ningsbehandling enligt Lidcombeprogram-
met en långtidsuppföljning av svenskta-
lande förskolebarn.

Sofia bjöhrn & fanny fredriksen: percep-
tion och produktion av svenskt uttal hos 
andraspråksinlärare en studie kring hur 
utländsk brytning uppfattas av vuxna som 
läser svenska som andraspråk.

Cajsa elfverson, Anna Loskog & Susanna 
Hilton Sand: relationen mellan kommu-
nikativa behov i vardagen hos barn med 
språkstörning och mål med logopedisk 
intervention.

Johanna eriksson & emma Hallqvist: Verb-
benämning hos svenska barn i åldern 3;6 
till 5;5 år en studie av prestation på Action 
namning Test.

Ameli grape & Sara Sandstig: Theory of 
mind, språkliga förmågor och ickeverbal 
intelligens hos barn mellan tre och fyra års 
ålder översättning och validering av Theory 
och Mind Scale.

erik gustafsson & fredrik Larsson: över-
sättning och validering av Voice-related 
Quality of Life.

Helena Hurtig & Matilda nordh: Stamnings-
behandling enligt Lidcombe-programmet 
föräldrars upplevelser samt uppföljning av 
barn som genomgått stamningsbehandling 
enligt Lidcombe-proggrammet.

Siri Johansson & elin Lethagen: fonologisk 
bedömning baserad på bildbenämning jäm-
fört med spontantal av barn med fonologisk 
språkstörning.

elinor Karlsson & Linnéa östling: Jämfö-
relse mellan Theory of Mind- förmåga och 
pragmatisk förmåga hos svenska barn i 4 
och 5 års ålder.

Maja Torstensson & elin Vinblad: Interven-
tion med responsiva talakter inom AKK hos 
två deltagare med cerebral pares i Tanzania 
en single subject design-studie.

Sarah Weström & Isabelle örneholm: In-
teraktion och intervention en undersökning 
av kommunikativa behov hos personer med 
afasi och dysartri i vardagliga och kliniska 
samtal.

Magisterarbeten Linköping

Broschyrer om intensiv  
stamningsterapi 2013
Broschyrer gällande Intensiv Stamnings-
terapi för barn med föräldrar och Intensiv 
Stamningsterapi för vuxna har nu skickats 
ut till logopedmottagningar, privatpraktise-
rande logopeder m fl. Sistan anmälningsdag 
för barn är 1 mars och för vuxna 18 januari.

Om ni saknar broschyrer eller behöver 
f ler – kontakta läkarsekreterare Carina 
Adolfsson, tel 031-3422551, mail carina.
adolfsson@vgregion.se. Informera oss 
gärna om postadress om ni inte har fått 
broschyrer så att vi har era uppgifter till 
nästa års utskick!

För mer information och/eller diskus-
sion angående remittering eller om du 
är intresserade av att arbeta med mera, 
kontakta Tove Johannisson, leg logoped 
och samordnare, tel 031-3421977, mail tove.
johannisson@vgregion.se.  Bild från broschyren Intensiv Stamningsterapi för vuxna
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Ökad etisk kunskap 
och diskussion 
kan stärka logopedin

Etik är inget nytt för logopedisk utbildning och verksamhet. 
Etiska överväganden är en del i utbildningen på landets logo-
pedprogram, och bland erfarna logopeder finns mycket praktisk 
etisk kunskap som tillämpas i den kliniska vardagen. Etiska 
frågor berörs också i debatter inom logopedkåren, till exempel 
i Logopednytt. Vår upplevelse är emellertid att en stor del av 
denna förekommande diskussion om etik sker i implicit form, 
eller stannar på en relativt grund nivå. Vi vill argumentera för 
etik i explicit form, med vilket vi menar att identifiera etiska 
frågor som just etiska, och att behandla dessa uttömmande i 
enlighet med metoder inom etik. 

I denna artikel presenterar vi först kort ämnet etik som ve-
tenskapligt ämne. Därefter argumenterar vi för ökad diskussion 
av etiska frågor inom logopedisk verksamhet, samt för ökade 
kunskaper i etik inom logopedkåren. Syftet med artikeln är att 
visa varför en integrering av ämnet etik inom logopedisk utbild-
ning och verksamhet är viktig. Vi kommer inte att diskutera 
hur en integrering av ämnet kan ske rent praktiskt. Detta är 
givetvis också en viktig fråga, givet att vi är framgångsrika i 
vår argumentation.

Etikämnet
Vad som är rätt och fel är någonting som de f lesta människor 
har en bestämd uppfattning om i många situationer, till exempel 
att det är rätt att ge en människa som håller på att drunkna 
plats i ens egen båt, och att det är fel att utan tillåtelse ta av en 
annan persons kära ägodelar. Sådana intuitioner om vad som 

Amanda Thorell, leg logoped, filosofistudent vid Stockholms universitet

Patrik Kullebjörk, leg logoped, anställd på Karlstad kommun, filosofistudent vid Lunds universitet

är rätt och fel har vi alla. I vardagligt tal benämns de ibland 
som ”sunt förnuft” eller kanske som ”magkänsla”. Men ibland 
händer det att vi hamnar i situationer där sådana intuitioner 
inte ger klara och konsistenta svar på hur vi bör handla. I 
vissa fall kan intuitionerna till och med tänkas leda oss till 
att handla moraliskt fel. Ett exempel på när intuitionerna ger 
inkonsistenta utslag på hur man bör handla skulle kunna vara 
när man stöter på en tiggare på gågatan, och man vill hjälpa 
denna unika individ samtidigt som man inte vill upprätthålla 
ett system där tiggare utnyttjas.

Inom den normativa etiken försöker man bland annat ge svar 
på hur sådana dilemman kan lösas. Det handlar om att under-
söka och utarbeta moraliska teorier med principer, som svarar 
på vad som är rätt och fel att göra i olika situationer och hur vi 
bör vara som personer. Exempel på moraliska principer är ”en 
handling är rätt om och endast om den maximerar den totala 
välfärden” (utilitarism), eller ”handla alltid så att du behandlar 
människor som ändamål i sig, aldrig uteslutande som medel” 
(Kants moralfilosofi). Forskning inom normativ etik är ett i 
hög grad systematiskt arbete, bestående av kritisk granskning 
och testande av etiska intuitioner, för att finna den rimligaste 
teorin om vad som är moraliskt rätt och fel. En tillfredsstäl-
lande moralisk teori bör, förutom att ge klara och konsistenta 
svar på hur man bör vara och hur man bör handla i specifika 
situationer, också hjälpa oss att förstå vad som ytterst gör riktiga 
handlingar riktiga och felaktiga handlingar felaktiga. Den bör 
dessutom i viss mån redogöra för våra befintliga intuitioner om 

debatt

Vi vill argumentera för en ökad integrering av ämnet etik inom logopedisk 
utbildning och verksamhet. Vår uppfattning är att detta skulle vara av 
nytta för såväl logopeder och patienter som den logopediska verksamhe-
tens ställning i hälso- och sjukvården och samhället i stort. 
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rätt och fel genom att ge handlingsutslag och förklaringar som 
är intuitivt tilltalande.

Diskussion av logoped-etiska frågor
Mycket av den normativa etiken verkar kanske mest teoretiskt 
intressant, och av praktisk nytta endast i mycket sällsynta, 
spektakulära situationer. Ämnet kan dessutom upplevas för-
behållet skäggiga fackfilosofer skådandes världen inifrån 
avskilda institutioner. Det kan tyckas att ökad etisk ref lektion, 
och diskussion av etiska frågor inom logopedisk verksamhet, 
inte skulle medföra någon påtaglig nytta, och att etikämnet 
inte är något för människor som arbetar med att lösa problem 
i vardagen. Inom läkaryrket har ämnet etik emellertid erhållit 
ett betydligt större explicit utrymme än inom logopedyrket. 
Inom läkarförbundet finns ett ”etik- och ansvarsråd” (www.
slf.se/Etikochansvar/), läkaretiska frågor debatteras i Läkar-
tidningen (vilket syns under ämnesordet ”etik” i tidningens 
artikelarkiv), och det finns forskning om nyttan av och metodik 
för etikundervisning på läkarutbildningen (t.ex. Björck, Juth 
& Marions, 2012; Ågård, Nilstun, Hermerén & Wahlqvist, 
2003). Att etiken fått en betydligt större roll inom läkaryrket, 
än inom logopedyrket, framstår kanske inte som anmärknings-
värt. Läkaryrket innefattar, till skillnad från logopedyrket, 

f lera uppenbart etiskt svåra frågor, till exempel frågor om 
abort, frågor om tvångsvård och frågor i livets slutskede. Dessa 
frågor är kontroversiella, berör oss känslomässigt, och behöver 
undersökas systematiskt för att det ska bli klart vilka skäl det 
finns för och emot att handla på olika vis i kliniska situationer. 
Vidare är logopedisk intervention, möjligen undantaget vissa 
dysfagifall, aldrig en fråga om liv och död. Etikämnets större 
utrymme inom läkaryrket kan också tyckas rimligt i och med 
att det är läkare som bär det övergripande patientansvaret vid 
multiprofessionellt teamarbete. 

Men även om logopeden inte bär ett lika stort ansvar som 
läkaren, så bär logopeden trots allt ett stort ansvar – vilket till 
stor del stavas ut i de yrkesetiska riktlinjerna. Och logopeden 
kan också onekligen hamna i etiskt problematiska situationer 
i det kliniska arbetet. Etisk problematik kan till exempel upp-
komma när man tvingas prioritera mellan f lera patienter på en 
strokeavdelning, eller när föräldrar inte är beredda att lägga tid 
på logopedisk intervention trots att deras barn har stora behov. 
Ytterligare exempel är situationer inom exempelvis habilitering 
eller neurorehabilitering där man på grund av en patients mycket 
svaga kommunikationsförmåga och/eller nedsatta beslutskom-
petens är oklar över dennes preferenser. På en högre nivå är det 
också en etisk fråga vilka patientgrupper som bör prioriteras på 
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en mottagning eller inom ett visst vårdsystem.
Vi förutsätter att en god vård som vi bör sträva mot, är (1) en 

rättvis vård som (2) patienter och anhöriga kan känna förtroende 
för, och som (3) gör nytta1. En sådan vård verkar förutsätta att 
lika fall behandlas lika, samt att vårdpersonalens agerande sker 
på etiskt goda grunder. Givet att dessa antaganden stämmer, 
är frågan huruvida logopedkåren måste diskutera sin verksam-
het ur ett explicit etiskt perspektiv, för att uppnå att i lika fall 
agera lika, och för att verksamma logopeders agerande ska ske 
på etiskt goda grunder.

Man skulle kunna tänka sig att det inte är logopedens jobb 
att ref lektera utförligt över etiska frågor, utan att detta är en 
uppgift som tillkommer experter i medicinsk etik. Om samtliga 
logopeder agerade efter etiska riktlinjer och principer framtagna 
av medicinetiker, skulle inte då agerandet komma att ske på 
etiskt goda grunder, och lika fall behandlas lika? Vi menar att 
det finns skäl att hävda att så inte skulle vara fallet.

Det är trots allt den verksamma logopeden (ibland möjligen 
klinikansvarig) som fattar och ansvarar för beslut i klinik, 
inte någon medicinetiker på annat ställe. Även om riktlinjer 
och principer finns, så är de ofta inte alldeles okontroversiella, 
vilket är bra att ha insikt i. Det är inte uteslutet att det dyker 

upp situationer, då det etiskt försvarbara snarast är att gå emot 
rådande yrkesetiska konventioner och till exempel bryta mot 
tystnadsplikten (Ågård, Nilstun, Hermerén & Wahlqvist, 
2003). Riktlinjer måste också kunna tolkas för att tillämpas på 
ett adekvat sätt. Om det är någon yrkesgrupp som är experter 
på logopediska patienter och villkoren inom logopedisk verk-
samhet, så är det just logopeder. Ingen annan yrkesgrupp har 
rimligen mer relevanta förutsättningar att resonera sig fram 
till hur etiska riktlinjer bör tolkas i logopediska sammanhang. 
För adekvat tolkning av etiska riktlinjer krävs visserligen 
också vissa kunskaper i etik, vilket vi återkommer till nedan. 
Gemensam diskussion av etiska frågor har fördelarna framför 
blott individuell ref lektion, att man kan närma sig konsensus 
inom logopedkåren om hur olika fall bör behandlas, och att 
arbetet kan resultera i välprövade handlingsföreskrifter.

Ett andra skäl till varför logoped-etiska frågor bör diskuteras 
inom logopedkåren är att hälso- och sjukvården ständigt ställs 
inför nya etiska problem, allt eftersom vårt samhälle föränd-
ras. Exempelvis möjliggörs behandling av allt f ler åkommor, 
utan att sjukvårdens resurser ökar i samma takt. Allt f ler får 
medicinsk diagnos. Patienter tenderar att bli mer pålästa inför 
vårdbesök. Användandet av sociala medier ökar. Dessutom 

1Detta ska inte ses som ett försök till en uttömmande lista av villkor för en god vård. Det är möjligt att villkoren inte är tillräckliga, men vi anser dem rimliga att anta som 
nödvändiga.
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Mer information fi nns på www.liu.se/jobba
Sista ansökningsdag är 3 januari 2013

Anställningen är placerad vid Institutionen för 
klinisk och experimentell medicin.

I anställningen som universitetsadjunkt ingår 
utbildning, forskning samt administrativt arbete. 
Innehavare av anställning som universitetsadjunkt 
ska medverka i undervisning inom utbildning på 
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ändras politiken för hälso- och sjukvården relativt frekvent. 
Dessa och andra förändringar kan innebära olika komplikatio-
ner för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. För att 
nyuppkomna logoped-etiska svårigheter ska kunna belysas, måste 
de, åtminstone som ett första steg, komma upp till diskussion 
inom just logopedkåren.

Ett tredje skäl till varför logoped-etiska frågor bör lyftas till 
gemensam diskussion är att det särskilt skulle kunna gagna 
relativt nyutexaminerade logopeder. Aktiv diskussion av etiska 
frågor skulle kunna tjäna som stöd för logopeder som ännu inte 
haft tid och erfarenhet nog att själva grundligt ref lektera över 
alla etiskt relevanta frågor.

Kunskaper i etik
Vi har argumenterat för ökad diskussion av etiska frågor inom 
logopedisk verksamhet. Därtill vill vi argumentera för en ökad 
kunskapsnivå i etik inom logopedkåren. Det kan orimligen 
krävas en magisterexamen i filosofi för att kunna jobba som 
logoped. Men viss grundläggande kunskap om etiska teorier, 
medicinetiska principer och riktlinjer, samt verktyg för syste-
matisk ref lektion av etiska frågor, en så kallad etisk grammatik, 
menar vi behöver kunna tillgås i den logopediska yrkesrollen. 
Medvetenhet om medicinetiska principer och riktlinjer, till 
exempel autonomiprincipen och riktlinjer för prioritering, är 
viktigt för att dessa ska kunna beaktas i det egna logopediska 
arbetet. Kännedom om bakomliggande etiska teorier till princi-
perna, kan öka förståelsen av dessa. Kunskaper inom ”den etiska 
grammatiken” är av betydande vikt för förmågan att resonera 
om logoped-etiska frågor. Här innefattas metoder för kritiskt 
tänkande, till exempel analogitänkande som innebär att resonera 
om hur man bör handla i en viss situation utifrån vad som verkar 
rimligt att göra i andra situationer som inte skiljer sig åt i någon 
relevant bemärkelse från den givna situationen. Här innefattas 
även centrala etiska begrepp och distinktioner, vilka krävs för 
att kunna resonera på ett strukturerat och balanserat sätt i etiska 
frågor (Ågård, Lynøe, Nilstun & Sallin, 2009).

Mer konkret är kunskaper i etik till exempel viktiga för att 
kunna identifiera etiska frågor som just etiska, och inte i första 
hand som juridiska, psykologiska eller ekonomiska (Ågård, 
Nilstun, Hermerén & Wahlqvist, 2003). Kunskaperna är viktiga 
för en adekvat hantering av befintliga etiska riktlinjer, och kan 
förmodligen också bidra till större trygghet i hanteringen av 
etiskt svåra kliniska situationer.

Etik och logopedi
Ökad etisk kompetens inom logopedkåren, i kombination med 
gemensam diskussion av logoped-etiska frågor, tror vi inte bara 
skulle vara av värde för patienter som därigenom garanteras 
förutsättningar för en rättvis och förtroendeingivande vård, 
och logopeder som därigenom ges bättre möjligheter att hantera 
etiskt svåra kliniska situationer. Vi tror också att det skulle vara 
av värde för själva den logopediska verksamhetens ställning i 
hälso- och sjukvården och samhället i stort. Etik handlar om 
rätt och fel. Följaktligen handlar ”logopedisk etik” om rätt och 

fel i frågor som berör logopedisk verksamhet. Både i samhället 
och inom hälso- och sjukvården sker prioriteringar på grund av 
begränsade resurser. Om det är etiskt försvarbart att skattefinan-
sierade medel går till logopedisk verksamhet, så måste detta gå 
att försvara med etiska resonemang. Genom att genomlysa den 
logopediska verksamheten med etisk ref lektion, tror vi att det 
skulle bli tydligare varför just logopedisk verksamhet behövs, i 
vilken utsträckning den behövs, och i vilka former den behövs. I 
och med detta tror vi att en ökad integrering av ämnet etik inom 
logopedisk utbildning och verksamhet skulle stärka logopedin.

Referenser
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i etik av värde på läkarutbildningen. Läkartidningen, 23, ss.1167-9.
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behöver få träna etik under klinisk praktik. Läkartidningen, 52, 
ss. 3503-6.
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Rätt använda har kommunikationsap-
parna för smarta telefoner och läsplat-
tor minst tre användningsområden: 
som kommunikationshjälpmedel, som 
pedagogiskt redskap och som verktyg 
för AKK-specialpedagogik. Vårt offi-
ciella pilotcase har från lanseringsdagen 
i augusti inneburit en fullträff. Från att 
tidigare bara ha fått möjlighet att uttrycka 
enklare önskemål som exempelvis ”mera 
banan”, har deltagaren redan efter sex 
veckors bruk av appen hållit sitt första 
korta föredrag. Detta borde vara vardag 
för alla icke-talande. 

Appen Sono Flex har ett ordförråd på 
11 000 ord och uttryck i form av symbo-
ler. Man kan kombinera satsbildning via 
grammatikens ordklasser och via 52 färdiga 
kontexter. Exempel på kontexter är lunch, 
stranden och hygien – men du kan lägga 
till så många kontexter och ord du vill. 
Vi valde fabriksläget och att knapparna 
talar medan man bygger meningarna. Det 
är ett sätt att öva in symbolerna och att 
underlätta satskonstruktionen. 

Ibruktagningen
”Jag älskar tandläkaren. När får jag komma 
hit på nytt? var premiärfrasen då appen 
togs i bruk under ett hett efterlängtat 

En app i AKK-användarnas tjänst
Terry (Thérèse) Grahn, M.A., beteendevetare, AKK-specialpedagog, MBA(Henley), utbildad i tecken, AKK och oralmotorik.  
Twitter AAC_Terry. www.puheoikeus.fi. LinkedIn

tandläkarbesök. Sedan följde caféet och, 
väggklättringen, vilka f ick sina egna 
kontexter (gröna knappar) även under 
aktivitetens gång. I brukarvänligheten 
ligger appens styrka.

Arbetssättet
Utöver fritidsteman har vi lagt in kontexter 
och begrepp för respektive akademiskt 
ämne – proaktivt och parallellt med AKK 
i Lexia. Genom att i förväg lägga in frågor 
och svarsalternativ, har vi kunnat planera 
vilka frågor barnet ”råkar” få i klassen, så 
att det är möjligt att svara.
Inte nog med att appen används som 

kommunikationsapp, vi har lagt till pe-
dagogiska och AKK-specialpedagogiska 
arbetssätt till vardagen också.
• För kommunikation används appen 
självständigt för korta satser, uttryck och 
nyckelord, samt med förhandsprogramme-
rade – och självvalda – satser ur den egna 
Historiken. Vi har gjort en Övningbok 
för kommunikationsträningen.
• Pedagogiskt orienterar vi tösen i vad 
som komma skall, både på Lexia och via 
iPoden. Vid måltiderna i skolan används 
oftast satser ur Historiken. Behövliga 
satser görs ad hoc. 
• Ur ett AKK-speciapledagogiskt per-
spektiv är vi steget före undervisningen 
och förbereder teman, ordförrådet, teck-
enförrådet, förkortade texter, diktamen 
och andra bildstödda övningar på både 
appen och på Lexia innan perioden inleds. 
Samlingarna med närvarolistor och väder-
leksrapporter är ersatta med morgonprat 
kring skolfrågor. Därmed har vi kunnat 
bredda satsbruket till att omfatta även 
egna beslut, frågor och önskemål.

Erfarenheter
Den sjätte skolveckan på terminen höll den 
deltagande flickan sitt livs första, muntliga 
presentation – som 13-åring. I fjol hade 

I en fortsättning på temat AKK-specialpedagogik berättar 
Terry Grahn om ett projekt som hon har bedrivit tillsammans 
med specialklasslärare Ina Lindroos och assistent Mats Gerk-
man i Finland. Resultatet från ett pilotfall pekar mot ökad 
självständighet och uttrycksförmåga med hjälp av iPod och 
programvaran Sono Flex, som översätter symboler till tal. 

Deltagaren i projektet, en 13-årig flicka 
med autism och utvecklingsstörning, håller 
ett kort, muntligt föredrag om fem artister 
och musikstycken, med satser hon själv 
har planerat med hjälp av appen. 
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hon med den släpbara talsyntesen ”redan” 
efter 7-8 månader fått säga jag vill ha bröd. 
I år förberedde hon en kort presentation 
av fem låtar och artister, presenterade 
materialet själv via iPoden och agerade 
ordförande under ”Skivrådet”. 

Nu har repertoaren ökats med en be-
rättelse om Egypten, detta alltså som 
icke-läskunnig, icke-talande person med 
autism och medelsvår utvecklingsstörning.

Med vårt tänkesätt åstadkommer vi 
samma antal repetitioner som de läskun-
niga får, varvid kunskapen befästs. Detta 
är ämnesstudier och åldersanpassad AKK-
specialpedagogik. 

Ytterligare stöd har vi i AKK-Lexia och 
min roll som projektledare, en enkel roll i 
år tillsammans med specialklassläraren Ina 
Lindroos och assistenten Mats Gerkman. 
I skolan tog man appen i bruk från dag 
ett och efter några trevande försök fanns 
lunchsatserna på plats, inprogrammerade, 
dag fem!

Positivt
En full kommunikationsapp finns äntligen 
på svenska. Bruket av Sono Flex är intuitivt 
och man programmerar den ad hoc mitt 
i skeendena. Dessutom är iPoden cool 
och icke-stigmatiserande. Frågan är nu 

Intuitivt skrollande, snabb kommunikation och med för stunden skräddarsydd kontext med individualiserade ord och symboler.

när den offentliga sektorn hinner ikapp.

Negativt
Grammatiken saknar symboler. Det är en 
kritisk svaghet. Det är ohemult att kräva 
att icke-läskunniga barn skall kunna välja 
mellan nio verbformer, fyra substantivböj-
ningar, artiklar, komparation, antal med 
mera, om knapparna har exakt likadana 
symboler. 

Konklusioner
I ett land där 0,4 % av de gravt talhandikap-
pade har tillgång till tolkning av sitt AKK-
sätt och där man underlåter att informera 
om tecken- och kommunikationsträning 
och om tolktjänsten, kommer appen att 
vara livsviktig. Familjerna är berättigade 
till alla stödformerna samtidigt, men blir 

ofta utan även all talterapi då det saknas 
resurser på svenska.

Min erfarenhet är att pedagogerna är 
mångsidigast avseende AKK-träningen 
inför livet i stort, och att bristvaran 
logopeder skulle behövas med fokus på 
oralmotorik och ljudframställning. Det 
senaste decenniet har habiliteringen på 
svenska försämrats radikalt. Det är fel att 
specialbarnen avkrävs en f lerspråkighet i 
och med att all personal inte använder sig 
av tecken och AKK.

En kommunikationsapp av typen Sono 
Flex ger en minskad risk för stämpling som 
”beteendestörning” för sådant som inte är 
psykiatri, utan ett på barnens språkliga 
nivå alldeles adekvat sätt att reagera på 
oförrätter, till exempel kommunikations-
missar och andra övergrepp från vår sida.



NYHET från Nutricia!
— Inom kort breddar vi Nutilis sortiment
med fler amylasresistenta produkter

I februari kompletterar vi Nutilis produktsortiment vid dysfagi med fler konsistenser av färdigförtjockade 
produkter, genom att introducera Nutilis Complete Stage 2 med krämkonsistens.

Alla Nutilis produkter är amylasresistenta. Det innebär att produkten inte bryts ned av enzymet amylas i 
munhålans saliv utan behåller sin specifika konsistens genom hela sväljprocessen. Med Nutilis amylas-
resistenta produkter får dina patienter en säkrare sväljprocess.1, 2, 3

Välkommen med frågor!
Vill du ha mer information om nya Nutilis 
Complete Stage 2 eller Nutilis övriga 
sortiment, ring 08-24 15 30 eller skicka 
oss ett e-mail på nutilis@nutricia.se

Kommer
inom kort!

Nutricia
Box 3142, 169 03 Solna, Tel: 08-24 15 30, Fax: 08-24 18 80
E-post: info@nutricia.se, www.nutricia.se

1 Shama F and Sherman P (1973). Identification of stimuli controlling the sensory evaluation of viscosity II oral methods. J Text Stud. 1973; 4(1): 111-118. 
2 Kuhlemeier KV, Palmer JB, and Rosenberg D. Effect of liquid bolus consistency and delivery method on aspiration and pharyngeal retention in dysphagia patients. Dysphagia. 2001; 16: 119-122.
3 Oudhuis A., Vallons K., Sliwinski E. Effect of human saliva on the consistency of thickened foods for patients with dysphagia. Abstract First Annual ESSD Meeting Sep 2011 Leiden, Netherlands.


