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Kommunikationshjälp 
för människor på flykt

Talträning på distans 
i Västernorrlands län

Svenska Logoped- 
förbundet fyller år!

Varför vill de  
inte ha mat?
- Barns ätsvårigheter  
i praktiken

Facket 
nära dig!
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ledare

Det här året började, med rätta, turbulent för ledningen på ett av landets stora 
fackförbund. En mycket märklig och djupt oetisk inställning till det egna uppdra-
get och medlemmarnas förtroende uppdagades. Huvuden rullade, nyhetsuppbådet 
drev vidare till nästa fråga och vi andra, som hela tiden har handskats annorlunda 
med vårt fackliga uppdrag, står kvar med en dålig smak i munnen.

Vi, det vill säga Svenska Logopedförbundet och SRAT, har inte förlorat några 
medlemmar till följd av det som hände. Men en skandal som den här har absolut 
inte gjort något för att gagna den fackliga idén, arbetstagarnas intresse för fackligt 
arbete eller rekryteringen av nya medlemmar. 

Det här har garanterat diskuterats vid vartenda 
styrelsemöte i vartenda fackförbund i hela landet och 
alla har inventerat var de står och hur de agerar. Du 
kan också vara övertygad om att pressen har rotat 
vidare i den här frågan. Det är många förbund som 
blivit kontaktade med frågor kring hur man handskas 
med medlemmarnas pengar. Det har inte blivit f ler 
skandalnyheter på ämnet. 

Inom SRAT finns både alkohol- och placerings-
policy. Det finns resepolicy och rutiner för attester och utbetalningar. Det gör det 
inom Slof också. Alla stora ekonomiska beslut tas av styrelsen. Vi får aldrig tappa 
medlemmarna ur sikte eller glömma bort vems surt förvärvade slantar det är vi 
förvaltar. 

För Slofs del handlar det ekonomiska aldrig om att vi rullar oss i pengar, utan 
om att vi måste hushålla med de medel vi har. Det innebär till exempel att vi inte 
kan arvodera styrelsemedlemmarna för alla de timmar de lägger på kvällar och 
helger. Den tiden tar styrelseledamöterna från sin fritid. Det enda vi kan hindra 
är att de som engagerar sig för Slofs räkning går back ekonomiskt. Utlägg och 
förlorad arbetsinkomst ersätts. 

 Det samma gäller för de som engagerar sig i styrelserna för våra nya lokalfören-
ingar och för de fackliga förtroendemän som finns ute på era arbetsplatser och alla 
andra som tar sig an uppdrag för vår räkning. 

Jag kan lova att vi inte äger någon nattklubb, inte ens en liten en. Men vi har 
faktiskt tänkt ordna en ganska stor fest när Svenska Logopedförbundet fyller 50 

år. I styrelsen funderar vi som bäst på hur vi 
ska kunna genomföra ett firande som kan 
komma så många som möjligt till del och 
som förhoppningsvis ändå ska vara både mat-
nyttigt och upplysande. Ett festtillfälle som 
det här är också en chans att samla och nät-
verka med människor som har betydelse för 
det arbete vi försöker åstadkomma. Firandet 
kommer att gå av stapeln i höst. Håll utkik 
i Logopeden, på hemsidan, Logopedforum, 
twitter och facebook om du är nyfiken. Mer 
information kommer.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

”Jag kan lova 
att vi inte äger 
någon natt-
klubb, inte ens 
en liten en.”
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7 I samtal för strokevården
 Logoped Anneli Schwarz berät-

tar om hur arbetet med nationella 
riktlinjer för strokevård går till.

9 Lokalfackliga initiativ
 Svenska logopedförbundet 

intensifierar arbetet med att stötta 
lokala förbund. 

10 Ordförråd på flera språk
 Ketty Holmström forskar på lexikal 

organisation, språkstörning och fler-
språkighet. Läs hennes beskrivning 
av hur allt hänger ihop.

12 Nybesök ute på förskolan
 För bättre handledning till föräldrar 

och pedagoger, men också för att 
korta köerna, har SUS logopedmot-
tagning börjat ta emot nybesök på 
förskolor i stället för på sjukhuset.

12

16

23

16 Metoder vid ätsvårighet
 Varför vill barn inte äta och hur kan 

vi stötta dem? Två barndysfagi-
logopeder berättar hur de arbetar, 
kopplat till aktuell forskning.

23 Auskultationen i Umeå
 Med allt från nationellt riktlinje-

arbete om Parkinsons till röstpa-
tienter med könsdysforidiagnos till 
undervisning av studenter - Jenny 
Holmberg visar att det är i norr det 
händer.

24 Bildstöd korsar språkgräns
 KomHIT i Göteborg har utvecklat 

ett kommunikationsstöd med bilder 
för att underlätta mottagandet av 
människor på flykt. Bildstödet är 
bara ett led i ett större kommunika-
tionsprojekt.
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I år fyller Svenska 
Logopedförbundet 
50 år. Det ska vi 
fira! Men inte riktigt 
än...

I årets första nummer har vi blan-
dat matnyttiga forskningsnyheter 
med inspiration från vardagen på 
kliniken. Logopederna vi besöker 
kommer från städerna långt upp i 
norr och byarna längst ner i söder. 
Men just i detta nummer: Inte 
direkt från orterna däremellan. 

Från Norrlands universitets-
sjukhus får vi höra om arbetet med 
pediatrisk dysfagi och nationella 
riktlinjer för patienter med Parkin-
son. Sollefteås sjukhus berättar mer 
om sitt projekt med dyspraxibe-
handling över videolänk. 

Sedan hoppar vi snabbt till 
Malmö och hör om hur landstings-
logopederna f lyttar in i förskolan. 
Kommunlogopederna berättar om 
en skollogopedsboom utan dess 
like. Eller jo, förresten; I Väster-
botten sker samma sak! 

Vad händer hos
dig? Vilka projekt, 
metoder och mål 
jobbar ni med?
Dela med dig och
sprid kunskap
genom att att skriva 
en artikel till 
Logopeden!
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Kurs om skolbarns språk i Umeå

aktuellt

Den 18 januari arrangerade Svenska Logopedförbundet en kurs 
om utredning och intervention av skolelever. 100 deltagare var på 
plats i Umeå eller deltog via videolänk. De disputerade logope-
derna Ketty Holmström och Maria Levin (se bild) berättade för 
logopeder, psykologer, speciallärare och specialpedagoger om hur 
en språkstörning kan påverka prestationer och sociala relationer i 
skolan och gav handfasta råd kring utredning, stöd och kompensa-
tion. Någonting som blev tydligt under dagen var hur mycket  
logopeder kan bidra med i dagens skola och vilka stora möjlig-
heter som finns för eleverna att visa vad de går för - när de får rätt 
typ av stöd.        FOTO: MARIA JONSSON

Interprofessionellt 
masterprogram i 
• Arbetsterapi
• Folkhälsovetenskap
• Fysioterapi
• Logopedi
• Medicinsk pedagogik
• Omvårdnadsvetenskap

Programmet vänder sig till dig som vill skapa en 
kunskapsstyrd och resultatinriktad hälso- och 
sjukvård. 

Som logoped kan du ta en masterexamen i 
logopedi, folkhälsovetenskap eller medicinsk 
pedagogik.

Programmet ges på helfart i två år med 
möjlighet till individuell studiegång.

Läs mer på www.liu.se/medfak/master

Sista ansökningsdag 15 april 2016
via antagning.se

Facklig skola

Slänger arbetsgivaren en fråga oförberett i knät på dig och vill 
gå till snabbt beslut? Begär att ajournera så länge som frågan 
kräver för att kunna smältas. En timme eller en vecka. Känner du 
osäkerhet ska du som förhandlare känna säkerhet i din rätt till 
eftertanke för att kunna ta bra beslut.

- Tips från SRAT
 

1. Ajournera mera!

ANNONSER

 

 
 

GRUNDKURS DYSFAGI 
UTREDNING OCH BEHANDLING 

AV VUXNA PATIENTER 
 

MULTIDISCIPLINÄR TEAMSAMVERKAN 
 

2-4 maj 2016 
Skånes universitetssjukhus, Malmö 

 
 
Kursen anordnas av Röntgenavd, Bild och Funktion, 
Skånes universitetshus, Malmö. 
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet 
Information: Logoped Margareta Bülow, BoF, 
SUS, 205 02  Malmö. Tel 040-338866,  
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se. 
Anmälan senast den 25 april 2016 till  
Eva Prahl, Bild och Funktion, Inga Marie Nilssons 
gata 49, SUS, 205 02 Malmö.  
Tel 040-338860, e-mail: eva.prahl@med.lu.se. 



Logopeden 1 | 2016         5

Hej Helena Björelius!

Vilken är din specialise-
ring?
– Tal: Motoriska talstörningar 
hos barn.

 
Var och med vad jobbar 
du idag?
– Jag arbetar på Oralmotorisk 
Centrum, Talkliniken, Dande-
ryds sjukhus, Stockholm. Jag 
arbetar med utredning och dif-
ferentialdiagnostisering bland 
annat mellan oral- och talapraxi, 
dysartri och utvecklingsför-
sening av oralmotorik samt 
behandling främst av barn med 
dessa diagnoser.  

 Vad betyder specialise-
ringen för dig?
– En del är att det känns väldigt 
roligt att jag har lyckats med 
detta. Jag vurmar för denna 
patientgrupp av barn som ofta 
befinner sig i en gråzon. Nu är 
jag framme vid en milstolpe och 
vill fortsätta att lära mig ännu 
mer. Jag vill bidra med kunskap 
och fördjupad förståelse för 
dessa barn.
– En annan del är att själva 
utmärkelsen inte betyder så 
mycket, om den inte omformas 
till en specialistanställning som 
ger högre lön. Lön för mödan 
med allt det arbete som ligger 
bakom. För att andra ska orka 
göra samma resa måste det fin-
nas en ekonomisk ”morot”.

 
Vad tänker du kring spe-
cialiseringens betydelse 
för logopedyrket som 
helhet?
– Otroligt viktigt. Många 
andra yrken har detta och det 
är på tiden att det har införts 
inom logopedin. Det kommer 
förhoppningsvis öka respekten 
för logopeder generellt och ge 
en möjlighet att göra ”karriär” 
utan att bli chef eller att behöva 
disputera.

 
Hur gick processen - var 
det några hinder på vägen 
eller var det lätt att få ihop 
till ansökan?
– Jag var redan klar med min 
master och såg möjligheten att 
söka när informationen gick ut. 
Det var lite svårt först att tolka 
vad som krävdes i den kliniska 
portföljen men efterhand  
klarnade det.

Specialistduo på Danderyds sjukhus
Nu kan vi presentera 
ytterligare två  
specialiserade logopeder 
- båda hemmahörandes 
på samma klinik. 
Är du sugen på att bli 
nästa specialist? Läs 
mer om ansöknings-
processen på:  
www.logopedforbundet.se
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KNEGDEG.SE är en innovativ sajt till för dig som vill veta mer om 
vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på 
vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet. Bakom 
Knegdeg står PTK - 25 fackförbund i samverkan.

http://www.knegdeg.se/

 
Hej Ineke Samson!

Vilken är din specialise-
ring?
– Jag är specialiserad inom 
området Tal, med inriktning på 
stamning.

Var och med vad jobbar 
du idag?
– Jag arbetar dels på Talkli-
niken på Danderyds sjukhus, 
dels på Enheten för logopedi 
på KI. På Specialistmottag-
ning för stamning på Talkliniken 
utreder och behandlar jag 
stamning och stamningspro-
blem hos personer i alla åldrar. 
Förutom mitt kliniska arbete 
har jag också ansvar för kvalitet 
och utveckling generellt på 
Talkliniken. 
– På Enheten för logopedi 
har jag ett förordnande som 
adjungerad klinisk adjunkt. 
Som AKA ansvarar jag för 
övergripande planering av 
undervisning om stamning på 
logopedprogrammet samt för 
att genomföra och bidra till 
genomförande av projekt som 
leder till ökad vetenskaplighet.

 

Vad betyder specialise-
ringen för dig?
– Det är av stor betydelse 
att få sina meriter granskade 
och godkända externt, av ett 
Specialistråd. Granskningen 
ger en formell bekräftelse på 
att jag har den kunskap och 
de kliniska erfarenheter som 
krävs för att vara lämplig som 
kunskapsförmedlare. 
– Specialiseringen kan 
dessutom fungera som något 
av en garanti och trygghet för 
patienterna, så att de vet att 
den vård de erbjuds bygger på 
en kombination av erfarenhet, 
metod- och kunskapsutveck-
ling.   

Hur ser du på speciali-
seringens betydelse för 
logopedyrket?
– Jag tycker att det är ett viktigt 
steg som Svenska Logopedför-
bundet har tagit i och med infö-
randet av specialisering, bland 
annat för att det är en efter-
längtad försäkring om kvalitet i 
vårdinnehållet för patienterna. 
Den höjer dessutom professio-
nens status i relation till andra 
yrkesgrupper. Professionalism 
är väsentligt i vården och då är 
det viktigt med ett förbund som 
tillgodoser professionell och 
klinisk granskning.
– Specialiseringen blir också 
ett slags kontrollinstans som 
hittills saknats för det yrkes-
mässiga utövandet, och det tror 
jag leder till ökat professionellt 
ansvar. Den enda granskning vi 
har idag görs främst av andra, 
utanför professionen, och är i 
huvudsak en kontroll av faktorer 
som till exempel effektivitet och 
ekonomi.

FRÅGOR: KARIN SJÖGREN

Mer i kassan med kollektivavtal

Meddela oss på Logopedförbundet 
så vi har rätt uppgifter!

Medlemsregister:
susanne.ronngren@srat.se

FLYTTAT? Bytt JOBB?
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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. 

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.

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.

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

ANNONS
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aktuellt

Nya nationella riktlinjer 
för strokesjukvård på gång
Hösten 2015 startade uppdate-
ringen av den nationella  
riktlinjen för strokesjukvård. 
Den här gången sker det som 
ett samarbete mellan Socialsty-
relsen och SBU (Statens Bered-
ning för Medicinsk och Social 
Utvärdering). 

Den här samverkan är ny och sker även 
för framtagandet av nationella riktlinjer 
för demensvård. Då sättet att arbeta på 
är nytt kommer en utvärdering att göras.

Socialstyrelsen har engagerat en grupp 
med Per Wester, professor i medicin vid 
Umeå universitet, och Christina Brogårdh, 
docent i experimentell rehabiliteringsmedi-
cin vid Lunds universitet, som ordförande 
för arbetet vid Socialstyrelsen. I arbetet på 
Socialstyrelsen har man tagit fram vilka 
tillstånd (exempelvis afasi efter stroke) och 
åtgärder (exempelvis kommunikationsträ-
ning) som skall vara utgångspunkten för 
riktlinjerna.

Experter granskar forskningen
Personer på SBU tillsammans med pro-
fessionsrepresentanter arbetar sedan med 
utgångspunkt i de uppgifter som kommer 
från Socialstyrelsen. Jag sitter med som 
professionsrepresentant. Tillsammans 
delar personer från SBU och professions-
representanterna (så kallade experter) på 
ett antal uppgifter. Ibland görs arbetet 
tillsammans,  ibland av antingen SBU 

eller experterna.
De personer som är knutna till SBU 

arbetar med att formulera sökbara frågor, 
att kvalitetsgranska den litteratur som hit-
tas enligt bestämda mallar och att sedan 
formulera en skriftlig sammanfattning.

I de fall det finns ett tillräckligt veten-
skapligt underlag av god kvalitet kommer 
materialet att överlämnas till Socialsty-
relsen. Här har man engagerat en grupp 
på cirka 20 personer som arbetar med 
att tillsammans prioritera olika åtgärder 
baserat på det vetenskapliga underlaget. 
Monica Blom Johansson, lektor vid Uppsala 
universitet deltar i det arbetet tillsammans 

med Ann Ander, logoped vid Stroke 
Forum, Göteborg. Ann representerar 
Afasiförbundet.

I de fall det inte finns tillräckligt tydligt 
vetenskapligt underlag går i stället upp-
draget till en grupp av cirka 100 personer 
för ett konsensusförfarande, baserat på det 
underlag som finns. 

Helt färdigt nästa år
Arbetet pågår för fullt och avsikten är att 
sökning, granskning och prioriteringar 
skall vara färdiga under hösten 2016 för 
att en remissversion av riktlinjerna skall 
vara färdig tidigt 2017. Efter ombearbet-
ningar och kompletteringar är det tänkt 
att den nya versionen skall vara färdig till 
december 2017.

Det här är ett nytt sätt att arbeta med 
nationella riktlinjer och det är väldigt 
roligt att f lera professioner fått möjlighet 
att delta i arbetet från ett så tidigt skede. 
Den nuvarande proceduren ger dock inte 
så stort utrymme för att påverka vilka 
åtgärder (frågor) som är aktuella. För 
logopedi handlar det om 4 frågor med 
anknytning till afasi samt 3 med anknyt-
ning till dysfagi.

Om du vill veta mer om arbetet är du 
välkommen att höra av dig till mig!

Anneli Schwarz
Enheten för logopeder och psykologer,  
Södra Älvsborgs Sjukhus  
anneli.schwarz@vgregion.se 

DET nya grammatiktestet GrUS gör det 
möjligt att följa den grammatiska andra-
språksutvecklingen hos barn från 4 års 
ålder. 

GrUS bygger på en andraspråksteori, 
Processbarhetsteorin, vilket innebär att 
man kan jämföra barnets resultat med för-
väntade utvecklingsstegen i andraspråket. 
Bedömningen fokuserar på vilka gramma-

tiska strukturer som ett barn har förutsätt-
ningar för att producera i sitt andraspråk, 
inte hur automatiserade de är. 

Genom att undersöka ett begränsat 
antal grammatiska nyckelstrukturer på 
olika grammatiska nivåer, ges en överblick 
över utvecklingen av andraspråket; vilka 
strukturer barnet kan producera, och vilka 
strukturer som står på tur att läras in.

Test av grammatik på svenska som andraspråk Samtalsmatta till våren
VILL du gå en kurs i Samtalsmatta under 
våren 2016? Kursen ges den 8 april och 
20 maj på Folke Bernadotte regionhabilite-
ring i Uppsala. Gå in på www.akademiska.
se/fbh för mer information och anmälan.

ILLUSTRATION: DARPAN JOSHI
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påverkan

Uppdaterad januari 2016

Logopeder anställda inom skola och förskola i Skåne 
Antal heltidstjänster per 10 000 kommuninvånare

1. Bromölla 1,6 
2. Östra Göinge 1,28 
3. Båstad 1,21 
3. Staffanstorp 1,21 
4. Hässleholm 0,98 
5. Trelleborg 0,92 
6. Ängelholm 0,86 
7. Osby 0,77 
8. Tomelilla 0,76 
9. Svalöv 0,73 
10. Höganäs 0,71 
11. Lomma 0,70 
12. Bjuv 0,63

13. Eslöv 0,56 
14. Helsingborg 0,54 
15. Malmö 0,46 
16. Landskrona 0,45 
17. Lund 0,21 
18. Kävlinge 0,17 
19. Kristianstad 0,16 
20. Klippan 0,02 

21. Burlöv, Hörby, Höör, 
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Vellinge, Ystad, 
Åstorp, Örkelljunga, 0,0

Uppdaterad januari 2016

Antal logopedtjänster inom skola och förskola som krävs för att komma upp i 
tillgången som finns i Bromölla (1,6 heltidstjänster per 10 000 kommuninvånare) 

Totalt antal heltidstjänster som krävs (antal nya heltidstjänster som krävs)

Östra Göinge 2,24 (+0,44) 

Båstad 2,3 (+0,55) 

Staffanstorp 3,69 (+0,89) 

Hässleholm 8,14 (+3,14) 

Trelleborg 6,92 (+2,92) 

Ängelholm 6,5 (+ 3,0) 

Osby 2,06 (+1,06) 

Tomelilla 2,1 (+1,1) 

Svalöv 2,18 (+1,18) 

Höganäs 4,08 (+2,28) 

Lomma 3,72 (+2,1)

Bjuv 2,4 (+1,45) 

Eslöv 5,17 (+3,17) 

Helsingborg 22,0 (+14,6) 

Malmö 51,45 (+36,8) 

Landskrona 7,01 (+5,05) 

Lund 18,63 (+16,3) 

Kävlinge 4,8 (+4,3) 

Kristianstad 13,17 (+11,87) 

Klippan 2,7 (+2,66) 

Burlöv 2,78 (+2,78) 

Hörby 2,4 (+2,4)

Höör 2,5 (+2,5) 

Perstorp 1,14 (+1,14) 

Simrishamn 3,05 (+3,05) 

Sjöbo 2,95 (+2,95) 

Skurup 2,42 (+2,42) 

Svedala 3,27 (+3,27) 

Vellinge 5,52 (+5,52) 

Ystad 3,76 (+3,76) 

Åstorp 2,42 (+2,42) 

Örkelljunga 1,57 (+1,57)

Logopeder anställda inom skola och förskola i Skåne 
Antal heltidstjänster, (antal kommuninvånare inom parentes)

Uppdaterad januari 2016

Lund 

2,5 
(116 000)

Båstad 

1,75 
(14 000)

Ängelholm 

3,50 
(41 000)

Örkelljunga 
(10 000)

Osby 

1,0 
(13 000)

Hässleholm 

5,0 
(51 000)

Östra Göinge 

1,8 
(14 000)

Kristianstad 

1,3 
(82 000)

Bromölla 2,0 (12 000)

Simrishamn (19 000)

Tomelilla 
1,0 

(13 000)Ystad 
(28 000)

Skurup 
(15 000)Trelleborg 

4,0 
(43 000)

Vellinge (34 000)

Svedala 
(20 000)

Malmö 14,65 (322 000)

Staffanstorp 2,8 (23 000)
Burlöv (17 000)

Lomma 1,62 (23 000)

Kävlinge 0,5 (30 000)

Landskrona 1,96 (44 000) 

Helsingborg 7,4 (137 000)

Bjuv 

0,95 
(15000)

Svalöv 

1,0 
(14 000)

Klippan 

0,04 
       (17 000)

Åstorp 
(15 000)

Höganäs 1,8 (26 000)

Perstorp 
(7000)

Höör 
(16 000)

Hörby 
(15 000)

Sjöbo 
(18 000)

Eslöv 

1,8 
(32 000)

 Även i Västerbotten ökar antalet logopeder  
 i skola/kommun! Skollogopeder finns 
 numera bland annat i Lycksele, Vännäs, 
 Robertsfors och Umeå. !

Sammanställning och grafik: Ida Rosqvist

Många nya kommunlogopedtjänster har tillkommit i 
Skåne efter träget påverkansarbete. 

Skånelogopederna rekommenderar att göra spontan- 
ansökningar, att söka specialpedagogtjänster och att 
kontakta kommunpolitiker, rektorer med flera för att be-
rätta vad vi logopeder kan bidra med i skola och förskola. 
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Mål: En lokalförening 
nära dig inom två år
I och med övergången 
till SRAT i januari 2015 
öppnades möjligheten 
att bilda länsövergri-
pande lokalföreningar 
av Svenska Logoped-
förbundet. 

Genom ökad lokal aktivitet får 
vi som kår större möjlighet att 
samverka med varandra och 
att utvecklas både som profes-
sionsförbund och som facklig 
organisation. 

Slofs målsättning är att alla 
län/regioner ska ha lokalför-
eningar inom två år.

Ett av de viktigaste skälen till 
övergången från DIK till SRAT 
var att vi ville behålla och stärka 
en tydlig professionsanknyt-
ning. Genom SRATs delför-
eningsstruktur och utveckling 
av f ler lokalföreningar inom 
Svenska Logopedförbundet 
får vi möjlighet att företräda 
logopedkåren på alla nivåer. 
Lokalföreningarna utgör vik-
tiga länkar mellan enskilda 
medlemmar och Svenska Lo-
gopedförbundets styrelse. På 
sikt kommer troligen lokal-
föreningarna att nominera 
delegater till förbundsmötet 
och till olika instanser där Slof 
är representerat. 

Påverkansarbete gentemot 
beslutsfattare behöver ske på 
det lokala planet för att blir 
trovärdigt och effektivt. En 
lokal organisation har goda 
möjligheter att hålla sig oriente-
rad om aktuella politiska beslut 
på kommun- och landstings-

nivå, att ha nära kontakt med 
medlemmarna och att sam-
verka med andra intressenter 
som exempelvis brukar- och 
patientorganisationer. 

En förhoppning är också att 
lokalföreningarna ska kunna 
bidra till ökad samhörighet och 
erfarenhetsutbyte, inte minst 
för det ökade antalet kommun-
logopeder, som kanske saknar 
professionskollegor på arbets-
platsen. För att underlätta för 
lokalföreningarna när det gäller 
att ordna medlemsaktiviteter, 
finns det vissa möjligheter att 
äska pengar från Slof centralt.

Slofs styrelse planerar att 
anordna årliga ordförande-
forum för lokalföreningarnas 
ordförande. Vi kommer också 
regelbundet att informera om 
det lokalfackliga arbetet i våra 
kommunikationskanaler.

Styrelsesuppleant Anna 
Aronsson är Slofs koordinator 
för lokalföreningsutveckling, 
kontakta henne när du vill 
vara med och dra igång en lo-
kalförening. Låt er inspireras 
av arbetet som har påbörjats i 
några av de nystartade lokal-
föreningarna!

Slof Gotland
Först ut att starta lokalför-
ening var Gotland. Under 
det första verksamhetsåret 
har Slof Gotland diskuterat 
hur man kan verka för att 
göra logopedin mer känd på 
Gotland och man har också 
som målsättning att utöka för-
eningens medlemsantal. Som 
led i föreningens opinionsbil-

dande arbete har man initierat 
kontakt med Elevhälsans chef 
angående behovet av logope-
disk kompetens i skolan. Det 
har också förekommit möten 
med lokalpolitiker, ett arbete 
som man vill formalisera under 
kommande verksamhetsår. 

Slof Stockholm
Det fackliga arbetet fortsätter 
och man har bildat tre olika 
fokusgrupper: arbetsmiljö, lön 
samt professionsutveckling/
vidareutbildning. Grupperna 
är vilande tills det finns minst 
fyra personer i varje grupp. 
Grupperna har fria händer att 
utforska dessa viktiga områden 
precis så officiellt eller inoffi-
ciellt som gruppens medlem-
mar beslutar. Det kan handla 
om allt ifrån att författa en 
skrivelse till politiker, att sända 
podcast eller att helt enkelt 
samlas för att utbyta kunskap 
och erfarenheter, exempelvis 
kring hur samverkansavtalen 
fungerar på olika arbetsplatser 
eller hur arbetsmiljön ser ut. 
Styrelsen för Slof Stockholm 
utgör ett stöd som kan hjälpa 
grupperna att komma vidare. 
Slof Stockhom planerar också 
en föreläsning om fackligt 
arbete och den fackliga orga-
nisationen tillsammans med 
SRATs ombudsman, föreläs-
ningen riktar sig till samtliga 
Slof-medlemmar i Stockholm. 

Slof Västerbotten
Lokalföreningen Slof Väster-
botten har som syfte att verka 

för fler logopedtjänster och fler 
arbetsgivare i länet samt att 
verka som samarbetspartner för 
intressenter. Slof Västerbotten 
har med hjälp av ombudsman 
tagit reda på mer om löne-
processen och om hur man 
går tillväga om arbetstagarna 
upplever att lönedialogmodel-
len inte fungerar. Kommun-
logopederna i Västerbotten är 
ofta ensamma eller fåtaliga på 
arbetsplatsen, därför planerar 
man att organisera sig i en 
arbetsgrupp för att samverka 
kring fackliga frågor gentemot 
kommunala arbetsgivare.

Vid pressläggning hade vi inte 
nåtts av information från Slof 
Örebro.

Kontaktuppgifter 
Dina lokala kontakter hittar 
du via Svenska Logopedför-
bundets hemsida www.logo-
pedforbundet.se 

Svenska Logopedförbundets 
koordinator för lokalförenings-
utveckling: anna.aronsson@
logopedforbundet.se

Ansva r ig ombudsman 
SRAT: emil.pettersson@srat.se 

För att du ska nås av utskick 
både av Slof centralt och av 
lokalföreningarna, är det vik-
tigt att du kontrollerar att dina 
medlemsuppgifter är upp-
daterade. Logga in med ditt 
medlemsnummer på www.srat.
se eller kontakta SRATs kansli: 
kansli@srat.se, 08-442 44 60

Signe Tonér
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språkutveckling

Många vinklar behövs 
för att beskriva ett 
ordförråd. 

Den slutsatsen drar 
Ketty Holmström efter 
att ha undersökt lexikal 
utveckling hos fler- och 
enspråkiga skolbarn, 
med och utan språk-
störning.

Ordförrådet har ett djup, en 
bredd och ett framplocknings-
flyt. Alla dimensioner är vik-
tiga för barns möjligheter att 
uttrycka sig och förstå.

– Tyvärr har vi inga bra 
ordförrådstest på svenska, kon-
staterar Ketty Holmström och 
lägger till:

– Just för att våra verktyg inte 
är helt slipade är det viktigt att 
vi undersöker barns ordförråd 
på mer än ett sätt. 

En- och flerspråkiga barn
Under sitt nyligen avslutade 
avhandlingsarbete i logopedi 
vid Lunds universitet har Ketty 
dykt djupt (och brett) in i lexi-
konuppbyggnad hos skolbarn – 
enspråkiga svensktalande samt 
svensk-arabisktalande. Hon har 
i och med detta kunnat ge oss 
en idé om hur lexikon utvecklas 
både för elever med- och utan 
språkstörningsdiagnos. 

– Bäst bild får man just av att 
kombinera olika mätmetoder, 
säger Ketty.

Hon menar att det inte 
räcker med bildbenämning . 
Vi behöver undersöka lexikal 
organisering, framplockning 
av ord samt kännedom om 
skolans vokabulär. Barn med 
språkstörning har nämligen 
visat sig ha svårigheter inom 
alla dessa områden. 

Svårt tolkuppdrag
För barn som talar f ler språk 
behöver vi känna till både 
hur länge de exponerats för 
svenskan och i vilken omfatt-
ning modersmålet stöttas.

– I dag behöver vi av praktiska 
skäl förlita oss mycket på tolkar 
för detta, vilket är nödvändigt 
men kräver mycket. Tolkens 
uppdrag – att underlätta kom-
munikation – går ibland emot 
vad vi logopeder vill att de 
ska göra under en språklig 
bedömning. 

Ketty lyfter fram att struk-
turerade föräldraformulär är 
viktigt, liksom dynamiska 
bedömningsmaterial.

– En dynamisk bedömning 
på modersmålet och svenska 
kan berätta väldigt mycket om 
barnets språkinlärningsförmå-
gor. Det blir ibland lättare att 
bedöma om man har med sig 
ett interventionstänk.

Utveckling av associationer
Ett sätt att undersöka ordför-
rådets uppbyggnad som Ketty 
använt i sin avhandling är 
associationstest, med frågor 
av typen: ”Vad tänker du på 
när du hör ordet bord?”. Ketty 
presenterar mycket intressanta 
resultat av hur ordassociationer 
utvecklas över tid hos f ler- och 
enspråkiga barn, med- och utan 
språkstörning. 

Överlag tyder resultaten på 
att barn med språkstörning har 
svårt att effektivt organisera 
sitt ordförråd. Mellan tillfälle 
ett och två (testat med ett års 
mellanrum) hade andelen pa-
radigmatiska associationer 
(till exempel bord-stol) ökat 
hos barn med typisk språkut-
veckling – vilket är förväntat 
då detta ses som ett mer vux-

enlikt och effektivt sätt att 
kategorisera ord på. Hos barn 
med språkstörning var det 
däremot andelen syntagmatiska 
ordassociationer (till exempel 
bord-hårt) som ökade mellan 
tillfälle ett och två. 

Flerspråkighet som skydd
De f lerspråkiga barnen med 
språkstörning hade dock sig-
nifikant f ler paradigmatiska 
associationer än enspråkliga 
barn med språkstörning – när 
testet gjordes på båda språk.

– Det väcker tankar kring om 
flerspråkighet i sig kan vara en 
gynnande faktor även för barn 
med språkstörning.

Hon vill dock inte överdriva 
associationstesternas kliniska 
användbarhet.

– I dag är det för stor tolk-
ningsbredd och oklart hur svar 
ska delas in som syntagmatiska 
eller paradigmatiska. Det är 
svårt att standardisera ett sådant 
test.  Då blir bedömningen olika 
beroende på vilken logoped 
du träffar.

Skollogopedi framtiden
Kompetensutveckling och bra 
tester, som även normerats på 
f lerspråkiga elever, ser Ketty 
som en viktig fråga för ut-
vecklingen av logopedin. Lik-
som erkännandet av behoven 
språkligt svaga elever har när 
de börjat skolan. 

– Vi logopeder behöver lära 
oss att jobba med skolbarn. 
Skollogopedi är framtiden. 

 KARIN SJÖGREN

Ord på höjden och bredden

Ketty Holmströms avhandlingsarbete visar att flera olika typer av 
ordförrådstest behövs.     FOTO: PRIVAT
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S tärk vårdnadshava-
re i att använda det 
språk de kan bäst 

med sitt barn. Då används 
ett mer komplext ordförråd 
vilket ökar barnets möjlig-
heter att utveckla ett rikt 
och varierat språk.

D en språkliga kom-
petensen påverkas 
av exponering och 

användning. I Sverige blir 
därmed modersmålet ofta 
extra sårbart då expone-
ringen för majoritetsspråket 
vanligtvis är större.

F lerspråkighet orsakar 
inte språkstörning. 

F lerspråkiga barn 
med språkstörning 
kan och behöver lära 

flera språk. Att ta bort ett 
språk tar inte bort språk-
störningen.

F lerspråkiga barn med 
språkstörning behö-
ver båda sina språk 

för att fungera socialt och 
bli del av sin kultur.

B edöm alltid barnets 
båda språk. Även 
hos barn som 

endast mycket sparsamt har 
exponerats för och använt 
ett av sina språk har mät-
bara kunskaper etablerats, 
som är viktiga att kartlägga 
vid språkbedömning.

B edömning av 
förstaspråket kan 
göras på flera olika 

sätt och bör inkludera såväl 
en strukturerad intervju 
med vårdnadshavare som 
en bedömning med hjälp 
av tolk eller annan talare 
av modersmålet. I de fall 
normerat material för den 
flerspråkiga populationen 
finns ska detta användas i 
första hand.

G ör en kvalitativ 
testning. Börja tes-
tet från början (och 

inte vid åldersangivelser) 
för att undvika nederlag 
för barnet genom att börja 
på en för svår nivå. Avsluta 
heller inte efter ett visst 
antal fel. Flerspråkiga barn 
kan ha tillägnat sig mer av-
ancerade ord och strukturer 
medan de kan göra misstag 
på enklare språkliga former.

L exikon är en central 
språklig domän. 
Undersök därför 

lexikonet ur flera olika syn-
vinklar. Försök fånga bar-
nets förmåga om begrepp, 
hierarkisk organisation 
och kategorier, exempelvis 
med hjälp av bilder som 
benämns på flera nivåer och 
genom ordassociationer.

G ör en samman-
slagen bedöm-
ning. Beroende 

på barnets ålder kan totalt 
ordförråd, begreppsmäs-
sigt ordförråd eller andel 
dubbletter användas.

Socialstyrelsen har 
tagit fram de första na-
tionella riktlinjerna för 
vård av MS och Parkin-
sons sjukdom. 

Rekommendatio-
nerna ger fler kroniskt 
sjuka patienter tillgång 
till personal med stor 
erfarenhet av sjukdo-
marna och avancerad 
behandling.

Både MS och Parkinson kan 
påverka livet på många olika 
sätt. Därför är ett multidis-
ciplinärt omhändertagande 
där team planerar mål och 
åtgärder utifrån patientens 
behov viktigt. Socialstyrelsen 
rekommenderar att det i teamen 
förutom läkare och sjukskö-
terska finns minst två andra 
professioner representerade; 
fysioterapeut, arbetsterapeut, 
kurator, psykolog, logoped, 
dietist, uroterapeut eller annan 
specialistläkare.  Det är av stor 
vikt att teamets sammansätt-
ning och arbetsfördelning utgår 
från patientens behov. 

Regionella skillnader idag
I dag finns det regionala skill-
nader avseende förekomsten av 
multidisciplinära team. Till-
gången till sammanhängande 
teamrehabilitering varierar 
och på många håll erbjuds i 
dag enskilda åtgärder från en 
specifik profession isolerat. Det 
är i dag få ställen som erbjuder 
sammanhängande teamrehabi-
litering till patienter med MS 
och ännu färre som erbjuder 
åtgärden till patienter med Par-

kinsons sjukdom. Det behövs 
organisatoriska förändringar 
och resursomfördelning i de 
f lesta landsting för att patien-
ter med MS eller Parkinsons 
sjukdom ska kunna erbjudas 
denna form av rehabilitering.

Följs upp av Socialstyrelsen
Ambitionshöjningen av vården 
vid MS och Parkinson innebär 
att alla landsting bör kunna 
erbjuda teamomhändertagande 
och kontinuerlig uppföljning. 
Socialstyrelsen kommer att 
följa upp rekommendationerna 
och även ta fram mål som anger 
vilken nivå landstingen bör 
sträva efter att nå.

Ellika Schalling, medicine 
doktor och lektor i logopedi 
har deltagit i arbetet med att 
ta fram det vetenskapliga un-
derlaget för rehabilitering och 
logoped Jenny Holmberg (se s. 
23) har deltagit i arbetet kring 
prioriteringar.

Signe Tonér
Ursprungligen publicerat på 
www.logopedforum.se

Plats för logopedi i 
riktlinjer för vård av 
MS och Parkinsons

Socialstyrelsen rekommende-
rar teamarbete kring patienter 
med MS eller Parkinsons.

Ketty Holmströms tips vid 
flerspråkig bedömning

neuro
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Köprojekt blev nytt 
arbetssätt i Malmö
Kön till nybesök för barn var 
nästan ett år lång. Situationen 
hade blivit ohållbar. 

Då dammade logopederna på 
SUS av en arbetsmodell från 
70-talet.

Mohamed Wail rotar snabbt igenom skåpen 
på logopedmottagningen i Malmö. I en 
portfölj samlas tester, spel och pussel. Så 
säger han adjö till sina kollegor och tar 
sig ut från sjukhuset. Han sicksackar sig 

fram mellan vattenpölarna på parkeringen. 
– I dag ska vi till en förskola som bara 

ligger tvärsöver gatan. Oftast är det inte 
riktigt så lyxigt, säger han.

Samarbete med förskolepedagoger
Mohamed är en av fyra logopeder vid Skå-
nes universitetssjukhus logopedmottagning 
som en dag i veckan träffar förskolebarn 
med språkliga svagheter ”i sin naturliga 
miljö”, det vill säga ute på förskolan. 
Det sker i samarbete med kommunens 

specialpedagoger.
Eva-Kristina Salameh och Margareta 

Swedenborg på SUS logopedmottagning 
har båda varit aktiva i utvecklingen av 
arbetsmodellen.

– Som många landstingslogopeder har 
vi arbetat som konsulter på förskola förr. 
Malmö var på 70-talet uppdelat i olika 
distrikt och logopederna på mottagningen 
ansvarade för förskolorna i sina distrikt. 
Då träffade vi föräldrar, barn och per-
sonal ute på förskolan för utredning och 

Logoped Mohamed Wail och specialpedagog Åse Persson förbereder dagens bedömningar och uppföljningar på förskolan. 
FOTO: KARIN SJÖGREN
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språkutveckling

handledning. De f lesta barn behövde inte 
ens komma in till sjukhuset, säger Eva-
Kristina Salameh.

Detta arbetssätt avslutades efter många 
år, när kommunen skulle spara pengar.

– När kön sedan började växa insåg vi 
att: Vi måste förändra hur vi arbetar i dag, 
säger Eva-Kristina.

Nästan ett års kö
Kön, ja. Låt oss ta en kort sammanfatt-
ning: Under hösten 2012 var tiden mellan 
remiss och förstabesök på logopedmot-
tagningen mellan nio och elva månader. 
Under denna väntan fanns ingen kontakt 
med mottagningen. En lång tid för en 
fyraåring med stora språkliga svårigheter.

– Fokus för förändringsarbetet har där-
för varit att vi vill träffa de barn som har 
störst behov snabbast, säger Eva-Kristina.

Logopedkontakt ska heller inte avgöras 
av hur lätt familjen har att ta sig till mot-
tagningen.

– Många av nybesöken på mottagningen 
uteblir, och särskilt hög är siffran för 
f lerspråkiga barn. Men om ett barn inte 
dyker upp på förskolan ringer personalen 
hem – och så bor familjen tre minuter 
därifrån, säger Eva-Kristina.

Började som ett projekt
Arbetet med att få ut mottagningens 
logopeder på förskolorna inleddes 2013, 
som ett projekt.

– Vi skickade ut information till alla 
specialpedagoger i Malmö, för att se vilka 
som var intresserade, säger Margareta 
Swedenborg och fortsätter:

– Och vi möttes av ett stort engagemang.
Även remisser som kommer från BVC 

till logopedmottagningen bokas in på 
plats, om det finns en logoped knuten till 
förskolan i fråga. De barn som går på en 
förskola som inte är en del av arbetssättet 
kallas till mottagningen i vanlig ordning.

Arbetssätt som underlättar
Trots att arbetssättet kan medföra mycket 
extra jobb för specialpedagogerna, som 
får lägga scheman och boka in familjerna, 
var inställningen till att möta logopeder 
på plats mycket positiv. I utvärderingar 
efter projektet 2013-2014 uttrycker speci-
alpedagogerna att arbetssättet underlättar 

– med snabb bedömning, stöd i form av 
handledning, tydliggörande kring vilka 
barn som har störst behov av stöd och 
en helhetsbild för logoped, personal och 
barnets föräldrar.

– Vi lär av varandra och utbyter kom-
petens, säger Margareta och utvecklar:

– Jag bedömer till exempel att det behövs 
tränas på prepositioner, och beskriver mitt 
sätt. Sedan går pedagogerna vidare utifrån 
vilket material som finns på plats. Vi lo-
gopeder är inte de enda som kan språklig 

Eva-Kristina Salameh lyfter fram att ar-
betssättet ökar tillgängligheten för barnen 
med störst behov.   FOTO: PRIVAT

”Vi möttes av ett stort engagemang från för-
skolorna”, berättar Margareta Swedenborg.

FOTO: KARIN SJÖGREN

Hyllning till röstens möjligheter
MED nationella projektledare över 
hela världen arrangeras World voice 
day i allt fler länder. En global körkon-
sert som sänds via hemsidan knyter 
samman arrangemanget. World voice 
day-konceptet har nu även utvidgats till 
att innefatta en välutvecklad hemsida 
med digitala föreläsningar, bland annat 
med professor emeritus Johan Sund-
berg från KTH, så väl som interaktiva 
röstanalysprogram. Allt för att belysa 
röstens mångsidighet och knyta sam-
man yrkesgrupperna som arbetar med 
frågan. 

www.world-voice-day.org

Stor sväljkongress i Milano
EUROPEAN society for swallowing 
disorders (ESSD) arrangerar en kon-
gress i Milano den 14-16 oktober.

Deglutology, from Science to Clinical 
Practice -Sväljning, från vetenskap till 
klinik är det övergripande temat.

En nyhet från förra året är att 
kongressen smygstartar med kurser 
dagarna innan. Den 12:e oktober ges 
workshopen ” Instrumental Assessment 
for Oropharyngeal Dysphagia: decision 
making for management and rehabilita-
tion”. Den 13:e oktober hålls kurs på 
tema: ”Management of tracheostomy and 
nasogastric tube in patients with OD”. 

www.myessd.org

Milano              FOTO: LUCA NEBULONI
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språkutveckling

träning. Fem minuter då och 
då under dagen i barngruppen 
gör stor nytta.

Vad som började som ett 
projekt har nu 
blivit ett ar-
be t s s ä t t  på 
SUS i Malmö. 
Och for t fa-
rande ansluter 
sig f ler special-
pedagoger till 
projektet, och 
därigenom fler 
förskolor. 

– Det är bra 
att ha någon ambassadör bland 
förskolepersonalen – sedan 
sprider det sig som ringar på 
vattnet. Och kunskaperna om 
språksvårigheter blir större i 

takt med detta, säger Mar-
gareta.

Handleder tidig intervention
En av de nyare 
i projektet är 
Åse Persson, 
specialpeda-
gogen  som 
Mohamed 
Wail träffar på 
dagens försko-
leuppdrag.

– Just at t 
se vad barnet 
gör och höra 

tolkningen och bedömningen 
direkt från logopeden ger mig 
väldigt mycket för hur vi sedan 
kan jobba vidare på förskolan. 
Där handleder jag personalen, 

och styr upp om det behövs 
kurser i tecken som stöd eller 
bildstödspedagogik. Många 
förskolor här i Malmö har 
kommit långt 
i det språksti-
mulerande ar-
betssättet, som 
ju gynnar alla 
barn i gruppen, 
säger Åse. 

Mohamed 
trivs bra med 
att träffa bar-
nen på försko-
lan i stället för 
på sitt kontor.

– Störst 
skillnad blir det i mötet med 
de yngsta barnen, två och ett 
halvåringarna. I mötet med 
förskolepersonal och föräldrar 
på plats kan man ge tips och 
råd och handleda för tidig 
intervention på ett helt annat 
sätt, säger han. 

Handledning och rådgivning
Åse och Mohamed går igenom 
dagens schema, med tider och 
barn som de ska träffa. 30 
minuter per besök är beräknat.

– Under besöket hinner jag 
ta en kortare anamnes och 
gör en språklig screening. Jag 
brukar titta på ordförråd och 
kategorisering samt sekvens-
bildsberättande för att få en 
uppfattning om meningslängd 
och ordföljd. Är de lite äldre gör 
jag ibland även delar av något 
normerat språkförståelsetest, 
berättar Mohamed.

Han gör inte en fullständig 
bedömning av språkutveckling, 
utan fokus är på handledning 
och rådgivning. Om det finns 
oro för större svårigheter får 
barnet tid för besök på logo-
pedmottagningen för inter-
vention – parallellt med det 
arbete som då redan påbörjats 
på förskolan. Om barnet bara 
har mindre svårigheter ges råd 

till föräldrar och personal kring 
hur utvecklingen kan stöttas, 
och eventuellt kontrolleras 
barnet nästa gång logopeden 

är på förskolan.
– Logopeden

 är på var je 
förskola för 
kontroller en 
gång i halv-
året, men om 
vi märker att 
något barn inte 
utvecklas som 
förväntat kan 
vi lätt höra av 
oss innan dess, 
säger Åse.

Båda poängterar hur mycket 
lättare arbetet kring barnen är i 
och med att kommunikationen 
mellan förskola och logoped 
sker direkt.

Bygger kompetensen
Även på köerna märks en 
skillnad, menar Eva-Kristina 
Salameh, som tillsammans med 
sina kollegor samlade statistik 
under projektets första år.

–2013-2014 träffade vi 400 
barn och 37 % av dem behövde 
behandling på mottagningen. 
63 % kom alltså inte ens hit 
– barn som sannolikt annars 
hade stått i kö. 

En sekundär vinst, frånsett 
köminskningen som följer av 
att f ler nybesök hinns med 
under en och samma dag och 
administrationstiden för att 
ringa samtal kortas, är att 
personalen på förskolan blir 
allt vassare på att se hur grav 
en språksvårighet är – och vilka 
barn de själva har verktyg att 
stötta.

– Det blir inte bara ”här 
kommer logopeden och säger 
gör detta och detta”. Vi bygger 
upp verksamheten och ökar 
kompetensen nerifrån och upp, 
säger Eva-Kristina. 

KARIN SJÖGREN

spel som utökar och organiserar ordförrådet

Leta ord som är motsatser. 

50 motsatspar uppdelade på 

5 nivåer.

Alla ord är skrivna och talade.

Välj motsatspar och antal 

motsatspar till egna spel 

som kan sparas.

Spela memory eller fånga 

svävande bubblor.

Ordbok med bilder på alla 

motsatsparen. 

”Just att se vad 
barnet gör och höra 
tolkningen och be-
dömningen direkt 
från logopeden ger 
mig väldigt mycket 
för hur vi sedan kan 
jobba vidare på för-
skolan.”

”Många nybesök 
på mottagningen 
uteblir, och särskilt 
hög är siffran för 
flerspråkiga barn. 
Men om ett barn inte 
dyker upp på försko-
lan ringer persona-
len hem - och så bor 
familjen tre minuter 
därifrån.”

ANNONS
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neuro

Sociala medier är en stor 
del av våra liv. Och det 
behöver inte ta slut om 
man drabbas av afasi.

– Hur man kommunicerar 
i sociala medier hänger tätt 
samman med ifall man ser sig 
som samma person nu, jämfört 
med innan stroken.

Det är en av slutsatserna 
Helena Taubner kan dra uti-
från de delstudier som gjorts 
när hon kommit en fjärdedel 
in i sitt avhandlingsprojekt 
om afasi, identitet och sociala 
medier. Resultaten bygger på 
djupintervjuer med nio personer 
i yrkesverksam ålder med afasi. 

Samma person eller ej
En central fråga har varit just: 
Är du samma person som innan 
stroken?

– Svaren är allt från ”ett 
klockrent nej” till ”absolut 
samma”. Och just bredden, 
heterogeniteten, i gruppen är 
någonting jag hoppas kunna 
visa i mina studier.

En av informanterna beskri-
ver att: ”Egentligen är jag social, 
men eftersom detta drabbat mig 
blir jag isolerad”, och lyfter fram 
nätet som ett ställe där hen kan 
visa sitt sociala jag.

– Och i och med att ordet 
”egentligen” används vet vi att 

det är en fråga om skillnaden 
mellan före och efter stroken.

Digital kommunikation
Afasi och sociala medier är ett 
nytt ämne i forskningsvärlden. 
I och med yngre personers 
datorvana och möjligheterna 
som finns för kompensation 
är det inte självklart att digital 
kommunikation är den mest 
komplicerade formen av kom-
munikation för en person med 
afasi, menar Helena.

– En av personerna jag inter-
vjuade beskrev att hon gärna 
delar bilder på instagram som 
har text i sig. På så sätt kan hon 
kommunicera i hela meningar 
– även om hon inte själv hade 
kunnat skriva på motsvarande 
sätt.

 Ung med afasi
Helenas informanter är yngre 
än genomsnittsåldern för per-
soner med afasi.

– Många uttrycker en frustra-
tion över att rehabiliteringsvår-
den inte är uppbyggd för dem. 
Det kan gälla vilken typ av 
vokabulär de behöver träna på 
för att kunna återgå till arbete 
och hur digitala medier kan bli 
en tillgång. Jag hoppas mina 
studier kan lyfta dessa frågor.

Karin Sjögren

Helena Taubner undersöker sociala medier och afasi.
FOTO: HANNA OLSSON

Livet med afasi på Facebook

• Helena Taubner är i grunden datalingvist och handikappve-
tare och nu går hon forskarutbildningen Hälsa och livsstil på 
Högskolan i Halmstad, med inriktning Handikappvetenskap.

• Syftet med avhandlingen är att undersöka hur personer 
i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter stroke 
konstruerar sin identitet i relation till digitalt medierad kom-
munikation.

• Studien är i första skedet tvådelad och avser att besvara 
följande två frågeställningar:
1. Hur resonerar nätanvändande personer i yrkesverksam 
ålder som drabbats av afasi efter stroke om sin identitet och 
sin kommunikation före respektive efter stroken?
2. Vilka uttryck för personens identitet kan identifieras i den 
digitalt medierade kommunikationen hos nätanvändande 
personer i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter 
stroke?
Den första frågan besvaras genom intervjuer och den andra 
genom datainsamling på nätet.

• Helena skriver även om detta på:  
blogg.hh.se/aphasia-online

fakta

LOGOPEDMOTTAGNINGEN i 
Jönköping arrangerar utbildning 
i Palin PCI 31 augusti till 2 sep-
tember. Palin PCI ”Parent child 
interaction” är en behandlings-
metod för barn som stammar.  
 
För mer information, maila:  
annika.lofstedt@rjl.se

PCI för stamning
MELLAN 110 000 och 170 
000 svenskar har i dag en 
demenssjukdom. Ett tillstånd 
som även påverkar deltagandet 
i samhället och möjligheterna till 
kommunikation och beslutsfat-
tande. 

Den nyutgivna boken ”Att 
leva med demens” är skriven 
ur vårdtagarens perspektiv, 

och riktar sig till personal och 
studenter som möter personer 
med demenssjukdomar. 

I boken medverkar forskare 
från Centrum för demensforsk-
ning (CEDER) vid Linköpings 
universitet.

Om livet med demens i första person
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dysfagi

25-45% av barn med typisk ut-
veckling beräknas någon gång 
ha ätproblem, och prevalensen 
hos barn med utvecklingsstör-
ningar eller kroniska sjukdomar 
beräknas vara upp till 80% [1]. 
Ätsvårigheter hos barn är van-
ligt - och ett växande problem.

Begreppet ätsvårigheter används över-
gripande i litteraturen och innefattar ett 
brett spektrum av problem där allt från 
selektivitet i matsituationen till svår 
dysfagi räknas in. Ätsvårigheter hos 
barn är ett växande problem. Troligtvis 
beroende på att fler barn med komplexa 
medicinska besvär och mycket för tidigt 
födda barn överlever i dag [2,3]. 

I många fall finns en uppenbar för-
klaring till ätsvårigheterna. Det kan till 
exempel röra sig om neurologisk skada, 
dysfunktion i mag-tarmkanalen eller 
anatomiska avvikelser som leder till 
svårigheter med att bearbeta och svälja 
mat och dryck. Sådana svårigheter är 
vanligt förekommande hos exempelvis 
barn med neurologiska funktionshinder 

Fler barn har svårt att äta
Att ätsvårigheter hos barn är ett växande problem hänger sannolikt ihop med att allt fler mycket tidigt födda barn och barn med komplexa medicinska behov överlever i dag.       

ILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN
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[4], hjärt- och lungsjukdomar [5,6], 
gastrointestinala besvär [7] och hos 
underburna barn [8,9].

Ovilja, vägran eller oförmåga?
När huvuddiagnosen inte helt kan 
förklara varför barnet inte äter eller då 
barn har allvarliga ätsvårigheter utan 
någon tydlig organisk orsak har man 

ofta antagit att problemen är beteen-
demässiga. Detta brukar i litteraturen 
kallas matvägran (food refusal). Termen 
”ätovilja” beskriver samma fenomen 
men är ett mindre värdeladdat och 
negativt begrepp än ”vägran”. I DSM-5 
finns den nya termen Avoidant/restric-
ted food intake disorder (ARFID), som 
ska användas i litteraturen för att sär-
skilja ätovilja från ätstörningar kopplade 
till kroppsuppfattning [10]. 

Matvägran/ätovilja har ofta behand-
lats med olika typer av beteendeinter-
vention. När en sådan intervention har 
fått resultat har slutsatsen ofta dragits 
att grundproblemet var just beteende-
mässigt. Dock visar en metastudie [11] 
av 38 artiklar, som beskriver interven-
tion vid matvägran hos barn, att hos 
212 av de sammanlagt 218 deltagarna 

fanns det någon form av medicinskt 
besvär. Den vanligaste medicinska 
komplikationen i gruppen var olika 
gastrointestinala diagnoser. I en annan 
studie [12], har man funnit att barn 
som haft problem som kräkningar, 
diarré och magont på grund av födoäm-
nesallergi varit fortsatt ovilliga att äta 
även efter det att symtomen försvunnit. 
Det verkar rimligt att dra slutsatsen 
att det som utåt ses som ett beteende-
problem, att “vägra” äta, i själva verket 
står för en faktisk oförmåga. Kanske 
beroende på att matintag är, eller har 
varit, förknippat med någonting mycket 
obehagligt.

Nutritionsteam
Två logopeder som träffar barn med 
ätovilja är Maria Jonsson och Maria 
Törnhage. Maria Jonsson arbetar på 
barnkliniken på Norrlands universi-
tetssjukhus, med dysfagi som främsta 
område. Hon är med på nutritionstea-
mets rond varje vecka och är medlem i 
teamen på avdelningarna för neonatal 
intensivvård, gastro och onkologi. Hon 
har därigenom ett nära samarbete med 
läkare, sjuksköterskor och dietister.  
Patienterna är inneliggande på avdel-
ning eller kommer på remiss utifrån. 

Maria Törnhage arbetar vid Folke 
Bernadotte regionhabilitering (FBH), 
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. 
FBH tar emot remisser från hela landet 
och vänder sig till barn och ungdomar 
mellan 0-18 år. De ger specialiserade 
insatser inom flera områden. Teamet 
som arbetar med ätande och nutrition 
kallas Matlaget och är ett multidicipli-
närt team. 

Fler barn har svårt att äta

”Det verkar rimligt att dra slut-
satsen att det som utåt ses som 
ett beteendeproblem, att ”vägra” 
äta, i själva verket står för en 
faktisk oförmåga.”

Att ätsvårigheter hos barn är ett växande problem hänger sannolikt ihop med att allt fler mycket tidigt födda barn och barn med komplexa medicinska behov överlever i dag.       
ILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN

För föräldrar:
Varsågod - Handbok för 
föräldrar till barn med ätpro-
blem (2007) av Ingalill Ek och 
Elisabeth Uhlén-Nordin.

Tre perspektiv på ätovilja (2010) 
av Ingalill Ek och Anna Ås.

När ditt barn inte äter (2015) 
av Kajsa Lamm Laurin.

För yrkesverksamma:
Pediatric Swallowing and 
Feeding (2001) av Joan C. 
Arvedson och Linda Brodsky.

litteraturtips
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Se vad som provats
Maria Jonsson och Maria Törnhage 
betonar att helhetsperspektivet och 
teamarbetet är oerhört viktigt vid ut-
redning och intervention. 

Maria Törnhage beskriver att för-
äldrarna under en utredning på FBH 
får en samlad bild av barnets förmågor; 
de får kunskap om vad som hindrar 
barnet, vilka åtgärder som kan under-
lätta barnets förmågor samt hur nya 
arbetssätt och rutiner kan anpassas till 
hemsituationen.

Vid anamnesupptagning är det 
viktigt att ta reda på vad som redan 
provats hemma och vilka utredningar 
som gjorts. Maria Jonsson brukar utgå 
ifrån SOMA (Schedule for Oral-Motor 
assessment) vid bedömning. STORM, 

Stockholms Oralmotoriska protokoll, 
kan vara bra för att bedöma oralmo-
torisk förmåga utanför matsituationen 
enligt Maria Jonsson och Maria Törn-
hage. Om patienten kommer utifrån 
ber Maria Jonsson föräldrarna att filma 
en måltid för att få en bild av barnets 
ätande, sittande och föräldrarnas för-
hållningssätt. 

Två veckors utredning med team
Under en period på FBH i Uppsala 
(vanligtvis i två veckor) träffar familjen 
de olika teammedlemmarna. Logope-
den coachar föräldrarna i måltiderna 
och har reflekterande samtal. Coach-
ingen i måltidssituationen består av att 
logopeden föreslår vad föräldern ska 
säga, göra eller undvika. Föräldrarna lär 

[1] Arvedson, J. C., & Brodsky, L. (2002). 
Pediatric swallowing and feeding. Assessment 
and management. Delmar Cengage Learning.
[2] Hawdon, J. M., Beauregard, N., Slattery, 
J. & Kennedy G. (2000) Identification of 
neonates at risk of  developing feeding pro-
blems in infancy. Developmental Medicine & 
Child Neurology, 42, 235–239. 
[3] Rommel, N., De Meyer, AM., Feenstra, 
L. & Veereman-Wauters, G. (2003).The com-
plexity of feeding problems in 700 infants and 
young children presenting to a tertiary care 
institution. Journal of Pediatric Gastroentero-
logy and Nutrition, 37, 75-84. 

[4] Dahl, M. (2011, Juni). Barn med neurolo-
giska funktionshinder. Kan inte äta? Vill inte 
äta! Arbete presenterat vid nordiska konferen-
sen om barn med ätproblem, Uppsala.
[5] St Pierre, A., Khattra, P., Johnson, M., 
Cender, L., Manzano, S., Holsti, L. (2010).  
Content  validation of the infant malnutri-
tion and feeding checklist for congenital heart 
disease: a tool to identify risk of malnutri-
tion and feeding difficulties in infants with 
congenital heart disease. Journal of Pediatric 
Nursing, 25, 367-374.
[6] Martin, M. & Shaw, N. J. (1997). Feeding 
problems in infants and young children with 

chronic lung disease. Journal of Human Nutri-
tion and Dietetics, 10, 271-275. 
[7] Williams, K. E., Field, D. G. & Seiver-
ling, L. (2010). Food refusal in children: A 
review of the literature. Research in Develop-
mental Disabilities, 3, 625-633.
[8] Buswell C. A., Leslie P., Embleton N. 
D. & Drinnan M. J. (2009) Oral-motor 
dysfunction at 10 months corrected gestational 
age in infants born less than 37 weeks preterm. 
Dysphagia, 24, 20-25.
[9] Schmid, G., Schreier, A., Meyer, R. & 
Wolke, D. (2011). Predictors of crying, feeding 
and sleeping problems: a prospective study. 

Maria Jonsson är med på ronder och har 
ett nära samarbete med avdelningarna.

På Folke Bernadotte Regionhabilitering 
coachar Maria Törnhage föräldrarna.

Studier har visat att många barns besvär med maten inte bara är beteendemässigt, utan 
även har en medicinsk komponent. 

Referenser
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”Nu sitter jag här med all 
denna kunskap, på en specia-
liserad klinik dit nästan ingen 
hittar”. 

Det beskriver Kajsa Lamm 
Laurin som startskottet till boken 
om barn med ätsvårigheter.

Responsen på ”När ditt barn inte äter” 
blev enorm. Under hösten har Kajsa 
Lamm Laurin berättat om ätsvårigheter 
i radioprogram, dagstidningsartiklar och 
tvshower.

– Jag är lite chockad! Mitt syfte med 
boken var hela tiden folkbildning, men 
att den skulle få ett sådant genomslag 
anade ingen, säger Kajsa.

Vårdkedjan tar slut för snabbt
”Äntligen är det någon som förstår vad 
vi pratar om!” är en vanlig respons hon 
får efter föreläsningar eller i mail från 
läsare. Föräldrarna upplever att deras 
barns svårigheter med ätande inte har 
tagits på allvar av vården.

– Många beskriver hur BVC noterar 
att tillväxtkurvan följs, och då är allt 
bra så. Där tar kedjan slut. Få föräldrar 
har vetat om att logopeder jobbar med 
ätsvårigheter och kan göra skillnad.

Våga gå in tidigt
Liksom inom många andra logopediska 
fält är tidig intervention viktig.

– Det lilla barnet kanske bara har enkla 
ätsvårigheter – men så får föräldrarna inget 
stöd, vilket leder till stress, pålagringar 

och onda cirklar. 
Att våga gå in tidigt som logoped, 

och se hur mycket vi kan bidra med, är 
därför viktigt. Och kompetensen inom 
yrkeskåren växer för varje år. Kajsa gick 
själv kursen i pediatrisk dysfagi vid 
Uppsala universitet hösten 2015 (läs mer 
om denna på uppslaget här intill) och är 
mycket hoppfull inför fältets utveckling.

– Jag ser att intresset för området ökar, 
vilket är vansinnigt roligt, säger Kajsa. 

– Ju f ler dysfagilogopederna blir, desto 
lättare blir vi förhoppningsvis att nå för 
både remittenter och oroliga föräldrar. 

KARIN SJÖGREN

Folkbildning om 
barns ätsvårigheter

Kajsa Lamm Laurins bok om ätsvårigheter 
hos barn har fått ett enormt genomslag.

FOTO: ROOS OCH TEGNÉR

”Det lilla barnet har kanske bara 
enkla ätsvårigheter - men så får 
föräldrarna inget stöd, vilket leder till 
stress, pålagringar och onda cirklar.”

Child: Care, Health and Development, 37, 
493-502.
[10] Bryant-Waugh, Rachel, R. (2013). Fee-
ding and eating disorders in children. Current 
opionon in psychiatry, 26(6), 537-542. 
[11] Williams, K. E., Field, D. G. & Seiver-
ling, L. (2010). Food refusal in children: A 
review of the literature. Research in Develop-
mental Disabilities, 3, 625-633.
[12] Field, D., Garland, M. & Williams, K. 
(2003). Correlates of specific childhood feeding 
problems. Journal of Pediatrics and Child 
Health, 39, 299-304.

sig ett annat tilltal för att hjälpa barnet 
att närma sig maten. Teamet eftersträ-
var alltid att måltiden ska upplevas som 
positiv och så kravlös som möjligt för 
barnet. För att underlätta och förbättra 
matsituationen prövas olika konsisten-
ser, smak och förändringar i miljön. 

En sak i taget för tydliga mål
Vid intervention beskriver Maria Jons-
son att det är viktigt att arbeta med en 
sak i taget och sätta rimliga mål. Maria 
Törnhage betonar vikten av att barnet 
har personer runt sig, både i vården och 
familjen, som kan jobba vidare hemma 
efter utredningen. Något som är extra 
viktigt för framtiden är att föräldrarna 
får hopp och ser vägar till förändring.

För att lära sig mer om ätovilja 
hos barn rekommenderar Jonsson att 
auskultera på en erfaren kollega, läsa 
aktuell litteratur och att “våga prova”. 
SOS (Sequential Oral Sensory ap-
proach to feeding) är en amerikansk 
behandlingsmodell som både Jonsson 
och Törnhage använder sig av i arbetet. 
Metoden är utvecklad av barnpsyko-
log Kay A. Toomey och bygger på att 
sensoriskt förbereda barnet och följa en 
tydlig struktur medan barnet lockas till 
ätande på ett lekfullt sätt. I september 
2016 kommer kursen att ges i Uppsala. 
Mer information finns på FBH:s hem-
sida www.akademiska.se/fbh  

Jenny Wennerberg, Kajsa 
Leander och Martina Roll
Logopeder och deltagare i kursen Pediatrisk 
dysfagi vid Uppsala universitet hösten 2015

Referenser
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Träning av omsorgs-
personal hjälper personer 
med afasi att kommuni-
cera lättare. Karin Eriks-
son har i sin avhandling 
i logopedi vid Göteborgs 
universitet visat att ett 
omgivningsfokus kan ha 
effekt.

– En person som har en 
hjärnskada har inte lika lätt att 
lära sig nya saker som friska 
personer i dess omgivning, 
säger Karin Eriksson.

Det är ett lättköpt argument. 
Många logopeder har med sig 
ett kommunikativt tänk, men 
ibland är det ont om model-
ler för hur man kan tillämpa 
det i vardagen. Metoderna blir 
dock fler och allt vanligare. 
På Sahlgrenska akademin lär 
sig läkarstudenter med hjälp 
av logopedstudenter använda 
stödjande kommunikation, och 
med skrivande och bildstöd 
förtydliga språklig information. 

– Det är en bra metod för att 
den både kan vara generell och 
individanpassad. Särskilt pas-
sar det läkare som behöver få 
fram fakta. Men jag ville titta på 

andra delar av kommunikatio-
nen och samtalspartnerns roll.

Samtal med flyt
Karin Eriksson har använt sig av 
en interaktionsbaserad metod. 
Med metoden analyseras 
interaktionen mellan två spe-
cifika samtalare, för att se vad 
som händer där det uppstår 

problem. Den sociala aspek-
ten av kommunikationen och 
samtalets flyt är lika viktig som 
informationsöverföringen. Innan 
kommunikationsträningen sätts 
in görs en analys av samtalspa-
rets kommunikationsmönster. 
Genom att interaktioner filmas 
får samtalspartnern själv se vad 
som händer.

– Vi har sett att det ger både 
en god insikt och motivation till 
förändring.

I Karins studier utbildades 
två grupper: Vårdpersonal och 
anhöriga. Deras kommunika-
tionspartners, personer med 
afasi eller parkinsons, var inte 
med under själva träningstillfäl-
lena.

Stora förbättringar hos 
personal
– I gruppen vårdpersonal såg vi 
tydligt stora förbättringar efter 
utbildningen, berättar Karin.

Resultatet märktes i både 
subjektiva och objektiva utvär-
deringar och samtalsanalyser. 
De anhöriga som tränades fick 
mer spretiga resultat, vilket kan 
ha berott på många saker. Till 
exempel var denna utbildning 

inte upplagd på samma sätt 
(längre och färre träffar med 
större fokus på generell infor-
mation om hur kommunikation 
fungerar) och gruppen i sig var 
mindre homogen.

Vilka beteenden stör  
kommunikationen snarare 
än att stötta den?
– I vanliga samtal rättar per-
soner sina egna felsägningar, 
säger Karin.

I kommunikation med perso-
ner med afasi händer det oftare 
att samtalspartnern rättar – 
även om det inte behövs för att 
hen ska förstå vad personen vill 
berätta. 

– Det drar fokus till pro-
blemen i samtalet och skapar 
avbrott som inte är naturliga. 

När samtalspartnern till en 
person med afasi pekar ut 
språkliga fel tappar konversa-
tionen sitt flyt. Det skapar en 
maktobalans där samtalsparten 
utan afasi blir språktränare. 
Ett liknande fenomen är att 
samtalspartnern ställer mycket 
frågor som hen redan vet svaret 
på.

– Detta förekommer ofta 

Fokus på felsägningar förstör 
det naturliga samtalsflytet

Karin Eriksson har forskat på 
rollen som samtalspartner till 
en person med svårigheter att 
kommunicera.

FOTO: PRIVAT

”Vi har sett 
att det ger 
både en god 
insikt och 
motivation 
till föränd-
ring.”
Karin Eriksson, om metoden 
där samtalsparnern sälv utifrån 
inspelningar analyserar kommuni-
kationen och sätter ord på vad som 
händer.

neuro
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dyspraxi

Sollefteå logopedmot-
tagning och fyra skolor 
i Kramfors ingick i ett 
projekt med talträning 
på distans. Barnen som 
fick intensivträning 
med logoped har gjort 
stora framsteg.

Hanna Bylund och Susanne 
Westerbring är logopeder på 
Sollefteå sjukhus. Barn från 
Kramform och Sollefteå kom-
mun remitteras för behandling 
på logopedmottagningen. På 
grund av de långa avstånden 
blir det långt mellan behand-
lingarna. Långa resor gör att 
barnen också förlorar under-
visningstid.

– Barn med stora talsvårig-
heter behöver intensiv träning 
för att få till en bättre motorisk 
rörelse och därmed ett tydligare 
tal, säger Hanna.

Intensiv talträning
De ansökte därför om projekt-
medel från landstinget för att 
testa talträning med hjälp av 
videouppkoppling. Ansökan 
beviljades och ett sexveckors 
projekt startades i november 

2015. De fyra barn som deltog 
var mellan sju och nio år och 
hade stora fonologiska svårig-
heter eller dyspraxi. Trettio 
minuter fyra gånger i veckan 
har barnen tillsammans med 
en ”bisittare” tränat med lo-
gopeden på distans.

Barnen har varit positiva till 
att delta, de tycker att det har 
varit bra att slippa åka långt 
för att få behandling. De har 
känt sig sedda och förstått att 
de kan få hjälp. Barnen har 
också blivit motiverade till att 
fortsätta jobba med träningen 
hemma och i skolan.

– Vi har sett att barnen har 
gjort framsteg efter de här sex 
veckorna. Men det är svårt att 
säga något om de långsiktiga 
resultaten. Barn med de här 
svårigheterna behöver mycket 
träning och fortsatt regelbundet 
stöd, säger Hanna.

Fortsättning av behandling 
på distans
De stora vinsterna med distans-
behandling är att barnen kan få 
behandling med mer intensitet 
oftare och föräldrarna som 
slipper skjutsa den långa vägen.

– Rektorerna och elevhälsan 
vid skolorna är mycket positiva. 
Vi hoppas att fortsätta med 
träning via videouppkoppling 
för de som behöver. 

Lisa Gunnarsdotter
Artikeln har varit publicerad i Tidningen 
Afasi nummer 1 2016.

Intensivträning på distans testas

Hanna Bylund (sittande) och Susanne Westerbring visar distan-
stalträning på Sollefteå sjukhus.        FOTO: HELÉN JONSSON

i samtal med personer med 
afasi. Det är en samtalsstil som 
annars bara syns i pedagogiska 
sammanhang: Lärare ställer 
frågor för att testa sina elever.

Hon beskriver att detta kan 
tänkas vara ett sätt att stötta 
personer som har svårt att 
komma igång – men lätt över-
används och skapar en sned 
maktbalans.

Långsamt tempo bra för 
alla
Vi kan förstås inte ignorera 
kommunikationssvårigheterna 
som finns och snacka på fritt. 
– En viss anpassning behövs i 

samtal med personer som har 
Parkinsons eller afasi. Längre 
pauser och förslag på ord är 
vanliga sådana.

Vad som behövs är förstås 
mycket individuellt, och att 
analysera samtalet är ett sätt 
att undersöka detta, men ett 
råd är generellt:

– Nästan alla personer med 
språkliga svagheter blir hjälpta 
av att vi sänker samtalstempot. 

Karin poängterar att sam-
talspartnerträning bara är en 
av många typer av insatser 
personer med kommunikations-
svårigheter kan behöva.

– Många är väldigt motivera-

de till individuell språklig terapi 
och tycker det gör stor skillnad. 
Det ena utesluter aldrig det 
andra. 

Svårare i praktiken
Det största hindret för trä-
ning av samtalspartners i dag 
ser Karin är vårdapparatens 
struktur.

– Under studien hade vi 
grupper med enbart anhö-
riga eller personal – men för 
behandling inom ramen för 
mottagningsarbete måste 
patienten alltid själv vara med 
vid besöket. Det finns också 
många begräsningar i hur man 

kan använda film, utifrån säker-
het och sekretess på sjukhuset. 
Självklart kan vi ha med oss 
perspektivet. Men man får an-
passa utbildningens upplägg.

Karin Sjögren

Karin Erikssons avhandling ”The 
supporting conversation partner 
in disordered comunication” 
hittas på Göteborgs universitets 
hemsida.
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debatt

Kort genmäle till Per Alm och Karin Dahlin, ”Hög eller låg evidens: 
Vad betyder det?” i Logopeden nr 4 2015. 

• Det är viktigt att göra en tydlig distinktion mellan nationella 
riktlinjer och lokala vårdprogram.  
• Riktlinjerna (Grundström et al., 2015) är bland annat avsedda 
att kunna användas för att förankra insatser hos beställare och 
chefer som ofta ifrågasätter värdet av de behandlingsmetoder 
som logopeden vill kunna erbjuda, eftersom de för det mesta 
är resurskrävande.
• Av det skälet har vi framhävt evidensen för respektive be-
handlingsinriktning i dokumentet. I samtliga fall har vi tagit 
hänsyn till balansen mellan önskade och oönskade effekter och 
patientgruppens preferenser (se appendix). 
• Vi har inte bedömt balansen mellan kostnad och nytta, eftersom 
den individuella variationen mellan resultat och insats är stor, inte 
bara mellan olika behandlingsmetoder utan även inom ett och 
samma koncept. Detta bekräftas i en nyligen publicerad sam-
manställningsartikel om olika behandlingsmetoder för stamning 
(Baxter et al., 2015). Den enda studie där en jämförelse gjorts 
mellan effekt och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv som vi 
känner till är en studie av Sonneville-Koedoot med f lera (2015).
• Riktlinjerna avser klinisk logopedisk praktik, inte forskning. 
Vi förutsätter att logopeder under sin utbildning får kunskap 
om exempel på individuellt utformade målformuleringar och 
hur de stäms av och i förekommande fall omformuleras under 
pågående behandling.  
• Slutligen – författarna efterfrågar kvalitativ bedömning av 
stamningen, en bedömning av det man det man ser och hör. I 
vårt dokument ingår det i begreppen ”stamningsfrekvens, typ 
av stamning, stamningsduration och medrörelser”. Detta menar 
vi inkluderar sådant som ”var i ordet stamning förekommer, 
antal omtagningar, ungefärlig längd på förlängningar och 

blockeringar, tal på inandning, extraljud, ordbyten, ögonkontakt 
och medrörelser, gärna med videoinspelning”.  

Riktlinjerna är ett första försök att utforma nationella kliniska 
riktlinjer inom logopedi. Arbetsgruppen har lämnat förslaget 
till riktlinjer till Slof, som nu publicerat det på sin hemsida. 
Därmed är gruppens arbete avslutat. Självfallet måste riktlinjerna 
stötas och blötas och efter lämplig prövotid – vi har föreslagit 
tre år – vid behov uppdateras och revideras. 

Elisabeth Lindström, 
leg logoped, docent, ansvarig för stamningsmomentet vid logopedut-
bildningen vid Åbo Akademi. elisabeth.lindstrom@abo.fi

Ineke Samson, 
leg logoped, MSc, specialist i logopedi med inriktning Tal, neuromo-
toriska sjukdomar -  stamning, ansvarig för stamningsmomentet vid 
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet. ineke.samson@ds.se 
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Riktlinjer för logopediska insatser vid 
stamning och stamningsproblematik: 
Vad är det?
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auskultationen

Var arbetar du? 
– Just nu delar jag min tid mellan kliniskt 
arbete som logoped i Umeå, för länsverk-

samheten i Västerbotten, och som lärare 
och kursansvarig på logopedprogrammet, 
Umeå universitet.

Vilka är dina huvudsakliga patient-
grupper? 
– I båda rollerna är det röst- och neurolo-
gopedi som gäller, och har så varit sedan 
jag började arbeta som logoped. Ska jag 
ge en väldigt kort och förenklad samman-
fattning av min kliniska vardag till någon så 
säger jag att jag träffar transsexuella perso-
ner och Parkinsonpatienter, och däremellan 
gör någon FUS! Det kan låta lite enformigt, 
men de olika arbetsplatserna (dels logo-
pedmottagningen, dels som konsult mot en 
neurorehabiliteringsenhet en och en halv 
mil från sjukhuset en dag i veckan) gör att 
både arbetssätt och arbetskamrater varie-
rar under veckan.

Har du något särskilt arbetssätt du vill 
lyfta fram? 
– Just samarbetet med andra yrkesgrupper 
tycker jag är något som ibland utmanar men 
framförallt berikar mitt arbete. Jag vill hävda 
att både patienten och teammedlemmarna 
blir klokare och nöjdare av att arbeta till-
sammans! Utmaningen består i att för varje 
fall avgöra hur stor del ”det logopediska” 
har i patientens totala rehabilitering, något 
som inte alltid är så lätt som ”endagskon-
sult”, och trots att de olika yrkesprofes-
sionerna är vana att arbeta tillsammans, 
blir jag varje vecka medveten om att det 
logopediska området inom neurorehabilite-
ring är brett och inte alltid så lätt att greppa 

fullt ut för andra professioner. 
– Att logopediska frågor, men framförallt 
rehabilitering i stort, inte alls är självklart, 
utan snarare oklart och möjligen även 
ifrågasatt, är något som jag blivit varse när 
jag under året fått möjligheten att delta 
i prioriteringsarbetet kring kommande 
nationella riktlinjer för MS och Parkinsons 
sjukdom, på uppdrag av Socialstyrelsen. 
Det blev där tydligt för mig att vi under lång 
tid framöver får fortsätta lyfta logopediska 
frågor, men också att vi i vissa samman-
hang bör ta stöd av andra paramedicinska 
professioner, och samarbeta och stärka 
varandra, för patienternas bästa.

Vad inspirerar dig i din yrkesroll? 
– Jag inspireras av mina duktiga kollegor, 
runt om i landet och på hemmaplan, och 
vill påminna oss alla om att inte glömma 
bort att titta och lyssna utanför ”just mitt” 
logopediska område! Hos stamningskolle-
gan får jag idéer till hur jag ska utmana den 
transsexuella patienten att gå vidare i att 
tillämpa den ”nya” rösten, och i samtal med 
barndysfagilogopeden blir jag uppmärksam 
på mina egna invanda och kanske begrän-
sande tankesätt vid bedömning av den 
vuxna patienten. De frågvisa studenterna 
hjälper mig att utvecklas genom att tvinga 
mig medvetandegöra mina erfarenheter 
liksom mina kunskapsluckor. De knepiga 
patientfallen hjälper mig att bredda mitt 
synfält och utmanar mig att tänka nytt. Och 
tur är väl det, för utan utmaningar vore det 
ju rätt trist.

KARIN SJÖGREN

Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag. 
Jenny Holmberg arbetar med röst, könsdysfori, neuro och dysfagi i Umeå.

I Jenny Holmbergs vardag varvas kliniskt 
arbete, undervisning och uppdrag från 
Socialstyrelsen  FOTO: ANNIE AHLINDER

”Samarbeta och stärk 
varandra - för patienten”

MONICA Westerlund, docent i logopedi 
och tidigare verksam vid Uppsala universi-
tet har varit med och utveckla en ny version 
av ”ABC-dropparna”, ett informationsmate-
rial om hur läsning kan användas för att sti-
mulera språkutvecklingen hos barn. Första 
versionen av materialet utkom 2001.

– Med broschyrerna vill vi berätta om 
språkutveckling och språkstimulans i för-
skoleåldrarna. Tanken är också att “drop-
parna” ska bidra till ett närmare samarbete 
mellan bibliotek och BVC, bibliotek eller 
förskolor, berättar Monica. 

Vikten av att läsa, berätta och prata 
med varandra poängteras och varje folder 
avslutas med tips på böcker för såväl barn 
som föräldrar.

Om läsning från BVC
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Det här finns idag
På www.kom-hit.se/f lykting 
finns två varianter av bildstöd 
för samtal med nyanlända på 
svenska, engelska, arabiska, 
farsi och somali. Här finns 
också en kort text och film 
som illustrerar hur bilderna kan 
användas. Kartorna är exempel 
på hur man kan göra. Man kan 
också tillverka egna bildstöd i 
webbresursen Bildstöd www.
bildstod.se. I bildstod.se finns 
en stor bank av färdiga bildstöd 
för hälso- och sjukvård samt 
tandvård och andra verksam-
heter och miljöer som skola 
& förskola, och hemmiljö. 
Resursen bildstod.se har ut-
vecklats i Arvsfondsprojektet 
KomHIT www.kom-hit.se vars 
syfte är att tillgodose barns 
rätt till kommunikation och 
delaktighet under vårdvistelse 
och tandvårdande behandling.

Det här kommer vi att göra
Nu påbörjas KomHIT Flykting 
– ett projekt som syftar till att 
underlätta kommunikation med 
nyanlända barn, ungdomar och 
vuxna inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård. Projektet bygger 

på de erfarenheter som gjorts 
i KomHIT och bildstod.se.

Med fokus på hälso- och sjuk-
vård samt tandvård kommer 
vi att:
• Utveckla en webbresurs som 
möjliggör spridning av kunskap 
och material för kommunika-
tion på f lera språk
• Kartlägga behov av kom-
munikationsstöd inom olika 
verksamheter och aktiviteter
• Tillverka och sprida bildstöd 
för identifierade verksamheter 
och aktiviteter på relevanta 
språk (t ex arbaiska, farsi, so-
mali)
• Producera och tillgänglig-
göra filmer som demonstrerar 
användning av bildstöd
• Informera om kommunikativa 
rättigheter och kommunika-
tionsstöd
• Erbjuda utbildning i an-
vändning och tillverkning av 
bildstöd

Arbetet påbörjas omgående 
och fortsätter under hela 2016. 
KomHIT Flykting sprids via 
nätet och är gratis och öppet 
för alla. 

Var med och påverka!
En referensgrupp kommer att 
kopplas till projektet som i öv-
rigt genomförs på DART och 
ute i olika vårdverksamheter. 
Samarbete med landstingens 
kommunikationsdirektörer 
och andra aktörer med an-
svar för vård, information och 
kommunikation kommer att 
efterfrågas.

Projektet ska bygga på upp-
levda behov och erfarenheter. 
Kontakt söks därför med verk-
samheter som är intresserade 
av att på något sätt delta i 
projektet exempelvis i kartlägg-
ning av behov, tillverkning och 
prövning av bildstöd. Anmäl 
ditt intresse här: https://www.
esmaker-sahlgrenska.se/Public/
regForm.aspx?pid=bb7eacba- 
7a6f-49c5-88b6-2b8eb3b9d685

Om projektet
Regionstyrelsen i Västra Göta-
landsregionen (VGR) har givit 
DART – kommunikations- och 
dataresurscenter vid Sahl-
grenska universitetssjukhuset 
i samarbete med Koncernstab 
Kommunikation och Externa 
relationer vid Koncernkontoret i 

uppdrag att ta fram ett bildstöd 
som kan användas tillsammans 
med nyanlända inom hälso- 
och sjukvård samt tandvård. 
Arbetet genomförs som ett 
särskilt projekt under 2016 med 
eventuell förlängning under 
2017. Projektet är finansierat 
med 1,8 miljoner kronor. På 
DART finns språkvetenskaplig 
och teknisk kompetens samt 
erfarenhet av komplexa kom-
munikationssituationer och 
olika former av kommunika-
tionsstöd. Bildstödet ska kunna 
användas såväl regionalt samt 
nationellt.

Erik Lagersten, projekt-
ägare
Kommunikationsdirektör VGR 
erik.lagersten@vgregion.se

Ulrika Ferm, projektle-
dare
Enhetschef, Fil dr, ulrika.ferm@
vgregion.se, DART - Kommuni-
kations- och dataresurscenter för 
personer med funktionsnedsätt-
ning

ILLUSTRATION: SANDRA SCHOEN

Kommunikationsstöd 
för människor på flykt


