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Gemensamt tänk kring 
språkstörning på gång

De hittar genvägar till  
appar för kommunikation

Dysfagirehabilitering 
står inför epokskifte

Tidningen  för dig som är  logoped
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ledare

D et här har varit en intensiv vår. Troligen den mest intensiva sedan jag bör-
jade mitt uppdrag som ordförande för Slof. Det har på många sätt varit en 
rolig och konstruktiv vår, men inte allt som hänt har varit odelat positivt. 

Vårt arbete med att omorganisera Slof inom vårt nya fackförbund SRAT har varit 
väldigt roligt och positivt. Ombudsmännen har åkt land och rike runt och träffat 
logopeder. Vi arbetar för att en starkare lokal organisation ska göra Svenska Logo-
pedförbundet och logopedin tydligare i hela landet. 
Under våren har SRAT haft förbundsmöte. Anitha Wijkström valdes om till 

SRATs förbundsordförande och jag är nu ledamot i 
SRATs förbundsstyrelse.  Beslut togs om medlems-
avgifter och budget för de närmaste åren. SRAT är 
ett förbund med stadig ekonomi och koll på läget. 
Det känns tryggt. 
I styrelsen har vi också diskuterat vilka våra pro-
filfrågor ska vara under de kommande åren. De 
viktigaste frågorna för oss att driva handlar om att 
bredda arbetsmarknaden för logopeder och att våra 

patienter ska få den vård de behöver där de bäst behöver den. Sverige har en åld-
rande befolkning. Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare och vården inom den 
kommunala sektorn växer. Detta innebär att vår roll behöver förändras, då logope-
der inom kommunala äldreboenden fortfarande tillhör ovanligheterna. Vår andra 
profilfråga gäller logopeder inom förskola och skola. Fokus i framtidens elevhälsa 
ska ligga på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Här passar vår kompetens 
som hand i handske och vi ser att behovet av det vi logopeder kan bidra med är 
stort.
Under våren har vi också fått f lera inbjudningar om att delta i olika arbeten och 
projekt under Socialstyrelsens paraply. Det är tydligt att vi blivit lättare att hitta 
och att man från myndighetens håll börjar förstå vad vi kan bidra med, vilket är 
väldigt positivt.
I april började vårt specialistråd sin granskning av den första omgången logope-
der som ansökt om att få bli specialister i enlighet med vår specialistordning. Två 
ansökningar har kommit in och granskningen är klar inom kort. 
I mars kom tyngre och mindre positiva besked i Stockholms län. Landstinget 

ekonomi är i gungning, bland annat för att 
vårdvalen blivit mycket dyrare än avsett. 
Beslut har tagits om åtstramningar och sänk-
ningar av besöksersättningarna. Slofs styrelse 
har arbetat intensivt med frågan, vilket ni kan 
läsa mer om på sida 7.
Nu återstår Almedalsveckan och allt spän-
nande som händer där, samt att samla ihop 
alla lösa trådar som allt vårt arbete leder till. 
Och sen: Semester.

Glad sommar!

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

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

”Här passar  
vår kompetens 
som hand  
i handske!”
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4 Kraftsamling för barnen
 Konsensuskonferensen om språk-

störning utmynnade i ett natio- 
nellt nätverk och arbetsgrupper  
för tydliga riktlinjer för barnlogo-
pedi.

5 Gotland första föreningen
 Nu finns det möjlighet att starta 

lokala logopedförbund. Först att 
nappa på idén var gotlänningarna. 

7 Vårdval Stockholm ses över
 Tydligare avgränsningar istället 

för sänkt ersättning per besök. Så 
vill förbundet se en förändring av 
Stockholms vårdval för logopedi.

9 Första jobbet - en chock
 Steget ut i arbetsmarknaden blev 

ett fall framstupa. Anna och Sara 
berättar om otrygga arbetsvillkor 
och stress över att inte hinna se till 
patienternas bästa.

10

4

17

10  Språkforskning för alla
 Hon är vår guide i djungeln av 

vetenskapliga artiklar. Anna Eva 
Hallin startade forskningsbloggen.

11 Genväg till apparna
 DART har utvecklat en guide, som 

gör det lättare att hålla koll på vilka 
appar som passar personer med 
olika kommunikationsbehov.

12 Dysfagi i förändring
 Margareta Gonzalez Lindh ger  

oss en inblick i hur dysfagi- 
rehabiliteringen förändrats.

17 Projekt för gemenskap
 Genom att se bortom skolgräns-

erna och upptäcka gemenskapen  
i kommunen kunde elever med AKK- 
användare i Lund nå nya höjder.

INNEHÅLL # 2 | 2015

Logopedi – i stort 
och smått
Detta nummer av Logopeden har 
ingen specifik diagnos som tema. I 
stället ser vi logopedin i det stora och 
i det lilla. 
Vi ser till helheten, med en genom-
gång av forskningsläget inom ämnet 
Logopedi: Vad som gjorts och vad 
som behöver göras. Samtidigt får vi 
handfasta råd av Anna Eva Hallin, 
om hur vi lättare hittar rätt bland 
artiklarna. 

Det förs intensiva diskussioner 
kring vårdval runt konferensbord  
i Stockholm. Och vi hör om det som 
i förlängningen kan vara en konse-
kvens av de politiska besluten, när 
logopeder vittnar om dåliga anställ-
ningsvillkor. 

Ser vi närmare på det är det en och 
samma fråga. Hur skapar vi ett bra 
och hållbart omhändertagande?

I grunden finns glöden och strävan 
efter att stötta våra patientgrupper 
och utvecklas i vårt yrke. Jag hittar 
inspiration hos mina erfarna kollegor 
- eldsjälarna. 

Eldsjälar är också temat för logo-
pedstudentdagarna som i år hålls i 
Lund. Med ett brinnande engage-
mang för kåren och våra  
patientgrupper är de nya studenterna 
en viktig del i de förändringar som 
logopedin nu står inför. 

Med det vill jag passa på att gratu-
lera alla nyutexaminerade logopeder: 
Välkomna in i gänget!

OMSLAGSBILD: LOGOPEDFÖRBUNDETS LOGOTYP I SOMMARSKRUD 

FOTO: KARIN SJÖGREN Karin Sjögren

Redaktör
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Trots flygstrejk mötte 
80 logopeder från hela 
landet upp den 22 maj 
i Lund. Målsättningen 
var att börja arbeta för 
bättre samsyn, kom-
municerbarhet och 
därmed ökad genom-
slagskraft i samhället 
för barnlogopedin. 

Ungefär hälften av alla som  
intresseanmält sig kunde be-
redas plats. Ett urval gjordes 
bland anmälda för att få så stor 
geografisk och verksamhets-
mässig spridning som möjligt. 

Ett första steg tillsammans
Syftet med dagen var att ta ett 
första gemensamt steg mot en 
delad kultur mellan samtliga 
verksamheter. Alla deltagare 
gjorde korta besök i olika grup-
per med olika teman baserade 
på angelägna frågor. Fokus var 
inte på alla de hinder vi har - 
utan på det vi vill och det som 
förenar oss. 

Vad vi kan göra
Dagen började med en föreläs-
ning av professor Courtenay 

Norbury och doktor Susan  
Ebbels. De talade bland annat  
om varför vi bör skippa IQ-krite-
riet i definitionen, vad vi egent-
ligen har evidens för beträffan-
de intervention, samt när och  
var konsultativt arbetssätt inte 
är effektivt. Terminologi/defi-

nition, bedömning, prevention, 
intervention, utbildning/fort-
bildning och opinionsbildning 
diskuterades sedan i grupperna. 
Vad kan vi i respektive verksam-
het göra på kort och lång sikt för 
det gemensamma syftet?  Vilka 
aktörer eller personer behöver 

OASES, The Overall 
Assessment of the 
Speaker’s Experience 
of Stuttering, är ett 
självskattningsformulär 
som har utvecklats med 
ICF som teoretisk refe-
rensram. 

Instrumentet är uppdelat i fyra 
sektioner: Allmän information, 

Dina reaktioner på stamning, 
Kommunikation i vardags-
situationer och Livskvalitet och 
finns i tre versioner; OASES-S 
för skolbarn (sju till tolv år), 
OASES-T för ungdomar från 
13 till 17 år och OASES-A för 
personer från 18 år och uppåt.

Samtliga har översatts och 
anpassats till svenska och relia-
bilitets- och validitetsprövats  

i svensk kontext i form av exa-
mensarbeten i logopedi. Såväl 
OASES-S som OASES-T som 
den reviderade versionen av 
OASES-A, ska bli tillgängliga 
inom en snar framtid.

 Elisabeth Lindström 
 Ineke Samson
 Enheten för logopedi/ 
 CLINTEC, Karolinska Institutet

Stamningsformulär finns nu på svenska

Strejk hindrade inte möte

Logopeder från hela landet delades in i grupper för att diskutera. FOTO: EMILY GRENNER

aktuellt

Åk västerut med 
stipendiestöd
SVERIGE-AMERIKA stif-
telsen utlyser nu stipendier 
för masters-, doktorand- 
och postdoktorala studier  
i USA och Kanada för 
läsåret 16/17. Sista ansök-
ningsdagen är 15 septem-
ber 2015. Stipendiet har 
under många år bidragit till 
logopeders möjligheter att 
forska i Nordamerika. Mer 
infor mation finns att hitta 
på: www.sweamfo.se.

SRAT lyfter krav för 
legitimationsyrken
SRAT, Sveriges Psykolog-
förbund, Dietisternas Riks- 
förbund, Akademiker-
förbundet SSR, Sveriges 
Arbetsterapeuter och Fysio-
terapeuterna har lämnat en 
skrivelse till folkhälso- och 
sjukvårdsminister Gabriel 
Wikström om behovet av 
strukturerad fortbildning för 
samtliga legitimationsyrken 
och kuratorer.

Ny bok om ät- och 
svälj till föräldrar
DEN populärvetenskapliga 
informationen kring barns 
ät- och sväljsvårigheter är 
i dag mycket begränsad, 
vilket logoped Kajsa Lamm 
Laurin vill ändra på. Hon har 
därför skrivit boken ”När 
ditt barn inte äter”, riktad 
till föräldrar till barn som av 
olika anledningar krånglar 
med maten. I boken blan-
das forskning om dysfagi 
med handfasta tips, och 
intervjuer med föräldrar som 
berättar om sina erfarenheter 
av matkrånglande barn.

Nu finns en bok till föräldrar 
vars barn har problem med 
maten. FOTO: SXC.HU
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Sedan årsskiftet har 
det varit möjligt att 
starta lokala fackliga 
föreningar för logo-
peder, med uppback-
ning från SRAT och 
logopedförbundets 
styrelse. 

Det har redan startats ett fler-
tal: i Västerbotten, Västman-
land, och senast i Stockholms 
län. Men först ut var Gotland. 
Föreningens ordförande Ker-
stin Andersson berättar mer.

Varför ville ni ha en lokal-
förening?

– Vi vill använda fören-
ingen till att driva yrkesfrågor 
här på ön. Vi ser det som en 
fördel att vid behov kunna 
lämna synpunkter på olika 
saker som rör logopedin på 
Gotland som representanter 
för Slof och inte bara som 
enskilda medarbetare. Det 
ger mer tyngd åt skrivelser 
och liknande att ha lokal-
föreningen Slof/SRAT som 
avsändare. Eftersom vi re-
gelbundet har det vi kallar 
Länslogopedträffar fanns 

det också en bra grund för att 
starta en egen lokalförening.

Hur gick uppstarten till?
– Ombudsman Emil Pet-

tersson från SRAT kom till 
Gotland och höll i ett med-
lemsmöte. Vi var i konferens-
rummet på logopedmottag-
ningen. Vi gjorde det enkelt 
för oss och gav föreningen 
namnet ”Slof Gotland”.

– När vi startade visste vi 
inte att vi skulle bli först med 
en Slof-förening i Sverige, 
men detta gör oss ju lite extra 
stolta.

Vad vill ni göra?
– Eftersom vi bara är tre  

i styrelsen än så länge får 
vi sakta formera oss nu. Vi 
har haft ett styrelsemöte 
där jag informerat lite mer 
om vad det innebär att vara 
facklig förtroendeperson. 
Närmast är det lönerevisionen 
som är aktuell. Vi vill också 
planera för någon aktivitet  
6 mars nästa år, på Europeiska  
logopeddagen.

Karin Sjögren

Strejk hindrade inte möte

jag själv och vi i vår verksam-
het stärka våra relationer med? 

Startar nätverk
En uppsjö goda idéer kom upp 
och en rad konkreta initiativ 
togs. Ett exempel är att sätta  
i gång det nationella riktlinje-

arbetet direkt. Martina Hede-
nius och Olof Sandgren bildar 
en kärngrupp och en lite större 
referensgrupp. Initiativ togs 
också till att starta ett barnlogo-
pedinätverk. Börja gärna med 
att titta in på Logopedforum.

Håll grytan kokande
Vår upplevelse av dagen var 
att vi faktiskt är mer eniga på 
många punkter än vi trodde 
och att engagemanget är jätte-
starkt. Nu gäller det att hålla 
grytan kokande, fortsätta det 
kollegiala lärandet, dela kun-
skaper och erfarenheter och 
bilda opinion. Och inte minst 
få med alla på hemmaplan  
i arbetet. 

Vi återkommer om nytt möte 
(preliminärt bestämt till 27 no-
vember) och formerna för det.

Tack för en härlig dag till-
sammans och tack till Jerring-
fonden för finansiellt stöd.

Birgitta Sahlén, Kristina 
Hansson, Olof Sandgren, 
Ketty Holmström, Emily 
Grenner, Viveka Lyberg-
Åhlander och Susanna 
Whitling Arrangörerna

Kerstin Andersson, ordförande, Vivi Henrysdatter, vice ordför-
ande och Marika Arnesson, sekreterare, startade den första 
lokala fackföreningen för logopeder. FOTO: EMIL PETTERSSON

Logopeder från hela landet delades in i grupper för att diskutera. FOTO: EMILY GRENNER

”Detta gör oss
extra stolta”

 Pediatric Swallowing and Feeding 
 – Assessment and Intervention 
 by Professor Joan Arvedson

Dysfagiseminarium 15-16 oktober 2015

Kostnad: 3 000 kr. 
Anmälan: Senast 15 september.
http://dysphagia-uu.wikispaces.com/home 
margareta.gonzalez.lind@regiongavleborg.se
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aktuellt

I år hålls studentdagarna i Lund 
9–11 oktober med temat ”Eld-
själar inom logopedin”. Sloss 
vill genom inspirerande föreläs-
ningar ge studenterna möjlighet 
att finna vad de själva brinner för. 

Årets tema ”Eldsjälar inom logopedin” var 
det självklara valet för Svenska logoped-
förbundets studentsektions styrelse när de 
började kontakta de lokala föreläsarna i 
Lund med omnejd. Sloss definition av en 
eldsjäl lyder som följer:”En eldsjäl för oss 
är en människa med brinnande entusiasm 
som genom sin dedikation verkar som  
inspirationskälla för andra.” 

Ett antal stora namn inom logopedin 
står klara inför lördagens föreläsningar 
som bjuder på bland annat myter om 
flerspråkighet, vägen tillbaka till språket 
och röst/tal hos transpersoner. 

Avslutas med sittning
Dagen avslutas i lundensisk studentikos 
anda med en stor sittning med eftersläpp 
på en av stadens nationer. Helgen smyg-

startar i likhet med förra året redan på 
fredagskvällen då deltagarna ges möjlighet 
att mötas upp för ett avslappnat mingel i 

Sloss regi. Dagarna avslutas på söndagen 
med en gemensam brunch och Sloss års-
möte då den nya styrelsen väljs. 

Internationellt intresse
Även denna gång kommer ett f lertal stu-
denter från logopedutbildningen i Åbo att 
delta. Nytt för i år är att även den audiolo-
gopediska utbildningen vid Köpenhamns 
universitet har fått en inbjudan. Den intres-
seanmälan som skickades ut under våren 
talar för ett stort intresse att delta, både 
internationellt och nationellt. Eftersom 
arrangemanget är den enda årliga sam-
mankomsten för logopedstudenter i hela 
landet så har Sloss i år ökat antalet platser 
från cirka 130 till 150. Bindande anmälan 
görs i september och förhoppningen är att 
alla som vill delta ska få en plats. 
Irma Hammar

fakta
Inspirerade av Svenska logopedpriset 
som delas ut av Slof var tredje år har 
Sloss infört priset Årets Logopedstu-
dent. Känner du en logopedstudent 
som har utmärkt sig under det senaste 
året? Kanske har hen medverkat i 
något projekt som rör logopedi, varit 
en god studiekamrat, skrivit en riktigt 
bra uppsats, eller gjort något annat kul 
inom fältet? Tveka i så fall inte att no-
minera denne till 2015 års Logoped-
studentpris! Skriv en kort motivering 
på max 160 ord och skicka den senast 
20/9 2015 till 
info.sloss@gmail.com.
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Stockholms landstings 
ekonomi är hårt  
ansträngd och måste 
utföra besparingar. 
Den stora utmaningen 
för landstinget – och 
för logopedverksam-
heterna – är hur dessa 
besparingar ska göras 
för att inte påverka vård- 
kvalitet och patient-
säkerhet negativt.

I mars beslutade Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Stock-
holms läns landsting om ned-
skärningar inom f lera olika 
vårdval, bland annat logopedi, 
specialiserad fysioterapi och 
hörselrehabilitering. 

I alliansens budget inför 
2016 står bland annat: ”Utifrån 
revisionen av vårdval logopedi 
tas en plan för åtgärder fram 
som begränsar kostnadsutveck-
lingen men bevarar tillgänglig-
heten, framför allt genom att 
förtydliga gränserna gentemot 
till exempel skolans, kom-
munernas och andra aktörers 
ansvarsområden.”

Komplicerat att bli överens
Allianspartierna styr Stock-
holms landsting. Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet är i opposi-
tion. Alliansen har dock inte  
egen majoritet eftersom Sve-
rigedemokraterna har en 
vågmästarroll. Det politiska  
läget är därför sådant att  
det f inns möjligheter til l 
blocköverskridande överens-
kommelser.

I sitt arbete med vårdval 
logopedi rådfrågar Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen 

en samrådsgrupp som består 
av representanter (chefer) för 
några olika verksamheter inom 
vårdval logopedi. Dessa repre-
sentanter är således konkurren-
ter och det är inte okomplicerat 
att nå överenskommelser inom 
gruppen. 

Förbundets ståndpunkt
Redan i Svenska Logoped-
förbundets yttrande över den 
revision som genomfördes av 
vårdval logopedi under hösten 
kommunicerade vi att den stora 
kostnadsökningen som skett 
inom vårdval logopedi till stora 
delar är välmotiverad. 

Innan införandet av vårdval, 
var logopedin i länet kraftigt 
underdimensionerad. Vårdvalet 
har inneburit en stor förbättring 
för patienterna i form av f ler 
mottagningar, kortare vänte-
tider och möjlighet till direkt 
behandling. Vårdvalsmodellen 
är inte optimal och behöver 
förändras för att på bästa sätt 
möta patienternas behov och 
för att möjliggöra drägliga  
arbetsförhållanden för logo-
peder i Stockholm. Det är 
dock utifrån landstingets eko-
nomiska läge inte realistiskt 
att kostnaderna inom vårdval 
logopedi fortsätter öka och Slof 
föreslår därför gränsdragning-
ar och eventuellt förf lyttade  
resurser både inom landstingets 
verksamheter, men även gent-
emot andra huvudmän, i första 
hand kommunal verksamhet. 

Representerar de enskilda
Under de diskussioner som förts 
med olika intressenter under 
våren har Slof klargjort att vi 
representerar våra medlem-

mar, det vill säga de enskilda 
logopeder som arbetar inom 
vårdvalet, oavsett om hen är an-
ställd i landstingsverksamhet, 
privat verksamhet eller är egen 
företagare i stor eller liten skala. 
Slof, som är en fackförening, 
representerar inte arbetsgivarna 
i form av de inom vårdvalet 
aktiva verksamheterna. 

Vad gör förbundet?
Tillsammans med chefsrepre-
sentanter har Slof deltagit i 
möte med hälso- och sjukvårds-
landstingsråd Anna Starbrinks 
politiska sekreterare Karin 
Elander med anledning av be-
slutet om sänkta besöksersätt-
ningar inom vårdval logopedi. 
Vi möttes av en förståelse för 
vår gemensamma genuina oro 
och för ståndpunkten att sänk-
ningen av besöksersättningarna 
gör situationen ohållbar. Det 
klargjordes från Karin Elander 
att fortsatt dialog om nedskär-
ningarna och förändringarna i 
förfrågningsunderlaget ska ske 
med Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen (HSF) som har fått i 
uppdrag att utveckla vårdvalen 
inför 2016. Slof har därför tagit 
kontakt med HSF och ett första 
möte kommer att hållas mellan 
Slof och HSF i augusti. 

Möte med oppositionen
Representanter från Slofs sty-
relse har haft möte med oppo-
sitionslandstingsråd Dag Lars-
son (S), som efterfrågade skarpa 
förslag på hur vårdvalsmodellen 
skulle kunna förändras. Slof  
har skickat in ett digert under-
lag för fortsatta diskussioner 
med oppositionen. Återkopp-
lingen på underlaget är att det 

är tydligt och innehåller exakt 
det man behöver för att driva 
frågan om ett förändrat vårdval 
i logopedi politiskt. Det kan 
nämnas att Dag Larsson tog 
initiativ till att möta Slof efter 
att enskilda logopeder hört av 
sig till ”sina” förtroendevalda 
och påtalat problematiken med 
sänkta besöksersättningar. Det 
lönar sig att försöka påverka. 
Vi planerar för motsvarande 
kontakt med ledande före-
trädare för alliansen. 

Pågående diskussioner
En enkät har nyligen skickats 
ut till medlemmar i Stock-
holmsregionen om vårdval 
logopedi. Frågorna gäller både 
vården och patienterna, men 
också hur arbetssituationen 
ser ut för logopederna som 
arbetar inom vårdvalet idag. 
Svaren från enkäten kommer 
att användas som underlag för 
vidare opinionsbildning och 
för arbetet med det nya för-
frågningsunderlaget för 2016. 

Medlemmarna i Stockholm 
har startat Slofs andra lokal-
förening i Sverige. Lokal-
föreningen är ett utmärkt forum 
för lokalt påverkansarbete och 
samverkan mellan logopeder 
från olika typer av verksam-
heter, inte minst vad gäller 
vårdvalsfrågan.

Dialog med enskilda med-
lemmar och grupper av med-
lemmar från olika arbetsplatser 
har också skett. Detta har varit 
till stor nytta i vårt arbete. 
Fortsätt gärna att kontakta 
oss gällande vårdval logopedi.

Signe Tonér

”Det lönar sig att försöka”



aktuellt

Se hur det fungerar på:  

www.akademikerforsakring.se

Som akademiker har du särskilda försäkringsbehov. 
Vi har kunskapen att ta fram lösningar som möter dem. 
Vi kan din bransch, vet hur ditt kollektivavtal bör 
kompletteras och ser till att du får en rimlig premie. 
Inget trolleri, bara ett jobb baserat på kunskap.

Konsten att ta  
fram rätt 
försäkringar

I början av maj höll 
CPLOL sin nionde  
vetenskapliga kongress. 
Nästan 700 logopeder 
från 37 länder deltog 
under parollen ”Open 
the Doors to Commu-
nication.” Kongressen 
ägde rum i Florens. 

Kongressens huvudtalare kom 
från Storbritannien, Frankrike, 
Italien och USA. Professor 
Dorothy Bishop deltog som 
hederstalare och föreläste på 
temat ”Why do some child-
ren f ind language so hard 
to learn?”  Föreläsningen 
lyfte bland annat fram hur 
viktigt det är med kontroll-
grupp i vetenskapliga studier. 

200 programpunkter
Programmet innehöll utöver 
huvudtalarna cirka 200 munt-
liga presentationer, seminari-
um, workshops, runda-bordet-
diskussioner och posters på  
ämnen som förvärvade tal-

störningar, språkstörningar 
hos barn, logopedutbild-
ning och yrkesutveckling. 
Presentatörerna kom från  
Europa, Nord- och Sydame-
rika, Australien och Afrika. 

Planerar redan nästa
CPLOL:s styrelse arbetar nu 
intensivt med att utvärdera 

kongressen. Under hösten drar 
arbetet med planeringen av 

nästa kongress, som genom-
förs 2018, i gång. Det första 
som kommer att bestämmas  
är platsen för kongressen. 

För den som är intresserad 
av att titta närmare på det 
vetenskapliga programmet, 
eller kongressens Book of  
Abstracts går detta att hitta  
på www.cplolcongress.eu under 
Scientific Info.
Ulrika Guldstrand
General Secretary, CPLOL

Europas logopeder samlades i Florens

Susanne Westerbring från 
Slof:s styrelse var moderator 
för en workshop.

Birgitta Rosén har varit ordförande i CPLOL och deltog vid kon-
gressen. Middagen hölls i palazzo Borghese, ett pampigt bygge.

FOTO: SIGNE TONÉR

200
aktiviteter genomfördes under 
CPLOL:s nionde kongress.
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Drömmen om att göra 
ett bra jobb med hög 
lön byttes mot stress, 
ångest och en kamp för 
att få ihop ekonomin. 
Nu vill Anna och Sara 
varna andra logopeder 
för oseriösa arbets-
givare.

Anna och Sara hade just tagit 
examen. De fick nys om en 
privat logopedbyrå som skulle 
expandera, och hörde av sig dit.

– Jag visste inte ens om att 
det var provisionsbaserad lön 
när jag tackade ja till jobbet, 
berättar Anna och lägger till:

– Men vi hade hört att man 
tjänade bra, så jag var inte orolig 
för den biten.

Det talades om fem besök 
per dag för att komma upp i en 
lön på 28 800 kr. 

Men när schemat kom dök 
de första frågetecknen upp.

– Det fanns begränsningar 
i lokalerna som gjorde att jag 
bara kunde ta emot patienter 
vissa dagar. Så två, tre dagar  
i veckan fick jag jobba hemifrån 
med administration. Utan lön.

”En enorm stress”
För att ändå hinna träffa  
25 patienter i veckan be-
hövde hon boka in minst 
åtta patienter de dagar hon 
hade ett mottagningsrum. 
Och det gällde att alla 
kom. Om någon var sjuk 
eller inte dök upp av annan 
anledning fick logopeden inte 
betalt. Samma sak om de själva 
var sjuka, eller om det kom en 
period med många helgdagar.

– Detta ledde till en enorm 
stress. I början var det dess-
utom ont om patienter - så alla 

bokningsbara tider kunde inte 
fyllas. Min första månadslön 
blev långt under den utlovade. 

Att företaget inte fick till-
räckligt med remisser påver-
kade både de anställdas lön och 
de bedömningar som gjordes.

– När vi påpekade luckorna 
för chefen sa denne att vi skulle 
kontakta patienter som hade 
behandlingsuppehåll och inte 
heller släppa dem "för tidigt". 
Och om föräldrarna uttryckte 
att de ville träffas en gång i 
veckan för att träna R med sin 
femåring skulle de få göra det, 
menade denne. Det kändes som 
att vi utnyttjade föräldrarnas 
oro, säger Anna.

Arbetsmiljön var heller inte 
optimal. 

– Vi hade inga egna arbets-
rum utan fick ta med oss 
alla saker och sitta i olika 
rum. Fikarum 
saknades, 

varpå de f lesta raster skedde 
inne på arbetsrummen. Det 
fanns heller inget journal-
system, utan vi skrev allt i ett 
vanligt skrivprogram, på en 
dator vi tog med hem, berät-
tar Anna.

Rann ut i sanden
Jobbet blev förknippat med 
oro över att inte hinna göra 
genomtänkta behandlings-
planer, och samtidigt inte ha 
tillräckligt många besök för 
att få ihop till lönen.

– Jag mådde dåligt för att 
jag inte stod på mig, och bad 
arbetsgivaren ta sitt ansvar. 
Men varje gång man tog upp 
någonting rann det ut i sanden.

Först när Saras halvårslånga 
provanställning skulle för-

längas i ytterligare sex månader 
kontaktade hon ombuden på 
SRAT.

– Då fick jag veta att det inte 
gick att ha en så lång provan-
ställning. Vi diskuterade även 
avsaknad av kollektivavtal, 
sjuk- och pensionsförsäkringar 
och liknande. 

Bytte miljö – och trivs igen
Båda sade snart upp sig och 
jobbar i dag i andra verksam-
heter – och märker skillnaden.

– Tidigare brukade jag 
drömma om att ha APT. Jag 
drömde om att ha kollegor på 
samma mottagning. Tidigare 
ifrågasatte jag varför jag över-
huvudtaget blev logoped. Nu 
känner jag inte alls så längre, 
säger Sara.

De poängterar att inte alla 
privata logopedmottagningar 
fungerar på detta sätt, och att 
felen sannolikt mer berodde på 
chefens okunskap än faktisk 
illvilja.

– Man blir ändå frustrerad 
över att det kan gå till såhär. 

Att det ens är lagligt, säger 
Anna.

Logopederna poängterar 
att problemet egentligen 
inte ligger hos det enskil-
da företaget, utan är en 
konsekvens av politiska 
beslut.

– Det är sådant här som 
händer när systemet med 
ersättningar per besök 

dras till sin spets. Kvan-
titet sätts framför kvalitet. 

Någonting som drabbar både 
patienterna och den anställda 

logopeden, säger Sara.
 

Karin Sjögren

Vårdvalets baksida
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Att läsa och granska vetenskap-
liga artiklar är en konst. Detta 
är doktorand Anna Eva Hallin 
mästare på. Nu använder hon 
sin erfarenhet för att göra forsk-
ningsresultat mer tillgängliga, 
genom Forskningsbloggen. 

Kanske är du en av de 9 000 som besökt 
Anna Evas blogg. I så fall vet du att ”vi 
vet ingenting om effekterna av behandling 
för språkstörning i skolåldern” är en klar 
överdrift. 

– Förutom att det är mitt forsknings-
område, så känns det också som ett om-
råde där det saknas en hel del kunskap, 
inte minst för att många av logoped-
utbildningarna inte har haft grundkurser  
i senare språkutveckling och språkstör-
ningar hos skolbarn, förutom dyslexi.

”En självklar del av teamet”
Anna Eva är glad över att se att detta håller 
på att ändras, även om mycket återstår att 
göra. Hon jämför med USA, där hon till 

största delen verkar som forskare på New 
York University. Där finns nästan hälften 
av alla logopedtjänster i skolorna.

- Att ha sett logopeder arbeta med peda-
goger och annan personal i skolan har stärkt 
min övertygelse om att logopeder borde vara 
en självklar del av elevhälsoteamet också 
på alla svenska skolor. Förhoppningsvis 
kommer vi dit någon gång.

En viktig del av jobbet
Sedan några år tillbaka är Anna Eva 
kursansvarig och huvudföreläsare för 
masterkursen i språkutveckling och 
språkstörningar hos barn i skolåldern  
på logopedprogrammet vid New York 
University. Språkforskningsbloggen är 
förutom ett komplement till hennes 
doktorandstudier ett sätt för henne att 
hålla sig uppdaterad inför undervisningen.

– Efter att ha tränat på att hitta och 
kritiskt läsa publicerad forskning i fem år 
känns det roligt att använda kunskapen till 
att sprida aktuell forskning om skolbarn 
med språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

Jag ville göra det på svenska, för att göra 
forskningen tillgänglig för f ler i Sverige.

Hon ser spridning av forskning som en 
viktig del av sitt jobb.

- Jag tror att det ligger mycket ansvar på 
oss som forskare att göra forskning som 
är kliniskt relevant, och förklara på vilket 
sätt den är det. Det ligger mycket arbete 
bakom varenda publicerad rapport, och det 
känns som ett slöseri med tid och energi 
att det bara är några få som läser dem.
Karin Sjögren

Hon gör det 
svåra enkelt

Med forskningen som vapen hoppas Anna 
Eva Hallin att logopedens roll i skolan ska 
utvidgas. FOTO: PRIVAT

Tydligare riktlinjer för kodning
I revisionen av vårdval logopedi, som finns 
på SRAT:s hemsida, framkom att variationen  
är stor gällande hur logopeder kodar språk-
störning och dyslexi. Slof kommer att ta upp 
denna fråga och planerar en utbildnings-
satsning till hösten. Mer om arbetet kom-
mer i nästa nummer av Logopeden.

Formulär för pragmatik 
LOGOPEDMOTTAGNINGEN på Karolin-
ska sjukhuset har arbetat fram ett bedöm-
ningsformulär för pragmatik. Formuläret 
är ett led i strävan om att systematisera 
bedömning och observationer av barns 
pragmatiska förmåga, och finns att ladda 
ner gratis från Karolinskas hemsida.  

Minnesruna för Eva Carlson
DISPUTERADE Eva Carlson,  
röstlogoped och även chief 
speech language therapist 
vid St Thomas Hospital, har 
gått bort i en ålder av 68 
år. En minnesruna finns på 
www.logopedforbundet.se.

Anna Evas tips för hur du håller dig uppdaterad på ny forskning:
• En hel del forskare publicerar bra och 
intressanta artiklar; dem håller jag koll på. 
• Skriv upp dig för e-postuppdateringar när 
tidskrifterna kommer ut med nya artiklar. 
Då får du titel och sammanfattning tidigt.
• Om jag inte hinner eller orkar läsa en 
hel artikel brukar jag läsa sammanfattning 
och diskussion. Då får man oftast med 
sig det viktigaste. Men samtidigt är det 

också i diskussionen som författarna kan 
vrida till sina resultat och spekulera lite.
• Det gäller att ha med sig kritiskt tänkande, 
grundläggande statistik och forsknings-
designtänk när du läser.
• Precis som med allt vi läser gäller: 
Låter det för bra för att vara sant så är 
det troligen inte sant. Se till att läsa fak-
tiska publicerade forskningsartiklar eller  

sammanfattningar av oberoende skribenter. 
• Det finns företag i USA som beställer 
studier för att visa att deras metoder eller 
produkt hjälper. Detta är särskilt vanligt 
vad gäller läs- och skrivsvårigheter, vilket 
är en jätteindustri. Vet vem avsändaren är.

Här hittar du Anna Eva Hallins blogg:  
www.sprakforskning.se/forskningsbloggen

forskning
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Appar och surfplattor är i dag en 
naturlig del av utbudet av hjälp-
medel, både för personer med 
kommunikationssvårigheter,  
deras närstående, skolor,  
boenden och habiliteringar  
– och efterfrågan är stor kring 
mer kunskap. Det behovet vill 
projektet ”Appar för kommu-
nikation – ett webforum” till-
godose.

- För fyra år sedan var det här med appar 
ganska nytt. Man såg att det fanns en 
stor potential, men det fanns väldigt lite 
erfarenhet i hjälpmedelssammanhang, 
säger Margret Buchholz, som arbetar på 
DART och är projektledare. 

DART, en enhet inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset som jobbar med 
kommunikationsstöd, började samman-
ställa en lista med information och tips 
kring olika appar. Listan växte snabbt, 
och krävde konstant underhåll. 

- Det blev ohållbart, säger Margret. Vi 
fick, och får fortfarande, väldigt mycket 
frågor kring appar och kommunikation, 
och det kändes väldigt angeläget att skapa 
en nationell plats med information.

DART fick, tillsammans med dåvarande 
Hjälpmedelsinstitutet* och f lera brukar-
organisationer**, pengar från Arvsfonden 
för att leda ett projekt med målet att öka 
och samla kunskap om hur smartphones 
och surfplattor kan anpassas med appar 
för att ge stöd i vardagen för personer med 
kommunikationssvårigheter. 

”Alla är med och formar forumet”
Projektets viktigaste uppgift har varit att 
skapa ett webbforum, där informationen 
om olika appar ska finnas samlad. I det 
arbetet har DART fått hjälp både från 
brukarorganisationerna och från andra 
kommunikationscenter i Sverige. I projek-
tet har DART också provat och utvärderat 
appar tillsammans med personer med 
kommunikationssvårigheter. 

– Vi rekryterade fyra barn och fyra vuxna 

med olika typer av kommunikations-
svårigheter, säger Ingrid Mattsson Müller, 
som också arbetar på DART och är med 
i projektet. Vi delade upp dem i grupper 
och träffade dem regelbundet under året.

Träffarna ledde fram till en klar slut-
sats – det behövs väldigt mycket stöd och 
individuell hjälp och kartläggning för att 
det ska fungera. Det finns ingenting som 
passar alla – och att hitta det som passar 
kräver tid, resurser och kompetens. 

– Kommunikation är inte självklart när 
det inte fungerar, sammanfattar Ingrid.

Forumet blir därför ett viktigt redskap 
för alla som arbetar med att stötta personer 
med kommunikationssvårigheter och deras 

närstående. Där finns det information 
om apparna, och man kan söka på dem 
utifrån olika kategorier eller andra filter. 
Alla som använder forumet kan själva 
lägga in information, dels om appen i sig, 
dels om hur det har varit att använda den. 

- Alla är med och formar forumet, säger 
Margret. Det är kvalitetssäkring för oss.

Kan hämtas på webbsidan
Forumet är det största enskilda resultatet 
av projektet, som avslutas i sommar. På 
DART:s webbplats kommer det också att 
finnas material att läsa och tips om olika 
appar som passar till olika personer. Utifrån 
de personer som var med i projektet har 
DART tagit fram olika fallbeskrivningar, 
där de rekommenderar olika appar, till-
behör och på vilka sätt apparna kan an-
vändas. Det finns också färdiga upplägg 
till apparna som går att ladda hem och 
använda direkt i den egna plattan.

Sandra Derbring

*Under projektets gång lades Hjälpmedelsin-
stitutet ner och gick upp i Myndigheten för 
Delaktighet. 
** Autism- och Aspergerförbundet, FUB och 
RBU.

Appkoll med ny sajt

fakta
Så här enkelt kommer du i gång:
1. Gå in på www.appstod.se 
2. Tryck på Kommunikation eller Tid 
och planering. Skriv ett sökord i rutan. 
Du kan läsa allt om apparna utan att 
vara inloggad.
3. Om du vill kunna lägga in egen 
information behöver du registrera dig 
med din e-postadress. Det går på 
några sekunder.
4. När du har fått ett konto loggar du 
in. Då kan du kommentera på en app, 
eller klicka på ”Lägg till nytt” om du  
vill tipsa om någon som inte finns.

DART i Göteborg tipsar om appar, bland annat utifrån olika fallbeskrivningar.
FOTO:  SANNA DERBRING

hjälpmedel
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Logopedisk rehabilitering vid sväljsvårigheter hos vuxna genom-
går för närvarande ett paradigmskifte. Nu hittas strategier för att 
utvärdera de olika träningskomponenterna i sväljrehabilitering.

Fokus vänds alltmer från kompensation till 
rehabilitering där specifika muskelgrupper  
identifieras, behandlingen utformas enligt 
etablerade principer för muskelträning 
och målet med träningen är inte bara 
en förbättrad sväljförmåga utan också 
ska manifesteras i fysiologisk förändring  
i den nedsatta sväljmekanismen(1).Med 
en förbättrad förståelse för behandlingens 
neuromuskulära påverkan nås bättre och 
säkrare behandlingsresultat. 

Behandlingsmål
Dysfagiintervention delas ofta upp i två 
kategorier: kompensation och rehabili-
tering (2, 3). 

Med kompensation menar man kort-
siktiga förändringar för patienten avseende 
matkonsistens eller sittposition för att 
förbättra sväljningen. Fokus ligger helt  
på sväljningens säkerhet, vilket oftast 
betyder en reducerad aspirationsrisk. 

Kompensatoriska åtgärder har inte  
som syfte att förbättra fysiologin i själva 
sväljningsmekanismen medan rehabilitering 
däremot har detta som primärt mål för att 
i förlängningen förbättra sväljfunktionen. 

Under de senaste åren har ytterligare  
en parameter introducerats vad gäller  
dysfagiintervention: prevention. Inom 
området huvud-/halscancer finns det nu 
f lera studier som understödjer fördelarna 
med tidig logopedisk intervention före 
och under den medicinska onkolog-
behandlingen, för att förebygga och 
reducera komplikationsgrad (4-7). Trots 
att nämnda studier skiljer sig i fråga om 

design och vetenskaplig tyngd förespråkar 
de alla en träningsbaserad profylaktisk 
dysfagiintervention före eller under kemo-
radioterapi (8).  

Både rehabilitering och profylaktisk 
intervention har börjat inkludera grundläg-
gande träningsprinciper i dysfagibehand-
ling. Även svenska logopeder har förstås 
utformat olika träningsprogram för sina 
dysfagipatienter men vad som saknas i de 
f lesta fall både i vårt eget land och i många 
andra, är en grundläggande kunskap om 
hur träning förändrar musklers struktur 
och funktion.

Grundläggande träningsprinciper
När man genom träning vill förändra en 
muskels struktur och funktion används 
ett antal grundläggande nyckelbegrepp 
(tabell 1). Tvärstrimmig muskulatur är 
plastisk och mycket mottaglig för träning; 
den anpassar sig till den belastning som 
den utsätts för. 

Motståndet och intensiteten i träningen 
måste gradvis höjas för att muskeln ska 
bli starkare. Denna form av systematisk 
ökning, progression, av träningen under 
behandlingsperioden bygger på den så 
kallade ”Overloadprincipen”(9). 

En närliggande princip behandlar ”adap-
tation”. Den ligger till grund för det man i 
dag vet om fördelarna med att repetera en 
övning/rörelse/färdighet många gånger. 

Genom övning utvecklar muskeln 
effektivitet och stabiliserar motoriska 
rörelsemönster. 

Mängdträning möjliggör muskelminne 

för en specifik rörelse vilket förbättrar 
funktionen (10). Precis som muskler för-
bättras genom användning så försämras de 
av att inte användas reversibilitetsprincipen; 
”use it or lose it” är i dag ett självklart 
begrepp för de f lesta när det gäller våra 
arm- och benmuskler och det finns inget 
som tyder på att det skulle vara annorlunda 
för sväljmuskulaturen.

Specificitet är ett viktigt begrepp i 
övningsbaserade träningsprogram som 
kommit på senare tid. Egentligen är den 
här principen mycket enkel: för att för-
bättra en muskelgrupp, muskelrörelse eller 
funktion måste övningen vara fokuserad 
på den specifika uppgiften. 

Det betyder att om du till exempel vill bli 
bättre på att gå i trappor är det inte särskilt 
effektivt att promenera. Eller, om du vill 
förbättra den faryngeala sväljningsfasen, är 
det inte så effektivt att göra oralmotoriska 
övningar med tungan i form av lateralisering.

Slutligen har vi principen om återhämt-
ning. Vila är ofta lika viktigt för att utveckla 
muskelstyrka som själva muskelträningen. 
Korta planerade vilopauser både mellan 
repetitioner och mellan träningstillfällen 
faciliterar den positiva träningseffekten  
(11, 12). Under vilan mellan träningstill-
fällena sker en återuppbyggnad och 
förstärkning av muskelfibrer och vilan 
minskar den trötthet som kommer med 
träningen.

Träningsbaserade dysfagibehandlingar
Under de senaste fem åren har vi sett en 
explosionsartad ökning inom det forsk-
ningsområde som fokuseras på sväljförmåga 
och sväljdysfunktion. 

Dysfagi är den logopediska specialitet 
där f lest artiklar publiceras i dagsläget.  
En del av dessa studier erbjuder nya per-

Ett skifte mot en  
ny klinisk praxis

dysfagi
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spektiv på traditionella tekniker exempel-
vis har Nekl et al (13) visat att ”effortful 
swallow” (kraftfull sväljning), en teknik 
som ofta används i sväljträning, även kan 
möjliggöra ökad esofageal kontraktion 
och i och med det förbättrad esofageal 
bolustransport.

Vi har i dag en hel del studier som 
påvisar fysiologisk eller funktionell för-
bättring genom träning av olika aspekter 
av sväljmekanismen.

 Förbättring kan naturligtvis definieras 
på många olika sätt, men den mest självklara 
är kanske: ”ökat intag av mat och dryck 
utan dysfagirelaterade komplikationer”(1). 

Det vi fortfarande saknar är väl definie-
rade patientgrupper, dvs vilka övningar är  

bäst för vilken patientgrupp. Robbins et al 
(14) studie om motståndsövningar för 
tungan var bland de första som syste-
matiskt använde ”progressivt motstånd”  
i dysfagibehandling. Det resulterade  
i ökad tungstyrka och sväljfunktion hos 
strokepatienter. 

En senare studie har också kunnat 
påvisa en positiv effekt hos patienter med 
progressiv neuromotorisk sjukdom (15), 
medan en annan studie av Lazarus et al 
(16) inte såg någon signifikant förbättring 
av sväljfunktionen hos en grupp huvud/
halscancer patienter.

The Shaker exercise (16, 17, 18, 19) är 
relativt känd i Sverige och innebär att 
man genom huvudlyft ökar den övre 

esofagussfinkteröppningen genom att 
stärka suprahyoidal muskulatur vilket  
i sin tur resulterar i en ökad hyolaryng-
eal rörelse. Här arbetar man också efter 
principen ”progressivt motstånd”. Det 
är dock en svår övning för äldre sköra 
patienter och patienter med någon form 
av nackproblematik.

Två relativt nya behandlingsmetoder 
som verkar lovande men som inte är  
intoducerade i Sverige än är ”The McNeill 
Dysphagia Therapy” (MDTP) och  
”Pharyngocise”. 

MDTP beskrivs som ett systematiskt 
behandlingsprogram för dysfagi hos vuxna 
som använder sväljning som en övning 
(21). Genom att patienten får svälja olika 

Nu finns det gott om metoder för att bedöma och behandla sväljsvårigheter, enligt Margareta Gonzales Lindh. FOTO: PRIVAT
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konsistenser och volymer försöker man 
använda f lera träningsprinciper för att 
förbättra sväljfysiologi och sväljfunktion. 
MDTP-studier har kunnat visa förbättrad 
sväljfunktion, starkare lingual-palatal 
kontakt, starkare faryngeal kontraktion, 
större hyolaryngeal rörelse och snabbare 
timing av sväljrörelserna (21, 22, 23). Vid 
Dysphagia Research Society’s (DRS) 
konferens i Toronto 2012 presenterade 
Giselle Carnaby, som är en av metodens 
upphovspersoner, en randomiserad kli-
nisk prövning där resultaten pekar på att 
MDTP når bättre resultat än traditionell 
dysfagibehandling för strokepatienter i 
subakut  rehabiliteringsfas. (24). 

Pharyngocise är ett profylaktiskt trä-
ningsprogram och målgruppen är patienter 
med huvud/hals cancer. Det ska utföras 
samtidigt som pågående kemoradioterapi 
(7). Här har man satt ihop enkla övningar; 
falsett, tungpress, att svälja kraftfullt 
(”hard swallowing”) och käktöjning som 
ska utföras två gånger per dag i repetitioner 
som tar sammanlagt 45 minuter att slutföra. 

I två randomiserade kliniska studier  
(7, 25) har patienter som tränat enligt  
pharyngocisebehandlingen uppvisat en  
i högre grad bibehållen sväljfunktion,  
mat-intag, kemosensoriska funktioner 
(smak, lukt) och dysfagirelaterade kom-
plikationer. 

Man kunde också konstatera att dessa 
patienter hade mindre nedbrytning på 
strukturnivå i vad som betraktas som 
nyckelmuskulatur för sväljningsakten (ge-
nioglossus, hyoglossus och mylohyoideus).

Margareta Gonzalez Lindh
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I Sverige finns det i dag inga 
vedertagna rutiner för vilka 
yrkesgrupper som stöttar barn 
med ät- och svälj-svårigheter 
som vårdas på akuta vårdav-
delningar. Detta trots att det i 
många fall är just dysfagin som 
är ett av huvudproblemen. 

Logopedprogrammet i Uppsala erbjuder 
under hösten 2015 en kurs i pediatrisk 
dysfagi på avancerad nivå. Den avslutas 
med ett två dagar långt seminarium un-
der ledning av professor Joan Arvedson, 
som reser över hela världen och föreläser 
om olika aspekter av pediatrisk dysfagi. 
Mellan två föreläsningsturnéer i Slovaken 
och Singapore fick jag möjlighet att ställa 
några frågor. 

Du är en av världens ledande specia-
lister inom pediatrisk dysfagi. Vad fick 
dig intresserad av området?

– Jag hamnade inom det här diag-
nosområdet mycket av en slump medan 
jag arbetade på min doktorsavhandling 
på 80-talet. Jag var då fokuserad på 
vuxna med neurologisk problematik. 
Dysfagi hos vuxna började bli en del av 
de amerikanska logopedernas kliniska 
verksamhet i och med att dr Logemann 
publicerade sin första bok 1983. 

– I slutet av 80-talet blev jag anställd 
som chefslogoped på Children’s hospital 
i Buffalo. Där började jag samarbeta 
med doktor Linda Brodsky, som ville 
titta på IVA-behandlade spädbarn och 
deras sväljförmåga och huruvida en 

eventuell ät-/sväljproblematik skulle 
kunna vara en markör för senare större 
neurologisk problematik. Vi startade en 
ät- och sväljklinik, vilket resulterade i 
att jag föreläste på ASHA:s kongress 
1989 om matningsproblem hos barn 
med kraniofaciala anomalier. Därefter 
blev jag tillfrågad om att skriva en bok. 
Sedan har det bara rullat på. 

– Utmaningen med att sortera ut de 
olika faktorer som bidrar till ät-, svälj- 
och uppfödningsproblematik hos barn 
i olika åldrar slutar aldrig att fascinera. 
Det finns få saker som är så stressande 
för en förälder än att inte kunna ge sitt 
barn tillräckligt med mat för tillväxt, 
nutrition och vätskebalans. Jag tycker 
fortfarande att det här är ett oerhört 
intressant område.

Hur ser du på logopedens roll på barn-
kliniker och i den mera akuta kliniken?

– Logopeden är en självklar medlem 
i teamet på barnkliniken. På IVA och 
när det gäller mycket sjuka barn ligger 
fokus primärt på att underlätta ätandet 
per os (via munnen) och att hjälpa till 
att avgöra när den lilla patienten inte 
har förmåga att försörja sig helt per os 
och behöver alternativ näring. Målet 
är alltid en säker och effektiv sväljning. 
För att göra den bedömningen krävs 
också kunskap om patientens kognition 
och språkliga förmåga. 

– Det är viktigt att ha ett helhetsper-
spektiv och ta in hela barnet. Sedan är 
vi vid behov delaktiga i den instrumen-
tella undersökningen. Då rör det sig 

oftast om en ”modified barium swallow” 
(terapeutisk sväljröntgen/sväljstudie), 
men ibland också en fiberendoskopisk 
sväljundersökning (FUS).

Vi talar alltmer om behovet av evi-
denbaserade metoder inom hälso- och 
sjukvården. Hur kan vi öka den kliniska 
forskningen inom pediatrisk dysfagi? 

– Det är svårt att göra randomiserade 
studier när det gäller barn och man ska 
inte förkasta single subject design, som 
kan ge mycket värdefull information. En 
utmaning för oss logopeder är att inte-
grera klinisk praxis med ny forskning. 

Remisserna på barn med ätovilja och 
sensorisk överkänslighet har ökat mycket 
under de senaste åren. Ser ni samma 
trend i USA?

– Vi är alla “picky eaters” i någon 
mån, men visst verkar det som att 
antalet barn som är extremt begrän-
sade i vad de väljer att äta ökar. Många 
av dessa barn har en underliggande 
autiskspektrumdiagnos eller en utveck-
lingsförsening. Oftast rör det sig då inte 
om sväljsvårigheter. Troligen har en 
del av barnen en underliggande fysio-
logisk etiologi på grund av medicinska 
eller kirurgiska faktorer. Ytterligare en 
undergrupp har troligen blivit pressade 
för hårt av omgivningen.

Margareta Gonzalez Lindh

Arbetet med att införa nationella riktlinjer för 
de logopediska diagnoserna är ännu bara i sin 
linda i Sverige, men nyligen gav Föreningen 
Sveriges habiliteringschefer i uppdrag åt Anita 
McAllister, universitetslektor vid logoped-
programmet K.I., och Logoped Lotta Sjögreen, 
mun-h-center, att leda ett EBH-arbete för att 
granska evidens för ”Interventioner vid tal-
och oralsensomotoriska avvikelser”.

Barn med ät- och 
sväljsvårigheter

”Utmaningen med att sortera ut de olika  
faktorer som bidrar till ät-, svälj- och upp-
födningsproblematik hos barn i olika åldrar 
slutar aldrig att fascinera.”
Joan Arvedson
Professor
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hedersdoktor

Birgitta Johnsen, tidigare chef-
logoped och verksamhetschef, 
i Uppsala och i Gävle, har ut-
nämnts till hedersdoktor vid 
den medicinska fakulteten vid 
Uppsala universitet för sina in-
satser för logopedin och för sin 
medverkan till att en logopedut-
bildning i Uppsala kom  
till stånd 2005.

Birgitta Johnsen är en av logopedins pi-
onjärer. Hon ingick i den första gruppen 
logopedstudenter i Sverige och tog examen 
1966 vid Karolinska Institutet.

Under 70-talet var Birgitta den första 
och en av de ledande personerna som 
riktade fokus mot språkets och kommu-
nikationens neurologiska förankring med 
start i studier av bland annat Alexandr R. 
Lurias afasiologi. Det neurolingvistiska 
perspektivet förde hon sedan vidare till 
andra ämnesområden inom logopedin. 
Hon introducerade nya modeller för 
analys och undersökning av både läs- och 
skrivsvårigheter och avvikande språk- och 
talutveckling. 

Anlitades som expert
Som pionjär satte hon under senare år 
även fokus på forskning om matematik-
svårigheter för att förstå samförekomsten 
med lässvårigheter. Birgitta anlitades som 
expert i Högskoleverkets gransknings-
grupp och bidrog till att få förlängd tid på 
högskoleprovet vid funktionsnedsättande 

specifika lässvårigheter/dyslexi genomför-
des. Birgitta är en utomordentlig pedagog 
och har undervisat kollegor och studenter 
på åtskilliga kurser vid såväl Karolinska 
Institutet som Uppsala universitet.

I sin kliniska verksamhet såg Birgitta 
Johnsen inte bara behovet av ökad utbild-
ningskapacitet för logopeder utan också 
möjligheter att genom ett nära samarbete 
och ansvarstagande mellan Uppsala uni-
versitet och regionens landsting ytterligare 
befästa närheten mellan vetenskap och 
klinisk verksamhet.

För oss kurskamrater var Birgitta redan 
på utbildningen den som förde vår talan 
på ett klart och eftertänksamt sätt. Hon 
hade ledande uppdrag, hon var ordförande 
i Slof på 70-talet, cheflogoped på logoped-
avdelningen vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala och verksamhetschef i Gävle de 
sista tio åren av sin yrkesverksamma tid.

Kan logopeder sjunga?
Fredagen den 30 januari i år ägde den hög- 
tidliga promoveringen rum i Uppsala 
universitetsaula. Det var en traditionsfylld 
ceremoni, där hedersdoktorerna och de nio 
fakulteternas nyblivna doktorer fick motta 
signum (hatt eller lagerkrans).

Vid ett symposium den 6 mars, som 
logopedstudenterna vid utbildningen i 
Uppsala anordnat, berättade Birgitta om 
sina första år i logopedin. Hon gav många 
humoristiska inblickar i dåtidens trevande 
professionsutveckling. Till exempel hade 
hon och Kicki Mossberg kallats till pro-
fessorn på ÖNH i samband med att de 
skulle starta sjukhusets logopedi strax 
efter det att de avslutat sin utbildning på 
KI. Så här berättar Kicki om detta möte: 

– Birgitta och jag ringer på hos professorn 
på ÖNH.  Det lyser grönt med texten ”Stig 
in”. Där inne sitter den fruktade bakom 
ett stort skrivbord. Han inleder med att 
säga att ”det var trevligt att det vill komma 
några damer och sitta här”. Han visste 
nog inte vad en logoped gjorde. ”Kan ni 
sjunga?” frågar han sedan. Vi svarar ett 
hastigt nej och audiensen är slut.

Vi gamla kurskamrater som skriver detta, 
och alla Birgittas kolleger och vänner, är 
stolta och glada över Birgittas utnämning.

Britta Hammarberg 
Kicki Mossberg 
Monica Westerlund

fakta
Så här motiverades förslaget från Uppsala universitet i januari 2015: 
”Birgitta Johnsen har genom sitt pionjärarbete utvecklat logopedin som akademisk 
ämnesdisciplin i Sverige, omsatt vetenskap i klinisk verksamhet samt initierat och 
aktivt medverkat till inrättandet av en logopedutbildning med avgörande betydelse 
för Uppsala universitet.”

Birgitta Johnsen vid promoveringen i Upp-
sala universitet 30 januari 2015. 

FOTO: BRITTA HAMMARBERG

Pionjär belönas 
med doktorshatt
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Kommunikationsgrupper blev 
bättre när särskolorna i Lunds 
kommun även började kommu-
nicera med varandra. Logoped 
Carin Gustafsson sammanfattar 
ett lyckat projekt.

Lunds kommun har med hjälp av SiS-
medel ifrån SPSM genomfört ett kom-
munikationsprojekt där målet har varit  
att uppnå en likvärdighet i kommunikativ 
miljö inom grundsärskolan. 

Syftet med projektet var att öka elevers 
möjlighet till delaktighet genom förbättrad 
kommunikationsförmåga. 

Målgruppen har varit elever inskrivna 
i grundsärskola, med inriktning ämnes-
områden (”träningsskola”) i åldrarna 6–16 
år samt deras personal.

När Lunds kommun ansökte om medel 
såg man att de kommunikativa miljöerna 
på skolorna såg olika ut. En skola kunde 
till exempel vara duktig på att skapa teck-
nande miljöer, en annan på att använda 
grafisk AKK. 

Kunde knyta nya vänskapsband
Eftersom vårdnadshavare själva väljer vil-
ken skola deras barn ska gå på innebär det 
att elever kan hamna på en skola med annat 
AKK än sitt eget som specialitet. Därmed 
kan eleven bli ensam med sitt AKK-sätt  
i sin klass.

Projektet inleddes med en gemensam 
utbildningsdag och fortsatte med att 
samtliga deltagande arbetslag intervjuades. 
Utbildnings- och fortbildningsinsatser 
planerades och genomfördes löpande 
utifrån arbetslagens önskemål.

Elever som använder AKK samlades  

i samtalsgrupper som träffades regelbundet. 
Eleverna delades in i grupper utifrån både 
kommunikationssätt och kommunika-
tionsstil. Vissa elever reste till andra skolor 
för att delta i grupp. Såväl elever som tolkar 
i grupperna uttrycker vid utvärdering att 
grupperna varit något positivt. 

Elever på en icke-språklig nivå samlades  
i samspelsgrupper. Tolkarna beskriver 
hur de lärt sig att våga vänta ut sina elever 
och att lita på elevernas förmåga till kom-
munikation sinsemellan. 

För en del av eleverna har grupperna 
inneburit att man knutit nya vänskaper, 
något som ibland är svårt i en vuxen-
dominerad miljö.

Besökte de andra grupperna
Reflektionsgrupper där personal genom 
kollegialt utbyte fördjupade sina kunskaper 
om språk, kommunikation och AKK ge-
nomfördes. Grupperna besökte varandras 
verksamheter, såg på film ifrån vardagen 
med kommunikation i fokus och disku-
terade kommunikativ miljö samt utbytte 
kommunikationsmål. 

Utvärdering gjord av deltagare samt 
feedback från skolledare visar att grupperna 
var mycket uppskattade och upplevdes 
som givande.

Carin Gustafsson
Text och foto

AKK

fakta
SiS-medel (Särskilda insatser på Skol- 
området) är ett statsbidrag, som kan 

sökas för utvecklingsprojekt, regionala  
utbildningsinsatser samt verksamheter som 

bedriver särskild undervisning på sjukhus.

SiS-medel riktar sig till förskolor, förskole-
klasser, grundskolor, grundsärskolor, gym- 
nasieskolor och -särskolor, kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna 
och utbildning i svenska för invandrare.

Utvecklingsprojekts syften ska vara att 
utveckla strategier och öka kunskaper  
om elever med funktionsnedsättning och 
pedagogiska konsekvenser för lärandet.
 Källa och mer information: spsm.se 

AKK når nya höjder

Varje reflektionsgrupp hade ett teoretiskt 
tema, till exempel att diskutera hur man 
skapar en god kommunikativ miljö.

”Det är oerhört givande att 
få komma till andra skolor 
med samma skolform.  
Att få träffas och diskutera 
olika ämnen är mycket värt.”

Elevassistent berättar om sin upplevelse  
av reflektionsgrupp.
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vetenskap

Introduction
Speech and language pathology is a 
profession concerned with the assess-
ment and management of speech and 
language problems that reduce effective 
communication. It is underpinned by an 
academic discipline that is responsible 
for expanding the knowledge base about 
the nature of the disorders, the accuracy 
of their diagnosis and the effectiveness of 
their clinical management. The purpose 
of this document is to describe the status 
of research within the discipline, to raise 
the awareness of the profession’s role 

in the community and to demonstrate 
the importance of directing sufficient 
resources to research that can advance 
the understanding and management of 
communication disorders.

Communication Disorders Cube
Speech and language pathology is multifa-
ceted. It involves assessment and diagnosis 
of a wide spectrum of disorders across the 
lifespan. It deals with a diversity of clinical 
management strategies, and is supported 
by research that aims to understand more 
about the disorders themselves, to provide 

better assessment and more accurate di-
agnosis and to ensure that clinical mana-
gement is evidence- based. The complex 
and multidimensional aspects of speech 
and language pathology are schematically 
represented by a Communication Disor-
ders Cube (CDC). One axis of the cube 
defines the ICF dimensions as applied to 
communication disorders, another repre-
sents the various categories of disorders, 
and the third identifies those aspects 
that require research effort to advance 
the understanding and management of 
communication disorders.

The Communication Disorders Cube illustrating the multidimensional aspects of speech and language, voice, and swallowing disorders.

Communication disorders through the lifespan

Current Issues in Speech and Language Pathology
- by the Swedish network for research strategies in communication and swallowing disorders

Artikeln är borttagen 
från webbversionen
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ICF dimensions
The ICF is a classification system consis-
ting of two parts. One relates to a person’s 
functioning and disability and the other 
to contextual factors. Functioning and 
disability consists of two main components; 
the first relates to body structures and 
functions; structures such as vocal folds, 
structures in oral and nasal cavities, neu-
rological structures, and functions such as 
cognition including language, and speech 
subsystems respiration, phonation, arti-
culation. The second component consists 
of activities and participation in different 
life areas where knowledge, information, 
ideas, or feelings are exchanged. It may 
take the form of speaking, listening, 
reading, writing, or nonverbal means of 
communication and must involve a com-
municative exchange. Contextual factors 
the ICF relates to factors comprising 
environmental and personal issues that 
impact on a communication exchange. 
Successful communication depends on 
all aspects of the ICF model.

Categories of disorders
Speech and language pathologists are 
qualified to work with both communi-
cation and swallowing disorders. Com-
munication disorders are subdivided into 
disorders of speech, voice and language. 
While these terms may be used almost 
interchangeably in general discussion, it 
is important for professionals to distin-
guish between them. Speech disorders 
are problems such as difficulties with 
articulation of specific sounds, and stut-
tered speech. Voice disorders relate to 
qualities of vocalization such as hoarseness, 
or the inability to produce vocal sounds. 
Language disorders are characterized 
by difficulties in understanding words, 
sentences and texts and/or problems with 
formulating and transforming thoughts 
into meaningful communication, as well 
as by trouble understanding utterances 
in different contexts and contributing to 
conversation as a collaborative process. 
Swallowing disorders are problems as-
sociated with transferring food from the 
mouth to the stomach.

Speech, voice, language and swallowing 
problems can all occur right across the 

lifespan: babies born with a cleft palate, 
young children who begin to stutter, 
school children with reading difficulties, 
teachers and singers whose voices have 
been damaged from overuse, or elderly 
persons who have acquire aphasia due 
to a stroke, whose speech is becoming 
unintelligible with the progression of 
Parkinson’s disease, or who have cognitive-
communicative disorders associated with 
dementia diseases. The problems can thus 
be congenital, developmental or acquired. 
They can be an isolated phenomenon or 
associated with syndromes and diseases. 
They occur in all sections of the community, 
and can be rare or frequent. Their severity 
can vary from mild through to unintel-
ligible or non-verbal so that alternative 
or augmentative communication devices 
are required. Various types of disorders, 
their aetiology, prevalence and impact on 
the community are described below to 
demonstrate not only speech and language 
pathology’s depth and breadth but also its 
importance to a society that is increasingly 
dependent on successful communication.

Speech and language disorders
Speech and language disorders can be 
grouped according to whether they are 
congenital/developmental or acquired. 
Congenital and developmental speech and 
language problems may be associated with 
specific problems such as cerebral palsy and/
or neurodevelopmental disorders, or they 
may occur in isolation. Acquired disorders 
occur mainly in the adult population and 
are often the result of stroke, traumatic 
brain injury, or neurodegenerative diseases.

Congenital and developmental
A child with a developmental language 
disorder lags significantly behind age peers 
in language development, with later onset 
and slower developmental pace. When 
language disorder occurs as the main 
symptom, typically the children have pro-
blems in phonology, lexicon, grammar, and 
comprehension(Bishop, 1997; 2006), and 
often with inferencing (Botting & Adams, 
2005) and conversational responsiveness 
(Bishop et al., 2000). Language disorders 
are often part of different conditions, 
e.g. cerebral palsy, intellectual disorders, 

autism spectrum disorders, ADHD or 
hearing impairment. Approximately 60% 
of children with language impairment 
have co-occurring problems within the 
neuropsychiatric spectrum (Miniscalco et 
al., 2007). Similarly, approximately 60% of 
children with a neuropsychiatric spectrum 
disorder have been found to have speech 
and language problems (Hagberg et al., 
2010). The language problems vary widely 
in severity and in what aspects of langu-
age are involved, from slighter problems 
in one aspect to severe difficulties in all 
aspects. Language disorders tend to be 
more prevalent in boys than in girls (Leo-
nard, 1998; Tomblin et al., 1997). Children 
with language disorder in preschool age 
are at-risk for later reading, writing and 
learning difficulties. Difficulties with 
reading can occur both at the decoding 
and at the reading comprehension level. 
The overlap between the two conditions 
is substantial (e.g. Catts et al., 2005). In 
today’s society, with its high demands on 
oral and written information processing 
abilities, developmental language and lite-
racy disorders constitute a major academic 
and psychosocial disadvantage for the 
affected children (e.g. Clegg et al., 2005).

Speech disorders related to congenital 
structural or neurodevelopmental disorders 
in childhood include speech disorders as-
sociated with cleft palate, velopharyngeal 
dysfunction, deafness/hearing impairment, 
cerebral palsy and various syndromes. 
These conditions often co-occur. For 
instance, the prevalence of associated 
anomalies or syndromes with cleft palate is 
reported to be between 20 and 60% (Mi-
lerad et al., 1997). Typical characteristics of 
speech related to cleft palate are articula-
tion disorders (difficulties with certain 
speech sounds), restricted phonological 
system (difficulties with groups of sounds 
or sound system), and deviant resonance 
(speech nasality) (Harding & Howard, 
2011). The early speech disorders related 
to hearing impairment are similar but also 
affect prosodic features and vowel quality 
in speech. The degree of impairment is 
related to the age of treatment with hearing 
aids/cochlear implants (Mäki-Torkko, 
1998). Treatment with hearing aids and 
cochlear implants requires follow up of the 
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development of speech and communication 
as well as intervention. Speech disorders 
affecting children are childhood apraxia 
of speech (CAS) and pediatric dysarthria. 
In children with cerebral palsy, speech 
difficulties range from mild through to 
completely non-verbal (Watson, Stanley 
& Blair, 1999). Little is still known about 
speech and language development related to 
cerebral palsy. The severity of the disorder 
may vary from individual to individual, 
and in the case of CAS more boys than 
girls are affected (Lewis et al., 2004; Hall, 
Jordan, & Robin, 1993; Portwood, 1996).

There are also speech disorders of 
unknown origin, such as f luency disorders 
consisting of stuttering characterized 
by involuntary, repetitive prolongation 
or cessation of a sound, and cluttering 
characterized by general difficulties with 
articulation, perception and high speech 
rate. Some children have diff iculties 
mastering the coordination of different 
structures involved in speech production, 
resulting in unclear articulation. This 
seriously impedes the child’s ability to 
communicate with others and to participate 
in regular school activities.

Acquired
Neurological conditions such as stroke, 
traumatic brain injuries, brain tumours, 
neuroinflammatory disease (e.g. multiple 
sclerosis) and neurodegenerative disease 
(e.g. Parkinson’s or Alzheimer’s disease) 
can cause language disorders such as dif-
ferent types of aphasia or the cognitive-
communication disorders of dementia. 
Depending on lesion localization and 
size, such disorders may be functionally 
more or less severe. One important cause 
of neurologic speech and language disor-
ders is stroke. In Sweden, approximately 
30 000 people are aff licted annually and 
mortality is gradually decreasing, which 
means that given that the risk of having a 
stroke is unchanged, the number of stroke 

survivors in need of long term rehabilita-
tion and care will steadily increase. The 
increase is estimated to up to 50% the next 
40 years. Approximately 30% of acute 
stroke patients have some form of apha-
sia, and only about one quarter of these 
recover completely (Laska et al., 2001). 
An important fact is that communication 
disorders also occur after right-hemispheric 
lesions and, inevitably, during the course 
of neurodegenerative brain disorders. The 
prevalence of moderate to severe dementia 
in Sweden is about 7.7% (130 800 cases). If 
mild forms are included, the total num-
ber is estimated to > 200 000 aff licted 
individuals (Marcusson et al., 2011). The 
communicative problems in dementia 
range from difficulties in sticking to the 
topic and giving irrelevant comments, to 
great communicative problems where the 
person with dementia only is able to use 
familiar, more or less automatized, phrases 
(Zeien, 2007). Some atypical forms of 
dementia are characterized by early and 
severe language impairments (primary 
progressive aphasia); these individuals need 
specialized communication assessment, 
counseling, and intervention. The direct 
and indirect social costs caused by dementia 
probably exceed 50 billion SEK per year. 
Dysphagia (see below) and malnutrition 
are also commonly observed in persons 
with dementia.

Speech disorders acquired in adulthood 
include primarily dysarthria and apraxia 
of speech. Dysarthria is defined as a 
neurological speech impairment characte-
rized by slow imprecise movements of the 
speech musculature which makes speech 
slow, slurred and difficult to understand. 
Dysarthria also affects communication and 
interaction with other people. Apraxia of 
speech is less prevalent than dysarthria. 
Approximately 45% of stroke patients are 
diagnosed with dysarthria in the acute 
stage. Other frequent causes of dysarthria 
are Parkinson’s disease and multiple 

sclerosis, as well as traumatic brain injury 
and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). 
Mean figures (Duffy, 2007) report 54% 
dysarthria and 4% apraxia of speech in 
relation to all acquired neurological com-
munication disorders.

Acquired dysarthria in children is less 
common and includes head injury and 
stroke. After moderate to severe traumatic 
brain injury (TBI) up to one third of af-
fected children acquire a speech disorder 
(Boyer & Edwards, 1991; Murdoch & 
Theodoros, 2001).

Voice Disorders
Both voice disorders and voice problems 
may occur in children and adults. Voice 
disorders may start as an intermittently 
occurring voice problem, such as a transient 
period of hoarseness in connection with 
a cold or an upper respiratory infection. 
However, more long-lasting impairment 
of voice quality may occur due to vocal 
abuse, vocal loading or in combination 
with other health issues. Congenital voice 
disorders are rare.

Adults
Voice problems occur more frequently in 
adult women than men (Fritzell, 1996), 
and some professions are associated with 
higher risk of developing voice disorders 
than others, for example teachers, call- 
centre and telemarketing staff (Fritzell, 
1996; Lyberg et al., 2010). In these profes-
sions, daily vocal loading is often high and 
people who work within them, especially 
women, are at risk of developing a voice 
disorder. Teachers have been found to have 
a significantly increased risk of lifetime 
voice problems compared to non-teachers 
across each decade of their working lives 
(NIDCD, 2011). Call- centre staff has also 
been identified as a high-risk group for 
voice problems due to the vocal demands 
of their work (Hazlett, 2009). In addition 
to patients with voice disorders, transsexual 

”Approximately 45% of stroke patients are diagnosed with dysarthria 
in the acute stage. Other frequent causes of dysarthria are Parkinson’s 
disease and multiple sclerosis, as well as traumatic brain injury and 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS).”
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persons (men-to- women and women-to-
men) are two increasing groups who are 
referred to voice therapy as a necessary 
part in the sex correction.

Children
Having a hoarse, dysfunctional voice can 
negatively influence a child's self percep-
tion as well as the listeners' evaluation 
of her/his personal traits and capacities 
(Ruscello et al., 1988; Sederholm et al. 
1995). Risk factors that have been identified 
for dysphonia in children are having older 
siblings, male gender, and spending long 
days in large groups (Carding et al., 2006; 
Sederholm et al., 1995). Parental report 
suggested a link between and asthma 
and tonsillectomy, whereas milder upper 
respiratory or otolaryngological conditions 
were not linked to children’s voice problems 
(Carding et al, 2006). In a Swedish study 
(Sederholm, 1995), higher prevalence of 
voice problems was found in larger cities 
compared to the rest of the country and 
more boys than girls were affected. This 
is somewhat more common than report 
from the UK, but the number of children 
attending pre-schools and after school care 
is about 50% higher in Sweden than the 
UK (UNICEF, 2008; UNESCO, 2008).

Swallowing disorders
Dysphagia is the term used to describe 
swallowing problems. Dysphagia in adults 
occurs as a result of structural abnormality, 
disease or injury and is mostly caused by 
decreased ability to handle and move a 
bolus from mouth to ventricle because of 
deficient motor skills, sensibility or coor-
dination. It is frequently also associated 
with the normal aging process. Swallowing 
problems in children can occur as feeding 
problems in babies and young children or 
as an acquired problem due to TBI.

Acquired swallowing disorders
Dysphagia in adults in many cases has a 
neurological origin. Stroke is the most 
common medical diagnosis associated with 
severe dysphagia. Over half of all acute 
stroke cases show symptoms of dyspha-
gia. Many neurological diseases, such as 
Parkinson’s disease, multiple sclerosis, 
ALS, and Huntington’s disease also have 

dysphagia as a frequent and prominent 
symptom. Dysphagia also occurs in a sig-
nificant proportion of moderate to severe 
cases of TBI in both adults and children 
(Svensson, 2010; Vogel, 2011)

Feeding problems in infants and young 
children
Feeding problems occur in typically de-
veloping babies, and to a greater extent 
in preterm and other infants subjected to 
intensive care, infants with cleft palate, 
cerebral palsy, or developmental delay 
(Manikam & Perman, 2000; Stjernqvist, 
1992; Terner Nilsson, 2005; Törölä et al. 
2012). There are several indicators of feeding 
problems in infants: for example dysphagia, 
reluctance to feed, oral hypersensitivity 
and vomiting. In addition, children who 
have had early feeding problems often 
have persistent symptoms during the first 
years of life with vomiting, oral hypersen-
sitivity, difficulty swallowing and being 
reluctant to eat.

Prevalence and impact of communication 
disorders on the community
Reliable estimates of prevalence data 
of disorders are difficult to obtain and 
in many instances is not known for the 
Swedish population. The disorders are 
widely varied in nature, and are in many 
instances associated with underlying 
medical and developmental conditions. 
Within each disorder there are continu-
ous degrees of impairment from mild to 
severe. Available prevalence studies differ 
in their definitions, methodology and 
base populations, and must therefore be 
considered as an approximation. However, 
prevalence estimates are very important for 
service planning. To that end, this docu-
ment has reviewed available information 
from the literature to estimate the impact 
of the major disorders on the Swedish 
population. In order to provide a guide 

to the extent that communication and 
swallowing disorders impact on Swedish 
society, prevalence estimates have been 
applied to Swedish population statistics 
(December, 2010) (Appendix 1). Based 
on the estimates contained in the table 
in Appendix 1, it can be deduced that 2 
in every 15 people in Sweden have a com-
munication or swallowing impairment. 
The prevalence of disorders is unevenly 
distributed through the lifespan. Figures 
from the table in Appendix 1 shows that 
problems are found for approximately 1 
in 13 infants aged 0-2 yrs; 2 in 5 children 
aged 3-10 yrs; 1 in 5 adolescents aged 11-17 
yrs and 1 in 10 adults.

Prevention and effective intervention
Most communication disorders are them-
selves not directly preventable. However, 
voice disorders that in many cases are a result 
of vocal overload, especially in professions 
such as teaching, or high vocal loading, for 
instance where loud voice is used exces-
sively because of noisy environments. The 
speech and language pathology community 
has been active in getting vocal overload 
recognized as an occupational health is-
sue in vocally demanding professions. In 
Finland, vocal nodules are accepted as an 
occupational voice disorder if it can be 
shown that the individual has been talking 
in loud background noise during work 
(Södersten & Lindhe, 2011). The impact 
of environmental noise is now starting to 
be recognized as an occupational hazard 
not only for hearing problems but also 
for voice conditions and communication.

In addition, early diagnosis and inter-
vention in e.g. children with cleft palate 
and/or hearing impairment are important 
in order to prevent speech and language 
problems in these groups.

The complexity of communication di-
sorders and their frequent co-occurrence 
with other symptoms of an underlying 
condition makes their assessment and 
treatment particularly challenging. There 
is an ever-increasing requirement for 
clinicians in all medically related fields 
to use assessment and treatment methods 
that have demonstrated effect (www.
sbu.se/metodbok). Speech and language 
pathology is no exception. Efforts have 

2
in every 15 people in Sweden  
have a communication  
or swallowing impairment.
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been directed to assess and code levels of 
evidence for speech and language patho-
logy treatments and make the information 
freely available (www.speechbite.com). 
Effective treatments build from proven 
assessment methods that in turn provide 
accurate diagnoses. Accurate diagnoses 
rely on knowledge and understanding of 
the underlying causes of the problem. It 
is particularly challenging to be able to 
demonstrate that treatment-related im-
provements in speech and language ability 
extend beyond the clinic into everyday life. 
In many instances it is vitally important 
to inform communication partners about 
the expectations and prognosis when their 
partner or child has been diagnosed with 
a communication disorder. It may be that 
direct improvement of a person’s speech 
cannot be achieved with treatment, and 
it is the role of the speech and language 
pathologist to devise alternative means 
of improving communication despite 
this. Effective use of augmentative and 
alternative communication devices to 
ensure a person’s continued participation 
in society is also an important part of the 
speech and language pathology realm.

Current Swedish research activities
Researchers in communication disorders 
have a vitally important role in contributing 
to better knowledge and understanding of 
speech and language problems, in impro-
ving assessment techniques and diagnostic 
accuracy, in evaluating efficacy of current 
treatments and service delivery methods 
as well as introducing and evaluating new 
treatment options. The state of the art 
research into communication and swal-
lowing disorders in Sweden today ref lects 
numerous patient and population groups 
whose lives are affected in some way by 
deficits in their ability to communicate 
or swallow. Stroke patients, teachers in 
schools and preschools, people who have 
undergone sex correction, children with 
cleft palate, 22q11 deletion or other syn-
dromes, with cerebral palsy, epilepsy, or 
with neuropsychiatric disorders such as 
autism spectrum disorder and ADHD, 
adults with neurological diseases such as 
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, 
multiple sclerosis, Alzheimer’s disease. 

In addition, speech deficits induced by 
surgical procedures for neurodegenerative 
conditions have introduced new patient 
populations into the field.

Referring back to the communication 
disorders cube, we can find researchers 
in Sweden actively working with all four 
classifications of disorder: speech, langu-
age, voice and swallowing; covering the 
whole spectrum of ICF classification from 
anatomical structure and function to the 
person’s circumstances (context); and 
studying variously the nature and origin 
of disorders, methods of assessment and 
treatment outcomes.

An overview was taken of nearly 300 
Swedish empirical studies reported in the 
research literature from 2002-2012. These 
studies represent a substantial cross sec-
tion of research into communication and 
swallowing disorders conducted in Sweden 
over that period. It was found that about 
80% of the studies investigated speech 
(30%) or language (50%) disorders. The 
remaining 20% involved studies of voice 

(17%) or swallowing (3%) (Table 1).
From an ICF perspective, the majority 

(70%) of investigations looked at structure 
and function, including about 10% that also 
incorporated participation and activity and/
or context, while the remaining studies 
looked specifically at participation and 
activity and/or context. About 60% of all 
the studies investigated the nature and 
origin of various disorders, including a 
notable proportion that looked at disorders 
that co-exist as part of other diagnosed 
conditions or illnesses. There was also an 
interesting subset (10%) that described the 
nature of communication disorders which 
are secondary to interventions (especially 
surgical interventions) for other conditions. 
Assessment methods for various speech, 
language and voice disorders represented 
25-30% of the research effort, while the 
remaining 10- 15% reported results of 
interventions for communication disorders.

 
Swedish research in communication and 
swallowing disorders is in rapid develop-

Distribution of 276 articles on empirical studies in communication and swallowing disor-
ders published 2002- 2012 in peer reviewed Journals among the categories, research com-
ponents and ICF dimensions in the respectively in the Communication Disorders Cube
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ment and the most recent projects and 
their current status and publications can 
be found on the respective universities’ 
websites:

Umeå: http://www.clinsci.umu.se/enheter/
logopedi/forskning/ 

Uppsala: http://www.neuro.uu.se/forsk-
ning/logopedi/

Karolinska institutet, Stockholm: http://
ki.se/clintec/forskning-logopedi 

Linköping: http://www.hu.liu.se/ike/
forskning/logopedi?l=sv

Göteborg: http://neurophys.gu.se/sektio-
ner/klinisk_neurovetenskap_och_rehabilite-
ring/logopedi/forskning 

Lund: http://www.med.lu.se/klinvetlund/
logopedi_foniatri_och_audiologi/forskning

 

Conclusion
Thus, it can be concluded that the largest 
proportion of the Swedish research activity 
is directed to investigations of speech and 
language disorders, focusing most often 
on structural and functional aspects of the 
nature and origin of various subcategories 
of disorders. This ref lects the higher pre-
valence of speech and language disorders 
compared with other categories, and also 
the need within the discipline to expand 
the knowledge base and improve the un-
derstanding of those disorders. Regardless 
of the category of disorder, about 40% of 
the research involves either evaluation of 
assessment methods or intervention studies, 
ref lecting the need for an evidence base 
for diagnostic and intervention methods. 
A solid knowledge base concerning the 
nature of communication disorders, 
and their underlying causes is critically 
important for it to be disseminated to 
society at large to dispel ignorance and 
prejudice about communication disorders, 
provide better management and support, 
and allow participation in society to the 
fullest extent.

In this position paper, a number of 
knowledge gaps and several urgent issues 
that need increased research attention in the 
coming years have been identified. A few 
examples are development of assessment 
techniques and interventions directed 
to swallowing disorders in children and 
adults, interventions for children with 

speech and language impairments related 
to cerebral palsy, and efficient treatments 
of stroke induced communication disorders. 
In addition, increased knowledge regar-
ding the impact of hearing impairment 
and surgical method used for cleft palate 
operation might improve possibilities 
to prevent speech disorders associated 
with cleft palate. A final example, in the 
area of prevention, is the voice disorders 
of children and elderly and in vocally 
demanding professions, which warrant 
further attention.

In conclusion, communicative disability 
has a serious impact on patient safety and 
health economy. In a study of 217 adverse 
events in general hospitals in Canada, 
it was found that patients with com-
munication problems were more likely 
than patients without these problems to 
experience multiple preventable adverse 
events (46% v. 20%; p=0.05) (Bartlett et 
al 2008). Furthermore, a large survey of 
over 12 000 individuals in the US revealed 
that respondents with a communication 
disability reported significantly more dis-
satisfaction with their health care when 
compared with those respondents without 
a communication disability (Hoffman et 
al 2005).

The concept of “health literacy” is in-
creasingly recognized as a critical factor 
affecting patient-physician communica-
tion and health outcomes. It is defined 
as the ability to “obtain, process, and 
understand basic health information and 
services needed to make appropriate health 
decisions (Williams et al 2002). All the 
groups described in the present paper can 
be expected to have poor health literacy, i.e. 
a decreased ability to communicate their 
history, understand their different options 
and make informed decisions through 
the life span. There is an urgent need to 
increase our knowledge and ameliorate 
the situation of these individuals.

BY THE SWEDISH NETWORK  FOR RESEARCH STRATE-

GIES  IN COMMUNICATION  AND SWALLOWING DISOR-

DERS, AN INITIATIVE OF THE SPEECH AND LANGUAGE 

PATHOLOGY DIVISIONS OF SWEDEN’S UNIVERSITIES

Referenser och biagor finns på: 
 www.logopedforbundet.se

Känseln är i centrum för kom-
munikationsmetoden Tassels. 
I juni var grundarna, logopeden 
Denise Charnock och special-
pedagogen Joe Woodall,  
i Göteborg för det första ut-
bildningstillfället i Sverige. 

Denise gör en  
cirkelrörelse på 
Joes vänst ra 
axel, lägger sin 
vänsterhand på 
hans högra axel 
och drar lång-
samt ner hän-
derna utmed 
hans armar. 

Detta är kontakttecknet – signalen 
för att interaktion påbörjas. 

– Många av våra elever har svårt att 
sortera mellan alla intryck från olika 
sinnen. Då kan det vara svårt att veta 
vad som är kommunikation, och vad 
som bara händer runt omkring dem, 
berättar Denise.

Förutom kontakttecknet ligger fokus 
för kommunikationsmetoden på var-
dagliga rutiner. Joe och Denises arbete 
med metoden växte ur en nödvändighet. 

– Det var ett enormt glapp mellan 
vad vi visste behövdes och vad som 
fanns att erbjuda på skolan, säger Joe.

De letade efter AKK-sätt som skulle 
passa elever när tecken som stöd och 
kommunikation med vardagliga föremål 
var för komplicerade. Många av eleverna 
på skolan hade svag hörsel och syn, 
men även för andra elever märkte de 
att den taktila inlärningen kunde bli en 
stark tillgång. Metoden har nu spridits 
med stort genomslag på särskolor över 
hela Storbritannien. Nu har en svensk 
översättning av materialet kommit, och 
i och med besöket i Göteborg hölls den 
första kursen i Sverige, vilket utmyn-
nade i ett nationellt Tasselsnätverk.
Karin Sjögren
Text och foto

Det tisslas 
om Tassels

Denise Charnock och 
Joe Woodell.
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Kajsa Söderhielm arbetar på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Hon 
är just nu verksam inom Konsultteamet, ett öppenvårdsteam för personer med omfattande förvärvad hjärnskada.

Vilken är din huvudsakliga 
patientgrupp? 

– Min patientgrupp är per-
soner i yrkesverksam ålder som 
drabbats av hjärnskada. 

– I mitt team träffar vi pa-
tienter som oftast har vårdats 
länge på slutenvårdsavdelning 
och sedan kommit hem till 
neuroteam, men där det be-
hövs högspecialiserade insatser  
som inte ryms inom primär-
vårdens uppdrag. Det kan  
exempelvis handla om av-
ancerade kommunikations-
hjälpmedel. Majoriteten av 
våra patienter har personlig 
assistans. 

Vilka är dina kollegor? 
– De jag arbetar närmast 

är arbetsterapeut, psykolog, 
kurator, sjukgymnast, läkare 
och undersköterska. Sedan 
har vi i logopedgruppen på 
kliniken ett bra samarbete  
vad gäller kompetensutveck-
ling och verksamhetsutveck-
ling.

Hur många patienter har du 
i snitt per dag? 

– Det varierar. Mycket av 
arbetet handlar om att utbilda 
personliga assistenter och an-
höriga och om att utveckla 
hjälpmedel. Det blir också 
möten med biståndshandläg-
gare, försäkringskassan, dag-
liga verksamheter och andra 
samhällsinstanser. Det är sällan 
som vårt team utför ren funk-

tionsträning, men träning på 
aktivitetsnivå kan förekomma.

Jobbar du med patienterna 
enskilt och i grupp? 

– Eftersom vi främst arbetar 
konsultativt är det huvudsak-
ligen enskilda insatser, men i 
början av året hade jag faktiskt 
en dysartrigrupp med fokus på 

att använda olika kompensa-
toriska strategier för att öka 
talförståeligheten.

Vad använder du för tester? 
– Det är relativt få formella 

tester som går att utföra på våra 
patienter utan jag får använda 
delar av till exempel A-ning och 
Dysartritestet.  Hela teamet 

samarbetar för att få en bild 
av patientens kognitiva och 
kommunikativa fungerande 
och bedömningen bygger både 
på tester och på observation i 
aktivitet samt på information 
från anhöriga och assistenter. 

Har du något särskilt mate-
rial eller arbetssätt du vill 
lyfta fram? 

– För mig är det interpro-
fessionella teamarbetet helt 
avgörande. Jag skulle inte vilja 
sitta på en logopedmottagning 
och jobba med just den här 
patientgruppen. Man behöver 
samarbeta och se patienten 
ur olika synvinklar för att nå 
resultat. 

Vem eller vilka inspirerar  
dig i din yrkesroll? 

– Mina fantastiska teamkam-
rater och logopedkollegorna på 
kliniken. Jag föreläser också på 
logopedutbildningen, psyko-
logutbildningen och läkarut-
bildningen vilket innebär att jag 
tvingas hålla mig uppdaterad 
och påläst för att kunna svara 
på kluriga frågor. Att handleda 
logopedstudenter är också roligt 
och inspirerande. Sist, men inte 
minst, tycker jag att mötet med 
patienterna är en ständig källa 
till ny energi. Att försöka hitta 
en så bra lösning som möjligt, 
trots till synes omöjliga hinder, 
är ju det som gör logopedyrket 
så roligt.
Karin Sjögren

”Man behöver samarbeta”

Att försöka hitta en så bra lösning som möjligt, trots till synes 
omöjliga hinder, är det som gör logopedyrket så roligt, menar 
Kajsa Söderhielm.     FOTO: STEN DELLSON

Posttidning BAvsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm


