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Svenska Logopedförbundet är, som alla fackföreningar, en medlemsförening. Vi
är inte starkare än antalet medlemmar vi är. Ju fler medlemmar vi är, desto större
mandat har vi att tala för yrket och kåren. Det gäller frågor kring yrkets innehåll,
förutsättningarna att utföra det och lönen vi får för att göra det.
Grundtanken med hela fackföreningsrörelsen är solidaritet. Genom att samlas
blir vi en jämbördig aktör till arbetsgivarna, som let´s face it, har stor makt. De
rättigheter som vi har på arbetsmarknaden idag, och som vi tar för givna, bygger
på dramatisk och bitvis blodig svensk nutidshistoria. Strejker, demonstrationer,
stenhårda förhandlingar och stort fackligt engagemang har skapat en världsunik
modell, den svenska modellen, där allt ska förhandlas. Parterna ska i största möjliga mån enas genom
”Grundtanken
samtal. På de flesta arbetsplatser inom offentlig
sektor, det vill säga där logopeder oftast arbetar, har
med hela
idag en förhandlingsmodell som heter samverfackförenings- vi
kansmodellen. Den bygger på att förhandlingen ska
rörelsen är
ske så nära verksamheten som möjligt. För att detta
ska fungera måste vi som arbetstagare delta. Någon
solidaritet.”
som företräder just dig och dina närmaste kollegor
måste faktiskt finnas med på mötena. Du behöver
veta vem det är eller själv vara den personen. Det är
inte svårt och väldigt, väldigt lärorikt. I detta nummer av Logopeden kan du läsa
mer om samverkansmodellen.
En annan vanligt förekommande modell i offentlig verksamhet, relaterat till
löneprocessen, är dialogmodellen där du själv förhandlar din lön med din lönesättande chef. Det är inte ett sätt för facket att luta sig tillbaka och göra ingenting.
Det är en noga kalkylerad modell som gör det svårare för arbetsgivaren att sätta en
dålig lön. Och den har lyckats! Statistik från Saco visar att detta, särskilt för kvinnor, ger utdelning i bättre löneökningar. Men modellen kräver något av dig som
medlem: förberedelse! Ta med lönestatistik, läs SRAT-broschyren ”Din lön”, ring
och prata med förhandlarna på SRAT och framför allt, sätt inte ditt ljus under
skäppan när du förhandlar med din chef!
Tycker du ändå att löneökningen blev rätt fjuttig? Tycker du att det är konstigt
att det alltid pratas procent hit och dit, trots
att vi har ett sifferlöst avtal? Fundera då ett
ögonblick på var, och av vem, utrymmet
för löneökningar bestäms i budgetreglerade, skattefinansierade verksamheter. Det
bestäms inte av facket, eller närmaste chefen.
Det är ett politiskt beslut som tas med budget. Politiken avgör hur mycket kostnaderna
inom landstinget/kommunen får öka från år
till år. Där ligger procentsiffran du hör. Där
finns pengarna.

Karin Sjögren
logopeden@logopedforbundet.se
Prenumerationspris:

250:-/år

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Möjligheter till samverkan
Hur går fackligt arbete till på din
arbetsplats? SRATs ombudsman
Emil Pettersson berättar om hur
samverkan fungerar.

8

Hon blev årets student
Lina Ulfsdotter utsågs till årets
logopedstudent, som tack för sitt
stora engagemang under och efter
undervisningstimmarna.

10 Logopederna tar över
De senaste åren har tjänster utanför
sjukhuset blivit allt vanligare, och
logopeder syns därmed oftare ute i
patienternas vardag.

15 Matnyttigt om barndysfagi
Studenter som gick kursen i pediatrisk dysfagi på Uppsala universitet
berättar om värdefulla kunskaper
de fått med sig under resan.
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18 Mål för flera modersmål
Ett internationellt samarbetesprojekt har resulterat i utgångspunkter
kring språkliga utredningar av barn
med flera språk.

20 Var säger evidensen?
I jakten på svart-vit evidens får vi
inte missa nyanserna. Det menar
stamningslogopeder vid Uppsala
universitet, i en debatt om nationella riktlinjer.

”Behöver hen tecken? Inga problem. Vi
använder tecken som stöd med alla barn!
Och så har vi foton på alla aktiviteter
och platser, som vi klistrar upp på ett
schema.”
Varje gång förskolepersonalen ger
mig detta svar blir jag varm inombords.
Engagemanget är upplyftande en grådassig vintereftermiddag i Malmö.
Energin som logopeder och pedagoger
lägger på att sprida kunskap om alternativa kommunikationssätt ger faktiskt
resultat. Att språk kan se ut på olika
sätt är inte så konstigt.
Att språk kan betyda flera språk, som
alla är viktiga att stötta, är däremot
fortfarande... lite konstigt. Inte överallt.
Men ofta.
Utifrån både forskning och erfarenhet vet vi logopeder att en stark (hem)
språklig grund är avgörande både för
språkutvecklingen och för inlärning i
allmänhet. Det gäller både barn medoch utan en språklig sårbarhet. Just nu
behövs denna kunskap akut i samhället.
Att allt fler sympatiserar med en nationalistisk politik smittar av sig på frågor
som resurser till modersmålsundervisning i skola och förskola. Där måste vi
kunna säga ifrån.
Det handlar om rätten att kommunicera - rätten till ditt språk. Rätten till
alla dina språk.

24 Första specialisterna
Sedan årsskiftet går det att
specialisera sig inom logopedi,
och nu är de första specialisterna
godkända: Karin Myrberg och Liisi
Raud Westberg.

Karin Sjögren
Redaktör

aktuellt

BVC-screening för 4-åringar
testar även språkförståelse
SPRÅKFYRAN

Symposium för tre
Lundaforskare
TRE forskare har tre viktiga
infallsvinklar kring barns språkutveckling. Gisela Håkansson
är professor i lingvistik, eller
som hon själv beskrev det
”nästan logoped”, i och med
att hon länge varit föreläsare
på logopedprogrammet och
forskningsmässigt lagt stor vikt
vid bland annat språkinlärning
och ordföljd. Eva-Kristina Salameh har länge lyft fram rätten
till språk för flerspråkiga barn
och med detta nya perspektiv
på hur språk kan mätas. Ulrika
Nettelbladt är en av grundpelarna för forskning om barns
språkutveckling i Sverige. Alla
hyllades de för sina bidrag
under ett symposium på Lunds
universitet i november.
TEXT OCH FOTO: KARIN SJÖGREN

– Idén fick jag i mitt
arbete med skolbarnsutredningar. Där blir
jag ofta förvånad över
att elever med tydliga
språkstörningar inte
identifierats i yngre år.
Det säger Ann Lavesson, en av upphovsmakarna till screeningtestet Språkfyran.
– Avsikten är att så långt
möjligt identifiera barn med
språkstörning också på djupare
nivåer, så som språkförståelse och ordkunskap, det vill
säga de som vi vet kan ha
sämre prognos för sin fortsatta
språkutveckling, säger Ann
Lavesson.
Första normerade
Efter fem år och tre studier är
Språkfyran, ett normerat test
för generell språkscreening till
ANNONS

Se hur det fungerar på:
kring.se
ww w.akademikerforsa

Konsten att ta
fram rätt
försäkringar
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.
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fyraåringar på BVC, färdigt.
Logopederna Ann Lavesson
och Kristina Hansson och
Martin Lövdén, professor i
kognitionsvetenskap vid Karolinska institutet står bakom
testet, i samarbete med BVCsköterskor.
– Vi engagerade dessutom
förskolelärare i Malmö för att
få tips om vilka begrepp som
är kända för de flesta barn,
oavsett var deras föräldrar är
uppvuxna. Till exempel har vi
bara frukter i den semantiska
kategorin ”mat”.
Ann Lavesson, Kristina Hansson, Martin Lövdén

Flerspråksperspektiv
En viktig del utifrån ett flerspråkighetsperspektiv är att

testet inleds med tysta uppgifter.
– Barn förväntas inte tala
hur som helst i alla familjer,
så därför är det först i slutet
av testet barnet är mer aktivt.
Kliniska markörer
Under utvecklingen av testet
lades mycket kraft på att hitta
ett litet antal uppgifter som
fångar in många olika typer
av språkliga svårigheter, så
kallade kliniska markörer.
– För att hinnas med under
fyraårsbesöket behövde det
vara snabbt och lättadministrerat, berättar Ann Lavesson.
En uppgift som fångar upp
många olika typer av svårigheter är nonordsrepetition.
Arbetet med kliniska markörer
beskrevs i en vetenskaplig artikel i Logopednytt nr 2 2013.
KARIN SJÖGREN

Kurs i Umeå om språk
i skolåldern
LOGOPEDFÖRBUNDET

arrangerar en dag om språkstörning i skolåldern, för
personal inom elevhälsa och
sjukvård som möter barn med
språkstörning. De doktorerade
logopederna Maria Levlin och
Ketty Holmström leder föreläsningar och workshops under
dagen, med fokus både på hur
språkstörning visar sig och evidensbaserad intervention. Kursen hålls i Umeå den 18 januari.
Mer info finns i kalendariet på:
www.logopedforbundet.se

Dyspraxikurs i
Göteborg 14-16 mars

Behåll lugnet! Här kommer en guide till de nya funktionerna i Logopedforum.

Hitta rätt på Logopedforum
Öppna delar av forumet
Bloggen och evenemangskalendern är öppna för allmänheten och kräver ingen inloggning, så tipsa gärna personer
ni tror kan vara intresserade av
logopedrelaterade nyheter!
Logga in
Alla medlemmar i gamla Logopedforum har automatiskt
fått ett medlemskap i det nya
forumet. Om du inte fått mail
om inloggning till nya Logopedforum, gör så här:
Gå in på www.logopedforum.se, välj logga in, klicka
på ”glömt lösenordet”. Ange
den mailadress du hade som
inloggning till gamla Logopedforum eller ange ditt användarnamn som är Förnamn Efternamn. När det gäller användarnamnet måste man utelämna
ÅÄÖ. Om man exempelvis
heter Per Sjögren blir ens användarnamn ”Per Sjgren”.
Om du är nybliven logopedstudent eller logoped och ännu
inte har konto på Logopedforum, kontakta administratörerna. Samma sak gäller för dig

som av någon anledning inte
längre kommer åt den e-post
du använde för inloggning till
gamla Logopedforum, till exempel om du bytt jobb.

som finns, kanske hittar du ditt
svar, kanske kan du använda
en befintlig tråd. Sökfälten för
blogg/evenemang respektive
forum finns längst ner på sidan.

Använd forumfunktionen
För tillgång till forumfunktionen
krävs inloggning, det vill säga
icke-medlemmar kan inte se
innehållet i diskussionerna.
Givetvis gäller ändå att patientfall noggrant ska avidentifieras.

Ställ frågor
Välj den forumkategori som
bäst matchar det din fråga
handlar om. Välj en tydlig rubrik
till din fråga.

Få aviseringar
Du kan välja att prenumerera på
de forum du är särskilt intresserad av (till exempel fack- och
yrkessnack, LKG eller stamning). Då får du ett meddelande
när någon lägger upp ett nytt
ämne i det forumet.
Du kan också välja att bli
meddelad när något händer i
en specifik diskussionstråd, till
exempel om du själv ställt en
fråga.
Sökfunktion
Innan du ställer en fråga, kan
du använda sökfunktionen för
att se vilken information i ämnet

Mer Logopedforumtips:
logopedforum.se/om-logopedforum/hur-gor-man/
För att kontakta administratörer
för Logopedforum, maila:
signe.toner@logopedforbundet.se
lind.andreas@gmail.com
Du kan också skicka meddelande till administratörerna via
Logopedforums facebooksida:
www.facebook.com/logopedforum/
SIGNE TONÉR
ANDREAS LIND

SVENSKA logopedförbundet,
i samarbete med Barnlogopediska enheten vid Sahlgrenska
sjukhuset är stolta över att
kunna presentera en intressant
och efterfrågad kurs på temat
oral och verbal apraxi hos barn.
Föreläsare är Edythe Strand
och Susanne Rex. Det nya
svenska bedömningsmaterialet
Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) kommer att
presenteras.

Nätverksträff för
stamningslogopeder
27-29 april är det nationell

nätverksträff för stamningslogopeder på Danderyds sjukhus
i Stockholm.
Under nätverkdagarna komer
det även gå en kurs i Solution
Focused Brief Therapy av en
logoped från Michael Palin
Centre for Stammering Children i London.
För anmälan av deltagande
eller programpunkter, samt mer
information: ineke.samson@
ds.se
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ANNONS

Jag har fått tillbaka energin att
leva och är inte längre rädd för
att sätta i halsen.
Att äta är en av livets mest naturliga delar. Vi tar det för givet. En
måltid associeras med underbara dofter, smaker och synintryck.
Vi tänker oss trevligt sällskap och ett gott samtal ¬ en stund som
blir en av dagens höjdpunkter.

Med konsistensanpassade produkter och
utbildning skapar Special Foods matglädje
där livet sätter begränsningar. Produkterna
ser ut som den vanliga maten. De finns i ett
brett utbud för att kunna varieras efter den
vanliga menyn och väcka en slocknad aptit.

När detta ändras drabbas vi människor hårt både psykiskt och
fysiskt. De flesta som lider av ät- och sväljsvårigheter drar sig
undan och slutar efterhand att försöka äta. De ger upp, går ner i
vikt och lever ofta i en ensam kamp för att hitta ett nytt sätt att leva.

För mer information, kontakta oss på 020-88 61 00 eller
specialfoods@se.findus.com. Du hittar oss även på specialfoods.se
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aktuellt

Så kan du påverka

Engagera dig
på hemmaplan

Hur fungerar kommunikationen mellan
arbetsgivare och fack
inför stora beslut?
SRAT:s förhandlare,
Emil Pettersson,
hjälper oss att reda
ut begreppen.

Har du många idéer
och tankar, eller känner att det är viktigt att
vara med och bygga
upp en stark facklig
rörelse där du bor?
Kontakta din lokalförening!

Vad är samverkan?
– Grunden till detta är lagen om
medbestämmande i arbetslivet,
MBL. Den ger bland annat rätt
till insyn i verksamheten på
arbetsplatsen för fackförbund.
Förändringar som rör fackets
medlemmar ska diskuteras
med facket innan de tas, för
att vi ska kunna påverka beslut
som rör medlemmarna. Det är
förstås upp till arbetsgivaren att
ta de slutgiltliga besluten. Samverkan är inte förhandling eller
medbestämmande. Men facket
ska ha möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattningsprocessen. Samverkansavtal är i grund
och botten en systematistering
av arbetsgången, genom ett
lokalt kollektivavtal om hur
rutinerna är på arbetsplatsen.
Det finns till för att vi ska slippa

uppfinna hjulet varje gång.
Var sker mötena?

– Samverkansgrupper finns på

olika nivåer – till exempel kan
det delas upp i arbetsplats,
förvaltning och slutligen för
hela arbetsgivaren (kommun
eller landsting). Vanligtvis är
den grundläggande delen av
samverkan arbetsplatsträffen,
APT, där alla kollegor får möjlighet att ta del av information och
föra synpunkter vidare via den
kollega som representerar ens
förbund i samverkansgruppen.
Vi har ingen som representerar logopedförbundet där jag jobbar.
– Det sannolika är att: Det har
ni! Någon position i samverkan
bör du vara representerad i, antingen av någon annan medlem
i SRAT som agerar som facklig
förtroendevald eller av någon
medlem i ett annat SACO förbund som sitter i samverkar på
mandat för hela SACO. Lokalt
representeras du av SRAT och
om det inte är en logoped på
platsen kan det till exempel vara
en audionom eller en fysiotera-

peut. Det som är viktigt är att
själv hålla koll på vem som kan
representera en fackligt lokalt.
Självklart strävar vi efter att
engagera så många logopeder
som möjligt i samverkan.
Hur får jag reda på hur
samverkan fungerar där
jag jobbar?
– Eftersom samverkan normalt
sett bygger på ett lokalt kollektivavtal (samverkansavtal) så
är det bästa att fråga sig fram
till en kopia av avtalet. Hör med
en kollega som arbetar/arbetat
fackligt, genom din chef, personalavdelning, eller vad som nu
är passande.
Hur ska vi ha tid att engagera oss?
– Samverkansmöten sker på
arbetstid när man är fackligt utsedd förtroendeman och kallas
förtroendemannatid. Även här
är man välkommen att vända sig
till oss på kansliet med frågor
och funderingar.
KARIN SJÖGREN

tips

1.
2.
3.

Tänk lokalt och utifrån
er arbetsplats.
Samverkan görs
inom ramen för din
arbetstid.

SRAT:s kansli finns
som bollplank, både
för individuella frågor
och med fackliga utbildningar
för förtroendevalda.

VÄSTERBOTTEN

slofvasterbotten@gmail.com
GOTLAND

kerstin.andersson@gotland.se
ÖREBRO

sloforebrolan@gmail.com
STOCKHOLM

annika.hildendik@yahoo.se

Att starta lokala logopedförbund är möjligt sedan
årsskiftet och övergången
från DIK till SRAT, och än
så länge finns det fyra.
Finns det ingen lokal
förening där du bor eller
arbetar? Då är det kanske
dags att dra igång en! För
mer info och hjälp att komma i kontakt med likasinnade: Hör av dig till någon i
Slofs styrelse eller någon av
våra förhandlare, via:
www.logopedforbundet.se

FLYTTAT?
BYTT JOBB?
SRAT ordnar kurser för förtroendevalda logopeder, då de får
möjlighet att lära sig mer om arbetsrätt. Som här i Vaxholm i
slutet av november i år.

Meddela oss så vi har
rätt medlemsuppgifter!
susanne.ronngren@srat.se

Färdig rapport om dyskalyli

Charlotta Saldert - årets pedagog

DYSKALKYLI klassas som specialistvård och omfattas av Vård-

GENOM film och rollspel får läkarstudenter leva sig in i hur det

garantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms
läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och
åtgärder, men även skolans roll som den största remittenten och
som oftast utför åtgärderna som rekommenderas av vården. Fokusrapporten om dyskalkyli finns att läsa på vårdgivarguiden.se.

är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter.
Kursmomentet har utvecklats av logoped och filosofie doktor
Charlotta Saldert, som är årets mottagare av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris.
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student

Lina Ulfsdotter är årets
logopedstudent
Sloss hade äran att dela ut
logopedstudentpriset för andra
året i rad.
Årets vinnare är Lina Ulfsdotter
från Linköpings universitet.
Priset till årets logopedstudent delades ut
i samband med Logopedstudentdagarna
2015 i Lund.
Helgen firades tillsammans med studenter från samtliga lärosäten i Sverige och
studenter från Åbo Akademi i Finland.
Nytt för i år var att även Köpenhamns
audiologopeder var inbjudna. Samtliga
logopedstudenter hade möjlighet att nominera en kursare som de ville uppmärksamma
lite extra för dennes enastående insats som
studiekamrat, vän eller medmänniska.
Nominering
Till årets logopedstudentpris kom det

in många hedervärda nomineringar. En
nominering som stack ut lite extra i år var
nomineringen till Logopedstudenten Lina
Ulfsdotter, enligt motiveringen:
”Under året 14/15 Lina varit otroligt aktiv
inom logopedsammanhang. Lina har suttit
som ordförande i logopedsektionen och gjort
ett mycket bra jobb som detta. Utöver detta
har hon på sin fritid läst och tecknat för barn
på stadsbiblioteket en gång i veckan tillsammans med andra studenter, samt språktränat
privat för en pojke med språkstörning. Trots
ett fullspäckat schema och alltid mycket att
göra utöver skolan har Lina klarat skoluppgifter och praktik mycket bra. Alltid mött
sina vänner med ett varmt leende och haft
tid att umgås. Lina Ulfsdotter är väl värd
årets logopedstudentpris eftersom hon är en
god medstudent, vän och förebild för med- och
yngrekursare.”

Med dessa ord tog Lina emot priset under
lördagens sittning på Lunds nation. Lina
blev överraskad och glad över att få ta
emot Logopedstudentpriset. Priset var
Unicefs skolpaket med skolmaterial för
40 stycken elever och Ulrika Nettelbladts
böcker: Språkutveckling och språkstörning
del I och II samt Logopedi.
Fullt upp med examensarbete
Jag träffade Lina på Linköpings universitet
utanför biblioteket en kort stund, när hon
var mitt i sluttampen med examensarbetet. Lina berättade om sin bakgrund
till hur det kom sig att hon hamnade på
logopedprogrammet.
– Som liten hade jag en dröm om att bli
översättare eller tolk. Jag studerade först
engelska i Lund. Intresset för att se och
uppleva en ny stad gjorde att jag hamnade
i Linköping. Intresset för språk ledde till

Med. dr. och audionom Tina Ibertsson berättar om auditiva bearbetningssvårigheter.

Logopedstudentdagarna firades med sittning på Lunds nation under lördagskvällen.
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Sloss årsmötes deltagare med delar av nya styrelsen i främsta ledet: Kajsa Karlsson,
Alekzandra Lord, Emma Thurfjell och Stéphanie Lindell. På mittenraden syns den avgående styrelsen bestående av Emilie Engblom, Kajsa Nilsson, Erika Bergström Börlin, Camilla
Nilsson och Irma Hammar.

att jag valde logopedutbildningen.
Jag ställde frågan hur hon gör för att
hinna med allt som beskrevs i nomineringen.
Planering a och o
Lina svarade att planering är a och o,
för att kunna hinna med allt roligt och
samtidigt må bra. Under en period hade
Lina otroligt mycket, men hon lät inte
stressen komma nära henne. Med stöttning av hennes vänner och pojkvän gick
det bra. Lina upptäckte även att det är
viktigt att hitta tid för sig själv och lära
sig att stänga av skolan ett tag.
Om en termin tar Lina examen och är
redo för att testa på alla typer av arbetsområden inom logopedvärlden. I början var
intresset för barn stort, men allt eftersom
utbildningen erbjöd nya kunskaper inom
spännande områden vidgades perspektivet.
Senaste inspirationskällan kom från årets
logopedstudentdagar, där Ulrika Nettelbladt talade om kriminalvårdlogopedi.
Framtiden är oviss, vilket är spännande.
Vi gratulerar Lina till utmärkelsen!

Emilie Engblom

Lina Ulfsdotter, vinnaren av Logopedstudentpriset 2015.
FOTO: ANDREA AHLFONT

Internationella studenter i Lund
Den 9:e till 11:e oktober hölls Logopedstudentdagarna i Lund,
arrangerat av Svenska
logopedförbundets studentsektion (Sloss).
Tillställningen, med temat
Eldsjälar inom logopedin,
lockade över 150 deltagare
från Sveriges samtliga sex
logopedutbildningar, samt
från utbildningarna v id
Köpenhamns Universitet och
svenskspråkiga Åbo Akademi,
vilket bidrog till gemenskapen
studieorterna emellan.

Olika perspektiv
Föreläsarna bestod av logopederna Ulrika Nettelbladt,
Ulrika Gudstrand, Christina Askman, Lena Lagesson
och Eva-Kristina Salameh,
audionomen Tina Ibertsson,
logopedstudenterna Kristina
Hammar och Malin Påhls,
såväl som de fackliga ombudsmännen Martin Berndtson och
Emil Pettersson.

respektive laryngektomi berättade om sina upplevelser utifrån
olika perspektiv. Programmet
syftade till att vara så logopediskt brett som möjligt och
omfattade beskrivningar om
allt från att arbeta med auditiv
bearbetningsstörning, röstbehandling vid könsdysfori, hur
man kan tala utan stämband till
vilka myter kring flerspråkighet
det finns.

Egna erfarenheter
Personer som genomgått logopedisk behandling i samband
med afasi, könskorrigering

Ny styrelse väljs
I samband med Logopedstudentdagarna så hölls Sloss
årsmöte där den nya styrelsen

valdes in. En glad nyhet i sammanhanget är att utbildningen
i Umeå åter frambringat en
representant till i styrelsen.
Följaktligen är samtliga utbildningar representerade i Sloss
efter två mandatperioder av
undertalighet.
Lördagskvällen avrundades
med en sittning på Lunds nation fylld med spex, tal och
även delgivande av vinnaren
av logopedstudentpriset: Lina
Ulfsdotter från Linköpings
universitet.

Camilla Nilsson
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Logopeden nära patienterna
I detta nummer av Logopeden har vi letat fram några exempel på arbetsplatser
som blir allt vanligare för logopeder. Vissa former är nya, och andra lösningar och
metoder känner vi igen från förr.
Vad som är gemensamt för dem alla är att de träffar sina patienter eller elever på
deras planhalva: på skolan, i hemmet eller på vuxenutbildningen.
10
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Sväljträning vid
frukostbordet

En dag på jobbet
för Helena:

– Jag ser vad det finns för behov, åker
hem till personen, och gör vad jag kan.
Det Helena Svanberg Knight säger låter enkelt, inte sant? Men sättet hon
jobbar på sticker ut, av just denna
anledning.

”Korttidsboendet på
våningen nedanför
mitt kontor ringer och
ber om en sväljbedömning, så jag går
ner och är med på
deras frukost.”

Partille har under många år haft en kommunal
logoped för patienter som har hemsjukvård
eller rehabilitering i kommunal regi, och därmed
inte är en del av landstingets primärvård.
– Det är en bred patientgrupp, som kan
behöva stöd både för kommunikation och
sväljning, berättar logopeden Helena Svanberg
Knight.
Flexibel bedömning
Eftersom patienterna är äldre eller mycket
sjuka träffar Helena dem i hemmet eller på
särskilda boenden. Då gäller det att vara
flexibel.
– Det blir afasibehandling i soffan och sväljträning vid matbordet. Jag träffar patienterna
enskilt eller tillsammans med arbetsterapeut
och/eller sjukgymnast. Jag samarbetar också
mycket med ansvarig sjuksköterska och undersköterskor.
Med i vardagen
Helena ser många fördelar med att vara på
plats och inte ha ett mottagningsrum.
– När jag är på plats ser jag hur det fungerar
i vardagen där patienten befinner sig. Kontakten med familjemedlemmar blir också mer
naturlig.
Ordinerar träning
Även med personalen på boendena byggs ett
nära samarbete upp.
– Jag har direkt handledning med patienten
tillsammans med personalen, och kan sedan
ordinera kommunikations- och sväljträning
som en beställning i journalsystemet.
Ordinationer som ”träning 3 x 30 min/
vecka”, skickas till ansvarig på boendet eller
i hemtjänstlaget. Hen bekräftar att beställningen tagits emot, tiden läggs in i personalens

Helena Svanberg Knight jobbar som logoped
mot kommunala boenden och hemsjukvård.
FOTO: PRIVAT

schema, och en signeringslista läggs sedan hos
patienten där det bockas av varje gång träningen utförts. Ordinerad träning med signeringslistor använder sjukgymnasterna ofta, men det
passar lika bra för logopedisk träning menar
Helena.
– Förutom att det blir ett sätt för mig att följa upp träningen blir det tydligt för personalen
att kommunikationsträningens regelbundenhet
är lika viktig som exempelvis gångträning.
Hjälp beror på kommun
Att ha en anställd logoped inom kommunen
är inte en självklarhet, medan arbetsterapeut
och sjukgymnast oftast finns. Då kan logopedkontakten ta slut när patienten skrivs ut
från vårdavdelningen – även om dysfagin eller
afasin finns kvar.
– Eftersom vårdtiderna på sjukhusen kortas
kommer patienterna snabbare in i hemsjukvården. Därför är det viktigt att tillgång till
logopedisk behandling finns där. Likvärdig
vård och rehabilitering bör avgöras efter behov,
och inte hänga på om man bor på ett kommunalt boende eller helt självständigt.
			

KARIN SJÖGREN

”Sedan åker jag hem
till en ALS-patient för
att lämna en lightwriter som beställts, och
introducerar den.”

”Vid lunch gör jag en
sväljbedömning med
en patient på ett boende, i samband med
måltiden.”

”Sedan åker jag hem
till en person med
afasi och följer upp
språkträning tillsammans med hemtjänstpersonalen.”
Logopeden 4 | 2015
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Lösningsfokus i
språkutredningar
Sollefteås sjukhus testar just
nu att ha logopedbehandling
på distans.

Behandling via
videolänk
I vissa fall är avstånden bara för långa.
För att bättre stötta
elever med dyspraxi
i Ångermanland har
Sollefteås sjukhus
börjat testa behandling via videouppkoppling.
– Assistenten sitter med barnet
och ser till att allting fungerar
som det ska och är som ett
stöd för barnet. Efter behandlingen kommer assistenten
göra något som är lite roligt
för barnet, berättar logoped
Rickard Paulsson för SVT
Västernorrland.
Anledningen till att projektet dragits igång är just de
långa avstånden, som gör att
elever som behöver träffa logoped för att träna fonologi eller
dyspraxi måste missa stora
delar av skoldagen. Med ”skypelogopeden” kan träningen
blir mer intensiv, samtidigt
som mindre tid går till spillo.
Projektet pågår i sex veckor,
under november-december.
KÄLLA: SVT VÄSTERNORRLAND
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Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer
hur du kan jobba. Det
vittnar Helena Wilkås
om. Hon gick från att
arbeta med språk- och
dyslexiutredningar på
klinik, till att stötta
vuxna i eller på väg in
i studier på Cityakademin Lärcentrum i
Örebro kommun.
Helena Wilkås beskriver att
hon alltid haft ett stort intresse
för pedagogik och lärande.
– Jag vill alltid försöka lyfta
fram att det inte är eleven
ensam som ska göra jobbet,
utan omgivningens ansvar att
anpassa miljön.
En ny roll
Synen på funktionsnedsättning som ett delat ansvar där
omgivningsfaktorer är högst
väsentliga är något hon hade
med sig redan som logoped på
universitetssjukhuset i Örebro,
där hon gjorde läs- och skrivutredningar, men även arbetade
inom rehabmedicin.
– Men sjukvårdens roll är
problembeskrivande och diagnosticerande. Allt jag gör
nu på vuxenutbildningen sker
i relation till lärandet.
Rustar eleverna
Tillgänglighet för likvärdigt
lärande är nyckeln i hennes
uppdrag. Det betyder samverkan med en rad aktörer inom
utbildning och arbetsmarknad.
– Det handlar om att rusta
eleven med insikt om sina
styrkor och strategier för att

överbrygga svagheter. Vid
dyslexi eller andra läs- och
skrivsvårigheter handlar det
ofta om att lära och komma in
i effektiv användning av alternativa verktyg som möjliggör
ett optimalt lärande och att
komma ut i egen försörjning.
Vuxna elever
Helena träffar vuxna studenter
som bor i kommunen och är i,
eller på väg mot, studier. Det
kan vara alla från personer som
avbrutit sina grundskolestudier,
till studenter på universitetet
som behöver intyg på sina
läs- och skrivsvårigheter eller en eventuell dyskalkyli.
Fokus för utredningen och
insatserna ligger dock sällan
på problembeskrivningar, utan
i stället på hur lärandet kan bli
mer effektivt.
– Vi jobbar mycket utifrån
läs- och lärstrategier och diskuterar: Hur minns jag? Hur
läser man aktivt? Hur lär jag
mig på bästa sätt?, säger Helena
och fortsätter:
– Ytterligare en förmån är

att jag då och då får träffa
nyanlända, eller för den delen
personer som bott i Sverige i
flera decennier, som aldrig lärt
sig läsa. Då har vi möjligheten
att jobba med läsinlärningsmetodik som Wittingmetoden
eller Bravkod, och faktiskt
lyckas knäcka koden i vuxen
ålder. Här är ett funktionellt
läsande och skrivande ofta målsättningen. När avkodningen
fungerar hjälpligt, eller om vi
landar i läsande med alternativa
verktyg, så kan vi gå vidare med
texter och läsförståelse.
Likvärdig utbildning
Helena beskriver sitt jobb utifrån aspekter som rätten till
likvärdiga möjligheter.
– Nu ser jag på funktionsnedsättningar på ett annat
sätt. Eller rättare sagt: Jag har
möjlighet att göra insatser på det
sätt jag länge velat. Fokus är på
likvärdighet i utbildningssituationen, studentens delaktighet
och omgivningens ansvar.
KARIN SJÖGREN

Lindesberg satsade på logopedi
Lindesbergs kommun är en av
de orter som nyligen anställt
en logoped i elevhälsan.
Logoped Marie Karlsson och
chefen för elevhälsan, Christian Nygren Kokvik, berättar mer
om det nya uppdraget.
Det hela började med att den befintliga
talpedagogtjänsten i kommunen var
vakant på grund av sjukskrivning. Både
talpedagog och logoped eftersöktes i
jobbannonsen. Logoped Marie Karlsson fick tjänsten med start augusti 2014.
Tjänsten
Logopedtjänsten är på 50 % och täcker
grundskola och särskola. Till en början
var Marie Karlsson anställd under rektor
för särskolan, men sedan årsskiftet är
hon anställd under elevhälsan. Christian
Nygren Kokvik menar att det finns
fördelar för barnet och för logopeden
med att arbeta tillsammans inom elevhälsans ramar.
Stöttar barn och personal
Uppdraget är att träffa barn med taloch språksvårigheter i grundskolan
och särskolan i Lindesbergs kommun.
Utredning av läs- och skrivsvårigheter
ingår däremot inte i uppdraget. Logopeden ger fortsatt stöd till barn som hade
stöd från talpedagogen men tar även

emot nya skolbarn, genom överlämning
från logoped på sjukhuset när de slutar i
förskolan. Nu när logopedtjänsten ligger
under elevhälsan är målet framförallt
hälsofrämjande insatser. Både utredning
samt direkt och indirekt behandling kan
bli aktuellt, men det finns en grundtanke
att logopedtjänsten ska ha mest fokus på
konsultation, även om skolpersonalen
främst efterfrågar direkta insatser i dag.
Logopeden har tillgång till journalsystem
(PMO).
Gränser och samverkan
Vanligast i Lindesberg är att logoped på
sjukhuset träffar förskolebarn för bedömning och behandling. Vid grundskolestart
överlämnas barnet till kommunlogoped.
I enskilda fall samarbetar kommun och
landstings logopeder och delar upp arbetsuppgifterna dem emellan. Det kan gälla
barn med behov av viss specifik behandlingsmetod, till exempel vid stamning.

Christian och Marie tycker det är bra att
logopeden är en del av elevhälsan, det
blir ett tvärprofessionellt team. Marie
tillägger också att det är bra att träffa
barnen i skolan. Där får man ett bättre
samarbete med lärarna och når barnet i
dess vardagliga miljö.
Förbättringsområden
Det finns ett intresse för att kvalitetssäkra och utvärdera vilken effekt insatserna ger, samt att göra en fördjupad
arbetsbeskrivning för logopedspecifika
arbetsuppgifter. Det finns utvecklingspotential gällande former olika för
föräldrasamverkan. Det finns ett behov
av nätverk och kontakt med fler andra
logopedkollegor - ett arbete som är tänkt
att läggas mer vikt vid på sikt.

Elin Nordin

Det bästa med kommunlogopedi
Eftersom tjänsten är ny har ett genomarbetat arbetssätt ännu inte etablerats så
det är svårt att säga vad som är bäst. Både
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Mer logopedi med växtkraft:
Nätverk för logopeder i
barnhälsovården

Kamp för elever med språkstörning och hörselnedsättning

SVERIGES hittills sex barnhälsovårds-

logopeder strävar efter att träffas två
gånger per år, varav en gång i samband
med den nationella barnhälsovårdskonferensen. Vi arbetar då med att barnhälsovården är jämlik över landet vad gäller
de logopediska insatserna. Vi diskuterar
utvecklingsbevakning, informerar om hur
vi arbetar förebyggande och diskuterar hur
forskning kan implementeras i våra olika
regioner. Just nu är barnhälsovårdens kvalitetsregister (BHVQ) i en uppstartningsfas,
vi diskuterar därför vilka parametrar som
bör inhämtas vad gäller språk.
ANNA FÄLDT

På bilden: Anna-Karin Larsson, Sara Engström Hallberg Marie, Eva Sandberg, Laleh
Nayeb, Anna Fäldt.

Skolor önskar mer
kompetens om språk
VÄSTERÅS kommun har gjort en kartlägg-

ning kring elever med språkstörning. 68 %
av skolorna önskar mer stöd av personer
med specialistkompetens om språkstörning
såsom logopeder och talpedagoger. Över
50 % önskar stöd i form av direkt språklig
träning till enskilda elever.

Teamarbete för strokerehabilitering i hemmiljö hyllas i
medicinsk utvärdering
STATENS beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat strokerehabiliteringen i landet och konstaterar att det
sätt på vilket man jobbar i Västmanland är
att föredra. Patienterna skrivs ut tidigt och
omfattande rehabilitering sker i hemmiljö
där ett helt team finns till förfogande
Något som gör att Västmanlands sjukhus i Västerås ligger i framkant gällande
rehabilitering är att en logoped ingår i det
externa stroketeamet. Teamet som samarbetar kring patienten består dessutom av
arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och
sjuksköterska.

14
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Jennie Lavås Skoglund började
som projektledare för ”Kvalitetshöjande insatser för elever med hörselnedsättning och språkstörning”,
finansierat av Utbildningsdepartementet. Åtta veckor in i projektet
blev logopedtjänsten permanent.
Syftet med satsningen var att utveckla undervisningsmiljön för elever i förskoleklass
upp till årskurs nio, med hörselnedsättning och/eller språkstörning, i Härnösands
kommun.
– Jag arbetar nu i Härnösands kommuns
centrala elevhälsa. Projektet hade pågått
några månader med en hörselpedagog och
en skoldatateksansvarig innan personalförstärkning med logoped genomfördes.
Projektet har beviljats medel för miljöanpassning, lärverktyg, samt kompetensutveckling för personal. Ett övergripande
mål är att man i skolan ska upptäcka barn
med språklig skörhet på ett tidigt stadium,
berättar Jennie.
Hon har tidigare arbetat på Kristinaskolan, en statlig specialskola för elever som är
döva eller har hörselnedsättning.
– På Kristinaskolan arbetar man i en
tvåspråkig miljö, svenska och teckenspråk
och jag har under min anställning där fått
förmånen att lära mig teckenspråk. Med
detta projekt såg jag möjligheten att få
möta elever med hörselnedsättning som
går integrerade i kommunal skola. Att få
komma ut till skolorna och möta eleven i
dess dagliga miljö bidrar till att ge mig en
tydligare bild av elevens kommunikativa
förmåga.
Planer för den närmaste framtiden är
bland annat att anordna föreläsning tillsammans med en akustiker om vikten av god
ljudmiljö i skolan och att anordna workshops för den personal som möter barn i
behov av extra språklig stimulans.
– Det gäller att visa upp sig lite och
beskriva vad vi jobbar med, för att nya
tjänster ska skapas. Jag har under ett
antal år pratat med skolchefer, personal
ur elevhälsa med flera, och jag har även
haft timanställning på Gymnasieskolan för
att visa vad logopeder kan bidra med i det
sammanhanget.
På bilden: Jennie Lavås Skoglund.

dysfagi

Matnyttig kurs
om barndysfagi
Under hösten 2015 var det
äntligen dags för kurs kring
barn med ät- och sväljsvårigheter igen.
Förra gången kursen erbjöds vid Uppsala universitet var 2010, så vi var många
som hade väntat på ett nytt kurstillfälle.
Margareta Gonzalez Lindh, erfaren dysfagilogoped och doktorand vid Uppsala
universitet ledde kursen på ett mycket
inspirerande sätt och hade genom sina
kontakter engagerat kunniga föreläsare.
Två späckade kursveckor
Majoriteten av de 28 kursdeltagarna var
logopeder, kliniskt verksamma antingen
inom habilitering eller på logopedmottagning. Med som kursdeltagare fanns även
en sjuksköterska, en dietist och några logopedstudenter från Uppsala, som glädjande
nog hade valt denna kurs som fördjupning.
Vi kom från Umeå i norr till Malmö i söder
i vårt avlånga land. Under två späckade
kursveckor i september och oktober samt
två examinationsdagar i november träffades
vi i Uppsala. Huvudsakligen höll vi till i
det anrika universitetshuset.
Prematura barn vanligare
Den första kursveckan innehöll f lera
grundläggande föreläsningar med mycket
bakgrundskunskap till ät- och sväljsvårigheter hos barn. Neonatolog Erik Normann
föreläste om uppfödningssvårigheter hos
underburna barn och berättade att det numera är så pass vanligt att tre barn i varje
skolklass är födda för tidigt. Att födas för
tidigt är förstås förenat med vissa risker på
både kort och lång sikt. Kortsiktigt har man
sett att underburna barn har outvecklade
lungor och tarmkomplikationer medan
den långsiktiga prognosen kan innebära

Margareta Gonzalez Lindh, kursansvarig, tillsammans med internationella gästföreläsaren Joan C Arvedson.
FOTO: MARIA TÖRNHAGE

risk för till exempel hämmad tillväxt och
perceptuella svårigheter. Vår kursledare
Margareta föreläste om barnets ät- och
drickutveckling och logopedens roll på en
neonatalavdelning. Hon citerade logoped
Jeri Logemanns hierarki att kroppen
prioriterar enligt andning – sväljning – tal.
Det vi också fick ta del av var Margaretas
erfarenheter av bedside-bedömningar där
hon beskrev vikten av att dokumentera
saturation och hjärtfrekvens före, under
och efter matning.
Näring för tillväxt
Barngastroenterolog Niklas Nyström
föreläste om gastroenterologi och nutrition. Han pratade om att orsakerna till
nutritionsproblem ofta är för litet näringsintag, för dåligt näringsupptag, för
stora förluster och bristande metabolism.
Han påminde oss även om hur oerhört
viktig en god nutrition är för barnets

utveckling, inte bara för tillväxten utan
även för hjärnans utveckling. Vi fick även
grundläggande föreläsningar om centrala
nervsystemets utveckling, barnneurologi,
sjukdomar i hjärta och lungor, kraniofaciala
missbildningar och om hur en dietist gör
sina nutritionsbedömningar.
Den röda tråden i de f lesta av dessa
föreläsningar var att logopeden är en
samarbetspartner och har en viktig roll i
arbetet kring dessa barn. Parallellt med
föreläsningarna arbetade vi gruppvis med
att läsa och analysera forskningsartiklar
och sedan presentera dessa för varandra.
Det var ett givande och effektivt sätt att
ta del av aktuell forskning.
Insatser vid ätovija
Den andra kursveckan innehöll främst
föreläsningar inriktade på logopediska
insatser kring barn med ät- och sväljsvårigheter. Två av kursdeltagarna, Maria
Logopeden 4 | 2015
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Hela dysfagigruppen bestod av logopeder från hela landet, men även en sjuksköterska, en dietist och flera logopedstudenter.

Törnhage och Anna-Maria Hansson,
föreläste och delade med sig av sina kunskaper. Maria arbetar som logoped vid Folke
Bernadotte regionhabilitering i Uppsala
och föreläste om ätsvårigheter och ätovilja
hos barn. Hon berättade om hur logopeden
arbetar i Matlaget, ett tvärprofessionellt
team som utreder och behandlar barn
med ätsvårigheter. Logopeden har en
nyckelroll i teamet och all bedömning och
behandling sker i samband med måltider
där logopeden närvarar. Föräldrarna får
lära sig ett erbjudande förhållningssätt och
ett vägledande tilltal i måltiderna, vilket
underlättar för barnet att närma sig ät- och
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”Barn vars nutritions- och
vätskebehov inte är tillgodosedda har en senare grovmotorisk, finmotorisk och
kognitiv utveckling”
drickbart. Hon nämnde att en stor del
av barnen som remitteras för utredning/
behandling har gastrointestinala besvär.
Beteendeanalys av ätande
Logoped Anna-Maria, verksam vid
Autismcenter för små barn i Stockholm,
föreläste om ätproblem hos små barn med
autism. Hon pratade om att utgångspunk-

ten är tillämpad beteendeanalys där man
ser ätande och drickande som beteenden.
Alla beteenden formas och lärs in i samspel
med omgivningen. Hon gav exempel på
olika avvikande beteenden, orsaker och
strategier för att finna lösningar samt hur
man sätter små gripbara mål enligt Goal
Attainment Scaling.
Radiolog Radu Lesanu gav en mycket
heltäckande bild av sväljningsröntgen och
exemplifierade med många informativa
röntgensekvenser.
Logoped Helena Johansson, Oralmotoriskt
Centrum, Danderyds sjukhus, föreläste om
oralmotorisk bedömning och behandling.

föreläste om logopediska aspekter på
kraniofaciala missbildningar där uppfödningssvårigheter kan förekomma.
Hon gick bland annat in på koppmatning
kontra f laskmatning, att det har visat
sig vid videofloroskopi hur bolus är mer
samlad och snabbare passerar från munhåla till magsäck vid flaskmatning. Hon
berättade också om sitt volontärarbete i
Operation Smile.

Hon hade nyligen gjort en sökning efter
evidens för oralmotorisk behandling via
ASHA. Där fanns flera studier som visade
att oralmotorisk behandling för att stimulera ickenutritiv sugning för underburna
barn underlättade deras övergång till per
oral nutrition.
Vi fick även nöjet att höra Mehari
Gebre-Medhin, numera pensionerad
barnläkare, berätta om kulturella aspekter
på matintag med särskild hänsyn till barn.
Flaska eller kopp
Logoped Liisi Raud Westberg verksam
i Stockholms Kraniofaciala Team, KI,

Seminarie med Arvedson
I slutet av andra kursveckan var det den
amerikanska logopeden och professorn
Joan C Arvedson som höll i två seminariedagar och delade med sig av sin gedigna
erfarenhet och kunskap i ämnet. Hon lyfte
fram fyra anamnesfrågor som är viktiga
inför bedömningen av barnet med ät- och
sväljsvårigheter. Frågorna var: 1. Hur
lång tid tar det att mata ditt barn? 2. Är
måltiderna jobbiga för barn och förälder?
3. Ökar barnet tillfredsställande i vikt? 4.
Finns det tecken på respiratoriska problem?
Hon betonade att en stabil andning är en
förutsättning för att lyckas med matning
per os. Joan C Arvedson nämnde även att
barn vars nutritions- och vätskebehov inte är
tillgodosedda har en senare grovmotorisk,
finmotorisk och kognitiv utveckling. Hon
gav handfasta råd kring nappar och terapi
med syfte att underlätta den inåtgående
tungrörelsen, nödvändig för sugande. Som
kliniker ska man ha i åtanke att när man
ska introducera fast föda är det bra att tänka
i korrigerad ålder för preterma barn men
även på barnets allmänna utvecklingsnivå.
En mycket intressant föreläsning handlade
om barn med ätovilja. Hur ätteamet noga
kartlade barnet medicinskt till exempel
kring diagnos, reflux, tillväxt, nutrition
och hur barnets ätmiljöer såg ut. En del
handlade om att bedöma barnets ätmotorik
och sensorik. Att barnet erbjöds mat utifrån sin utvecklingsnivå. Grundläggande
i behandlingen var att använda en strikt
måltidsordning, vara noga med hur mataren agerar när barnet erbjuds mat men
även hur hen svarar på barnets protester.
Skapar informationsmaterial
Kursens examination skedde bland annat
genom redovisning av några case där vi
individuellt fick omsätta teorin till verk-

liga patientfall. Förutom den individuella
examinationen gav Margareta oss mycket
meningsfulla gruppuppgifter. En grupp
fick utforma en populärvetenskaplig
broschyr om ät- och sväljsvårigheter hos
barn som förhoppningsvis kommer att
användas kliniskt så småningom. En
annan grupp gjorde en informationsfilm
som exemplifierade delar i informationsbroschyren. En PowerPoint-presentation
om ät- och sväljsvårigheter hos barn för
till exempel föräldrar eller vårdpersonal
samt en sammanfattning av aktuella
bedömningsmaterial och förslag på en
journalmall var andra gruppuppgifter. En
av grupperna fick också reflektera kring
diagnossättning på små barn med ät- och
sväljsvårigheter.
Början till konsensusdialog
Kursen har glädjande nog inte bara inneburit ett tillfälle för ökad kunskap utan har
även lett till många erfarenhetsutbyten.
Den har bidragit till skapandet av ett
informellt nätverk kring barn med ät- och
sväljsvårigheter. Gruppuppgifterna som
resulterat i konkretisering av material och
början till konsensusdialog kring bland
annat diagnossättning och sökordsterminologi har varit väldigt meningsfulla.
Vi kan varmt rekommendera kursen för
de som någon gång arbetar med barn som
har ät- och sväljsvårigheter och vi hoppas
att den återkommer snart igen.

Ulrika Lundeborg Jönsson
Logoped, Habiliteringen Sundsvall,
Habiliteringskliniken Västernorrland

Mariana Qvist
Logoped, Logopedmottagningen,
Sundsvalls sjukhus

Maria Törnhage
Logoped, Folke Bernadotte regionhabilitering,
Uppsala

Kristina Wigren
Logoped, Habiliteringen Örnsköldsvik,
Habiliteringskliniken Västernorrland

För att ta del av materialet från kursen, se:
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/
uusp/student/student-program?uusp.portalp
age=true&entityId=17621&toolMode=stude
ntUse
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Internationellt projekt
om LI och flerspråkighet
I maj 2015 avslutades ett tvåårigt EU-samarbetsprojekt, Multilingual children with SLI (ändrades sedan till LI) - bridging the
gap between theory and practice and between practitiones in
different countries, mellan sju
europeiska länder.
Deltagarna kom från Kentalis-stiftelsen i
Nederländerna, stiftelsen Thomas More i
Belgien, Centre de Logopédie i Luxemburg, Newcastle University i Storbritannien, Skånes universitetssjukhus i Sverige,
Logocom-institutet och Hochschule
Bremen i Tyskland och Malta University i Malta. Projektet finansierades av
Grundtvig-programmet inom Europeiska
kommissionen.
Deltagarnas bakgrund speglade skillnaderna i organisationen av omhändertagande av barn med språkstörning i de
olika länderna. Majoriteten var logopeder
som var forskare och en stor del av dem
var också kliniskt verksamma. I projektet
deltog också enbart kliniskt verksamma
logopeder. Även psykologer och specialpedagoger deltog, de sistnämnda framförallt
från Luxemburg där arbetet med barnen
sker i skolan, där inga logopeder arbetar.
Se gemensamma problem
Ett av syftena med projektet var, att trots
de stora skillnaderna i organisationen av
hälsosystem i de olika länderna, finna
gemensamma grundläggande problem
och att också kunna föreslå åtgärder för
diagnostiska, kliniska och pedagogiska
utmaningar. Ytterligare syften var att
försöka komma fram till ’best practice’
oberoende av hälsosystem och att kunna
delge varandra relevant forskning.
De gemensamma problemen var:
• Den olika kulturella och språkliga bak18

Logopeden 4 | 2015

grunden för patienter/elever och logopeder/
lärare och de konsekvenser detta får för
behandling/undervisning.
• Bristen på tolkar och i vissa fall bristen på
ekonomiska medel för tolkar.
• Bristen på bedömningsmaterial som är
avpassat för flerspråkiga barn.
• Bristen på data om flerspråkiga barns
språkutveckling på respektive språk.
• Bristen på data kring språk i exil som förändras och påverkas av majoritetsspråket.
• Olika definitionerna av kommunikation,
språkstörning, behandling inom de sju deltagande länderna.

samma sätt. Ett annat problem var bristen
på informationsmaterial om språkstörning
på föräldrarnas språk som är genomgående
i alla länder. I en gemensam dropbox fanns
det möjlighet för alla att bidra med och ta
del av relevanta artiklar i ämnet.
Under mötet i Malta användes några
timmar för brainstorming kring områden som Direct assessment, Indirect
assessment, Awareness in professionals
of multilingual LI, Parental guidance och
Professional competence för att finna de
problem som var gemensamma trots olika
hälsosystem.

Gruppen träffades vid fem tillfällen där
olika teman diskuterades. Den första
träffen som var en kick-off i november
2013 var i Antwerpen, Belgien, där de
deltagande länderna presenterade sig för
varandra genom att presentera bedömning och omhändertagande av en- och
flerspråkiga barn med språkstörning och
respektive logopedutbildningar. En annan
samtalspunkt som sedan återkom vid de
andra mötena var hur projektets resultat
skulle spridas.

Möten med föräldrar
Under det tredje mötet i Luxemburg i
maj 2014 var fokus framförallt på föräldraarbete. Till mötet också kom åtta
flerspråkiga föräldrar från Holland vars
barn hade diagnosen grav språkstörning.
De deltog i stora delar av mötet och fick
också möjlighet att ställa frågor till de
deltagande forskarna och logopederna.
Vid detta tillfälle fick deltagarna också
möjlighet att besöka institutioner för skolbarn med språkliga problem. Under mötet
i Luxemburg beslöts att ett av resultaten
av detta projekt skulle ett papper kallat
Position Statement som skulle utarbetas av
gruppen. Ansvariga för detta blev Sverige
och Storbritannien.
Fjärde mötet skedde i oktober 2014 i
Bremen, Tyskland och behandlade intervention för flerspråkiga förskole- och
skolbarn med hjälp av jämförande analyser.
Medlemmar i gruppen presenterade aktuell
forskning kring detta. Även under detta
möte gjordes besök på olika institutioner.
En stor del av mötet ägnades åt diskussioner om utkastet av Position Paper och
vem som skulle vara adressat för detta
papper. Skillnaderna mellan de olika
länderna innebar att begreppet Position
Paper inte tolkades på samma sätt. Grup-

Ont om bedömningsmaterial
Vid andra mötet i Valletta, Malta i mars
2014 diskuterades framförallt bedömning av språkstörning hos f lerspråkiga
barn och kunskapsluckor identifierades.
Samtidigt presenterades både nationell
och internationell forskning kring flerspråkiga barn med språkstörning. Ett av
de områden där forskningen är sparsam
gäller klinisk forskning kring bedömning
av ett flerspråkigt barn av en enspråkig
logoped. De bedömningsinstrument som
eventuellt finns på barnets modersmål är
dessutom baserade på enspråkiga barn.
Det kan också bli problem kring samtalen
med föräldrarna då logoped och föräldrar
inte alltid ser på barns språkutveckling på

pen enades slutligen om att i stället kalla
detta papper Position Statement, och att
innehållet skulle kunna förstås av andra
än logopeder, som politiker, skolledare
och andra yrkesgrupper som möter barn.
Det sista mötet tog plats i St Michelsgestel i Nederländerna i maj 2015 där
initiativtagaren till projektet, Kentalisstiftelsen, har sitt huvudsäte, och deltagarna
i gruppen fick också tillfälle att besöka bl
a stiftelsens förskolor för barn med grav
språkstörning. Detta sista möte avslutades
med en stor konferens kring olika aspekter
av flerspråkighet och språkstörning, där
professionella och föräldrar bjudits in.
Experter, dels i form av forskare från
projektet, dels från värdlandet gav korta
föreläsningar om forskningsläget och
erfarenheter från olika projekt.
Trådarna i projektet knöts ihop genom diskussioner kring den slutgiltiga
versionen av Position Statement regarding language impairment in bilingual
children, där grundläggande problem i
samtliga deltagande länder presenterades
och förklarades. De största gemensamma
problemen listades och förklaringarna
kan användas som underlag för förslag
på lösningar. I framtiden är det tänkt
att detta dokument ska ligga till grund
för diskussioner inom varje enskilt land
kring hur intervention och undervisning
av flerspråkiga barn med språkstörning
ska organiseras.
Det fullständiga Position Statement
finns i EST-databasen (European Shared
Treasure) www.utbyten.se/est. Gå in på
svensk söksida och skriv in namnet på
projektet som finns ovan. I EST-databasen
finns också dokumentationen för hela
projektet. På adressen http://www.sprakenshus.se/sv/content/position-statement är
detta dokument lättast tillgängligt.
Diagnoser och definitioner
Vilka var då de utmaningar som diskuterades mest? En stor utmaning var skillnaden i terminologi och hur språkstörning
definierades. Skillnaderna i terminologi
orsakades också av skillnaderna i de system
som deltagarna arbetade inom – kriterierna
vid diagnostisering skilde sig åt beroende
på vad syftet med diagnosen var. I vissa
länder fanns också krav på normal icke-

verbal intelligens som inte går att göra
på ett fullt tillförlitligt sätt på små flerspråkiga barn beroende på kulturell och
språkliga skillnader. Gruppen var överens
om att begreppen simultan och successiv
f lerspråkighet, det vill säga om barnet
exponerats för två språk före eller efter
3 års ålder, inte är relevant vid bedömning av flerspråkiga barn med misstänkt
språkstörning, utan tillhör forskningen.
Diskussionerna rörde sig också kring
behovet av att bedöma modersmålet, även
om det sker informellt, men enspråkiga
normer går inte att använda. Det finns
ingen one-size-fits-all-approach, men i
vissa deltagande länder finns färdiga proceEva-Kristina Salameh föreläste i projektet.

position statement

IhaveMultilingual
children should
IV
Facilitated access to trained
the same access to speech/
interpreters is needed to ensure
language services as monolingual
children

Why: Equity of access to health
care and education is a fundamental right.

accurate assessment.

Why: All languages must be assessed in order to provide an appropriate intervention.

V
Education/training of profesII
When providing services for
sionals about LI in multilingual
multilingual children, professionals
children is needed.
must consider all languages. Linguistic background needs also to be
extensively explored.

Why: LI occurs in all languages
used by the child; each language
should be taken into account for a
reliable assessment and an appropriate intervention

III
Monolingual norms should
not be applied on multilingual

children.

Why: Monolingual norms disadvantage bilingual children and do
not reflect their linguistic abilities, especially when this is their
second language. The focus of
assessment should be on language
learning ability rather than language proficiency. Therefore, second
language assessment procedures
must be adapted and used with
caution when assessing multilingual
children.

Why: To provide the best service
tailored to individual needs, as intervention for multilingual children
differs from intervention carried out
with monolingual children.

VI
It is imperative to consider
cultural aspects when providing
services to multilingual children.

Why: Cultural background is a
part of the child’s identity, and
influences communication development. Intervention must meet
the cultural and linguistic requirements of the child’s environment
in order to be effective.

VII
Awareness should be raised among all the child’s caregivers
about multilingual development.

Why: It is important to encourage
the use of all the child’s languages.
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Hög eller

Tankar om riktlinjer för logoped

I St Michelsgestel i Holland avslutades projektet med en konferens för yrkesfolk och
föräldrar. Här är kärnan i projektgruppen.				
FOTO: PRIVAT

durer för hur man bedömer förskolebarns
språkutveckling på majoritetsspråket,
som inte lämnar något utrymme för en
bedömning av ett annat språk och inte tar
hänsyn till begrepp som språklig ålder,
det vill säga längden på exponeringen
för andraspråket. Eftersom normer som
bygger på kronologisk ålder, och därmed
hur länge barnet exponerats för språket,
inte går att använda på flerspråkiga barn,
bör om möjligt bedömningsinstrumenten
som fokuserar till exempel på språklig
inlärningsförmåga användas. I dagens
läge är tillgången på sådana material
liten, och ev användning försvåras av
att det kan finnas centrala beslut på vad
som ska användas. Även möjligheten att
bedöma specifikt flerspråkiga förmågor
som kodväxling diskuterades. Det finns
en gryende forskning kring detta, men
ännu inte standardiserade material. I
de f lesta länder hade man utarbetat
anamnesscheman för flerspråkiga barn
som var relativt likartade.
Problem med IQ-testkrav
Tidsmässigt sammanföll diskussionerna
med den stora diskussionen i International
Journal of Language & Communication
Disorders om termen SLI, Specific
Language Impairment. Denna term anses
20
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i första hand vara användbar inom forskningen, men alltför restriktiv i kliniskt
arbete då fonologiska och pragmatiska
problem till stor del faller utanför definitionen. I länder där IQ-test ingår vid
diagnostisering av SLI för att utesluta
tilläggsdiagnoser blir flerspråkiga barn
missgynnade eftersom testen görs på deras
andraspråk. Den flerspråkiga förmågan
är annorlunda än den enspråkiga, men
då forskningen kring språkstörning hos
flerspråkiga barn fortfarande är relativt
sparsam, är det tveksamt om termen
SLI kan appliceras trots att den ingår i
projekttiteln. Flertalet deltagare ansåg
att termen enbart termen Language Impairment (LI), i detta läge är att föredra.
En annan diskussionspunkt var behovet
av att ta båda kulturella och språkliga
hänsyn, till exempel genom att utvärdera
det flerspråkiga barnets samtliga språk
liksom att också ta hänsyn till kulturella
skillnader kring vad som förväntas av barn
språkligt i olika åldrar. Lika viktigt är
att samtala med föräldrarna om hur de
ser på sin roll i barnets språktillägnande.

Eva-Kristina Salameh

leg logoped, med dr
Skånes universitetssjukhus
evakristinasalameh@gmail.com

Vid Slofs förbundsmöte 2011 beslutades
om att arbete med kliniska riktlinjer för
logopedi skulle inledas, som stöd för logopeder att arbeta enligt bästa tillgängliga
evidens och beprövad erfarenhet. Det första
riktlinjedokumentet, om stamning, har nu
publicerats. Slof poängterar att riktlinjerna
inte är tvingande, utan ska ses som ett
försök att sammanfatta och värdera den
evidens som för tillfället finns på området,
och utifrån detta ge rekommendationer om
lämpliga tillvägagångssätt för utredning
och intervention. Riktlinjer kan också
ses som en möjlig startpunkt för en bred
och livaktig diskussion inom fältet, för
fortsatt utveckling. De nu publicerade
riktlinjerna har väckt en del funderingar
och frågor, som till stor del också berör
andra logopediska områden. Vi har lämnat
remissvar på förslaget, men vi förstår att
flera av våra synpunkter har varit svåra att
inkorporera i denna version, då det hade
krävt relativt omfattande omarbetningar.
Det vi framför allt vill ta upp här är
funderingar över hur man kan/bör tolka
evidensvärdering och riktlinjer. Då vi tror
att många inom logopedi inte hunnit sätta
sig in i systemen för evidensvärdering vill
vi göra ett försök till summering.
1) Om evidensgradering och behandlingsrekommendationer
Slof skriver att logopeder ska arbeta enligt
bästa tillgängliga evidens och beprövad
erfarenhet. Evidensbaserad praktik/
medicin är en internationell strömning
som under de senaste två årtiondena fått
stort genomslag. Det är klart att arbete
för evidens är viktigt, samtidigt som vissa
aspekter i rörelsen har väckt kritik, som
till exempel diskuteras av Greenhalgh
(2014), bland annat risken för överbetoning
av ”mekaniska” beslutssystem. Fokus har
typiskt legat på att bedöma tillförlitligheten i forskningsresultat. I det så kallade
Oxfordsystemet graderas forskningsstudier i fem evidensnivåer, där ”beprövad

stamning

låg evidens: Vad betyder det?

diskt arbete inom stamning och andra diagnoser
erfarenhet” räknas som nivå 5, den lägsta.
Det nyare systemet GRADE resulterar i
fyra olika evidensgrader. GRADE kan
användas både för att bedöma evidens för
viss behandlingseffekt och för en viss risk.
Evidensgraderingen enligt ovan kan ses
som en parallell till signifikanstestning:
den visar att det med viss grad av tillförlitlighet finns en effekt. Denna typ av
evidensvärdering kan också visa om en viss
metod saknar signifikant behandlingseffekt, och därför inte kan rekommenderas.
Men samtidigt är det så att man kan få
hög evidensgrad för att studien är välgjord
även om behandlingseffekten är liten och
de oönskade effekterna är stora. Hög evidensgrad visar alltså inte i sig självt att det
är en bra metod, utan bara att det finns
välgjorda studier som funnit viss effekt.
För att verkligen kunna rekommendera
en metod behöver man göra en bredare
bedömning, som inkluderar till exempel
balansen mellan önskade och oönskade
effekter, balansen mellan kostnad och
nytta, och patientgruppens preferenser.
Denna typ av bedömning har på senare
tid inkluderats som steg 2 i GRADEsystemet (se Schünemann et al., 2015).
SBU, Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering, använder idag del 1 av
systemet GRADE för sina utvärderingar,
för att bedöma tillförlitligheten hos olika
forskningsresultat, men inte ännu del 2 om
rekommendationer (enligt den information
vi fått från SBU). På ett likartat sätt har
arbetsgruppen för riktlinjer om stamning
använt både Oxfordsystemet och del 1 av
GRADE.
Det är vanligt att information om

kostnad-nytta eller balans mellan önskade
och oönskade effekter saknas i behandlingsstudier, men i den mån den finns är
den viktig att beakta. Exempelvis, i riktlinjerna om stamning nämns en oönskad
effekt avseende Camperdown-programmet
med ”prolonged speech”. Programmet har
relativt god evidensgrad men ca hälften av
deltagarna i en studie kände sig obekväma
att använda tekniken utanför kliniken, då
de uppfattade det resulterande talet som
onaturligt. I riktlinjedokumentet ges också
exempel på försök till undersökningar
av patientgruppens preferenser. Här bör
man dock vara observant på risken att
undersökningens utformning och utgångspunkt kan påverka resultatet. Till
exempel rapporten av Venkatagiri (2009)
har titeln ”What Do People Who Stutter
Want — Fluency or Freedom?”, vilken
kan tolkas som viss bias hos författaren.
Kärnan i undersökningen verkar ha varit
att välja mellan behandling med flytande
tal som mål och behandling med målet att
tala fritt oavsett om man stammar. Det är
dock diskutabelt om denna motsättning
mellan målen verkligen finns. Det förefaller rimligt att de stammandes preferenser
avgörs av en bedömning av kostnad-nytta,
vilket i sin tur beror på deras bedömning
av metodernas effektivitet respektive sidoeffekter. Som en kostnad (eller oönskad
effekt) kan man till exempel inkludera om
en viss metod kräver mental fokusering
eller dagliga träningspass.
I det nya riktlinjedokumentet för stamning hålls behandlingsrekommendationerna på en bred och allmän nivå, där
man rekommenderar att individanpassade

insatser i form av flytskapande och/eller
integrerad behandling ges. Integrerad
behandling kan här inkludera stamningsmodifiering och element från olika typer
av kognitiv behandling, för arbete med
sociala, kognitiva och emotionella effekter
av stamningen. Ett forskningsresultat av
intresse är att behandling av vuxna med
kognitiv terapi, ensamt eller tillsammans
med talteknik av typ stamningsmodifiering
(till exempel enligt Van Riper) inte visat
signifikant varaktig effekt beträffande
talf lyt, men med positiva effekter på
välmåendet. De metoder som visat mest
tillförlitlig effekt på talf lytet är olika
varianter av flytskapande tekniker, dock
med baksidan att de kan ge onaturligt tal.
Inom logopedin ställs vi ofta inför
problemet att många av de metoder som
ingår i ”beprövad erfarenhet” inte har
utvärderats i välgjorda studier, men det
kan ändå i vissa fall vara rimligt att använda sådana metoder. Dollaghan (2007)
diskuterar situationen då välgjorda studier
rapporterat att en viss metod är ineffektiv,
men då det ändå finns trovärdiga indikationer att metoden är effektiv för en viss
patient. Hon menar att informationen om
den aktuella patienten ska väga tyngre än
informationen från studien, då enskilda
personer kan ha resultat som avviker från
huvudgruppen.
Vilka aspekter kan bidra till att öka (eller
minska) trovärdigheten hos en viss metod
då tillförlitliga studier saknas?
• Finns det en teoretisk grund för metoden,
som stämmer med aktuell forskning?
• Är metoden baserad på element som
utvärderats i välgjorda studier?

”[M]an kan få hög evidensgrad för att studien är välgjord även om behandlingseffekten är
liten och de oönskade effekterna är stora. Hög evidensgrad visar alltså inte i sig självt att
det är en bra metod, utan bara att det finns välgjorda studier som funnit viss effekt. För att
verkligen kunna rekommendera en metod behöver man göra en bredare bedömning, som
inkluderar t.ex. balansen mellan önskade och oönskade effekter, balansen mellan kostnad
och nytta, och patientgruppens preferenser.”
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stamning
internationellt använder däremot beteck- hur man kan tänka sig att sådana målningarna hög, måttlig, låg och mycket låg formuleringar kan/bör vara utformade.
evidens, vilket vi tycker är att föredra. Viss vägledning kan kanske sökas i de
Skälet är att ”otillräcklig evidens” framstår bedömningsmått som rekommenderas:
som en värderande rekommendation att procent stammade stavelser, typ av stamEtt exempel på en metod där större inte använda metoden, medan ”mycket ning, stamningens duration, medrörelser,
välgjorda studier saknas, men där det en- låg evidens” är ett mer neutralt uttryck. samt sociala, emotionella och kognitiva
ligt punkterna ovan
Eller, ännu hellre en aspekter baserat på frågeformulären för
finns starkt stöd, är ”Vi ser det som värdefullt att helt neutral skala som självskattning, WASSP eller OASES.
användning av mju- följa och utvädera behand- i Oxfordsystemet, till
Ehud Yairi och Carol Seery diskuterar
ka nedsaktade starter lingsförloppet, till exempel exempel från A till D. målformuleringar vid stamningsbehandvid stamning. Logo- med WASSP och skattnings- Ett problem med en ling i sin lärobok (2014, s. 309). De menar
pederna vid Michael skalor, men är tveksamma beskrivande skala är att behandlaren bör skriva exakt definierade
Palin Centre kallar till generell rekommendation att de praktiska möj- mål, som innehåller information om predet ”f lygplanstal”
ligheterna att uppnå de stationsnivå, talsituation, plats och taltid.
om beräkning av procent
vid arbete med barn
högsta evidensnivåerna De ger ett exempel, i vår översättning:
stammade stavelser eller
(f lygplanet startar
skiljer sig mellan olika ”John ska självständigt tillämpa strategin
områden, till exempel mjuk och lätt initiering av talet vid 100
långsamt för att mätning av durationen av
sedan f lyga iväg). stamningstillfällen.”
farmakologi och lo- yttranden, med 95 % korrekta responser,
Barry Guitar kal�gopedi.
under spontan konversation med andra
En anledning till att vi velat lyfta dessa stammande under två på varandra följande
lar det flexibel hastighet, med fokus på
nedsaktning av början av fraser. Joseph frågor är att det ligger nära till hands att behandlingssessioner i terapirummet.” Det
Sheehan kallade det frivillig stamning med tolka hög evidensgrad som en rekom- här är ett exempel med hög detaljnivå,
”slide”, det vill säga förlängning på första mendation för användning, men att frågan men det är svårt att se hur det skulle
ljudet. Metoden är mycket väl i linje med om användning av en metod omfattar fler kunna genomföras i praktiken, inom de
aktuell forskning om stamning, som pekar viktiga aspekter än evidensgraden. Base- tidsramar som finns för behandling.
på bristande talmotorisk förberedelse som rat på diskussionen
Dessutom innehåller
det centrala i talproblemet. Metoden bygger ovan vill vi föreslå att ”Låg evidensgrad kan
också detta kvantifipå principer från ”prolonged speech”, där kommande evidenserade mål ett element
betyda att välgjorda studier
ljuden förlängs och sägs med mjuk ansats, baserade riktlinjeav godtycke, då olika
inte funnit någon signifikant bedömare antagligen
men med skillnaden att man vid mjuk start arbeten inom Slof
bara använder tekniken under ett kort inkluderar del 2 av behandlingseffekt. Men det gör olika bedömningar
avsnitt, vilket ger ett mer naturligt tal. Så GRADE-processen, kan också betyda att det
av vad som är mjuk och
vitt vi vet finns inga starka argument mot för att ge underlag saknas välgjorda studier
lätt initiering av talet.
mjuk start vid stamning. Metoden används för rekommendatio- som utvärderat metoden,
Vid behandling är
både av företrädare för ”flyt-träning” och ner. Eventuellt med samtidigt som det kan
det vanligt med kortföreträdare för ”stamningsmodifiering”. vissa anpassningar finnas annat stöd för
siktiga målformulePå grund av brist på specifika studier för att göra det hela metoden.”
ringar, som att utföra
har denna metod inte kommit med i hanterligt. Vi vill
vissa hemuppgifter till
evidensgranskningen, och om den hade också lyfta fram möjligheten att en bredare nästa veckas träff. Rekommendationerna
tagits med hade den troligen fått mycket bas av argument kan användas vid värdering i riktlinjerna verkar dock handla om
låg evidensnivå. Låg evidensgrad kan av metoder inom logopedi, särskilt då det målet för en behandlingsperiod eller hela
behandlingen. Ett allmänt problem är att
betyda att välgjorda studier inte funnit är brist på välgjorda studier.
det är svårt att i början av en behandling
någon signifikant behandlingseffekt.
med en ny patient bestämma vad som kan
Men det kan också betyda att det saknas 2) Om målformuleringar, kvantitativa
välgjorda studier som utvärderat metoden, mått, och utvärdering
vara ett lämpligt behandlingsmål, särskilt
samtidigt som det kan finnas annat stöd En central aspekt i de nya riktlinjerna om patienten inte är väl införstådd med
för metoden. I stamningsriktlinjerna handlar om målformulering och utvär- vad olika typer av behandling innebär. Ett
kommenteras ofta skälet till låg värdering, dering. I rekommendationen skrivs att vanligt resultat i behandlingsstudier är att
målformulering ska göras tillsammans omkring 75 % av vuxna som stammar har
vilket är en bra princip.
I de nya riktlinjerna anges evidensni- med patienten, och målformuleringen ska relativt god förmåga att långsiktigt til�våerna från GRADE (del 1) som stark, utgöra underlag för planering av insatser lämpa taltekniker, medan omkring 25 %
måttlig, begränsad och otillräcklig, vilket och för utvärdering och avslut. Men vi har svårare, men man kan inte i förväg
är i linje med SBU:s metodbok. GRADE hade önskat något konkret exempel på veta hur det går för en viss individ. Det
• Finns det omfattande klinisk erfarenhet
som talar för metoden?
• Är argumenten mot metoden svaga eller
obefintliga?
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är en tydlig risk att målet hamnar fel i kontakt med habiliteringsenhet har vi fått
förhållande till individens förmåga, att informationen att man på den enheten
det antingen blir för svårt, med risk för har börjat minska kraven på vårdplaner
känsla av misslyckande, eller för enkelt, och formaliserade målformuleringar, då
så att individen inte uppnår sin potential. det visade sig ta alltför stor del av arbetsEn relaterad fråga är hur man ska hantera tiden. Inom habilitering är det vanligt
situationer då man
att mål formuleras i
önskar ändra mål- ”T.ex., vid Lidcombe-protermer av förmåga, till
exempel att kunna gå
sättning. Rimligen grammet för stammande
viss sträcka med stöd.
bör behandlingsmål barn är det tidigare kravet
Man kan tänka sig såkunna ändras, om på räkning av stammade
man upptäcker att de stavelser borttaget av det in- dana mål för stamning,
var olämpliga, men ternationella konsortiet, och t.ex. att våga hålla en
om man enkelt kan
istället ses det som tillräck- muntlig presentation
ändra mål som inte
på sitt arbete, oavsett
ligt att stamningens svåriguppnås blir det inte
grad av stamning i talet.
meningsfullt att ut- hetsgrad bedöms med en
Vi är dock tveksamma
värdera behandling- enkel skattningsskala från 0 till mål som enbart
en i förhållande till till 9 [sic].”
specificerar att en viss
det aktuella målet.
uppgift ska genomEtt sätt att undvika problemet är att ha föras, oavsett hur man talar, eftersom
mer allmänna och ospecifika målformu- det riskerar skapa press på patienten att
leringar, till exempel: ”Att må bättre och genomföra uppgifter som man inte känner
gärna stamma mindre”. En sådan allmän sig redo för, och som i fråga om talet skulle
formulering skulle i princip kunna til�- kunna upplevas som ett misslyckande.
lämpas generellt, och kan också utgöra
När det gäller bedömningsmått som ska
grund för utvärdering, genom att man samlas in ser vi det som viktigt att göra en
utvärderar hur välmåendet och talflytet distinktion mellan behandlingsforskning
förändrats under behandlingen. Men, man och klinisk praktik. Vid behandlingsforskkan då i princip hoppa över steget med ning är det uppenbart viktigt att på olika
målformulering i början av behandlingen sätt kvantifiera effekterna, så noggrant
och generellt utvärdera hur patienternas som möjligt. Vid den vardagliga kliniska
välmående respektive talflyt förändrats. praktiken är värdet av exakt kvantifiering
(Detta är det vanliga vid forskningsstudier inte lika uppenbart, särskilt som tid och
om stamningsbehandling, att man inte ekonomiska resurser är begränsade. Till
sätter individuella mål utan istället mäter exempel, vid Lidcombe-programmet för
hur viktiga parametrar förändras.) Ett stammande barn är det tidigare kravet
tidseffektivt sätt att följa välmåendet och på räkning av stammade stavelser borttalflytet under ett behandlingsförlopp är taget av det internationella konsortiet,
med självskattningsformuläret WASSP, och istället ses det som tillräckligt att
där den stammande på en sjugradig skala stamningens svårighetsgrad bedöms med
med 26 korta frågor bedömer stamningen en enkel skattningsskala från 0 till 9 [sic]
i talet, tankar och känslor om stamningen, (Packman et al., 2015). I vårt remissvar
undvikanden och problem på grund lyfte vi fram den kvalitativa bedömning
av stamningen, vilka summeras till en av det man ser och hör som brukar göras
problemprofil. Man kan tänka sig mål i svensk klinisk praktik; till exempel typ
med formen att man till exempel ska av stamning, var i orden stamning förekomma ner till en 2:a på skalan ”tankar kommer, antal omtagningar, ungefärlig
om stamning”, men då det handlar om längd på förlängningar och blockeringar,
självskattning riskerar man att sådana tal på inandning, extraljud, ordbyten,
mål påverkar patientens svar.
ögonkontakt och medrörelser, gärna med
Inom till exempel habilitering har det videoinspelning.
under senare år varit vanligt med krav på
Det kan finnas lokala administrativa krav
vårdplaner och målformuleringar. Vid som föreskriver viss typ av målformulering

och utvärdering med kvantitativa mått.
Men om sådana krav inte är baserade på
empiriska studier av effekterna på behandlingen bör de inte påverka de nationella
kliniska riktlinjerna. Till exempel finns
risk att administrativa krav på viss typ av
målformuleringar kan ha negativa effekter
på behandlingens innehåll, och på den tid
som kan ägnas åt själva behandlingen.
Sammantaget ser vi kortsiktiga flexibla
mål som en viktig del i behandlingsprocessen, men det är inte klart för oss hur man
vid stamningsterapi kan/bör arbeta med
långsiktiga mål. Vi ser det som värdefullt att
följa och utvärdera behandlingsförloppet,
t.ex. med WASSP och skattningsskalor,
men är tveksamma till generell rekommendation om beräkning av procent stammade
stavelser eller mätning av durationen av
stamningstillfällen.
Vi hoppas på en livaktig diskussion
om stamning och stamningsbehandling
i Sverige, och vi vill därför uppmana alla
involverade logopeder att anmäla sig till
stamningsforumet på Logopedforum,
www.logopedforum.se.

Per Alm
med dr och lektor, logopedprogrammet,
Uppsala universitet. per.alm@neuro.uu.se

Karin Dahlin,
leg. logoped på Logopedmottagningen,
Västmanlands sjukhus, Västerås. Undervisar
och handleder vid stamningsmomenten, Uppsala universitet. karin.dahlin@ltv.se
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Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm

Posttidning B

Här är de första
specialisterna
Ett långt
arbete för
yrkeskårens
utveckling
börjar bli
synligt.
Sverige har nu
fått sina första
specialister i logopedi: Karin Myrberg
och Liisi Raud Westberg.

Liisi Raud Westberg och Karin Myrberg är pionjärer, som de första specialisterna inom logopedi. Tidningen
Logopeden tycker de förtjänar varsin
medalj.
FOTO: LIISI - PRIVAT, KARIN - SABINA WIXNER

”Den specialiserade
logopeden ska fungera
som kunskapsförmedlare
med uppgift att inhämta,
sprida och implementera
ny och fördjupad kunskap i praktiskt logopediskt arbete. Specialisten
fungerar även som mentor, metodutvecklare, kan
ge en second
opinion och står för ett
vetenskapligt förhållningssätt.”
- från Specialistrådets sida på:
www.logopedforbundet.se

Sedan i våras kan logopeder ansöka om
en formell specialisttitel.
– Specialiseringen är en bekräftelse på
kunskaper och lång erfarenhet, berättar
Liisi Raud Westberg, specialistlogoped
inom tal, med inriktning LKG/nasalering.
– I förlängningen hoppas jag kunna
bidra till ytterligare vidareutveckling
och kunskapsfördjupning av framför allt
kliniskt arbete inom mitt område.
Bevis på kunskaper
Karin Myrberg, logoped med specialisering
Språk, diagnostik och intervention, är inne
på samma spår.
– För min egen del ser jag specialiseringen
som ett bevis på kunskaper och färdigheter som jag har och redan tillämpar i det
dagliga arbetet.
Att logopeder med akademisk vidareutbildning och lång erfarenhet inom ett
område kan få sin kompetens på papper
kommer sannolikt att förändra yrket. Exakt
på vilket sätt det sker är svårt att förutsäga.
– Det borde innebära en likvärdighet med
andra professioner som har specialistspår,
säger Karin, och Liisi håller med:
– Jag tror att det kan bli ett lyft för
hela logopedkåren. Det kommer ge oss
möjlighet att både bredda och fördjupa
de logopediska kunskaperna.

Frågor kring löneutveckling
Det är finns inga mallar för arbetsuppgifter
för specialister på olika företag.
– Det vi kan jämföra med är andra
legitimationsyrken med specialisering,
säger Ulrika Guldstrand, ordförande i
Logopedförbundet, Slof.
Specialister inom vårdval fysioterapi får
högre ersättning per besök från beställaren
än andra fysioterapeuter, på vissa håll i landet. För arbetsterapeuter kan arbetsplatser
ha andra scheman för specialister, med mer
tid för utveckling och högre månadslön.
– Att ha en specialisering ska visa sig i
lönekuverten. Det är ett formaliserat bevis
på klinisk kunskap och fördjupning, säger
Ulrika Guldstrand.
Specialistrådet jobbar nu tillsammans
med SRAT:s ombudsmän för att stödja
specialisterna vad gäller uppdrag och
löneutveckling.
– Vi ser ett behov av specialistlogopeder,
dels för yrkets utveckling men även från
de stora universitetsklinikerna och från
landstingen som upphandlar vård. , säger
Marika Schütz, sekreterare i specialistrådet.
Nya ansökningar på gång
Rådet är även de som har hand om ansökningsprocessen och vid två tillfällen
om året tar beslut om vem som kan bli
specialist. Just nu är tre nya ansökningar
under granskning.
– För min del var det inga större besvär
med att samla ihop det som behövdes för
ansökan, berättar Karin Myrberg.
– Ett tips är möjligen att lite mer noggrant och fortlöpande skriva ner vilka
konferenser, föreläsningar och projekt man
varit involverad i. Minnet är inte lika bra
som man tror!
KARIN SJÖGREN

