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B

amse har gjort det, Batman, Star Trek och konstgräset också. Och nu har
vi också gjort det – fyllt 50 år.

Den 12/11 1966 bildades Svenska logopedförbundet. Hela kåren bestod då av 16
logopeder. Vid det konstituerande mötet var 23 personer närvarande eftersom en
ny logopedkurs hade hunnit börja.

Sedan förbundet bildades har kåren växt. I dag finns det i runda svängar 2 500
utfärdade logopedlegitimationer. Mer än 2 100 av de legitimationerna tillhör logopeder i yrkesverksam ålder. Kåren är alltså ungefär
130 gånger så stor som när det hela började. Flertalet av de yrkesverksamma logopederna är, precis
som 1966, medlemmar i förbundet.

”Hela kåren
bestod då
av 16
logopeder.”

Sedan 1966 har yrket utvecklats, ändrats, breddats
och fördjupats och fortsätter att göra så. Arbetsmarknaden för oss logopeder ändras successivt.
Vi växer kraftigt i kommunerna, särskilt inom
förskola och skola. Vi tar plats på nya arenor och
kring nya ämnen, till exempel ätsvårigheter hos barn och inom demensområdet.
Det är väldigt spännande att se att trots en stor ökning av antalet logopeder sedan
1966, men också sedan utbildningsorterna blev fler och intagen till utbildningarna
blivit årliga, så ser vi ingen ökad arbetslöshet. Logopedutbildning leder till arbete.

Om det varit jag som fyllt 50 så hade jag säkert fått höra att jag uppnått en respektingivande ålder, och mer vanvördigt att ”härifrån går det bara utför”. Åtminstone var det kontentan av talen på den senaste 50-års festen jag var på. Men för
ett förbund är det här bara början! Slof är i sin barndom, vi har massor kvar att
göra och många, många år framför oss som förening. Den äldsta fackföreningen
i Sverige är mer än 150 år. Föreningar i någon form förefaller ha funnits sedan
åtminstone vikingatiden. Med det perspektivet är Slof bara en bebis. Det finns så
mycket kvar att göra både för oss som kår och för Slof som vår yrkesförening. Jag
är övertygad som att när förbundet firar sitt 75-års och sedermera, 100-årsjubileum kommer det fortfarande att representera
större delen av logopedkåren, men den kåren
kommer att ha mycket annorlunda arbetsuppgifter och arbeta på helt andra ställen
än vi gör idag. Men det får någon annan
rapportera om för då kommer inte jag att vara
med längre.
Vill du veta mer om vår historia och hur
vi firade vårt jubileum ska du läsa vidare i
tidningen. Har du inte sett presentationerna
från vårt webbinarium ännu så finns de ännu
för en tid tillgängliga på www.logopedforbundet.se

Ulrika Guldstrand

Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Språkstörning vid epilepsi
Tal- och språksvårigheter vid
epilepsi sträcker sig bortom
Landau-Kleffners syndrom.

7

Jubileumsfirande
Förbundets 50-årsjubileum firades
med seminarium i Stockholm och
över hela landet.

8

Tillgänglighet till logoped
Antalet logopeder per invånare ökar
i Sverige. Men vissa regioner släpar
fortfarande efter.

10 En fackförening blir till
Britta Hammarberg berättar hur det
gick till när Svenska logopedförbundet bildades.
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16 Årets logoped prisas
För sitt aldrig sinande engagemang för att sprida kunskap om
logopedi; Astrid Frylmark är årets
Svenska logopedpristagare.

20 Könsdysfori och logopedi
Kvalitetsregister och nationella riktlinjer. Arbetet för likvärdig behandling av könsdysfori hos transpersoner har kommit långt.

G

rattis Svenska logopedförbundet! I detta nummer
kan du lära dig mer om
logopedyrkets utveckling sedan
starten på 60-talet. Vi gör avstamp
i 50-årsfirandet den 11:e november,
med seminarium som sändes live
över hela landet. Sedan promenerar
vi längs tidslinjen från första samtalen med mål att starta fackförening
för logopeder, till arbete för legitimation och specialiseringsmöjlighet. Vi gör nedslag i två logopediska
fält: munmotorik och röstbehandling för transpersoner, som exempel
på hur logopedin utvecklats. Och
får lära oss mer om årets logopedpristagare: Astrid Frylmark.

P

å tal om logopediska områden som utvecklas snabbt:
Det logopediska fält det sker
mest forskning inom, sett till antal
publicerade artiklar internationellt,
är dysfagi. Ät- och sväljsvårigheter
är temat för Europeiska logopedidagen den 6:e mars 2017. Det är också
temat för nästa nummer av Logopeden, som dyker upp i brevlådan
redan i februari. På återseende nästa
år!

24 Kenyansk logopedi
Samtidigt som Slof fyller 50 har
första kullen från logopedutbildningen i Kenya just börjat sin första
praktik. Logoped Janna Aanstoot
berättar mer.

12 Munskärmens historia
Mun-H-Center ger oss en bakgrund till ett trendigt hjälmedel.
FRAMSIDA: JUBILEUMSWEBBINARIUM I ABF-HUSET, 11:E NOVEMBER 2016.
FOTO: SIGNE TONÉR

Karin Sjögren
Redaktör

ANNONS

Rättelse om inlärning av AKK-appar
I Logopeden nr 3 2016 angavs tyvärr fel personer som upphovs-

Mässa 9–10 maj 2017 i Gävle

Kommunikation
och kognition

makare för råden kring inlärning av AKK. Råden som publicerades
i förkortad version är sammanfattade av Maria Söderqvist och bygger på en artikel från 2006 av Anja Morell, KommSyn Skåne, före
detta DAHJM. Redaktören ber om ursäkt för felet.

Här får du inspiration och kunskap om problemlösningar vid tids-, minnes-, och kommunikationssvårigheter, vardagsteknologi, omgivningskontroll,
larm, syn och hörselhjälpmedel.

FLYTTAT?
BYTT JOBB?

Öppettider: Tisdag 9 maj 10-16 och onsdag
10 maj 9-15. Café med fika och enklare lunch.
Fri entré alla är välkomna!

Meddela oss på Logopedförbundet
så vi har rätt uppgifter!

För mer information hör gärna av er via e-post till:
kerstin.oldeen@regiongavleborg.se

Medlemsregister:
susanne.ronngren@srat.se

Mässadress Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22 Gävle
E16 mot Sandviken, Falun
026-15 35 00

Hjälpmedel SAM

Welcome to Copenhagen for
the 6th Nordic Aphasia Conference
15 -17 June 2017 at
University of Copenhagen
The conference targets clinicians and researchers in speech-language
therapy, psychology and related fields working with aphasia and other
acquired communication disorders after brain injury.
Keynote speakers:
Aura Kagan, Nina Simmons-Mackie, Carole Pound , Julius Fridriksson
And invited speakers from the Nordic countries.
Submission of poster abstracts: Deadline December 15th.
For more information,
see www.inss.ku.dk/english/calendar/nordic-aphasia-conference-2017/
Find us on Facebook: www.facebook.com/NAC2017/
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Tal- och språkstörning
hos barn med epilepsi
I februari gästas
Enheten för logopedi
vid Göteborgs universitet av Professor emeritus Thierry Deonna, en
renommerad forskare
och kliniker som ägnat
stor del av sin yrkeskarriär åt att undersöka
effekter av epilepsi hos
barn på språk, kognition och beteende.
Professor Deonna från universitetet i Lausanne, och från Unité
de Neurologie et de Neuroréhabilitation Pédiatrique, Département Medico-Chirurgical de
Pédiatrie, CHUV, Lausanne,
Schweiz, är barnneurolog med
många års erfarenhet av epilepsi
hos barn. Han har även stor
erfarenhet av Landau Kleffners syndrom, och är en stor
auktoritet inom detta område.
Långtidsuppföljning viktigt
Tillsammans med sin kollega
Eliane Roulet-Perez har han
skrivit två böcker i ämnet. År
2005 utkom boken Cognitive
and Behavioural Disorders of
Epileptic Origin in Children
(Mac Keith Press). Boken är
en noggrann genomgång av
de effekter som epilepsi hos
barn kan ha på kognition och
beteende. I december 2016
utkommer deras nya bok: The
Epilepsy -Aphasia Spectrum –
from Landau Kleffner Syndrome
to Rolandic Epilepsy (Mac Keith
Press). Här görs en djupdykning
i alla tänkbara aspekter av vad

detta tillstånd egentligen är och
hur det är besläktat med andra
epilepsisyndrom hos barn. Boken, som har ett förord skrivet
av Dorothy Bishop med varma
rekommendationer om att ta
del av innehållet, vänder sig
till såväl forskare som kliniker.
Deonna framhåller värdet av
långtidsuppföljningar för att
man bättre ska förstå dessa
tillstånd, där varje individ är
olik den andra. Den innehåller
också en stor mängd fallbeskrivningar och tar även upp
frågor kring behandling.
Mer än Landau Kleffner
Landau Kleffners syndrom är
ett ovanligt tillstånd, som få
logopeder stöter på under sitt
yrkesliv. Åtminstone gäller
detta om en strikt definition
av tillståndet görs. Den strikta
definitionen har hittills varit
att barnet, som redan har tillägnat sig sitt språk, plötsligt
förlorar språkförståelsen, för
att sedan successivt tappa även
uttrycksförmågan, ofta fullständigt. Samtidigt visar en
EEG-registrering av hjärnan på
en ökad epileptiform aktivitet
som triggas igång framför allt
under sömn. Barnet har ofta
inte epileptiska anfall. Denna
syndrombeskrivning ifrågasätts nu alltmer, eftersom det
kommit en mångfald av beskrivningar av andra scenarier.
Detta gör avgränsningen mot
såväl andra epilepsisyndrom
som språkstörning (DLD) i
bland svår.

Bred definition
Frågorna infinner sig då: Finns
det även andra epilepsiformer
som kan påverka tal- och språkförmågan? Hur påverkas allmän kognition och beteende vid
olika epilepsiformer? Epilepsi
är det vanligaste neurologiska
tillståndet hos barn, varför det
finns goda skäl att lära sig mer
om hur det påverkar tal och
språk, liksom kognition och
beteende. Är den strikta definitionen av Landau Kleffners
syndrom hållbar idag? Thierry
Deonna vill visa att det finns
tillstånd som är besläktade med
Landau Kleffners syndrom
och som även ger språkliga
och talmässiga svårigheter hos
barn. Han vill också visa på de
kognitiva och beteendemässiga svårigheter som kan bli
en direkt följd av epilepsi hos
barn, och de psykologiska
konsekvenserna av tillståndet.

Föreläsning på Sahlgrenska
Ett högre seminarium kommer att hållas vid Enheten för
logopedi, Sahlgrenska akademin i Göteborg med professor Thierry Deonna den 9/2
2017. Titel på föreläsningen är:
“Developmental and acquired
language and other disorders.
Sorting out a possible role of
epilepsy”. Missa inte denna
chans att lära mer om epilepsi
och tal/språksvårigheter hos
barn! Håll utkik efter närmare
information på hemsidan för
logopedutbildningen i Göteborg eller lena.hartelius@neuro.
gu.se.

Gunilla Rejnö-Habte
Selassie
leg. logoped, med. dr, Logopedimottagning barn och ungdom,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

ANNONS
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Äntligen kan alla njuta
av en riktigt god smörgås
Goda nyheter. Nu kan vi erbjuda bröd, gurka och tomat
till alla som har behov av timbalkonsistens.
Servera nya Brödtimbal med härligt mjukt pålägg till
både frukost, huvudmål och mellanmål. Smörgåsen är
lätt att äta med bestick eller med handen.

”

Även personer som har dysfagi är vana
att äta smörgås. För de som behöver
timbalkonsistens kommer brödtimbalen
hjälpa oss att låta dem fortsätta med det.
Med tomat och inlagd gurka blir det extra
goda och läckra smörgåsar.

”

Bodil Johansson, Kostekonom
Affärsområde Måltider, Region Skåne

Nya Inlagd gurktimbal smakar som smörgåsgurka och
passar lika bra som smörgåsdekoration som smakrikt
tillbehör till steken eller pannbiffen.
Tomattimbal ser ut som en körsbärstomat. Frisk fin
smak och en fröjd för ögat. Slät och lättäten timbal.
För mer information, kontakta oss på 020-88 61 00 eller
specialfoods@se.findus.com. Du hittar oss även på specialfoods.se

6
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Upplev skillnaden

slof 50 år

Kunskap och fest på jubileum
ABF-huset i Stockholm fylldes av logopedi den 11 november, när Slof firade 50 år. Dagen
började med föreläsningar av aktuella pionjärer inom olika logopediska fält: Ketty Holmström, Kajsa Lamm Laurin, Anna Eva Hallin, Liv Thalén, Martina Hedenius och Monica
Blom Johansson. Astrid Frylmark hyllades som vinnare av årets Svenska logopedpris. För
att så många medlemmar som möjligt skulle kunna delta sändes jubilemsseminariet live
på logopedförbundets hemsida. Firandet utmynnade i 50-årsfest fylld av hyllningar till
de hårt ideellt arbetande förtroendevalda som genom åren byggt upp förbundet till den
stora och aktiva organisation det i dag är. På följande sidor kan du läsa mer om hur denna
resa varit - med axplock på hur några logopediska arbetsområden utvecklats under åren.
FOTO: SIGNE TONÉR

Logopeden 4 | 2016

7

slof 50 år

Logopedbemanningen i Sver
Svenska Logopedförbundet
begär regelbundet ut statistik
på antal logopeder anställda i
kommuner och landsting.

”Medan det 2014
fanns 155 årsarbetare med
kommunal anställning är siffran för
2015 183, vilket
motsvarar en ökning med nästan
20% på ett år.”
Så många personer går det
på en landstingslogoped
1. 6752
2. 7388
3. 9144
4. 9288
5. 9402
6. 9502
7. 9697
8. 9749
9. 9764
10. 10231
11. 10673
12. 10715
13. 10758
14. 10785
15. 10859
16. 10952
17. 11631
18. 12230
19. 12276
20. 12841
21. 14109
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Gotland
Region Halland
Landstinget Västmanland
Region Östergötland
La ndstinget Blekinge
Landstinget Uppsala
Västerbottens läns landsting
Region Kronoberg
S tockholm, endast landsting
Härjedalen
Västra Götalandsregionen
R egion Skåne
Region Örebro län
Region Gävleborg
Landstinget Dalarna
Region Jönköpings län
Landstinget Västernorrland
Landstinget Värmland
Landstinget Sörmland
Landstinget Kalmar
Norrbottens läns landsting

Gotland har inget landsting men i statistiken behandlas de logopedtjänster
som finns inom förskola och skola som
kommunlogopeder och resterande ses som
landstingstjänster. Statistiken bygger på
underlag från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) samt Statistiska Centralbyrån (SCB). För att kunna jämföra
siffrorna bygger statistiken på årsarbetare,
vilket innebär en uppräkning där varje
så kallad årsabetare har full sysselsättning. Siffrorna inkluderar både tim- och
månadsavlönade.
Bemanning i regioner/landsting
Ungefär hälften av regionerna/landstingen
har färre än 10 000 invånare/landstingsanställd logoped och där skönjer man en
positiv utvecklig 2015 jämfört med 2014,
då motsvarande siffra var ungefär 30 %.
Vad gäller Stockholm är siffran klart
missvisande, då det finns ett stort antal
privatlogopeder som arbetar inom vårdval
Stockholm och sålunda är landstingsfinansierade, men som inte finns med i
SKL:s statistik. Stockholm har troligen
bäst logopedbemanning i landet, men
exakta siffror går alltså inte att få fram
utan att granska varje vårdgivare/bolag
med auktorisation inom vårdvalet.
Jönköping klättrar
Den föga hedrande jumboplatsen går
tyvärr även denna gång till Norrbottens
läns landsting som har en betydligt sämre
bemanning än det näst sämsta landstinget
(Kalmar). Region Jönköping har gjort en
tydlig upphämtning sedan 2014 vilket
troligen hänger samman med nytillkomna
tjänster inom primärvård, medan Blekinge
har tappat placeringar sedan 2014, dock
ligger Blekinge kvar i det övre skiktet.

rige tätnar
Bemanning i kommuner
Vad gäller logopeder med anställning i
primärkommunerna, är det i dagsläget
inte möjligt att få rättvisande statistik
kommun för kommun. Däremot visar
underlaget från SKL att logopeder är en
stadigt växande grupp i kommunerna.
Medan det 2014 fanns 155 årsarbetare
med kommunal anställning är siffran
för 2015 183, vilket alltså motsvarar en
ökning med nästan 20 % på ett år! Vi vet
att ett ökande antal kommuner satsar
på logopedi, främst inom elevhälsa och
skola. SKL:s elevhälsoenkät från förra
året visade också att logopeder är den näst
största yrkesgruppen i elevhälsan utöver
de lagstadgade grupperna. Fortfarande är
logopeder inom äldreomsorgen mycket
sällsynta, så det finns omfattande utrymme
för en expansion av kommunal logopedi.

Slofs jubileumsföreläsare siar om
framtiden för deras
logopediska fält.

Vad är
nästa
steg?

Hur arbetar logopeder
om 50 år?
Martina Hedenius:
– Vi har implementerat
kunskap om minne i hur vi
lägger upp behandling, för
att optimera inlärning och
konsolidering i skolan. Vi vet
mer om hur hjärnan fungerar
och använder kunskaperna i
praktiken.

Signe Tonér
Kommunikationsansvarig,
Svenska logopedförbundet

AWMA-2 – Testar olika delar av
arbetsminnet
Alloway Working Memory Assessment,
Second Edition
AWMA-2 är det första testet som
erbjuder en fullständig kartläggning
av både verbalt och visuospatialt
korttids- och arbetsminne hos barn
och ungdomar.

Nyhet!

www.pearsonassessment.se/awma-2
Logopeden 4 | 2016
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Dagbok från Slofs barndom
När bildades Slof?
Jag gick igenom gamla notater
från min tid som logopedstudent vid kurs 1, Karolinska institutet och Sabbatsbergs sjukhus,
Stockholm, 1964-65, samt de
närmaste två åren, 1966-67, då
jag bland annat var med om att
starta Slof.
Följande baseras på dagboksanteckningar
och vissa protokoll som jag hittat:
17/12 1965 Logopedstudentträff (ett embryo
till Slof) hemma hos Eva Feuer i Bredäng.
17/12 -65 KI:s första logopedkurs går ut,
Sabbatsbergs sjukhus.
(3/12 -65 hade vi haft en avslutningsföreläsning av Harry Martinson och samtidigt
invigdes den nya paviljongen på Sabbatsberg, som byggts för logopedutbildningen.
Efter föreläsningen höll Gunnar Bjuggren
kursavslutningsfest hemma hos sig och Gull
i Hagalund, Solna. H Martinson deltog
även där. Se hans underbara förutsägelse
som Gunnar B har skickat mig i kopia).

21-22/5 -66 Logopedmöte i Lund i samband
med SFFL:s 7:e årsmöte. Hittar dock
inga anteckningar om vad logopedmötet
handlade om, men har noggranna protokollanteckningar från SFFL-mötet.
8/10 -66 kl 10:55 besök hos ombudsman
Lennholm, Saco, Hornsgatan 15, 7 tr
(dagboksanteckningen röjer intet om
vad besöket gällde men troligtvis var
Ingrid Westerlund och jag där igen i
Slof-förberedande ärende).

frihet för tiden 12/11 -66 – 11/11 -67.” Som
en bilaga till protokollet 11/11 1967 ligger
”Stadgar för Svenska logopedförbundet
fastställda vid två på varandra följande
årsmöten den 12/11 1966 och den 11/11 1967”.
Den första paragrafen i stadgarna lyder
”Svenska Logopedförbundet (SLOF) är
ett fackförbund anslutet till SACO och
vars medlemmar avlagt logopedexamen”.
Med denna ”källforskning” tycker jag
mig ha funnit belägg för att vårt förbund

12/11 -66 Logopedmöte på Sabbatsberg,
foniatriska avdelningen. 23 logopeder och
ombudsman Lennholm närvarade. Detta
var ett konstituerande sammanträde, omnämnt i årsmötesprotokollet 11/11 1967. Jag
har dock inte protokollet från 12/11 -66.
11/11 -67 Årsmöte Svenska logopedförbundet, som hölls på foniatriska avdelningen,
Akademiska sjukhuset, Uppsala. I paragraf
2 i detta protokoll står: ”Protokollet från
det konstituerande sammanträdet den 12/11
1966 upplästes och godkändes”. Vidare lyder
paragraf 6: ”Styrelsen beviljades ansvars-

Välkommen på en resa genom förbundets historia!
Historiken är delvis hämtad från Logopednytt 2006: 40-årsbubileet. Särskilt tack till Britta Hammarberg för arkivbilder.
Karolinska institutets första
logopedkurs går ut, Sabbatsbergs sjukhus

Nytt yrke

1965

Britta Hammarberg och Ingrid Westerlund besökte ombudsmannen Lennholm, SACO.
Samtalet gällde bildandet av
Svenska logopedförbundet som
ett förbund under SACO.
I november hölls ett konstituerande sammanträde på foniatriska
avdelningen.

Ingrid Westerlund, logoped och föreläsare på
den första logopedutbildningen.
10
10
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Facket bildas

1966

Årsmöte för Svenska logopedförbundet. Den allra första
styrelsen bestod av:
Ingrid Westerlund, ordförande
Britta Hammarberg, sekreterare
Monica Westerlund, kassör
Logopederna placerades från
början i Sveriges Humanistförbund inom SACO 1966/67.

Första årsmötet

1967

bildades den 12 november 1966 och således
fyller 50 år november 2016.
Den första styrelsen bestod av Ingrid
Westerlund som ordföranden, undertecknad som sekreterare och Monica Westerlund (ej släkt med Ingrid) som kassör.
Inför orginalartikelns publicering 1991
bad jag Ingrid, Monica, Gunnar Bjuggren
och Eva Feuer läsa igenom den här lilla
historiken för att prova sanningshalten.
Från Gunnar fick jag som väntat intressant komplettering: Han hade anmält oss
logopeder till Saco redan innan vi fanns
som yrkesgrupp!
I brev till en ombudsman vid Saco (R
Willén) i april 1965 (som Gunnar sänt
mig i kopia och som återfinns i hans
Box VI: M68. Gunnar har ju sorterat
och kommenterat alla sina handlingar,
som nu finns arkiverade på Riksarkivet.)
skriver Gunnar: ”Den 28 oktober 1964
tog jag… telefonkontakt med direktör
Bertil Östergren i Saco för att förhöra
mig om möjligheten för en ny akademisk
yrkesgrupp, logopederna, att få komma
in under Sacos beskydd… Jag tar mig
emellertid friheten att icke avvakta längre,
eftersom det nu faktiskt blivit hög tid att
logopedernas intressen blir bevakade. De
är inställda på att själva arbeta för saken
men har svårt att på nuvarande stadium
innan utbildningen avslutats undvara
min assistens.”
I brevet argumenterar Gunnar för att

Utbildningen star tar i Lund.
Logopedkåren är en liten
exklusiv skara på 35-40 personer som med stort engagemang
arbetar för att göra kåren känd.
Genom Gunnar Bjuggrens försorg har logopedkåren hamnat
i lönegrad A23 som innebär att
logopederna är de näst högst
betalda inom sjukvården. Alla
logopeder har samma månadslön:
4000 kronor, vilket motsvarar en
hel termins studiebidrag.

Lund

1971

Handledare och lärare under Sabbatsbergstiden omkring 1970.

vi skulle placeras i lönegrad A23, vilket
de flesta av oss också blev så småningom.
Lönegraden var i paritet med psykologerna
och vida över vad andra vårdyrkesgrupper
som sjukgymnaster, arbetsterapeuter hade.
Gunnar avslutar brevet med följande
förtänksamma rader: ”Jag vill framhålla
att Sacos stöd kommer att vara av väsentlig
betydelse för att ämnesområdet ”röst- och
talrubbningar” ska kunna hållas uppe över
kvacksalvarnivån. Om vissa myndigheters

FOTO: BRITTA HAMMARBERG

dumsnåla och kortsynta lönepolitik inte
kan brytas, riskerar man att det löftesrikt
inledda försöket att förse området med
välkvalificerade yrkesutövare kommer
att gå i stöpet.”

Britta Hammarberg
Artikeln har tidigare publicerats i
Logopednytt nr 5 1991.

Humanistförbundet har gått
i konkurs och i stället bildas
DIK. I första utkastet står DIK
för Dokumentation, information,
kommunikation. Det sista ordet
ändras sedan till kultur, men då
var logopederna redan anslutna
och kvar i väntan på att SACO:s
gemensamma vårdförbund ska
bildas. Det var tänkt som en tillfällig lösning och de andra lönegrupperna inom SACO springer
förbi en efter en.

DIK bildas
Ninni Elliot, pionjär inom
röstlogopedi.

1975
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Munskärmens historia
Munnen har många livsviktiga
funktioner och det är därför
viktigt att den fungerar optimalt.
Ingen annan kroppsdel har så
fantastiska möjligheter. I munnen finns kroppens hårdaste
material, emaljen, de starkaste
musklerna i förhållande till sin
storlek, tuggmusklerna och den
del av kroppen med störst rörelseförmåga, tungan.
Vi logopeder på Mun-H-Center har med
anledning av Slofs 50-årsjubileum blivit
ombedda att skriva något om oralmotorisk
träning vilket är ett ämne som ligger oss
varmt om hjärtat.
Mun-H-Center startades 1995 och Lotta
Sjögreen var den första logopeden som
började arbeta i tandvårdsteamet. I dag
är vi tre logopeder som är anställda här.
Mun-H-Center bedriver en unik tvärprofessionell verksamhet inom tandvården
för personer med sällsynta diagnoser
och orofaciala funktionsnedsättningar.
Vårt uppdrag är i huvudsak att samla,
dokumentera och sprida kunskap om
munhälsa, bettförhållande och orofacial

funktion vid ovanliga medicinska och
odontologiska tillstånd. Detta med syfte
att bidra till ett bättre omhändertagande
och en högre livskvalitet för de berörda
patientgrupperna. Vi jobbar kliniskt med
patienter, föreläser i olika sammanhang och
arbetar med forskning och metodutveckling. Det är roligt och stimulerande och
det finns ett stort intresse för logopeders
kompetens inom tandvården.
Munskärm väcker frågor
Vi har den stora glädjen att regelbundet
prata med kollegor från hela landet och vi får
ofta frågor om forskning kring oralmotorisk
träning och om olika träningsredskap.
Ett oralmotoriskt träningsredskap som
fått förnyad uppmärksamhet och som
vi får många frågor om är munskärmen.
Många kollegor vänder sig till oss på
Mun-H-Center och undrar vilken typ av
munskärm som är den bästa. Vi kan inte
besvara detta eftersom det ännu inte har
publicerats några jämförande studier. Syftet
med följande sammanfattning är att ge en
kort historisk överblick över området samt
påvisa behovet av mer forskning.
Munskärmar tillverkas i olika material

Kerstin Becker är ordförande
och jobbar med legitimationsfrågan i olika instanser. Birgitta
Johnsen fortsätter arbeta för att
logopederna ska vara representerade inom Socialstyrelsen.
Det fackliga engagemanget är
stort inom kåren. Styrelsemöten var ofta informella och hölls
hemma hos varandra. De flesta
logopeder känner varandra. 205
medlemmar.

För många av de 250 logopeder
som fanns var det en självklarhet att göra sin logopediska
”värnplikt” genom att åtaga sig
styrelseuppdrag. Pionjäranda
fanns i styrelsearbete, formella
och informella möten och middagar. Hela logopedkåren kunde
träffas två gånger om året: på
vårens årsmöte och höstens
halvårsmöte. Facklig avgift var 82
kronor i månaden.

Middagsmöte

250 logopeder

1977
12
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och kan variera något i design men alla
munskärmar har det gemensamt att de
består av en platta (skärm) i hård eller
mjuk plast som hålls på plats med hjälp
av läpparna. Oftast är munskärmen försedd med ett handtag i form av en ring.
Munskärmen finns i ett flertal fabrikat:
“Muppy oral screen®” (Dr Hinz Dental,
Herne, Tyskland), “Ulmer munskärm®”
(Forshaga Dentaldepå AB, Forshaga,
Sverige), “Lip trainer®” (Myofunctional
Research Co, Helensvale, Australien),
“Oral obturator®”(Orthodontic World,
Barcelona, Spanien), FaceFormer© (Dr
Berndsen Medical, Unna, Tyskland) och
”IQoro®” (Myoroface AB, Hudiksvall,
Sverige). Munskärmar kan vara prefabricerade eller individuellt utformade. En
individuellt utformad munskärm tillverkas
av tandtekniker, på beställning av en
tandläkare, utifrån en gipsavgjutning av
tänderna. Ibland förses munskärmen med
lufthål för att förhindra att den hålls fast
med hjälp av sugkraft. Det finns också
exempel på att stora knappar och sugproppar som använts för läppträning på
motsvarande sätt som med munskärmen.

Hur arbetar logopeder
om 50 år?
Kajsa Lamm Laurin:
– Vi finns där barnen är, både
på BVC och på förskolan.
Liksom tidig språkscreening
är även screening för ätsvårigheter standard på BVC.

Munskärmsträningen blev populär på 80-talet. 			

Aktivt eller passivt
Munskärmen har sagts kunna motverka
munandning, bota snarkning, förhindra
orala ovanor, stärka läppmuskulaturen,
minska trycket från underläppen, förbättra sväljning, påverka tändernas lutning,
minska gastroesofageal reflux och förbättra

Den tredje logopedutbildningen
startar, i Göteborg. Hösten 1980
propagerar Slof-styrelsen i samband med halvårsmötet i Umeå
för att även starta en utbildning
i Umeå, för att tillgodose övre
Norrlands behov av logopeder.
Rekryteringsbehovet till Norrland
och andra glest logopedbefolkade platser i mellan- och sydsverige var angeläget att fylla då
landstingen i desperation börjat
anställa andra yrkeskategorier
för att göra logopeders jobb –
afasipedagoger, talpedagoger,
dramapedagoger.

Göteborg

1980

FOTO: MUN-H-CENTER

kroppshållning. Den kan användas passivt, exempelvis under sömn, eller aktivt
som ett styrketräningsredskap. Aktiv
munskärmsträning innebär att den som
behandlas skall försöka hålla fast munskärmen med läpparna mot motstånd. Metoden
anpassas efter syftet med behandlingen och

Christina Danbolt är ordförande.
Parallellt med legitimationsfrågor
blir löne- och utbildningsfrågor
centrala. För att kunna få igenom
bättre lönevillkor för logopeder
lade styrelsen fram förslag på
olika specialistutbildningar, som
skulle kunna ge ett individuellt
lönelyft. Debatten inom kåren
är högljudd om huruvida det är
solidariskt eller osolidariskt att
överge likalöneprincipen.

Specialistdebatt

1981

patientens förutsättningar. Oftast rekommenderas några minuters träning per dag
fördelat på 1-3 träningspass. I de tidigaste
studierna med munskärm var syftet som
regel att påverka muskelaktivitet och
bettutveckling genom passiv behandling
med munskärm nattetid. Owman-Moll

Efter många års väntan får logopederna inom landstingen
äntligen ett lönelyft med fem
lönegrader. I förhandlingarna
hade logopederna åberopat kompetens – men det avgörande i utfallet var ett ”ledigt” löneutrymme.
Att höja några logopeders löner
skulle inte kosta så mycket totalt.
398 medlemmar.

Lönelyft

1984
Logopeden
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och Ingervall (1984) studerade 32 barn med
inkompetent läppslutning, under ett års tid,
varav hälften behandlades med munskärm.
Behandlingen hade effekt på tändernas
lutning och minskade därmed överbettet.
Som exempel kan också nämnas Tallgren
och Christiansen (1998) som behandlade
nio barn (7-12 år) med bettavvikelse där
den bakomliggande orsaken bedömdes
vara en förhöjd aktivitet i den orofaciala
muskulaturen. Behandlingen med munskärm ledde till en minskad muskelaktivitet
men inte till någon statistiskt signifikant
påverkan på bettet.
Castillo Morales
I samband med att Castillo Morales
behandlingskoncept ”Orofacial regulationsterapi” introducerades i Skandinavien
i slutet av 1980-talet bildades oralmotoriska
team på ett flertal orter i Sverige. Patienter
med oralmotoriska funktionsnedsättningar
som remitterades till dessa team erbjöds ofta
behandling med munskärm. Syftet med
munskärmsträningen var enligt Castillo
Morales att stärka buccinatormekanismen
(muskelkedja som involverar läppar, kinder
och svalg) med effektivare läppslutning
och sväljning som följd.
Både erfarenheter från klinisk praxis och
interventionsstudier ger visst stöd för att
behandling med munskärm kan rekommenderas för patienter med svaga läppar
och för patienter med sväljningssvårigheter

Legitimation för logopeder – segern är vår! En 20-årig kamp är
över och logopeder kan skriva
”legitimerad” i sin yrkestitel, inte
minst genom Kerstin Beckers
uthålliga arbete. Segern firas med
att en samling logopeder gick från
Riksdagshuset till St Göran och
Draken vid Brunkebergs torg och
skålande i champagne. Draken var
besegrad! Styrelsen drev frågan
att inrätta en byrådirektörstjänst
i logopedi inom Socialstyrelsen.

Legitimation
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men studier med hög evidensgrad saknas
fortfarande. Många frågor återstår att
besvara så som patienturval och val av
träningsmetod samt om någon specifik
munskärm är mer effektiv än någon annan.
Träningsmetoder behöver standardiseras
och valideras liksom sättet att mäta läppkraft. En vanlig metod är att med hjälp av
en kraftmätare mäta med vilken kraft som
patienten kan hålla fast en munskärm med
läpparna. Det finns normvärden framtagna
på friska kontrollgrupper men dessa värden
är endast giltiga för jämförelse om man
använder sig av exakt samma mätmetod
eftersom munskärmens material, storlek
och utformning är helt avgörande för
mätresultatet.
Nyväckt intresse
Vi på Mun-H-Center ser fram emot att
det nyväckta intresset för behandling med
munskärm kommer att leda till att vi i
framtiden får ökad kunskap om behandling
med munskärm som
bygger på randomiserade, kontrollerade studier som
ger högt bevisvärde. Munskärmen
är ett mycket bra
oralmotoriskt träningsredskap om
det används på rätt
sätt men det är inte

Svenska logopedförbundets
logotyp antogs. Antalet logopedtjänster per 100 000 invånare är mest i Malmöhus län,
med 5,6 och minst i Skaraborgs
län: 1,2.

Ny logotyp

1987

lösningen på alla de problem som en orofacial funktionsnedsättning kan medföra.
All oralmotorisk träning förutsätter att en
utförlig bedömning av orofacial funktion
genomförs innan träningen påbörjas och
att man har ett tydligt realistiskt mål med
träningen och vet vilken funktion man
syftar till att förbättra.
Om du är intresserad av att veta mer,
följ oss på facebook och youtube. Vill du
ha kontinuerliga uppdateringar från oss
på din mail, gå in på vår hemsida (www.
mun-h-center.se) och anmäl dig till MunH-Centers digitala nyhetsbrev.

Lisa Bengtsson, Åsa Mogren och
Lotta Sjögreen
Logopeder på Mun-H-Center, Orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser

En tidigare version av denna text om munskärmens historia har publicerats på Mun-HCenters facebook-sida.

En viktig fråga under mandatperioden var att Svenska
logopedförbundets system för
representation ändrades i och
med införande av systemet med
elektorer för medlemmarna vid
årsmöte. Tidigare hade de som
deltog på plats en röst var, vilket
blev alltmer odemokratiskt.

Representation

1988

Hur arbetar logopeder
om 50 år?
Monica Blom Johansson:
– Det finns en annan helhet
i rehabiliteringen. Afasicenter finns utanför sjukhuset
med både rehabilitering och
socialt omhändetagande.
Det finns en möjlighet att
fånga upp svårigheter afatiker
upplever långt efter det akuta
skedet.
Hur arbetar logopeder
om 50 år?
Liv Thalén:
– Jag hoppas att det är en
självklarhet att det finns logopeder överallt där personer
med demens finns. Slutligen
hoppas jag också att vi
logopeder konsulteras när
det gäller att främja beslutsförmågan hos personer med
demens.

Ordförande
i Svenska
logopedförbundet
- De första 50 åren
Ingrid Westerlund
Elisabeth Michelsen
Eva Feuer
Birgitta Johnsen
Kerstin Becker
Eva Lundälv
Christina Danbolt

Harriet Goliath
Anette Lohmander
Marianne Lundgren
Ann Falck 		
Birgitta Rosén Gustafsson
Ingrid Kongslöv		
Ulrika Guldstrand

Tidningen blev en tidning. Fram
tills nu hade Logopednytt bestått av kopierade papper med
klammer i övre vänstra hörnet.
Redaktörerna i nummer 1 1989:
”Nu svenska logopeder blir ni av
med erat ”toapapper”.

Riktig tidning

1989

SLOG, Studerande logopederna, bildades 20 maj 1989.
SLOG verkade då som en
delförening inom Svenska logopedförbundet. Stadgarna för
delföreningen utarbetades och
godkändes vid årsmötet 1990.

Studentförening

1990
Logopeden
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Astrid Frylmark
Vinnare av Svenska Logopedpriset 2016
Logoped sedan 40 år tillbaka,
en oförtruten kunskapsspridare
både genom sin förlags- och
kursverksamhet och genom
mentorskap till yngre kollegor,
engagerad i intresseorganisationer såväl nationellt som internationellt. Efter 40 år i professionen tycker Astrid Frylmark
fortfarande att logoped är det
bästa yrke man kan ha.
I de nomineringar som inkommit till
Svenska Logopedförbundet nämns bland
annat att Astrid Frylmark bidragit oerhört
mycket till logopedin i Sverige genom
sitt aldrig sinande engagemang i att
sprida kunskap kring vad vi logopeder
kan bidra med i samhället och även genom
mentorskap till yngre kollegor. Vi träffas
i Uppsala för en pratstund några veckor
innan offentliggörandet av vem som ska
ta emot Svenska Logopedpriset och jag
kan inte låta bli att inleda med ställa den
klassiska sportfrågan: Hur känns det att
bli utsedd till pristagare? Astrid berättar

att hon blev rörd när hon fick samtalet
från Slofs ordförande Ulrika Guldstrand.
– Att få ett sådant erkännande av den
egna kåren är den finaste utmärkelse
man kan få!
Vem är Astrid?
Sedan 1976 har Astrid Frylmark arbetat
som logoped. Hon var en av de allra första
kommunlogopederna, hon har arbetat som
chef både i Uppsala och i Sundsvall och i
dag driver hon det egna företaget OrdAF
med förlagsverksamhet, kursverksamhet
och helprivat logopedmottagning på
hemmaplan i Härnösand. Dessutom åtar
hon sig uppdrag som innebär utvärdering
av logopedverksamheter och logopedirelaterade projekt. Astrid Frylmark sitter
även med i den instans som godkänner
intygsgivare vid dyslexi. Många har mött
Astrid under logopedutbildningen, där
hon har medverkat som föreläsare och
handledare på flera av lärosätena framför
allt vad gäller dyslexi. Hur hon dessutom
har funnit tid för engagemang i Svenska
Dyslexiföreningens styrelse, redaktörskap

för Svenska Logopedförbundets tidskrift
Logopednytt (nuvarande Logopeden)
ordförandeskap i dåvarande SFFL (numera
SITS) och det pågående engagemanget i
styrelsen för den internationella organisationen för logoped och foniatri (IALP)
samt i ett lokalt nätverk för kvinnliga
företagare är en gåta.
– Yrket är även mitt största intresse. Som
logoped främjar man människors rättighet
att kunna uttrycka det man behöver och
vill, vilket är en demokratifråga. Att vara
delaktig i det gör att jag känner stolthet och
glädje över att vara logoped, säger Astrid.
Tillbakablick
Astrid tar oss tillbaka till mitten av
1970-talet när hon höll på att avsluta
logopedutbildningen.
– Vi hade något av en babyboom i
kursen. Det var rätt tufft men vi stöttade varandra. När jag gick sista året på
logopedprogrammet veckopendlade jag
från Östhammars kommun med baby och
katt till Stockholm och bodde hos mina
föräldrar, medan min man pendlade åt
SACO-priset gick till Britta Hammarberg. Den rikstäckande informationskampanjen Rösthöst
hålls.

Rösthöst

1991
Inversfiltrering (1995) och Höghastighetsfilmning (1998) på KI.
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andra hållet för att göra lumpen.
När Astrid hade tagit examen, tog hon
kontakt med sjukvården och kommunen i
Östhammar. Företrädare för kommunen
informerade henne om att det bara fanns
en kommuninvånare med talsvårigheter
och den personen hade redan fått hjälp…
Dock blev Astrid ändå anställd, på en
talpedagogtjänst. Den anställningen sade
hon dock upp sig ifrån eftersom hon med
dåtidens löneklassindelning fick betalt som
en outbildad. Men sen laddade Astrid till
max för att hålla en studiedag för Östhammars förskolepersonal, vilket i kombination med ny lagstiftning om kommunens
skyldighet att tillgodose barns behov av
särskilt stöd ledde till en tjänst med 50 %
kommunlogopedi inriktat på förskolan
i kombination med viss tjänstgöring för
landstingets räkning på BVC. Allt eftersom
lades det till ett vårdavtal för att Astrid
skulle kunna ta emot röstpatienter samt
att hon fick viss tjänstgöring på sjukhuset
för att arbeta med neuropatienter.
Det blev hela 17 år i Östhammars kommun innan familjen Frylmark styrde kosan
mot Märsta, där Astrid först vikarierade
som kommunlogoped i Sigtuna. Därefter
fick hon möjlighet att arbeta med dyslexi
på Talkliniken, Danderyds sjukhus, tack
vare att dåvarande chefen Britt Hedin
lyckades skaka fram projektmedel. Även
om tjänsten på Talkliniken sedermera blev
en tillsvidareanställning var det dags för

Svenska logopedförbundet söker
sig ut i världen och blir medlem
i CPLOL, Comité Permanent de
Liasion des Orthophonistes et
Logopèdes. Förbundet blir också
medlemmar i IALP, International
association of Logopedics and
Phoniatrics.

CPLOL

1995

Astrid och maken Tor Frylmark på Svenska logopedförbundets jubileumsmiddag.
FOTO: SIGNE TONÉR

Arbetsmarknaden är svår och
bristen på fackligt engagemang
oroande. Yrkesrollen har förändrats med ökad press på jobbet.
30-års jubileet avslutades med
orden: ”Vi måste förändras i takt
med utvecklingen i vår samtid.

Förändringstid

1996

Den fjärde logopedutbildningen
startar, i Umeå.
Den första nationella logopedstämman anordnas i Södertälje.
Ett hundratal logopeder närvarar.

Umeå

1997
Logopeden 44 || 2016
2016
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nya utmaningar, nämligen att bli chef för
logopedin i Uppsala, där Astrid Frylmark
tog vid efter Birgitta Johnsen. Astrid blev
därmed också en central person i nätverket för logopedchefer. När Astrids man
fick tjänst som domprost i Härnösand
och Astrid blev erbjuden chefstjänsten
på logopedmottagningen i Sundsvall var
det dags för ett nytt kapitel. Men det som
utlovats blev inte verklighet och 2006 valde
Astrid att lämna landstinget.
–Jag sade upp mig i vrede. Då hade jag
stångats i fem år och kände mig förd bakom
ljuset. Västernorrland hade då Sveriges
sämsta logopedbemanning i förhållande
till befolkningsunderlaget och jag hade
fått försäkringar om att logopedin skulle
få expandera, bland annat med tjänster i
Härnösand så att vissa patientgrupper inte
skulle behöva åka till Sundsvall. När jag sen
fick veta att de nya tjänster som jag hade
rekryterat till inte sågs som permanenta,
tappade jag sista resterna av förtroende
för ledningen, berättar Astrid. Hade jag
inte sagt upp mig hade jag gått sönder.
Entreprenör och kunskapsspridare
Sedan 2007 bedriver Astrid sin verksamhet som aktiebolag. Efter turbulensen i
Sundsvall bestämde hon sig för att satsa två
år på företagandet till att böja med. Hon
beskriver hur företaget vilar på fyra ben:
Logopedmottagning, föreläsningar och
kurser, förlags- och översättningsverksam-

Efter att SLOG:s verksamhet
legat nere i flertalet år gjordes
ett försök att starta upp föreningen på nytt under hösten 1997
i samband med Logopedstudentdagarna i Göteborg.

SLOG nystartar
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het samt konsultuppdrag som utvärdering,
yrkeshandledning och rådgivning.
I och med en förestående flytt till Uppsala kommer utredningsdelen i den egna
verksamheten att stryka på foten, dels på
grund av hur marknaden ser ut men också
för att Astrid tycker att materialutveckling
och utbildningsverksamhet är roligast.
Astrid sprudlar av idéer om nya material
och projekt som gynnar logopedin. Bland
annat håller hon på med ett ordförrådstest
för barn i mellanstadieåldern, planerar
utgivning av ordlösa bilderböcker och
översätter boken Early communication skills.
Astrid Frylmark är engagerad i Kulturrådets Bokstartsprojekt, som uppmuntrar
till att läsa tillsammans med barn men som
även betonar vikten av samtal. Projektet
har föregångare i England och Danmark
men har även inspirerats av ett liknande
arbete i Region Halland, som Astrid för
övrigt var med och utvärderade. Pilotprojekt pågår sedan 2015 i socioekonomiskt
svaga områden i Landskrona, Göteborg
och Södertälje. I år har nya pilotområden
tillkommit i Västernorrlands län, med fokus
på asylsökande familjer, samt i Jämtland
där projektet har ett glesbygdsperspektiv. Kulturminister Alice Bah Kuhnke
är positiv till projektet och har beviljat
ytterligare finansiella medel. Astrid Frylmark menar att man behöver blåsa liv i
samarbetet mellan BVC och biblioteken.
Sådana samarbeten var enklare när BVC

hade ett geografiskt ansvar, men nu
tycks det tyvärr ha runnit ut i sanden på
många håll. Det vore också önskvärt med
prevention som en del av barnlogopedens
vardag, till exempel att logoped deltar i
föräldrautbildning på BVC.
Exempel på uppdrag som Astrid har
åtagit sig inom ramen för det fjärde benet
är revisionen av vårdval Stockholm, som
genomfördes tillsammans med Staffan
Bryngelsson, Carmela Miniscalco, Birgitta
Rosén och Cecilia Skoglund 2014. Astrid
har tidigare genomfört två mer begränsade
revisioner i Stockholms län men också
varit en av Stockholms läns landstings
sakkunniga vad gäller vårdvalsfrågor.
Hon betonar att expertgruppens åsikter
tyvärr inte har efterfrågats när det gäller ersättningsnivåerna. I samband med
tillkännagivandet av vårdvalsrevisionen
fick Astrid och övriga revisorer motta en
del synpunkter från några av de granskade
verksamheterna och jag kan inte låta bli att
fundera över om logopedkåren inte alltid
är så bra på att ta kritik? Astrid beskriver

mer av Astrid
• http://www.spraklek.se/ - om språk
för föräldrar och andra intresserade
• Facebook: spraklek
• Twitter: @AstridFrylmark
• http://www.kulturradet.se/Lasframjande/Bokstart/

En fjärd
soner, d
En ny lo
pedförb
styrelse

Logo

att hon är stolt över logopedkåren men att
hon känner en etisk plikt att påtala brister.
Höjdpunkter
Något Astrid med rätta är lite extra stolt
och glad över, är att hon varit med och
tagit fram den svenska översättningen av
språktestet CELF-4. Efter att ha kommit i
kontakt med testet kontaktade hon Pearson
Assessment kort efter att hon startade sitt
aktiebolag 2007. Intresse fanns hos svenska
Pearson, men tyvärr sa den internationella ledningen nej eftersom den svenska
marknaden ansågs för liten. Senare, med
hjälp av en av CELF-4-testets författare,
danskbördiga professor Elisabeth Wiig,
lyckades man ta fram en skandinavisk
version med samtidig normering i Sverige,
Norge och Danmark
Hemsidan Språklek är också något som
Astrid verkligen ska ha en stor eloge för.
Sidan innehåller lättillgänglig information om språkutveckling och om läsning
och skrivning. Idén till sidan kom efter
Astrids medverkan i utvärderingen av
projektet Språkkedjan i Region Halland.
Vid djupintervjuer med föräldrar till barn
med språkstörning blev det tydligt att
det som förenade dessa familjer var en
kunskapstörst. Föräldrarna hade letat efter
bra information men märkt att det inte
var helt lätt att hitta rätt. Astrid beskriver
sidan Språklek som ett slags yrkestestamente och har som målsättning att 95 %

dedel av kåren, 200 perdeltar i logopedstämman.
ogotyp för Svenska logobundet väljs av en enhällig
e.

opedstämma

1999

av sidans innehåll ska vara information,
men också till viss del ett skyltfönster för
hennes produkter. Fortsatt uppdatering
och utveckling av hemsidan planeras.
Logopedi då, nu och i framtiden?
– Det är svårt att skilja den personliga
utvecklingen från yrkets utveckling. I dag
upplever jag att det akademiska är en större
del av vardagen för logopeder och präglar
kåren mer i det dagliga än vad som var
fallet när jag började arbeta. På 70-talet
var det stort fokus på fonologi och delvis
på grammatik medan hela pragmatikfältet
huvudsakligen har tillkommit under min
yrkesbana. Även dyslexi och dysfagi är
ämnen som inte var aktuella när jag gick
utbildningen, men som idag är stora och
viktiga arbetsområden för logopeder. Något
som också måste nämnas är den tekniska
utvecklingen, som är helt fantastisk för
våra målgrupper. Jag menar att tillgången
till digitala läs- och skrivverktyg på lite
sikt är ett lika avgörande historiskt steg
som Gutenbergs boktryckarkonst en gång
var för läskunnighetens utbredning. Även
inom andra diagnosområden än mina är
utvecklingen positiv, tänk till exempel
vad videostroboskopi betyder inom röstdiagnostik. Det finns också metoder att
arbeta direkt med barns stamning vilket
vi fick lära oss att låta bli på 70-talet. Och
röstventilen som innebar en fullkomlig
revolution för laryngektomerade!

De elektroniska kommunikationssätten underlättar kontakter
mellan både medlemmar och
styrelse och logopedförbundet
internationellt.
Ingångslönen är runt 20 000,
med 23 000 förekommer. Viktiga
frågor: Öka antalet utbildningsplatser, stärka Svenska logopedförbundet som professionsförbund, förbättrad löneutveckling. I Logopednytt avhandlas
återkommande: arbetssituation,
gränssättning och ambitionsnivå.

Signe Tonér

Logopedutbildningen i Linköping
startas.
Fjärde logopedstämman lockade
200 deltagare. En nyutexaminerad logoped kan nu få 26 000 i
ingångslön. SLOG byter namn
till SLOSS

Digitala verktyg
Publik, 40-års jubileum för
logopedutbildningen 2004.

Vilka är då de viktigaste utvecklingsområdena för logopeder?
–Vi är inte alltid världens bästa på att
samverka. Det är viktigt att vi också visar
respekt för andras kompetens, särskilt när
vi tar plats i nya sammanhang. Jag skulle
också önska att vi får bort exklusivitetsstämpeln på logopedyrket. Det är en
besvikelse att vi fortfarande anses vara så
ovanliga och att tillväxten har gått så pass
långsamt. Vi måste fortsätta att verka för
att etablera ämnet logopedi i det allmänna
medvetandet. Det känns dock som om en
ketchupeffekt närmar sig inom skolans
värld – det är där nya tjänster tillkommer.
Sen behöver primärvård och äldreomsorg
följa efter.
Astrids råd till logopedkollegor är att
vara lyhörd och att inte ha för bråttom att
komma med färdiga lösningar. Detta är
särskilt viktigt när man är ensam logoped
i en annan yrkesmiljö än den där man fått
sin skolning. Hon tycker också att vi ska
värna även om vårt kvalitativa arbetssätt
– även om tillkomsten av kvantitativa
språktest är mer än välkommen. Det finns
ändå behov av det icke mätbara i mellanmänsklig kommunikation där vi som valt
detta yrke ofta leds rätt av vår intuition
förutsatt att den bygger på kunskap och
beprövad erfarenhet.

2000

Linköping

2003

Hemsidan förändras och diskussionsforumet ”diktafonen”
startar. Styrelsen stävar efter
ökad kommunikation med medlemmar och delförbund, men
få utnyttjar möjligheterna att
prata med kontaktpersonerna.
Logopednytt trycks nu i fyrfärg.

Hemsida

2004
Logopeden
2016
Logopeden 4
4 || 2016
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Logopediskt arbete med transpersoner med könsdysfori
Nationella riktlinjer och kvalitetsregister för logopedisk
behandling.
Könsdysfori innebär att det kön en person
tilldelades vid födseln inte stämmer med
könsidentiteten. Om detta medför ett stort
lidande kan kriterierna uppfyllas för någon
av diagnoserna Transsexualism (F64.0),
Annan könsidentitetsstörning (F64.8)
eller Könsidentitetsstörning utan närmare specifikation (F64.9) enligt ICD10.
Transpersoner kan ha varierande grad av
könsdysfori och därmed också olika behov
av könsbekräftande behandling som ges i
syfte att skapa en större könskongruens.
En transkvinna, eller transfeminin person,
upplever att könsidentiteten inte stämmer
överens med det manliga kön som personen tilldelades vid födseln. En transman,
eller transmaskulin person, upplever att
könsidentiteten inte stämmer med det
kvinnliga kön som personen tilldelades
vid födseln. Transpersoner kan också
beskriva sig som icke-binära och passar
inte in i samhällets binära indelning av
kön. Språkbruket inom området förändras.
På 90-talet talade en om ”könsbyte”, på

Logopedutbildningen startar i
Uppsala.
Arbetsmarknaden för logopeder
förändras. Allt fler kommuner
anställer logopeder, främst för
att tillgodose behov inom förskola
och skola. Antalet privatpraktiserande logopeder ökar.

Uppsala

2005
20
20
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Figur 1. Antal ansökningar till Socialstyrelsens Rättsliga råd uppdelat på totalt, transkvinnor och transmän från år 2000 till 2015.

2000-talet om ”könskorrigering” och nu
om ”könsbekräftande behandling”.
Inte nya patienter
Transpersoner fanns troligen som patienter redan i starten av logopedin även om
de då var få. Professor och logoped Ewa
Söderpalm var med och utvecklade vården

Ekonomin är mer stabil än på
länge, vilket ger styrelsen mer
möjlighet till opinionsarbete,
med stort fokus på att utvidga
logopedernas arbetsmarknad.

Opinionsarbete

2007

för denna patientgrupp på Sahlgrenska
sjukhuset med början på 80-talet och skrev
boken ”Transsexualism i ett logopediskt
perspektiv” (Söderpalm 1996). Sedan dess
har antal patienter som söker medicinsk
vård ökat drastiskt (se figur 1) inte bara
i Sverige utan i hela världen. Föreningen
Svensk Förening för Transsexuell Hälsa

Vårdval för logopedi införs i
Stockholm, vilket stärker den
privata sektorn i regionen, men
också ställer högre krav på medlemmarnas engagemang för till
exempel kollektivavtal.

Vårdval

2008

(SFTH) bildades 2006 för alla som i sin
profession arbetar med transpersoner.
Föreningen är en viktig plattform för
utbildningsinsatser och utveckling av
vården.
Specialiserade utredningsteam
I en utredning från Socialstyrelsen 2010
framkom att tillgången till utredning
och behandling varierade påtagligt
över landet. Nu finns sex specialiserade
utredningsteam som är knutna till universitetssjukhusen i Stockholm, Lund/
Malmö, Göteborg, Umeå, Linköping
och Uppsala. Utredning av personer
med könsdysfori görs av ett specialiserat psykiatriskt team, som består av
psykiater, psykolog och socionom. När
en könsdysforidiagnos fastställts skickas
remiss för könsbekräftande behandling
till endokrinolog, plastikkirurg, logoped,
gynekolog, m fl, enligt Socialstyrelsens
rekommendation (Faktaruta 1).
Sverige har den äldsta lagen i världen, från 1972, som möjliggör ändring
av juridiskt kön. Lagen reglerar också
tillstånd för könsbekräftande kirurgi
av könsorganen. Det är Socialstyrelsens
Rättsliga Råd som beviljar tillstånd för
ändring av juridiskt kön samt ingrepp
i könsorganen. År 2013 ändrades lagen
så att det till exempel inte längre är ett
krav att personen måste steriliseras och
genomgå en genital operation för att få

Logopedforum, ett webbaserat
yrkesforum för logopeder, lanseras efter hårt arbete av bland
andra Andreas Lind.

Logopedforum

2010

ändra sitt juridiska kön. Den markanta
ökningen av antal patienter som söker
vård kan bero på detta, men också på
en ökad tolerans i samhället, och att information om utredning och behandling
blivit mer känd.
Förankrad behandling
Det pågår ett nationellt och internationellt
arbete med att utveckla och vetenskapligt
förankra de utrednings- och behandlingsinsatser som ges till den växande och
heterogena gruppen transpersoner med
könsdysfori. Det gäller för alla professioner. Vid bedömning och behandling
av röst och tal hos transkvinnor och
transmän följer logopeder ett vårdprogram
som är framtaget av logopederna inom
SFTH (Södersten et al 2015). I detta ingår
anamnesupptagning samt att patienten
skattar sin röstfunktion och röstdysfori.
Särskilda frågeformulär är framtagna, till
exempel Transsexual Voice Questionnaire
(TVQ ) som finns översatt till svenska.
Inspelningar görs av ett tal- och ett
maximalt fonetogram som analyseras
akustiskt och perceptuellt. Transkvinnor
remitteras för laryngoskopi innan röstbehandling inleds och
transmän vid behov.
En behandlingsperiod
för feminiserande röstbehandling innefattar

Logopedförbundet beslutar att
börja arbeta med nationella kliniska riktlinjer för logopedi. Detta för
att säkerställa evidensbaserade
och jämlika logopediska insatser
över landet. Logopednytt får en
helt ny layout och börjar ha med
kamratgranskade vetenskapliga
artiklar.

Kliniska riktlinjer

Hur arbetar logopeder
om 50 år?
Anna Eva Hallin:
– Logopeder är en självklar
del av till exempel elevhälsa,
äldrevård och minnesutreadningsteam (och även andra
ställen där vi inte finns ännu,
men behövs) och att vi har
blivit ännu vassare på att använda dynamiska verktyg i vår
bedömning och behandling
av kommunikationsförmågan.

2013 Logopedförbundet och
DIK inleder diskussioner kring
förbundsbyte.

Bytesdiskussion

2013

2011
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10-15 tillfällen enligt SFTHs vårdprogram.
Hormonbehandling med testosteron,
som de f lesta transmän önskar, ger en
maskulinisering av rösten. Enligt SFTHs
vårdprogram bör testosteronets effekt
på rösten följas systematiskt. Detta görs
eftersom det finns visst vetenskapligt
stöd för att även transmän, ca 20-25 %,
kan behöva röstbehandling (Azul et al
2016, Nygren el al 2015, Söderpalm 2004).
Femininiserande röstbehandling
Transkvinnor behöver i allmänhet feminiserande röstbehandling. Det finns många
tekniker beskrivna för att höja taltonläget,
ändra röstens resonansegenskaper och
röstens kvalitet så att rösten ska stämma
med personens könsidentitet samt minska
eventuella fonasteniska besvär (Adler et al
2012; Söderpalm et al 2004). Studier som
utvärderat feminiserande röstbehandling
är ofta fallstudier eller består av få deltagare och saknar kontrollgrupper (för en
översikt se Oates 2012 och Dacakis, Oates
2015). De resultat som publicerats visar
dock att röstbehandling kan göra rösten
mer feminin, vilket förbättrar personens
livskvalitet. En del transkvinnor behöver
också frekvenshöjande stämbandskirurgi
om inte röstbehandlingen ger tillräckligt
resultat. Studier som utvärderar sådan
kirurgi saknar ofta långtidsuppföljning
så effekten över tid är oklar (Van Danne
et al 2016). Resultat visar att kirurgi

höjer taltonläget. Komplikationer som
heshet, svag röst och begränsat omfång
kan emellertid förekomma. Därför bör
diskussion föras om för- och nackdelar
vid varje enskilt fall.

till tre logopeder finns knutna till varje
utredningsteam. Utredningsteamen har
fått utökade resurser, men än så länge
finns inte ekonomiska medel specifikt
avsatta för behandling.

Kunskapsstöd
Socialstyrelsen följde upp utredningen från
2010 med att ta fram ett kunskapsstöd för
vuxna (2014) och ett för barn och ungdomar (2015). Dessa kan ses som nationella
riktlinjer. Ansvariga från Socialstyrelsen
intervjuade representanter för samtliga
professioner (psykiatri, psykologi, socialt
arbete, endokrinologi, plastikkirurgi, logopedi, foniatri, dermatologi) och brukarna.
En fakta- och en prioriteringsgrupp utsågs
och en systematisk granskning av forskning för respektive område genomfördes.

Könsdysforiregistret
År 2013 påbörjades ett arbete med att skapa
ett nationellt kvalitetsregister – Könsdysforiregistret. Syftet med registret är bland
annat att undersöka om vården är lika över
landet, upptäcka medicinska biverkningar,
undersöka PREM (patientupplevelser av
vården), PROM (Patientrapporterade utfallsmått) samt livskvalitet. I styrgruppen
finns representanter från alla professioner.
Logopedin kommer att vara först med att
testköra registret i början av 2017.
De nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen och SFTH baseras på internationella
riktlinjer från EPATH och WPATH. Det
är en viktig och stimulerande utmaning
att tillsammans med kollegerna inom
SFTH fortsätta att utveckla det kliniska
arbetet samt forskningen i ett nationellt
och internationellt sammanhang.

Vikten av rätt kompetens
Socialstyrelsen (2014) betonade också vikten av ”Rätt kompetens”. Även i ”Standards
of Care” (2011), ett dokument framtaget
av World Professional Association for
Transgender Health (WPATH), betonas
vikten av ”specialized training and competence” för alla som avser att arbeta med
patientgruppen. Karolinska Institutet har
arrangerats två fristående kurser ”Röst och
tal hos transsexuella personer - bedömning och intervention” (7.5 hp) år 2010
och 2016 för logopeder. Ca 20 logopeder
i landet har gått någon av kurserna. En

Logopedförbundet beslutar att
inte längre vara en del av DIK,
utan blir en del av SRAT.
Logopedny tt by ter namn till
Logopeden.
SLOSS instiftar priset Årets
logopedstudent.
De första nationella kliniska
riktlinjerna för Logopedi är färdigställda och gäller logopediska
insatser vid stamning och stamningsproblematik.

Adjö DIK!

2014
22
22
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Maria Södersten
leg logoped, docent, adjungerad universitetslektor. Funktionsområde Logopedi, Karolinska
universitetssjukhuset och Enheten för Logopedi, Clintec, Karolinska Institutet.
Denna artikel baseras på två föredrag presenterade vid den
Nationella Kongressen i Logopedi 17-18 november 2016.

Logopedförbundet blir en del av
SRAT från och med januari 2015.
Det innebär bland annat att förbundet får en egen ekonomi och
större möjligheter att arbeta med
yrkesspecifika fackliga frågor.
Specialistordningen är klar och
det finns möjlighet att blir specialist inom ett visst logopediskt
område.
Logopederna på Gotland startar
Slofs första lokalförening.

Specialister

2015

Lokalföreningar finns i Jämtland/Härjedalen, Kronoberg,
Skåne, Stockholm, Västerbotten,
Örebro. Nära 2 000 logopeder
är i dag anslutna till Svenska
logopedförbundet.

I dag

2016

Hur arbetar logopeder
om 50 år?
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Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

Vill ni komma till Kenya för alldeles
nykläckt logopedi?
Det har hänt mycket i Sverige
under 50 år. Det var länge sedan
logopedin var ett pionjärområde
i Sverige, och ändå upptäcker vi
ständigt nya områden att arbeta
med.
För att få lite perspektiv på vårt egna
dagliga arbete så vill jag rapportera om vad
man kan göra om man vill pröva på hur det
kändes för de svenska pionjärer ni kan läsa
om i detta jubileumsnummer.

Första logopedutbildningen
I augusti 2013 flyttade jag till Kenya och
fick ett lektorat på institutionen för lingvistik
och främmande språk vid Moi University,
Eldoret. Min uppgift var att starta upp Kenyas första medicinskt baserade logopedutbildning. Det har varit ett sant äventyr att
starta en helt ny utbildning under tämligen
knappa förhållanden.
Under åren som gått har jag mött fantastiska logopediska pionjärer i ett land där
funktionshinder inte på något sätt är högsta
prioritet. Med en befolkning där 46% lever
under gränsen för WHO’s fattigdomsnormer finns sällan plats för finlir. Men Kenya
är under kraftig utveckling, en medelklass
växer fram och man börjar få möjlighet att
ta hand om sina gamla, sjuka och funktionshindrade.

Tre studenter
Vi på Moi University har antagit vår första
lilla logopedkull på tre studenter: en arbetsterapeut, en specialpedagog och en nunna.
Dessa har precis gett sig ut på praktik efter
att ha avslutat sitt inledande teoretiska år.
De handleds av logopeder i landets huvudstad, alla utbildade utomlands. Samtidigt
har vi antagit vår andra kull. Studenterna
har kandidatexamen som lärare, specialpedagog eller arbetsterapeut och får hos oss
en masterexamen i logopedi.

Skumpig resa
Det har varit en skumpig resa. Byråkratin
i Kenya är helt makalöst trögfungerande,
migrationsverket har satt käppar i hjulet,
resursbrister har skapat intressanta nödlösningar och det är svårt att få gehör för
nya akademiska områden som folk inte hört
talas om. Som pionjär har jag fått göra det
mesta själv. Jag har varit programansvarig,
kursansvarig, huvudföreläsare, uppsatshandledare och praktikkoordinator. Jag har
skapat tentor, tentavaktat och rättat tentor.
Det har varit slitigt men väldigt härligt och
kul.

På väg mot legitimation
Jag har ofta föreläst i nedslitna lektionssalar utan el. Vi har haft föreläsningar i mitt
vardagsrum när universitetet inte betalt
sina lokalhyror och jag har suttit instängd
i universitetets administrationsbyggnad
när grundstudenterna på universitet gjort
uppror. Vi har lagat anpassad dysfagimat i
mitt kök, vi har spelat trumma och lyssnat
på Youtubefilmer ur min smartphone. Vi har
observerat en av studenternas bortopererade uvula och diskuterat medicinmänskurer.
Mycket i Kenya är annorlunda än i Sverige
och annat är väldigt, väldigt likt.
På nationell nivå jobbar Kenyas logopedförbund (ASLTK - Association of Speech
and Language Therapists Kenya) https://
asltk.wordpress.com for att få logopedyrket
godkänt av myndigheterna och en legitimation utfärdad. Förbundet har ett 20-tal
härliga entusiastiska medlemmar utan vars
hjälp jag inte hade kunnat göra det här.

Fler behövs
I september 2017 är det dock dags för mig
att åka hem. Då har förhoppningsvis vår
första kull fått sina examensbevis och den
andra kullen är redo att gå på praktik. Mina
barn har då bott i Kenya i fyra år och jag
vill att de får komma hem och få lite svensk
utbildning till livs.

Jag har gjort ett gott jobb och kan vara
nöjd över min insats. Men det är inte riktigt
perfekt innan jag kan garantera att utbildningen överlever. Därför vill vi nu utlysa tre
tjänster vid Moi University.
1. Ett lektorat för en disputerad logoped,
för programansvar och undervisning på
Masterutbildningen i logopedi. I tjänsten
ingår handledning av masteruppsatser
och det finns också möjlighet att handleda
lingvistiksdoktorander.
2. Två tjänster för logopeder som disputerat
eller har magisterutbildning, för undervisning på Masterutbildningen i logopedi.
Samtliga anställs på ett tvåårigt kontrakt
med möjlighet till förlängning. Samtliga
behöver vara hårdhudade, självgående,
kompetenta, erfarna logopeder med
framåtanda. De behöver vara lyhörda och
orädda. Tillträde april-augusti 2017 så att
tid finns för överföring.
Det finns möjlighet för driftiga logopeder
att även arbeta kliniskt som logopeder i
staden, på universitetssjukhuset eller vid
någon NGO (non-governmental organization). Det finns inga färdiga tjänster men
intresse att anställa om man ligger på.
Vill man veta lite mer om mina erfarenheter i
Kenya kan man läsa min blogg på linguatinga.blogspot.se. Intresserade kan sen
höra av sig till mig på mail. Vi kan också
ordna ett Skypesamtal om någon är seriöst
intresserad.
Kwa heri!

Dr. Janna Aanstoot
Moi University, Eldoret, Kenya
janna@pessie.net

PS. Donationerna på 4000 SEK från min
förra artikel investerades i litteratur inom
områdena barnlogopedi, dysartri, afasi och
fonologi. Dessa böcker kommer att vara
tillgängliga för nya logopeder anställda vid
universitetet.

