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ledare

T erminen börjar dra mot sitt slut. Om några veckor droppar kollegorna av 
på semester och ett relativt lugn kommer att lägra sig över de fl esta arbets-
platser. Något annat som konstigt nog också drar mot sitt slut är den här 

mandatperioden. Om ett år är det dags för förbundsmöte igen. Under hösten drar 
valberedningens arbete med att tillfråga gamla och uppsöka nya kandidater till vår 
styrelse igång. Innan dess behöver vi i styrelsen ha uppdaterat och utvecklat en del 
dokument som rör förbundets arbetssätt och arbetsuppgifter. Sen ska stadgar ses 
över, handlingar sättas samman, motioner efterlysas, propositioner om framtida 
arbetsinriktning skrivas och själva mötet arrangeras. Det kommer att ta en hel del 

av vår tid under hösten och våren. Till viss del måste 
annat arbete stå tillbaka eller bromsa in. Vart tredje år 
måste man göra ett bokslut, titta tillbaka och sam-
manfatta de senaste årens arbete och fundera på om 
man bör fortsätta i samma riktning. 

Som medlem har du stora möjligheter att påverka 
vad vi gör och arbetar med. Du har också i stor ut-
sträckning möjlighet att själv välja på vilken nivå du 
vill engagera dig i arbetet. Du kan ställa upp för ett 
styrelseuppdrag, delta i en arbetsgrupp, tipsa oss om 

något som är på gång som du tror vi skulle ha nytta av att veta antingen lokalt eller 
nationellt, sitta i valberedningen eller, och det är här som vi just nu har allra störst 
behov av aktiva medlemmar, starta upp eller engagera dig i en lokalförening. Ju 
större lokal förankring vi som förbund har, ju mer logopeder samverkar och pratar 
med varandra över till exempel landstings- och kommungräns, ju bättre kan vi 
företräda våra patienter och vårt yrke. Det blir lättare att bedriva påverkansarbete 
och medverka till att vården utvecklas i en positiv riktning för våra patientgrupper, 
eller att kommunerna kommer till skott och anställer logopeder. 

Under både förra mandatperioden och denna har vi inom styrelsen arbetat med 
fokusfrågor som har handlat om breddad arbetsmarknad. Det kan jag med säker-
het säga att vi kommer att lägga en proposition kring inför nästa mandatperiod 
också. Logopeder behövs på långt f ler ställen än vi finns idag och vi behöver f lytta 
med våra patienter till de ställen inom hälso- och sjukvården där de oftast får sin 
vård. Vi behöver också bli f ler inom förskola och skola, där en stor del av de barn 

och unga som behöver oss tillbringar sin tid. 
Just nu har våra frågor vind i seglen, det är 
lättare att komma till tals med myndigheter, 
beslutsfattare och andra professioner om vär-
det av vår kompetens. Jag tror och hoppas att 
utvecklingen kommer att fortsätta i rätt rikt-
ning och vi i styrelsen kommer att fortsätta 
arbeta för det. Men just nu måste jag säga att 
det ska bli skönt med semester. För min del 
infaller den inte än på ett antal veckor och 
mycket ska bli gjort innan dess, men det är 
skönt att tänka att den snart är här. Det har 
varit ett intensivt Slof-år. Trevlig sommar!

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

”Som medlem 
har du stora 
möjligheter att 
påverka vad 
vi gör och 
arbetar med.”
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5 Jubileumsplaner
 Logopedförbundet bildades 

hösten 1966. I höst firas 50-årsju-
biléet med seminarier.

8 Full fart för lokalföreningar
 Slof Gotland har kampanj för fler 

logopeder i skolan och Slof Stock-
holm ordnar föreläsningar om lön 
och arbetsmiljö. 

12 Tillgänglighet i vården
 Sedan patientlagen trädde i kraft 

2015 är det krav på att anpassa 
kommunikation efter mottagare i 
vården. DART berättar mer om hur 
det kan gå till i praktiken.

16 Logopedi mot våld
 En kartläggning från Socialstyrelsen 

rekommenderar mer kunskap om 
kommunikation för att förebygga att 
personer i LSS-verksamheter skadar 
sig själva eller andra.

12

18

20

18 Dysfagi på Nya Zeeland
 Intensiv träning och nya mätmeto-

der. Per Hjertstrand delar med sig 
av erfarenheter från en utbildnings-
resa.

20 Att höra de tysta barnen
 Kunskapen om både riskfaktorer 

för- och behandling av selektiv 
mutism ökar. Uppdatera dig genom 
att läsa rapporten från senaste 
nationella nätverksträffen.

22 TAKK är mer än tecken
 Teckenspråkskännedom och kun-

skap om hur TAKK kan stötta vid 
till exempel en sen språkutveckling 
är inte samma sak. Detta nummers 
debattörer efterlyser större kunska-
per hos teckenutbildare.
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U tanför den indiska res-
taurangen fi nns foton av 
grytor i solnedgångens alla 

nyanser, ackompanjerade med en 
välformad vit riskupol. Hos frisören 
kan jag inte bara se alla nyanser mitt 
grådassiga hår erbjuds, utan även 
känna på en liten hårtuss i färgen 
”Strawberry blonde”. När jag ska 
betala för mina varor i matbutikens 
självservicekassa trycker jag på bil-
der av fruktsorter, ser illustrationer 
av när och hur jag ska dra vilket kort 
och en pil riktar min uppmärksam-
het åt luckan där kvittot skrivs ut.

Samhället är uppbyggt på visuell 
kommunikation. Förutom i mötet 
med vården.

DART:s projekt om tillgänglig 
kommunikation i vård och tandvård 
uppmärksammandes i Logopednytt 
för några år sedan, när KOM-hit-
projektet sattes igång. I och med 
att tänket sprider sig över landet 
via KomHIT Flykting har allt f ler 
mottagningar börjat se hur bilder 
till orden kan underlätta i de f lesta 
situationer. 

Varför ska det vara lättare att förstå 
skillnaden mellan olika sorters frukt 
i ett reklamblad 
från mataffären, 
än att förstå om 
du ska ha fastat 
eller inte innan du 
kommer till 
sjukhuset?

Läs mer om 
detta på 
sida 16.
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För mer information se: 
www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss

MEDICINSKA FAKULTETEN LEDIGFÖRKLARAR 
HÄRMED FÖLJANDE ANSTÄLLNING

Universitetslektor  
i logopedi 
VID INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER 
I LUND

Ref. nr. PA 2016/964

Sista ansökningsdag 2016-06-27

Facklig skola

Det fi nns stor kunskap hos lokala förhandlare, både i Slof liksom 
i förbundsgemenskapen inom SRAT. Men även syskonförbund 
inom SACO, liksom andra förbunds företrädare, är stora källor till 
lokalt förankrad kunskap. Knyt kontakter, bygg nätverk och våga 
hjälpa varandra fram! Mer frågor än man tror är gemensamma 
intressen!

- Tips från SRAT
 

2. Ta rygg!

ANNONS

MODAK (MODalitets-AKtivering) är en rehabiliteringsmetod för 
afasi som tränar alla fyra modaliteter: Läsa, skriva, tala och förstå. 
Dr Luise Lutz har utvecklat MODAK utifrån mångårigt kliniskt ar-
bete i Tyskland. Metoden är väl utbyggd och kan användas vid alla 
svårighetsgrader och former av afasi med målet att träna språkliga 
processer, aktivera och automatisera språkliga strukturer samt 
förbättra kommunikativ förmåga. Luise Lutz har även undervisat och 
skrivit fl era böcker om afasi. 

Slof arrangerar en kurs i metoden 12-13 januari 2017, i Stock-
holm. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med 
workshops på alla metodens delar. Deltagarna får metodboken 
”MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” med till-
hörande material. Logoped Karina Lønborg som håller kursen har 
översatt metoden till danska, föreläsningen hålles på engelska och 
danska/svenska. Logoped Marika Schütz har gått kursen i Danmark 
och medverkar under föreläsningarna med ett svenskt perspektiv.       

Antalet kursdeltagare är begränsat.

Tvådagarskurs i afasirehabilitering

KURSEN ”Taldyspraxi hos barn och ungdomar- diagnostik och 
intervention” med dynamisk motorisk talbedömning, DYMTA ges 
den 21 september. Föreläser gör Susanne Rex leg logoped samt 
doktorand vid CLINTEC, enheten för logopedi Karolinska Institutet. 

Mer information samt möjlighet att anmäla sig kommer inom kort 
på Slofs hemsida samt på Logopedforum. 

Kostnad är för Logopedförbundets medlemmar är 2300kr, och 
för icke medlem 3300kr inklusive moms. Fika för- och eftermiddag 
samt lunch är inkluderat i priset.

Taldyspraxikurs i Stockholm 21 sept

I samband med Svenska Logopedförbundets 50-års fi rande den 
11/11 har vi för avsikt att dela ut ett extra Logopedpris. 

VEM vill du uppmärksamma som har extra mycket till profes-
sionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra 
logopedyrket mera känt? Samtliga medlemmar kan nominera kan-
didater till Svenska Logopedpriset. Svenska Logopedpriset 2014 
tilldelades Margareta Jennische. 

SKICKA din nominering till: ulrika.guldstrand@logopedforbundet.
se senast den 31/8 2016.

Vem ska få 
Svenska 
logoped-
priset?
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Hösten 1966 bildades Svenska Logopedförbundet. 
Nu är det dags att förbereda 50-årskalaset! 
Den 11 november anordnar Slof ett heldagswebbinarium med en mängd intressanta föreläsare, som fokuserar på 
logopedin i Sverige i dag och som kanske även blickar in i logopedins framtid. Föreläsningarna kommer att direkt-
sändas via webben och det kommer också gå att ta del av föreläsningar i efterhand. Detaljerat program fastställs 
under sommaren.
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Äntligen kan alla njuta 
av en riktigt god smörgås
Goda nyheter. Nu kan vi erbjuda bröd, gurka och tomat 
till alla som har behov av timbalkonsistens. 

Servera nya Brödtimbal med härligt mjukt pålägg till 
både frukost, huvudmål och mellanmål. Smörgåsen är 
lätt att äta med bestick eller med handen. 

Nya Inlagd gurktimbal smakar som smörgåsgurka och 
passar lika bra som smörgåsdekoration som smakrikt 
tillbehör till steken eller pannbiffen. 

Tomattimbal ser ut som en körsbärstomat. Frisk fin 
smak och en fröjd för ögat. Slät och lättäten timbal. 

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

Bodil Johansson, Kostekonom
Affärsområde Måltider, Region Skåne

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

ANNONS
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Kartläggning ska stärka 
nyanlända elevers inlärning
Från och med den 1 januari 2016 
ändrades de delar av skollagen 
som reglerar kartläggning av 
nyanlända elevers kunskaper. 
Lagstiftningen omfattar alla 
elever i grundskolan och 
motsvarande skolformer. 

Skolan lever i dagsläget inte upp till kraven 
om anpassning till alla elevers förut-
sättningar och behov. Det övergripande 
syftet med kartläggningen är att förbättra 
nyanlända elevers måluppfyllelse. 

I lagen specificeras inte vilka kunska-
per som ska kartläggas, men sedan den 
15 april är det obligatoriskt att använda 
Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 
och 2, som omfattar språk, erfarenheter, 
litteracitet och numeracitet. Resultatet av 
kartläggningens två första steg, tillsam-
mans med elevens ålder och personliga 
förhållanden i övrigt, ligger till grund för 
rektorns beslut om placering i årskurs och 
i undervisningsgrupp.
Starkaste språket
Universitetslektor Judith Chrystal vid 
institutionen för svenska och f lerspråkig-
het är en av de forskare som medverkat 
i att ta fram kartläggningsmaterialet för 
litteracitet:

– Viktiga utgångspunkter för arbetet 
har varit att alla elever i grundskoleålder 
ska kunna kartläggas, att fokusera på 

styrkor och att möjliggöra individuella 
anpassningar av materialet. 

Kartläggningen sker i tre steg, görs på 
elevens starkaste språk och ger skolan 
stöd i att ta reda på vilka kunskaper en 
nyanländ elev har med sig när hen börjar 
skolan i Sverige. Materialet för kartlägg-
ning är till stor del bildbaserat. De delar 

som är skriftliga är översatta till 14 språk 
och arbete pågår med översättningar till 
ytterligare 13 språk. 
Relevant kompetens behövs
Det är rektorn som bestämmer vem som 
utför kartläggningen och det är även 
rektorn som väger ihop resultaten. Enligt 
riktlinjerna ska kartläggningen utföras av 
person med relevant kompetens. Samtalen 
med eleven tolkas ofta, antingen av profes-
sionell tolk eller av flerspråkig skolpersonal, 
till exempel modersmålslärare. Avsikten 
är att dokumentationen från samtal samt 
profilen ska följa eleven, så att alla under-
visande lärare kan ta del av den och planera 
sin undervisning utifrån den. 

Skolbaserade logopeder borde vara 
utmärkta resurser i sammanhanget, dels 
som kartläggare, dels som stöd till under-
visande lärare när det gäller att anpassa 
arbetet i klassrummet.

Signe Tonér

 
Skolverket, kartläggningsmaterial: https://
bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/
start 

Skolverket, nyanlända elevers skolgång: http://
www.skolverket.se/skolutveckling/larande/
nyanlandas-larande 

Kartläggningen ska bland annat hjälpa 
pedagoger planera sin undervisning.

FOTO: FREEIMAGES

DEN 25 augusti hålls symposiet ’Lyssna, 
förstå och lära i tid’ på Lunds universitet. 

Temat är barn med språkinlärning på an-
norlunda villkor - aktuell forskning om kom-
munikation, prevention och intervention.

Läs mer och gör din intresseanmälan på 
hemsidan www.delegia.com/ccl

BEDÖMNING och intervention vid taldys-
praxi är temat för en kurs den 6 septem-
ber i Malmö. Leder kursen gör logoped 
Susanne Rex som utarbetat bedömnings-
materialet DYMTA, dynamisk motorisk 
talbedömning. 

Kursen arrangeras av logopedmottag-
ningen på Skånes universitetssjukhus.

Symposium om språk Taldyspraxi i Malmö
EN medlemsenkät från Autism- och Asper-
gerförbundet visar på fortsatt mycket stora 
brister i skolan för elever med autism. 51 % 
av elever med autism har varit frånvarande 
till följd av bristande stöd och anpassningar 
i grundskolan. 49 %, saknar godkända 
betyg i grundämnena.  
  KÄLLA: WWW.AUTISM.SE

Svårt att lyckas i skolan
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På gång i lokalföreningarna just nu
Svenska Logopedförbundets 
målsättning är att etablera 
lokalföreningar i samtliga 
regioner/län inom två år. 
Till hösten anordnas Slofs för-
sta ordförandeforum, då lokal-
föreningsordföranden träffas 
och utbyter erfarenheter samt 
samverkar med förbundsstyrelsen. 

Det finns många anledningar att stärka 
det lokalfackliga arbetet. Potentialen 
för att påverka där besluten fattas för att 
exempelvis skapa nya logopedtjänster 
ligger i lokalt engagemang. Uppbyggnad 
av lokalföreningar är också en demokra-
tiseringsprocess av förbundet som gör att 
vi kan bemanna viktiga positioner så att 
logopedkåren företräds på alla nivåer – från 
lokala samverkansgrupper till nationella 
sammanhang. Eftersom Slofs lokalfören-
ingar är sektorövergripande, kan de också 
utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och 
professionsutveckling oavsett om man 
jobbar inom stat, landsting, kommun 
eller privat sektor. 

Det senaste tillskottet bland lokal-
föreningar är Slof Skåne, som har sitt 
uppstartsmöte den 26 maj, mer om det i 
nästa nummer av Logopeden.

Om du är intresserad av att var delaktig 
i bildandet av en lokalförening, kon-
takta Slofs koordinator Anna Aronsson: 
anna.aronsson@logopedforbundet.se. 

Slof Örebro län
Diskussionerna i Örebro läns lokalförening 
fokuserar på hur man ska opinionsbilda 
för att förbättra den närmast obefintliga 
logopediska vårdkedjan. Man planerar 
att visa logopedins betydelse genom 
debattartiklar riktade mot allmänheten 
och skrivelser till samarbetspartners. Slof 
Örebro län samverkar också med lokala 
intresseorganisationer och andra aktörer, 
exempelvis PRO, för att berätta vad en 
logoped kan bidra med inom särskilda 
boenden för äldre. Föreningen vill också 
lyfta goda exempel i form av nya logo-
pedtjänster inom skolan, så att allt f ler 
kommuner i länet får upp ögonen för vad 
logopeder kan bidra med i skolans värld. 
Slof Gotland
Från Slof Gotland kommer det glädjande 
beskedet att skollogopedin utökas med 
en heltidstjänst. Detta ses som en lycklig 
kombination av lokalfacklig påverkan i 
kombination med att en talpedagog slutade. 
Dessutom fanns en vikarierande logoped, 
som gärna ville fortsätta i verksamheten. 
Slof Gotland hade sedan tidigare tagit 
upp möjligheten för ledningen att tänka 
fritt i förhållande till tjänster i händelse 
av pensionsavgångar och liknande. Ar-
betsbelastningen för skollogopeden har 
också varit orimlig i f lera år. Dessutom 
har en nylig omorganisation gjort att 
verksamheten delats upp på två olika skolor 
med olika ledningsansvar, vilket man från 

Har du frågor om lön, juridik eller 
karriär? Hör av dig till logopedför-
bundets förhandlare!

EMIL Pettersson och Anders Berndt är 
Logopedförbundets förhandlare och om-
bud på SRAT:s kansli.

– Både som enskild logoped eller 
förtroendevald är man välkommen att höra 
av sig till oss. Det kan gälla lönefrågor, ar-
betsmiljö, enskilda arbetsrättsliga problem, 
lokalfacklig verksamhet, karriärcoachning, 
juridisk rådgivning, försäkringar, student-
frågor med mera. Allt vi kan hjälpa till med, 
säger Emil Pettersson.

ANDERS Berndt tar över som ansvarig 
förhandlare efter Linda Lekander. Han 
började på SRAT 2010, efter tio år som 
ombudsman på Sif och Unionen.

– Jag har en tjänst som biträdande 
förbundsdirektör vilket gör att jag har vissa 
övergripande perspektiv på förbundet, 
bland annat genom rollen som förhand-
lingschef för privat sektor. Medlemmar och 
arbetsgivare kommer dock i första hand att 
möta mig som förhandlare, rådgivare och 
karriärcoach.

Anders Berndt till vänster och Emil 
Pettersson till höger är logopedernas 
förhandlare och ombudsmän i SRAT.
FOTO: SRAT

Ny förhandlare på SRAT

Meddela oss på Logopedförbun-
det så vi har rätt uppgifter!

Medlemsregister:
susanne.ronngren@srat.se

FLYTTAT? 
        BYTT JOBB?

SACO lönesök nu uppdaterats med den 
senaste statistiken från SRATs löneenkät. 
Saco lönesök hittar du genom att logga in 
på SRATs hemsida.

Under våren kommer även en analys tas 
fram utifrån arbetsgivarnas uppgifter, som 
kan laddas ner från: 
www.srat.se/lon.

Ny lönestatistik under uppda-
tering på Saco lönesök
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På gång i lokalföreningarna just nu
fackligt håll påtalat som en risk för ohälsa. 
Lokalföreningen gjorde också ett specifikt 
utskick till regionens samtliga rektorer i 
samband med Europeiska logopedidagen i 
år där man retoriskt frågade: ”Är du också 
trött på att vänta på logopedutredning för 
din elev?” Ihärdigt lokalt påverkansarbete 
och några lyckliga omständigheter gav 
alltså utdelning!
Slof Stockholms län 
Den 28 april hölls den första medlemsträf-
fen i Slof Stockholms regi. Temat för 
kvällen var: ”Hur är facket organiserat 
och hur kan jag påverka?”, men medverkan 
av SRATs ombudsman Emil Pettersson. 
Nästa medlemsträff äger rum den 8 juni 
och då handlar det om löneavtal och 
lönesamtal: ”Hur får jag ut det mesta av 
löneöversynen?”

Stockholmsföreningen har beslutat att 
satsa på tre fokusområden: utbildning/
kompetensutveckling, lön och arbetsmil-
jöfrågor. För det förstnämnda området har 
en arbetsgrupp just dragit igång men det 
finns fortfarande plats för f ler intresserade 
att ansluta. Fokusgrupper inriktade på 
lönefrågor respektive arbetsmiljö startar 
när grupperna fått tillräckligt många 
medlemmar, så tveka inte att kontakta 
styrelsen i Slof Stockholms län om du 
vill engagera dig i dessa viktiga frågor. 
Privatpraktiserande medlemmar efterlyses 
särskilt, då den gruppen i dagsläget inte 
är representerad i styrelse/fokusgrupper.

Slof Västerbotten
Lokalföreningens styrelse har nyligen 
genomfört SRATs rekryteringsutbildning 
utifrån projektet ”Så blir vi f ler” tillsam-
mans med ombudsman Emil Pettersson. 
Lokalföreningarna är en viktig bas för att 
rekrytera av f ler medlemmar till Svenska 
Logopedförbundet och lokalföreningarna 
är en ambassadör för Slof. 

Kronoberg
Kronobergs län har ännu inte startat någon 
lokalförening, men höll ett medlemsmöte 
i Växjö den 18 april där Slofs ordförande 
Ulrika Guldstrand samt SRATs ombuds-
man Martin Berndtsson medverkade. 
På agendan stod bland annat lokal opi-
nionsbildning. Givetvis uppmuntrades 
medlemmarna i Kronobergs län att starta 
en lokalförening. 

Signe Tonér

NU har du chansen att få ta del av massor 
av matnyttig information! Missa inte tillfället 
att få lära dig mer om hur du kan vara med 
att påverka din löneutveckling, hur facket 
är organiserat samt vad som står i den nya 
föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö som träder i kraft 31/3-16 och 
som alla arbetsgivare måste följa.  

Under 2016 ges två tillfällen med möjlighet 
att träffa andra medlemmar och få infor-
mation om nämnda fackliga frågor. Fika 
serveras vid samtliga tillfällen. 

Löneavtal och lönesamtal: Hur får jag ut 
det mesta av löneöversynen? 8/6 18 – 20 

Ny föreskrift om social och organisatorisk 
arbetsmiljö: Vad betyder det för mig? Ges 
under hösten 2016

Adressen till RgRh Stockholm är Bred-
holmstorget 4, 127 24 Skärholmen. T-bana 
Skärholmen. Skolan ligger i gamla Skärhol-
men Gymnasiums byggnad. Entré B2. Ring 
till Caroline Andersz om dörren är stängd 
(076-1242856)

Välkomna, 
önskar styrelsen i SLOF Stockholms län

E U R O P E I S K A  L O G O P E D I D A G E N  
6  M A R S
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Är du också

VISSTE DU ATT DET INTE ÄR 
NÅGON BRIST PÅ  LOGOPEDER  
- BARA LOGOPEDTJÄNSTER?
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Gå ihop med en annan rektor, 

eller flera, och anställ en egen 
skollogoped.

Om grundskolerektorerna i 
Region Gotland går ihop och 

anställer en (1) logoped så får ni 
en konsult, som era pedagoger 
och specialpedagoger kan ha "fri 
tillgång till” utan remisstvång.  
Två (2) logopeder garanterar 50 

utredningar per år.*

Vad kostar då en logoped?
Inte mer än en erfaren 
specialpedagog.

Är det värt det? 
Ja, 5-6% av eleverna i varje årskull 
har en språkstörning av 
varierande grad.

Kanske är det den där eleven 
som stannar hemma ofta, som 
inte når målen i teoretiska 
ämnen, som sitter stilla och 
lyssnar men ändå inte riktigt 
verkar förstå pedagogernas 
uppmaningar, som har svårt att 
förstå det hen läser eller som 
behärskar en del svåra ord men 
inte kan benämna vardagliga 
föremål.

*antalet skolbarnsremisser till logopedmottagningen var 2015 37 st

Slof Gotlands kampanj för att utöka skollogopedin drivs med framgång. Ovan är mate-
rialet som skickades ut till alla rektorer i samband med internationella logopedidagen. 
Logoped Linda Ringblom har gjort layouten.

Inbjudan till medlemsträffar 
för SLOF Stockholms län
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MÖTESPLATS AFASI har svårt att nå 
ut till personer med afasi. Här kan vi 
logopeder hjälpa till!

Mötesplats Afasi fi nns på 50 platser 
i landet och är Afasiförbundets verk-
samhet för att ge personer med afasi 
möjligheten att behålla och utveckla sin 
kommunikationsförmåga. Verksamheten 
fi nns som en hjälp till självträning där 
personer med afasi träffas och tränar 
sitt språk i digital miljö. Handledare fi nns 
på plats som ser till att anpassa trä-
ningsprogram utifrån de enskilda behov 
som fi nns. Det är också en mötesplats 
för personer med afasi och deras anhö-
riga som skapar möjligheter till kontak-
ter; att ingå i ett socialt sammanhang 
och känna samhörighet med andra som 
har liknande erfarenheter.

Mötesplatserna upplever ett svik-
tande underlag, framförallt bland yngre 
personer med afasi. Informera gärna om 
Mötesplatserna till personer med afasi 
som ni träffar. 

På hemsidan hittar du din lokala 
Mötesplats Afasi: http://www.afasi.se/
afasiforbundet/motesplats-afasi/

MARIKA SCHÜTZ

Tillgänglighet hett ämne på Logopedidagen
På Universitetssjukhuset i Örebro uppmärksammades Logopedidagen genom att sprida 
information om hur vårdpersonal kan förbättra kommunikationen till patienter, exempel-
vis barn, personer med kommunikationssvårigheter och personer med annat moders-
mål. Vi visade material från hemsidan Kom-Hit.se med film om projekt på Norrköpings 
sjukhus, pekkarta för dagkirurgi och reception samt kallelser med bildstöd. Dessutom 
fanns de nya diagnoskorten på plats. Utställningen fanns utanför personalmatsalen där 
vårdpersonal från olika avdelningar nåddes. 
      FOTO: SANNA WENNERFELDT. TEXT: ELIN NORDIN

Välkommen till den 7:e Nationella konferensen i logopedi!
       

QULTURUM – i samverkan med logopederna i Region Jönköping och Karolinska Institutet inbjuder till 
Nationell konferens i logopedi den 17-18 november 2016 i Jönköping.

 
 Information om program, anmälan samt inlämning av abstracts fi nns på http://plus.rjl.se/logopedi

Möten för personer med afasi 

ANNONS
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Hur påverkas samspelet i varda-
gen när ditt barn har knapp? Det 
är en av frågorna logoped Ellen 
Backmans kommande avhand-
ling ska ägnas åt.

Barn som av olika orsaker inte går upp 
i vikt kan i vissa fall behöva medicinsk 
hjälp för att växa och må bra. En behand-
lingsform som finns idag är gastrostomi, 
då speciell sondnäring eller vanlig mixad 
mat sprutas direkt in i magsäcken genom 
en port/knapp i bukväggen. 
Social måltid
Måltiden är för de allra f lesta av oss ett 
tillfälle att stilla vår fysiska hunger, men ger 
också möjlighet till sociala samtal mellan 
familjemedlemmar eller vänner. Mat får 
dessutom stort utrymme i samhället genom 
böcker, radio, tv och internet och kan för 
många vara en tydlig identitetsmarkör. Men 
hur ser förhållandet till mat ut i familjer 
där ett barn inte äter som vanligt? 

Ökad kunskap
Ellen Backman är logoped och arbetar på 
barn- och ungdomshabiliteringen i Kungs-
backa, Region Halland. Hon kombinerar 
sedan våren 2015 det kliniska arbetet som 
logoped med forskarutbildningen i Hälsa 
och livsstil på Högskolan i Halmstad med 
inriktning Handikappvetenskap. 

Under forskarstudierna driver hon ett 
projekt som handlar om det sociala sam-
spelet som sker mellan barn och föräldrar 
under måltiden. I centrum står barn som 
behöver mat på annat sätt än via munnen, 
genom gastrostomi. Projektet syftar till 
att öka kunskapen om hur vanligt gast-
rostomi är bland barn i Sverige och vilka 
olika orsaker till gastrostomi som finns. 

Projektet kommer också att genom 
filmer och intervjuer samla berättelser om 
föräldrars och barns upplevelser av gast-
rostomi och hur det påverkar det sociala 
samspelet i vardagen. I skrivande stund 
har den första delstudien just påbörjats.

ELLEN BACKMAN

aktuellt

Ellen Backman ska se närmare på när 
gastrostomi behövs och hur det påverkar 
barnet och dess omgivning.   
             FOTO: PRIVAT

Socialt samspel kring ätande 
hos barn med gastrostomi

”Eleverna kan bli proffs på sitt eget lärande”

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB, har under 
våren lanserat en gratis app för elever med dyslexi. 

– Med Dysseappen vill vi ge unga och deras föräldrar kunskaps-
tips och idéer om hur skolarbetet kan bli lättare om man har dyslexi.

Det berättar Agneta Wollert Stalder, projektledare för appen på 
FDB. 

Genom appens videor med olika typer av studietips kan eleverna 
lättare komma fram till vad de själva skulle kunna bli hjälpta av.

 – Under tiden man ser fi lmen kan man pricka för vilka tips man 
gillar och sedan ha med sig dem till ett utvecklingssamtal eller 
maila till läraren att ”det här skulle jag vilja prova”.

I appen fi nns även poddavsnitt, av Gro Granqvist och Louise 
Lindqvist, som själva har dyslexi.

– Genom Podd-intervjuerna vill vi göra det lättare för unga att 
acceptera att de har dyslexi. Något vi i våra kontakter med föräldrar 
och skolor ofta hör är att man inte använder de verktyg som fi nns 
och den anpassning som rekommenderas. Ofta verka det bottna i 
att man inte har accepterat att man har dyslexi och inte vill berätta 
om det för kompisarna.

I appens enkätdel, ”Dyssa”, kan unga förmedla vad de tycker i 
olika frågor rörande dyslexi. 

– Där ser vi att 62 % svarat att lärare inte vet vilka hjälpmedel 
som är bra om man har dyslexi. Det är en upplevelse som vi tycker 
man bör ta på allvar. För vi vet också att det tyvärr inte fi nns tillräck-
liga kunskaper om dyslexi i skolan i dag, säger Agneta och lägger 
till:

– Kanske kan vi genom Dysseappen och bidra till att kunska-
perna kring dyslexi och lärande ökar i skolan. Vi hoppas på det!

KARIN SJÖGREN
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Dags att vårda vår 
kommunikation
Att skapa en god kommunikativ 
miljö är någonting många  
logopeder handleder familjer 
och personal i dagligen.  
Men lever vi som vi lär?

De f lesta logopeder har någon gång 
hämtat en fyraåring i väntrummet, som 
halvt gråter i tron om att doktorn kommer 
med en spruta. Eller förklarat vad dysfagi 
är för en partner som trodde kallelsen 
rörde makens knäproblem. Vi logopeder 
är experter på kommunikation. Men hur 
väl kommunicerar vi information till våra 
patienter? 

– Stora grupper i samhället har svårt att 
ta till sig textinformation, säger Ulrika 
Ferm, enhetschef på DART kommuni-
kationscenter i Göteborg, som är en del av 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med 
Gunilla Thunberg driver hon projektet 
KomHIT respektive KomHIT Flykting, 
som vill öka den kommunikativa tillgäng-
ligheten inom vården. För alla.
Underlättar för alla
– Alla behöver en tillgänglig kommunika-
tion. Vi har äldre personer, som är sköra i 
en vårdsituation. Barn som inte kommit 
så långt i sin språkutveckling. Personer 

som har begränsade svenskakunskaper, 
säger Ulrika.

Just det universella tänket: ”Bilder un-
derlättar för alla”, är grunden i DART:s 
KomHIT-projekt, som efter f lera års vida-
reutveckling i Västra Götalandsregionen nu 
sprids över landet, en mottagning i taget. 
Grundidén är att patienternas delaktighet 
ska öka genom att bildstöd blir en del i 
vardagen på sjukshuset. 
Bilder med genomslag
En invändning med starkt fäste är: ”Kän-
ner sig inte patienterna kränkta om vi har 
bilder i en kallelse?”. 

I en stressad situation är det som patient lättare att fokusera på bilder än den muntliga information läkarna försöker förmedla.

TEXT, FOTO OCH ILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN
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– Om du tänker efter finns bilder över-
allt i vårt samhälle. Blir vi kränkta av att 
IKEA har bilder till instruktionerna för 
hur du ska montera ihop en möbel? Eller 
att skyltar på stationen har bilder som 
visar var toaletterna finns? säger Gunilla.

Det är snarare tvärtom. Reklambyråerna 
har tidigt upptäckt att information med 
bilder får större genomslag. Den offent-
liga verksamheten har dock inte riktigt 
hängt med. 

– Jag träffar ofta logopeder som slår ifrån 
sig bilder med: ”Jag jobbar inte med pa-
tienter som behöver AKK”, säger Gunilla. 
Bekväm i kommunikationen
Hon poängterar att KomHIT inte handlar 
om att individanpassa information och 
kommunikation till personer med funk-
tionsnedsättningar. Även om dessa kan 
vara särskilt beroende av bildinformation.

– Intensivvårdsavdelningar har ofta 
en kommunikationstavla eller ett kit 
undangömt någonstans, att ta fram när 
behovet blir akut. Men var låg den? Och 
vem vet hur den används? Det finns ett 
stort motstånd att kommunicera på sätt 
man inte är bekväm med, säger Gunilla.

Därför är det viktigt att multimodal 
kommunikation finns i vårdmiljön på ett 
naturligt sätt. 

– Om vi redan jobbar med bilder varje dag 
är chansen mycket större att det verkligen 
används. Det är därför vi måste satsa på 
universell design, säger Ulrika.
KomHIT Flykting
Och det har satsats. KomHIT flykting, 
som det berättades mer om i förra numret 
av Logopeden, har fått stor spridning. 
Exempel på verksamheter där den kom-
munikativa tillgängligheten utvecklats i 
grunden genom KomHIT-projektet är 
Borås sjukhus barnklinik, nerurokirur-
gen för barn och vuxna på Sahlgrenska, 
rehabiliteringskliniken Hammel neuro-
center i Danmark och folktandvården i 
VG-regionen.

– Två logopedstudenter skrev sina exjobb 
om just folktandvårdskliniker som infört 
bilder i kallelser för barn upp till 12 år. I 
intervjuer med 8-åringar där de fick re-
sonera kring vilken kallelse de föredrog 
kom det fram att de tyckte besöken blev 

mycket lättare med bildkallelserna. Även 
föräldrarna tyckte det var bättre. De enda 
som var tveksamma var personalen, säger 
Gunilla.

På barnklinikerna har studier gjorts 
som visar att barnens möjlighet att delta 
även kan korta vårdtiderna.

– En anledning till många uteblivna 
besök var just svårigheterna med att in-
formera och kommunicera vad som skulle 
ske och hur barnen kunde förbereda sig, 
säger Gunilla.
Motvilja hos personal
En grupp vårdpersonal ofta oroar sig 
kring gällande mottagande av kallelser 
med bilder är äldre. 

– Jag har arbetat mycket med äldre som 
till har exempel Parkinsons och bara lättare 
kognitiv svikt. I stort sett alla ser bilderna 
som ett jättebra stöd. Sedan händer det att 
deras medföljare ändå säger ”men behöver 
du verkligen detta?”, berättar Gunilla.

Hon beskriver att det finns en motvilja 
till alla typer av hjälpmedel hos framför 
allt vårdpersonal.

– ”Alla hjälpmedel ska bort”. Men tänk 
om jag ryckte bort ditt anteckningsblock? 
Säger Gunilla Thunberg.

kommunikation

Gunilla Thunberg och Ulrika Ferm.

Olagligt att inte anpassa  
information till patienten

Patientlagen trädde i kraft 1 maj 
2015.  Dess syfte är att stärka 
och tydliggöra patientens ställ-
ning samt att främja patientens 
integritet, självbestämmande och 
delaktighet.

AV 6 § framgår att information ska 
anpassas till mottagaren. Paragrafen 
gäller inte bara information till patienten 
utan även till andra mottagare, främst 
vårdnadshavare eller andra närstående. 

ÅLDER OCH MOGNAD 
Underåriga patienter har samma rätt till 
information som andra och ska därmed i 
princip alltid informeras om bland annat 
sitt hälsotillstånd, metoder för under-
sökning, vård och behandling samt det 
förväntade vårdförloppet. Informationen 
måste emellertid anpassas till barnets 
ålder och mognad. När patienten är ett 
spädbarn är det naturligtvis tillräckligt 
att vårdnadshavarna får information.

Även mycket små barn kan emellertid 
ta till sig viss information, exempelvis 
om sitt hälsotillstånd. Informationen ska 
utformas med omsorg och ges på ett 
hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad 
och situation i övrigt. Det kan även fin-
nas anledning att anpassa informationen 
då mottagaren är äldre. 

ERFARENHET
Här avses mottagarens tidigare erfaren-
het av hälso- och sjukvården, men även 
övriga erfarenheter som kan ha bety-
delse för vilken förståelse patienten har 
av exempelvis skeenden i kroppen. 

SPRÅKLIG BAKGRUND
Patienter som inte förstår eller talar 
svenska fullt ut har rätt till samma goda 
information som andra patienter. Hälso- 
och sjukvårdens verksamheter bör vid 
behov anlita tolk och har ett ansvar för 
att utforma sin information så att den blir 
tillgänglig för alla. 

INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
Utbildningsbakgrund, könsidentitet, 
religion, kognitiva och andra funktions-
nedsättningar, livssituation eller andra 
omständigheter kan påverka hur infor-
mationen bör ges. 

Mottagarens önskan om att avstå från 
information ska också respekteras.

Källa: www.skl.se

fortsättning på nästa sida
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Jag blir lite svettig. Det ”går” ju. Men 
sannolikheten är att jag bara minns en 
fjärdedel av de ämnen vi hunnit diskutera.

– Hjälpmedel, minnesstöd och bilder 
är någonting vi använder hela tiden 
i vardagen, utan att vi tänker på det, 
säger Gunilla.
Gratis resurs
KomHIT-tänket börjar i de bilder och 
symboler som finns att hämta gratis via 
webbsidan. Men med dem följer också 
ett helhetstänk kring språkteknologi 
och bemötande. 

– När du har en bild till texten händer 
också någonting med din text – och i 
ditt kommunikativa bemötande. Efter 
att ha arbetat mycket med detta projekt 
märker jag hur mina texter om DART 
har förändrats – med kortare meningar 
och större tydlighet, säger Ulrika. Gunilla 
håller med:

– Vi har lärt oss så mycket genom 
detta. Och får hela tiden tänka ”Hur 
kommunikativt tillgängliga är vi själva? 
Patientlagen stöttar
Vikten av att förstå och kunna delta 
i mötet med vården beskrivs tydligt i 
patientlagen från 2015 (se s. 13). Men 
möjligheter att uttrycka sig kan också 
ses som en mänsklig rättighet. Utifrån 
dessa termer märks plötsligt ett enormt 
behov av logopeder. Från vården till 
förskolan till rättsväsendet.

– Kommunikativ tillgänglighet har 
öppnat upp för ett nytt område där 
logopedisk kompetens kan göra stor 
skillnad överallt i samhället, säger Ulrika. 

 
• Färdiga kommunikationskartor 
och kallelsegrunder, men fram-
för allt en mängd bilder, finns 
konstnadsfritt att hämta på: www.
bildstod.se

• Mer information och exempel 
på hur kommunikation kan bli mer 
tillgänglig: www.kom-hit.se

fakta
”Skam den som ger sig!” Det 
säger Helen Nilsson, som till-
sammans med arbetsterapeut 
Ingrid Svensson kämpar för att 
göra Blekinge mer kommunika-
tivt tillgängligt.

I höstas började Hjälpmedelscentrum i 
Blekinge satsa på att sprida information 
om vikten av bildstöd inom vården.

– Med stöd i patientlagen försöker vi 
visa vilket utmärkt verktyg detta vore i 

både landsting och kommun, berättar 
logoped Helen Nilsson.
Sval respons
I sin plan för att sprida information om 
bildstödsresurser för vården har de dels 
riktat sig till sina remittenter och sam-
arbetspartners, logopeder och arbetste-
rapeuter, och dels till länets kommuner 
och sjukhus.

– Vi fick ett väldigt gott gensvar hos 
logopeder och arbetsterapeuter inom ha-

Sex månader senare...

Bildstöd i möten med patienter ska ge en tryggare vård.
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kommunikation

– Det kan jämföras med de 
automatiska dörrarna i entrén: 
De är helt nödvändiga för att 
vissa ska ta sig in på sjukhuset, 
men alla använder dem.
Det berättar Merja Benjamins-
son, barnsjuksköterska på Söd-
ra Älvsborgs sjukhus i Borås.

SÄS började använda bildstöd inom 
akutsjukvården redan i december 2012. 
I dag används bilder inom stora delar av 
barnsjukhuset.  

– Barnen behöver kunna förstå och 
förbereda sig på vad som ska hända, säger 
Merja Benjaminsson, barnsjuksköterska 
och initiativtagare sedan starten för mer 
än tre år sedan.

– Vi har därför dels den vanliga kallelsen 
med tid, adress och så vidare, men sedan en 
A5-bilaga för att visa hur undersökningen 
kommer gå till.
Lättöversatt text
Där representeras varje steg av en bild, 
och till den en textrad.

– Vi har skrivit om varje mening säkert 
20 gånger, för att det ska bli så tydligt 
som möjligt. Detta för att det ska vara 
lätt för föräldrar som inte talar svenska 
att översätta i google translate.

Bilderna är hämtade från bildstöd.se 
och är tecknade, för att barn inte ska bli 
oroliga ifall rummet inte ser exakt ut som 
på fotot. Samma bilder som i kallelsen ser 
de sedan när de kommer till sjukhuset.

– Då har vi en bok i vilken bilderna är 
fästa med kardborrband. Allteftersom vi 
går igenom olika steg tar vi bort bilderna.

Detta är någonting hon märkt är sär-
skilt bra för barn som är väldigt oroliga i 
kroppen och tidigare haft svårt att delta. 
I sitt arbete på barnkliniken har Merja 
själv sett detta tydligt.

– Jag träffade en liten kille som tidigare 
varit väldigt orolig och sprang runt, runt i 
salen. Plötsligt skyndade han sig i stället 
att ta på sig operationsskjortan och satte sig 
i sängen, på eget initiativ. Helt fokuserad 
på uppgiften berättade han att han ville 
ta bort ”bilden med skjortan”.

Fyra år senare...
biliteringen. De har redan som vana att 
arbeta med bilder och är mycket positiva.  
Habiliteringen är redan igång med att 
arbeta med bilder i kallelser, berättar Helen.

Gensvaret från Blekingesjukhuset har 
däremot varit svalare. Mycket som följd 
av rena missuppfattningar.

– Ett svar man ofta får i kontakt med 
kommun och landsting är: ”Vi har inga 
pengar”. Det är svårt att ta in att detta 
faktiskt är en gratis resurs, och att mate-
rialet redan finns.
Nya vägar
Ett annat missförstånd är att bildstöds-
materialet är en affärsidé.

– Sjukhusets kommunikationsavdelning 
har nekat oss att lägga ut information om 
projektet på intranätet för att de tolkar 
KomHIT som ett privat företag. 

Att inte få draghjälp från organisationen 
skulle kunna ta musten ur de f lesta. Men 
inte dessa eldsjälar.

– Skam den som ger sig. Vi fick bara 
tänka om lite.

När de nekades till att sprida infor-
mation om kommunikationstänket på 
sjukhusets interna webb hörde de av sig 
till P4 Blekinge.

– Det är många som lyssnar på lokal-
radions nyheter, så därigenom kunde vi 
berätta mer om hur bilder kan användas, 
berättar Helen.

Vårdpersonal som själva uttryckte 
intresse fångades upp.

– Nu ska vi till exempel hålla i en utbild-
ning på intensivvårdsavdelningen, tillsam-
mans med logopeden som är knuten dit.

Hon har även sett hur materialet från 
KomHIT-projektet har spridits och plock-
ats upp av specialintresserad vårdpersonal.

– Jag talade till exempel med en gyneko-
log som beskrev hur hon blir oerhört hjälpt 
av det i undersökningar med människor 
som inte talar mycket svenska.

Trots motgångarna har Helen stort hopp 
för att kommunikationstänket ska spridas.

– Vi ser ju att det hade kunnat vara ett 
utmärkt verktyg inom allt från barnmedicin 
till strokevård - och generellt för patienter 
som inte har svenska som modersmål.

Råd från Merja Benjaminsson till 
verksamheter som vill utveckla sin 
kommunikativa tillgänglighet:

– Man måste vara enträgen och ha en extra 
vilja för att starta. Men det behövs också 
en arbetsgrupp för att hålla igång och vi-
dareutveckla hur det fungerar. Skapa en 
grupp med personer från olika yrkesom-
råden för att fortlöpande utvärdera och 
följa upp vilka bilder som behövs och hur 
de kan användas.

– Ha ledningen med dig för att verkligen få 
tid att driva utvecklingsarbetet. 

– Få personalen med er. Att använda bil-
derna i vardagen tar inte längre tid - när 
man väl vet hur man ska göra. Det är ett 
nytt moment. De som fått utbildning i hur 
de ska arbeta med till exempel schema-
tavlan är jättenöjda. Men är man ny och 
inte vet syftet kan det ses som extrajobb. 

– Tyng på att bilderna inte är för barn med 
särskilda behov, utan ska användas för 
alla barn. Även föräldrar till riktigt små 
barn blir stöttade av bildscheman, inte 
minst om de har begränsade svenska-
kunskaper.

Nytt veckoschema
Bildstöd i kallelser är bara en del i hur 
den kommunikativa tillgängligheten 
förbättrats på barnsjukhuset. Personalen 
använder även dockor för att barnen lättare 
ska kunna visa var de har ont eller förstå 
vad som ska hända. Det senaste tillskottet 
är att det på varje barns rum sätts upp en 
tavla med veckoschema. Veckodagarna 
markeras med samma färger som används i 
habiliteringsverksamheter. Där kan bilder 
på inbokade händelser, som logopedbesök 
eller operation, sättas upp av personalen. 
Då kan barnet själv följa planeringen. 
Lägre oro
Flera studier har gjorts i samband med 
projektet, för att se om bildstödet spelar 
någon roll. Det gör det.

– När vi i enkäter jämförde hur patienter 
som fick kallelse med eller utan bildbilaga 
upplevde besöket såg vi en markant skill-
nad i orosnivån hos barn och föräldrar, 
säger Merja. 

– Arbetssättet gör det mycket lättare för 
barnen att bli delaktiga i vården.
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Kompetens inom 
kommunikation behövs 
för att förebygga 
utåtagerande beteende 
i LSS-verksamheter. 
Det visar Socialstyrel-
sens kunskapsstöd.

– Delaktighet är ett viktigt be-
grepp inom LSS och kommu-
nikation är en förutsättning för 
detta. Om du inte förstår har du 
ingen möjlighet att vara delaktig.

Det säger Marjana Torn-
malm, utredare på Socialsty-
relsen. I ”Att förebygga och 
minska utmanande beteende 
i LSS-verksamhet” framgår 
det hur svårigheter med att 
uttrycka sig kan leda till både 
självskadebeteenden och utåta-
gerande beteenden. Kunskaps-
stödet riktar sig till chefer och 
personal. 

Två rekommendationer lyfter 
tydligt vikten av kommunika-
tion
• Personalen bör anpassa sitt 
kommunikativa förhållningssätt 
utifrån individens behov
• Personer med kommunikations-
svårigheter bör få till gång till 
individuellt anpassad AKK för att 
öka möjligheten till funktionell 
kommunikation i för personen 
viktiga sammanhang.

 Kommunikativ förhållning
– ”Bör” är den starkaste rekom-
mendationsgrad som finns när 
det inte gäller lag eller föreskrift 
som har ”ska”, säger Marjana 
Tornmalm.

Kunskapsstödet bygger på en 
genomgång av aktuell forsk-
ning. Inom området utmanande 
beteende finns generellt sett 
få metoder som har tillräcklig 
evidensgrad för att kunna re-
kommenderas. Men det finns 
studier som stödjer att fysisk 
aktivitet och funktionell kom-
munikation spelar roll. 

– Ett kommunikativt för-
hållningssätt är ingenting alla 
går runt och bara kan behärska 
naturligt, säger Marjana.
Handledning behövs
Här kommer logopedernas kom-
petens in.

– Detta är områden som 
kommer fortsätta växa och 
många verksamheter behö-
ver starthjälp, inspiration och 
handledning, säger Marjana.

I Västra Götaland har DART 
redan startat upp kurser för 
handledning och vidareutbild-
ning av personal inom LSS, 
som svar på kunskapsstödets 
rekommendationer. 

– Vi försöker poängtera att 

kommunikativ tillgänglighet 
inte bara handlar om AKK-
utredningar. Stöd kring kom-
munikation på LSS-boenden 
fokuserar annars ofta mest på 
de som inte pratar; de andra 
”slipper”, säger Gunilla Thun-
berg på DART, som deltagit i 
socialstyrelsens expertgrupp.

Fler insatser av samma typ 

skulle dock behövas över landet.
– Och logopederna har en 

mycket god grund för detta. 
Men om de inte kan svara på 
detta kunskapsbehov så kom-
mer någon annan yrkesgrupp 
kanske göra det, säger Marjana 
Tornmalm.

KARIN SJÖGREN

Att förebygga och minska 
utmanande beteende 
i LSS-verksamhet

Det här kunskapsstödet med rekommendationer vänder sig till chefer,  
verksamhetsansvariga, metod- och kvalitetsutvecklare och personal  
i LSS-verksamhet. Kunskapsstödets fokus är hur man kan förebygga och 
minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktions- 
nedsättning. 

Utmanande beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och  
individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett  
sätt att kommunicera detta på. Utmanande beteende kan till exempel  
ta sig uttryck som utåtagerande, självskadande och socialt problematiskt 
beteende. 

I kunskapsstödet ger Socialstyrelsen rekommendationer  arbets- och 
förhållningssätt för att förebygga och minska utmanande beteende. Dessa 
har tagits fram tillsammans med en för uppdraget rekryterad expertgrupp. 

Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, 
verksamhetsansvariga och personal 

Att förebygga och minska 
utmanande beteende 
i LSS-verksamhet
(artikelnr 2015-12-3) kan beställas från 
Socialstyrelsens publikationsservice 
www.socialstyrelsen.se/publikationer 
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se 
Fax: 035-19 75 29

Publikationen kan även laddas ner från 
www.socialstyrelsen.se

Logopeder behövs inom LSS

I en populationsbaserad grupp av barn 
med cerebral pares var nästan en tredjedel 
(32%) helt utan tal och cirka en femtedel 
(21%) av barnen hade talstörning. Detta 
är några av de resultat som logoped Ann 
Nordberg kom fram till i sin avhandling 
vid Sahlgrenska Akademin, om tal, språk 
och kommunikativ förmåga hos barn med 
cerebral pares och talstörning.

Efter noggranna undersökningar visade 
det sig att dessa barn även hade stora 
språkliga problem, exempelvis svårigheter 

med att muntligt återberätta en historia.
Dessutom frågade Ann Nordberg barnen 

hur de själva uppfattade sin kommunikation 
och även hur föräldrar, lärare och logope-
der uppfattade barnens tal och kommuni-
kation. En förhoppning som Ann Nordberg 
uttrycker är att vi kan smittas av barnens 
positiva sätt att fokusera på sina förmågor 
i stället för att bara fokusera på vad de inte 
kan. 

ANN NORBERG

Berättande svårt för barn med Cerebral pares

En tredjedel av barnen med cerebral pares 
i Västra Götaland hade inget talat språk.
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Logopeder vid BarnRehab i 
Lund arbetar med att översätta 
och standardisera en funktionell 
bedömning av verbalt resone-
rande och exekutiva strategier.

Förvärvade hjärnskador hos barn och 
ungdomar kan påverka kommunikativa 
funktioner som krävs för att fungera socialt 
och framförallt för att lyckas i skolan. 
Kognitiva kommunikationssvårigheter 
(Cognitive Communication Disorders, 
CCD) framträder ibland först när barnet 
blir tonåring och de socio-emotionella och 
de akademiska kraven ökar. Begreppet 
kognitiva kommunikationssvårigheter 
är i många länder ett vedertaget begrepp 
och bedömningsinstrument finns för att 
upptäcka dessa svårigheter.

S-FAVRES är ett bedömningsinstru-
ment som är utvecklat av Sheila Mac-
Donald, M.CI. SC., Speech-language 
pathologist i Toronto. Sheila arbetar kli-
niskt men är även författare, forskare och 
lärare. Hon har över 30 års erfarenhet av 
att bedöma och behandla patienter med 
förvärvad hjärnskada. S-FAVRES avser 
mäta subtila kognitiva kommunikations-
svårigheter hos ungdomar med förvärvad 
hjärnskada. Det är ett bedömningsinstru-
ment som på aktivitetsnivå mäter kognitiva 
kommunikationsförmågor i komplexa, 
kontextuella och integrerade uppgifter 
vilka simulerar vardagliga kognitiva och 
kommunikativa utmaningar.  
Subtila svårigheter
S-FAVRES är utvecklat för att vara 
känsligt för subtila kognitiva kommuni-
kationssvårigheter vilka inte framkommer 
vid bedömning med traditionella språkliga 
test. ”Subtila svårigheter” eller ”svårigheter 
på en högre nivå” är de svårigheter som 
är mest uppenbara vid mer utmanande 
kognitiva och kommunikativa situationer 

i vardagen. De är påtagliga i aktiviteter 
som kräver resonerande, problemlösning, 
exekutiva förmågor, social kognition, 
självreglering och metakognition.

Fyra deltest ingår: ”planera en akti-
vitet”, ”schemaläggning”, ”fatta beslut” 
samt ”formulera ett svar/argumentera”. 
Varje deltest efterföljs av följdfrågor då 
testpersonen förväntas förklara hur upp-
giften löstes. De områden av kognitiva 
kommunikationsförmågor som bedöms är 
komplex förståelse, komplext uttryckssätt 
och social kommunikation samt verbalt 
resonerande. 
Svensk översättning
S-FAVRES har översatts till svenska av 
logopederna Maria Karlsson, Karin Persson 
och Linda Wångmar Lindhagen. Samt-
liga arbetar på BarnRehab Skåne i Lund. 
Materialet är granskat av Åsa Fyrberg, 
logoped, doktorand i kognitionsveten-
skap, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborgs universitet. 

Materialet f inns sedan mars 2016 i 
svensk utgåva med engelsk manual. En 
svensk standardisering av S-FAVRES är 
påbörjad. S-FAVRES ska administreras 
till 100 ungdomar med typisk utveck-
ling och 100 ungdomar med mild-svår 
hjärnskada i åldern 12-19. Därefter ska 
f lera parametrar beräknas statistiskt för 
att säkerhetsställa att S-FAVRES är ett 
reliabelt och funktionellt bedömnings-
instrument för att mäta subtila kognitiva 
kommunikationssvårigheter hos ungdomar 
med förvärvade hjärnskada. S-FAVRES är 
översatt till svenska vilket gör det möjligt att 
bedöma subtila kognitiva-kommunikations 
svårigheter hos ungdomar i åldern 12-19 
med förvärvad hjärnskada. 
För behandlingsplanering
FAVRES för vuxna finns sedan f lera 
år tillbaka på danska där den engelska 

normeringen fortfarande används. I en 
avhandling (Jacobsen, 2009) dras slut-
satsen att de danska och engelska nor-
merna stämmer väl överens. Utifrån vår 
kliniska erfarenhet är vi övertygade om 
att bedömningsinstrumentet, även fram 
till den svenska standardiseringen är klar, 
underlättar för logopeder att bedöma sub-
tila kognitiva kommunikationssvårigheter 
och därefter planera behandling av dessa. 

Den engelska standardiseringen, vilken 
omfattas av 182 typiskt utvecklade ung-
domar och 57 ungdomar med förvärvad 
hjärnskada (mild-svår), visar att ungdo-
mar med förvärvad hjärnskada presterar 
statistiskt lägre på samtliga bedömnings-
parametrar jämfört med ungdomar med 
typisk utveckling. Detta med undantag 
för parametern ”tid” där ingen statistisk 
mätbar skillnad finns. 

För mer information om projektet, kon-
takta mig gärna på karin.persson@skane.se

Karin Persson

McDonald, S. (2013) Examiner´s MANUAL, 
Functional Assessment of Verbal Reasoning 
and Executive Strategies, S-FAVRES. CCD 
Publishing Guelph, Ontario, Canada. 

McDonald, S. (2015). Assessment of higher 
level cognitive-communication functions in 
adolescents with ABI: Standardization of the 
student version of the functional assessment of 
verbal reasoning and executive strategies (S-
FAVRES). Brain Injury 2016;30(3):295-310. 

Jacobsen, I. (2009) Kognitive kommunika-
tionsforstyrrelser efter traumatisk hjerneskade 
– en vurdering af det nye formelle testredskab 
FAVRES, Københavns Universitet.

Exekutiva strategier efter 
förvärvad hjärnskada

Referenser

- Bedömningsmaterial i ny svensk översättning

kommunikation
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I slutet av 2012 besökte jag ett dys-
fagisymposium i Uppsala som hölls 
av professor Maggie-Lee Huckabee, 

ett namn som då var helt okänt för mig 
som just hade börjat arbeta med dysfagi. 
Under två dagar föreläste hon om diag-
nostik och behandling av dysfagi, varav 
många metoder och idéer som jag inte 
hade stött på varken under utbildningen 
eller i mitt dittills korta yrkesliv. Hon 

presenterade bland annat forskning 
om ett hostrefl extest för att identifi era 
tysta aspiratörer vid kliniska bedöm-
ningar som jag blev intresserad av. I fj ol 
bestämde jag mig för att försöka lära 
mig mer om detta genom att planera en 
studie om validering av hostrefl extestet 
på Parkinsonpatienter, en grupp som 
man ännu inte har tittat på specifi kt.

Efter mailkontakt med dr Huckabee 

fick jag en inbjudan om att göra ett 
studiebesök på hennes forskningscenter 
Rose Centre for Stroke Recovery and 
Research i Christchurch, Nya Zeeland. 
Med hjälp av fondmedel kunde jag i 
januari 2016 bege mig till andra sidan 
jorden för ett fyra veckor långt studie-
besök. 

Centret, som är en del av Canterbury 
University, bedriver både forskning 

Nytt fokus i dysfagirehabilitering

Sväljmekanik och teknik på Rose Center for Stroke Recovery, Nya Zeeland.

Färdighetsträning med BiSSkIT

Får, getter och fantastiska vyer.

Text och foto: Per Hjertstrand
Leg. logoped, Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad
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och klinisk verksamhet. Dr Huckabee 
ansvarar för forskningen och har plats 
för 14 studenter vilka hon handleder i 
doktorandstudier. Dr Phoebe Macrae 
är anställd av centret och bedriver egen 
forskning i samarbete med dr Hucka-
bee. Logoped Sara Moore är ansvarig 
för den kliniska verksamheten. Under 
mitt besök var 10 doktorander på plats 
och i full gång med sina projekt, varav 
de f lesta logopeder men också en läkare 
och en ingenjör. 

Under mitt studiebesök fick jag 
undervisning i diagnostik och behand-
ling, och både dr Huckabee och hennes 
doktorander delade generöst med sig av 
sin tid. Jag fick delta vid patientmöten 
och hjälpa till med olika pågående pro-
jekt, bland annat 
med interbedömar-
reliabilitet. Jag fick 
även ansvara för 
datainsamling i en 
studie som syftade 
till att undersöka 
hur svagt det är 
möjligt att svälja. 
Jag träffade då 
friska individer i 
olika åldersprofiler 
och undersökte 
dem med yt-EMG 
för att registrera 
deras sväljstyrka.  
Mer fokus på träning
Enligt dr Huckabee kan 90 - 95 % av 
alla patienter med dysfagi rehabiliteras 
och bli bättre, och konsistensanpassad 
kost och dryck bör därför inte vara nå-
got att sträva efter. När jag berättade att 
logopeder i Sverige sällan har möjlighet 
att träffa sina öppenvårdspatienter mer 
än en gång per vecka, svarade de något 
nedslående att om målet är att försöka 
förändra sväljfunktionen är detta bort-
kastad tid. I sin syn på rehabilitering 
utgår de mycket ifrån Kleim & Jones 
(2008) 10 grundprinciper för neural 
plasticitet, bland annat: ”use it or lose 
it”, ”use it and improve it”, ”repetition 
matters” och ”intensity matters”. 

De f lesta patienter kommer till cen-
tret för intensiv träning, vilket innebär 

1-2 timmeslånga träningspass per dag 
i två till tre veckor. Därefter kan ofta 
kontakten med patienten avslutas. 
Logopederna träffar ofta patienter med 
kronisk dysfagi, till exempel efter stroke 
f lera år tidigare, och dessa kan i många 
fall återfå en klart förbättrad sväljfunk-
tion efter intensiv träning.  
Noggrann diagnostik
Logopederna på Rose Centre anser att 
vi som arbetar med dysfagi måste bli 
bättre på att gå till grunden med vad 
som orsakar patientens besvär för att 
kunna planera en effektiv rehabilitering. 
Då är det nödvändigt med instrumen-
tella bedömningar. Vid planering av 
sväljrehabilitering bör man genomföra 

en sväljröntgen för 
att få bäst informa-
tion om sväljning-
ens biomekanik. 
FUS och röntgen 
är bra instrument, 
men de är inte 
objektiva. De byg-
ger på bedömarens 
tolkning och kun-
skaper. I många 
fall bör man därför 
också komplettera 
med mer objektiva 
mätinstrument 
som manometri. 

Manometri kan bland annat användas 
för att differentialdiagnosticera mellan 
UES-problematik och nedsatt hyola-
ryngeal rörelse, eftersom båda kan ge 
liknande symptom. I sina studier har dr 
Huckabee med kollegor (2014) upptäckt 
en ny grupp patienter som uppvisar 
besvär med faryngeal sekvensering i 
sväljögonblicket, så kallat ”mis-sequen-
zing”. Denna problematik går enbart att 
säkerställa med en manometrimätning. 
Paradigmskifte i färdighetsträning  
Traditionellt har dysfagirehabilitering 
till stor del handlat om att stärka olika 
muskler involverade i sväljningen, då 
man utgått ifrån att problematiken 
ofta beror på försvagade muskler. Dr 
Huckabee har allt mer frångått detta 
synsätt och talar om ett paradigmskifte, 

vilket innebär att man fokuserar på fär-
dighetsträning istället för muskelstär-
kande träning. Tillsammans med sina 
kollegor har hon utvecklat en mjukvara, 
BiSSkiT (Biofeedback in Swallowing 
Skill Training), för att träna styrka eller 
färdighet med hjälp av yt-EMG. Elek-
troder fästs på muskelgrupper (i det 
här fallet suprahyoidal muskulatur) och 
visar hur mycket aktivitet musklerna 
avger när de aktiveras. Vid färdighets-
träning försöker patienten träffa en box 
på skärmen med EMG-staplarna, och 
vid tre träffar i följd minskar boxen och 
svårighetsgraden ökar.   

En nyligen publicerad artikel från 
dr Huckabee och Macrae (2014) kunde 
visa på förbättrad sväljfunktion hos 
patienter med Parkinsons sjukdom efter 
denna träning. Patienterna fick förbätt-
rade resultat på ett f lertal sväljparame-
trar, såsom funktion, biomekanik samt 
livskvalitet. 

Redovisningen ovan är endast ett 
urval av allt jag fick uppleva och lära 
mig under fyra intensiva och intressanta 
veckor. Väl hemkommen igen påbörjas 
nu försöken att implementera en del 
av mina nya kunskaper i mitt kliniska 
arbete. Förutom praktiken hann jag 
också med två veckors semester på 
den fantastiskt vackra sydön. Jag kan 
verkligen rekommendera fler att försöka 
ta chansen och göra studiebesök vid 
forskningscenter utomlands för att 
inspireras, bredda sina perspektiv och 
höja både den egna och den generella 
kunskapsnivån inom fältet.

”Enligt dr Huckabee 
kan 90 - 95 % av alla 
patienter med dysfagi 
rehabiliteras och bli 
bättre, och konsistens-
anpassad kost och 
dryck bör därför inte 
vara något att sträva 
efter. ”

dysfagi

Huckabee, M.L., Lamvik, K. and Jones, R. 
(2014) Pharyngeal mis-sequencing in dyspha-
gia: Characteristics, rehabilitative response, 
and etiological speculation. Journal of the 
Neurological Sciences 343(1-2): 153-158.

Huckabee, M.L. and Macrae, P. (2014) 
Rethinking Rehab: Skill Based Training for 
Swallowing Impairment. SIG 13 Perspectives 
on Swallowing and Swallowing Disorders 
(Dysphagia) 23: 46-53.

Kleim J.A., Jones T.A. (2008) Principles of 
experience-dependent neural plasticity: impli-
cations for rehabilitation after brain damage. J 
Speech Lang Hear Res. Feb;51(1):S225-39. 
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Den 8:e april samlades ett 30-tal 
logopeder från hela landet hos 
Röstkonsulten i Stockholm för 
nätverksträff på tema: Selektiv 
mutism. 

Psykolog Tine Ernholdt från Barnmedicin-
ska mottagningen, Skövde regionsjukhus, 
höll en inspirerande föreläsning om hur 
man som logoped kan arbeta utifrån KBT-
principer vid behandling av selektiv mutism.

Logoped Vanessa Westerlind från 
Röstkonsulten AB berättade om sina 
erfarenheter av föräldrautbildning i grupp 
där föräldrarna utöver kunskaper om 
selektiv mutism även etablerar kontakter 
med andra föräldrar. 

Logoped Carina Engström från Röst-
konsulten AB presenterade en rapport 
från det behandlingsarbete med totalt 69 
barn med diagnos selektiv mutism som 
genomförts inom verksamheten och hon 
jämförde resultaten med den forskning och 
erfarenhet som finns sedan tidigare. Hon 
berättade att det föreligger stora skillnader 
vad gäller såväl utredning som behandling 
mellan olika regioner/landsting i Sverige 

och att det i dagsläget inte finns någon 
självklar yrkesgrupp som har ansvar för 
diagnosen. I de fall barn har kontakt med 
vården för sin talängslan är det vid BUP 
och/eller hos logoped.
Rådgivning vanligast
Den vanligaste åtgärden, oavsett vårdgi-
vare, är enligt Carina Engström, rådgiv-
ning och stödkontakt. I de fall barnet 
har direkt behandling sker denna sällan 
i barnets lärmiljö utan är förlagd till res-
pektive vårdmottagning. Insatserna ges 
utifrån lokala rutiner och den enskilde 
behandlarens personliga kompetens och 
erfarenhet. 

Carina Engström menar att logope-
der har mycket att tillföra vad gäller 
diagnostik och behandling vid selektiv 
mutism. Logopeder arbetar generellt 
med kommunikationssvårigheter som i 
många delar sammanfaller med de som 
man finner hos barn med selektiv mutism. 
Behandlingsmodeller inom bland annat 
stamning, autism och språkstörning ligger 
nära den modell som beskrivs i The Selec-
tive Mutism Resource Manual (Johnson 

& Wintgens, 2001). I Sverige har intresset 
för diagnosgruppen ökat generellt och det 
finns ett nationellt logopednätverk rörande 
selektiv mutism.
Språkstörning vanligt
Att komorbiditeten är hög mellan selektiv 
mutim och språkstörning framkom även 
vid Röstkonsultens uppföljning. För att 
det ska vara möjligt att göra en språkut-
redning och genomföra behandling av 
de språkliga svårigheterna måste man, 
enligt Carina Engström, som logoped 
även arbeta med barnets talängslan och 
insatserna innefatta att barnet får hjälp 
att våga använda språket i olika miljöer 
och med olika personer.

Det finns idag ett antal behandlings-
modeller som bygger på evidens från 
behandlingsstudier samt samlade erfa-
renheter av retrospektiva studier (Johnson 
& Wintgens, 2001; Oerbeck, Johansen, 
Lundahl, & Kristensen, 2012; Oerbeck et 
al., 2014). Slutsatserna är att behandling är 
mer effektiv än icke behandling (Cohan, 
Chavira, & Stein, 2006), att tidiga insat-
ser ger bättre resultat än behandling hos 

Stora skillnader i behandling av selektiv mutism

Logoped Carina Engström, psykolog Tine Ernholdt och logoped Vanessa Westerlind.

FOTO: THERESE ERNHOLDT

•  Selektiv mutism innebär att  
individen trots adekvat talförmåga, 
har oförmåga att prata i vissa  
situationer, men i andra pratar 
obehindrat. Tillståndet inbegriper 
ofta social ångest som i varierande 
utsträckning försvårar vardagen för 
personen som lever med det. 

•   Förekomsten i populationen är  
uppskattad till 0,5-1%. 

•   Riskfaktorer är bland annat hereditet 
för ”ängslig personlighet”, språkliga 
svårigheter, språkstörning och  
flerspråkighet. 

•  Selektiv mutism kan leda till brister 
i utvecklingen, nedsatt initiativför-
måga och svårigheter att använda 
språket i logiska resonemang.

fakta
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äldre barn (Oerbeck et al., 2014) samt att 
behandlaren/utföraren inte nödvändigtvis 
behöver vara specialist inom området utan 
kan utföra behandling under instruktion 
av specialist (Oerbeck et al., 2014). Detta 
öppnar upp för ett strukturerat samarbete 
mellan vårdgivare och pedagog inom 
förskola/skola.
Positiv kommunikationserfarenhet
Studierna har visat att effektiv behandling 
omfattar små kommunikativa 
steg med initialt mycket låga 
krav på barnet. Behandlingen 
bör ske i den miljö där barnet 
uppvisar svårigheter, vanligtvis i 
förskolan/skolan. Det är viktigt 
att reducera stress i samspels-
situationen och att ge barnet 
tillfälle att ta ansvar och initiativ 
till samspel. Kommunikationen 
ska vara en upplevelse där kom-
munikativa initiativ och tal leder 
till något positivt. 

Trots att tidig upptäckt har 
stor betydelse för behandlings-
effekten visar Röstkonsultens 
undersökning att det i många 
fall var lång latenstid mellan debut av 
talängslan och remiss till vårdgivare. 64 
av 69 barn hade en debuterad talängslan 
under förskoletiden men endast 32 stycken 
remitterades till bup eller logoped före 
skolstart. 
Gradvis belastning
Behandlingsmodellen som Röstkonsulten 
utgått ifrån i arbetet med de barn som 
studerats är framtagen av Johnson och 
Wintgens (2001) och omfattar bland 
annat kartläggning utifrån tio kom-
munikationsnivåer där barnets förmåga 
skattas i olika situationer.  ”Shaping” samt 
”Sliding in”-övningar utformas sen utifrån 
kartläggningen. 

”Shaping” innebär att man utgår från en 
situation där barnet fungerar som bäst kom-
munikativt och där behandlaren gradvis 
ökar den kommunikativa belastningen i 
situationen. Barnet tillvänjs alltså successivt 
vid ökad svårighetsgrad/stress. Situationen 
väljs utifrån det kommunikativa stadium 
barnet befinner sig på med målet att barnet 
via små förändringar ska nå nästa steg. 

Modellen skiljer sig inte i någon högre 
grad från sedvanligt logopedisk arbete 
med barn som har diagnoser inom andra 
kommunikativa områden. 

Sucessiv introduktion
”Sliding in” innebär att nya personer suc-
cesivt introduceras i en redan fungerande 
kommunikativ situation. Detta leder till 
en gradvis tillvänjning vid nya och f ler 
individer i barnets kommunikativa nätverk. 

Vid annan logo-
pedbehandl ing 
finns motsvarande 
moment. Exem-
pelvis när barnet 
ska generalisera 
nyinlärt språk med 
f ler personer eller 
barnet som stam-
mar ska våga tala 
inför f ler personer 
och i f ler miljöer.

Det är enligt 
Carina Engströms 
erfarenhet enklare 
för förskolan att 
anpassa verksam-

heten och ge riktat stöd till barn med 
selektiv mutism än vad som är fallet inom 
skolans ram. Detta då skolan är mer styrd 
av kunskapsmål och f lexibiliteten vad 
gäller individualisering av barnets schema 
är mindre.
Flerspråkiga barn
Flerspråkiga barn har beskrivits som 
en riskgrupp (Toppelberg et al., 2005),  
något som även framkom i Röstkonsul-
tens uppföljning där mer än hälften av 
barnen med selektiv mutism kom från 
f lerspråkig miljö. Ett observandum, med 
tanke på att samhället generellt utvecklas 
i mångkulturell riktning. Flerspråkighet 
är något såväl förskola som BVC behöver 
mer kunskap om. Även vad gäller andra 
språkliga svårigheter finns en risk för 
sen upptäckt, om barnets svårigheter 
felaktigt förklaras vara en naturlig del i 
f lerspråkigheten.

Verksamhetsuppföljningen visade att 
behandling av talängslan som skett på 
förskolan/skolan utförd av pedagog efter 
instruktion från logoped minskade bar-

nets talängslan utan att barnet behövde 
träffa logoped på logopedmottagningen 
för behandling. De barn som hade di-
rekt logopedbehandling förbättrades på 
logopedmottagningen, men utan sam-
verkan med förskola/skola skedde ingen 
generalisering. Förbättringsgraden var 
större, antalet interventioner färre och 
behandlingslängden kortare för försko-
lebarn än för skolbarn.
Specialistteam behövs
Direkt ”traditionell” logopedbehandling 
bör enligt Carina Engström ske riktad 
mot barnets språkliga svårigheter medan 
arbetet riktat mot barnets talängslan bör 
ske i barnets naturliga lärmiljö. Därför 
är det viktigt att det finns ett etablerat 
samarbete mellan förskola/skola och 
vårdgivare. 

Carina Engström menar att det bör 
finnas specialistteam där såväl utredning, 
diagnostik, viss behandling i barnets 
naturliga lärmiljö, stöd till föräldrar och 
handledning till förskola/skola bör ingå i 
uppdraget. I teamet bör det finnas barn-
psykiater, psykolog, logoped och specialpe-
dagog. Det är sannolikt av resursskäl svårt 
att lägga ett längre behandlingsuppdrag 
med tät kontakt med pedagoger i barnets 
naturliga kommunikativa miljö, på ett 
centralt specialistteam, inte minst med 
tanke på närhetsprincipen. Komplex pro-
blematik med samförekomst av svårigheter 
som ångest, social fobi, tvångsbeteenden, 
nedstämdhet som förefaller vara vanligare 
hos äldre barn än hos förskolebarn bör få 
behandling och stöd inom barnpsykiatrin. 
Barn med en mindre komplex problematik 
skulle kunna remitteras för ”basstöd”/be-
handling till logoped inom primärvården 
men då behövs ett nära samarbete med 
barnets pedagog. 

Stöd och hjälp till familjen bör fortsatt 
erbjudas vid BUP då det utöver ”beteen-
deändrande” behandling är viktigt att 
föräldrarna får hjälp, då det alltid väcker 
oro och ångest att vara förälder till ett 
barn med funktionsnedsättning. 

Carina Engström

selektiv mutism

”Behandling 
omfattar 
små kom-
munika steg 
med mycket 
låga krav på 
barnet”
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debatt

TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation, är i dag en väl ansedd och för-
hållandevis enkel metod som blir allt vanligare, 
framför allt inom förskola och skola. 
Något som dock oroar oss som TAKK-utbildare är 
att vi möter många utbildare utan relevant utbild-
ning och kunskap. 

Förutom själva teckenkunskapen menar vi att den som utbildar 
i TAKK måste ha kunskap om språklig och kommunikativ 
utveckling. Till detta ska läggas kunskap om språkstörning och 
avvikande språkutveckling.

Allt f ler utbildare som kan teckenspråk menar att de även 
kan utbilda i TAKK. Men eftersom det är stor skillnad på att 
lära ut teckenspråk och TAKK, måste vi vara noga med vilka 
TAKK-utbildare vi rekommenderar. 

Vetskapen om att föräldrar och personal får felaktig utbildning 
och information när de möter utbildare som inte har rätt TAKK-
kompetens bekymrar oss. När vi tittar runt på nätet hittar vi 
också en del direkt felaktiga faktauppgifter hos vissa utbildare. 

Vi har genom åren mött många som fått lära sig tecken utan 
tillgång till rätt metodik. Många av dem har gett upp på vägen. 
Detta måste det bli ändring på! Först med rätt utbildning kan 
man använda sina teckenkunskaper på rätt sätt.

Vi menar att kunskapen om TAKK måste bli större och att 

vi måste arbeta tillsammans för att nå dit. För att f ler ska lära 
sig TAKK måste vi värna om, och inte urholka, metodiken. 
Det gör vi bland annat genom att rekommendera utbildare som 
använder rätt metodik samt har relevant utbildning och kunskap 
för att utbilda i TAKK. 

Vi föreslår att logopeder:
1. Verkar för att det avsätts tid och pengar så att föräldrar, 
förskollärare, lärare, assistenter samt personal på LSS-
boenden och daglig verksamhet får en gedigen utbildning i 
TAKK.
2. Tillsammans ser till att enbart rekommendera TAKK-
utbildare med den kunskap och utbildning som krävs för 
uppgiften.
3. Verkar för att ta fram nationella riktlinjer kring TAKK-
utbildningar, när det gäller både innehåll och kvalitet.

Jessika Forsberg
Legitimerad logoped med en bakgrund inom barn-ungdoms- och 
vuxenhabilitering samt lång erfarenhet av att utbilda föräldrar och perso-
nal, i bland annat TAKK. I dag TAKK-utbildare på Teckenpärlor. 

Åsa Rosqvist
Förskollärare och specialpedagog med lång yrkeserfarenhet som 
förskollärare och specialpedagog inom barn- och ungdomshabilitering 
samt trettio års erfarenhet av arbete med tecken. I dag TAKK-utbildare 
på Teckenpärlor.

Rätt bas viktig för att utbilda i TAKK
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auskultationen

Var arbetar du?
– Jag arbetar som hjälpmedelskonsulent på 
Hjälpmedelscentrum i Karlskrona

Vilken är din huvudsakliga patient-
grupp? 
– Personer som behöver kommunika-
tionshjälpmedel: Min yngsta är en 5-årig 
pojke med autism och den äldsta person 
jag träffar är en 93-årig dam som haft en 
stroke. Jag träffar även personer med pro-
gredierande neurologiska sjukdomar som 
Parkinsons och ALS. 
– Jag provar även ut hjälpmedel inom till 
exempel svårigheter med ät- och svälj, 
oralmotorik och röst. Vi ordnar dessutom 
handledningar och utbildningar, som till 
exempel teckenkurser.

Hur går det till? 
– Första besöket är utredande: Vad gör 
patienten i dag och var behövs det stöd? 
– Sedan görs en utprovning på hjälp-
medelscentralen eller, särskilt om det 
är ett barn, på plats. Då bygger jag ihop 
programvara utifrån vad som visat sig i ut-
redningen och vad som är syftet. I det ingår 
både att hitta mjukvara, hårdvara och om 
det behövs något särskilt styrsätt. 
– Sedan följs det upp tillsammans med 
hela nätverket kring personen. Det är viktigt 

att alla omkring personen kan använda 
hjälpmedlet. 

Vilka är dina kollegor?
– Jag jobbar mycket tillsammans med för-
skrivarna, som ofta är arbetsterapeuter eller 
andra logopeder. Sedan har vi arbetstera-
peut och hjälpmedelstekniker här på plats. 
Ibland arbetar jag tillsammans med andra 
yrkesgrupper, som sjukgymnaster. 

Har du något särskilt material eller 
arbetssätt du vill lyfta fram? 
– Jag arbetar mycket utifrån Gayle Porters 
Pragmatic Organisation Dynamic Display 
(PODD). Den lyfter fram hur man kan främja 
och locka till kommunikation utifrån per-
spektivet att alla har någonting att berätta, 
snarare än svar på frågor som: ”vill du ha 
banan eller äpple?”. Jag tycker det är en 
bra metod för att se hjälpmedel som något 
som byggs för att ständigt kunna vidareut-
vecklas. Ett hjälpmedel får inte bli statiskt.

Vad inspirerar dig i din yrkesroll? 
– Jag vill inte påstå att jag hjular när jag 
sitter och lägger upp artiklar och artikel-
register, utan det är patientmötena som 
driver mig. Att se hur en man som efter en 
stroke följt av stora expressiva svårigheter, 
men som kan förstå och läsa utan större 

problem, hittar verktyg för att uttrycka sig. 
Eller när jag hade en liten kille med autism 
som med sina verktyg kunde uttrycka ”Jag 
vill gå ut och gunga”, när han tidigare slagit 
sig själv i frustration. 

KARIN SJÖGREN

Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag.

Helen Nilsson arbetar på Hjälpmedelscentralen i Karlskrona, Blekinge.

Helen Nilsson  FOTO: PRIVAT

”Ett hjälpmedel får inte 
bli statiskt”

TALKNUTEN har drivits som projekt inom 
Afasiförbundet sedan början på 1990-ta-
let, och är sedan 2011 en egen förening 
inom förbundet, för föräldrar till barn med 
språkstörning. Talknuten har stöttat för-
äldrar per telefon och mail, informerat om 
språkstörning samt drivit språkstörnings-
frågor genom bland annat skrivelser och 
kontakter med myndigheter. Sedan 2008 
har Talknuten också varje år ordnat ett kollo 
för ungdomar med språkstörning.

I år har Talknuten utökat sin organisation 
genom att en lokalförening, Talknuten 
södra, startats i Skåne. Talknuten har 
dessutom utvidgat sin målgrupp till att 
också arbeta för vuxna med språkstörning. 
I sin verksamhet arbetar Talknuten och 
Talknuten södra med att sprida kunskap om 
språkstörning, arbeta intressepolitiskt och 
att ordna träffar och mötesplatser för sina 
målgrupper. 

Talknuten: 08-545 663 64, talknuten@afasi.se
Talknuten södra: talknutensodra@gmail.com

SOFIE WIKSTRÖM

Lokalförening för föräldrar till 
barn med språkstörning

Förutom kolloverksamhet och ett natio-
nellt nätverk har Talknuten nu startat en 
lokalförening i Skåne. FOTO: TALKNUTEN



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

Allrisk (drulle) ingår
 60 dagars reseförsäkring
Premiefritt om du 
plötsligt blir arbetslös

Teckna e
n 

hemförsäkrin
g! 

akademikerforsakring.se/hem

Konsten att vara 
rätt försäkrad
– i hemmets alla vrår.
Visste du att Akademikerförsäkring erbjuder dig som är 
medlem i Svenska Logopedförbundet prisvärda försäkringar? 
Via oss kan du exempelvis teckna en förmånlig hemförsäkring 
med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare.

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt försäkringar


