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Vid förbundsmötet i januari stakades kursen för SLOFs arbete för de kommande tre
åren ut. Styrelsen fick av förbundsmötet i uppdrag att fortsätta arbetet med specialist
ordningen så att den kan sjösättas och möjligheten till specialistutbildning äntligen
öppnas för logopeder. En möjlighet som funnits i andra hälsoyrkena under flera år.
Styrelsen fick också i uppdrag att arbeta för förbättrad information kring logopedi
relaterad information på 1177.se.
Styrelsens största och viktigaste uppdrag handlar dock om förbundsbytet till SRAT.
Så gott som omedelbart efter förbundsmötet öppnades möjligheten för SLOFs medlem
mar att fylla i och skicka in övergångshandlingarna.
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Arbetet med att förbundsbytet ska fungera smidigt
och bli så bra som möjligt har nu påbörjats. Det är
detta som verksamhetsåret 2014 kommer att handla
om för styrelsens del så att det är fix och färdigt vid
årsskiftet när övergången praktiskt genomförs. Det
finns frågor att lösa kring ekonomi, medlemsregister,
Logopednytt, Logopedforum, lokal förhandlingsor
ganisation, lokalföreningar, studentverksamhet och
kring handlingsprogram, mål och strategier för SLOF
som yrkesförening i SRAT. Det här ser både vi och personalen på SRATs kansli fram
emot att sätta tänderna i.
En fråga som rivstartade direkt efter förbundsmötets beslut var frågan om våra med
lemsförsäkringar. DIK och SRAT har avtal med olika försäkringsbolag och förmånerna
ser olika ut. Detta måste lösas så att ingen medlem i SLOF känner att de förlorar på
att byta förbund. I skrivande stund är en fantastiskt bra lösning på den här frågan
snubblande nära, men inte hundraprocentigt färdig. När du sitter med Logopednytt
i din hand är det hela klart. Jag hoppas att informationen kring detta har nått dig.
Inte? Titta i bloggen på Logopedforum, leta i mejlens inkorg!
Vid sidan om allt detta fortsätter styrelsen
naturligtvis sitt ständigt pågående arbete med
att påverka kring och arbeta för utveckling
och utbredning av logopedyrket och tillgången
till logoped och kompetent hjälp kring tal,
språk, kommunikation, ätande och sväljning
för våra patienter.
Vill du se förbundsmöteshandlingarna?
www.dik.se/media/253355/handlingar2014.
pdf
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Bristfälligt på 1177.se
Informationen på 1177.se kring
logopediska diagnosområden,
konsekvenserna av dessa tillstånd
och vilken hjälp som finns att få
är genomgående bristfällig och
behöver förbättras.
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Kliniska riktlinjer
Handboken om kliniska riktlinjer
kommer att göras tillgänglig på
hemsidan www.dik.se under april.
Arbetsgruppen har också sammanställt en samling länkar för att
underlätta för svenska logopeder
att hitta sådant kunskapsöversikter.

7

Styrelseordförande

Logopednytt 1 | 2014

8

”... så att det är
fix och färdigt
vid årsskiftet
när övergången
praktiskt
genomförs.”

Ulrika Guldstrand

2

Tack för oss!

Arbetet med förbundsbytet
har nu påbörjats

Box 760, 131 24 Nacka
slof@dik.se
www.logopedforbundet.se

Pristagare

	På förbundsmötet i slutet av januari mottog Margareta Jennische
Svenska logopedpriset. Linnéa
Cooke och Jenny Wennerberg fick
logopedförbundets uppsatspris.
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Specialisering
Arbetsgruppen för att utveckla och
konkretisera en specialistordning
för logopeder har arbetat fram en
modell med fyra stora områden:
Språk, röst, tal och sväljning.

10 Vad är grav språkstörning?
Vad är grav språkstörning och hur
kan vi bäst stötta skolbarn med
denna diagnos? Dessa är några av
de frågor som en statlig utredning
ska svara på. Och de behöver
logopedkårens hjälp.

Beslutet om övergången från DIK till
SRAT är taget. Det blir ett nytt kapitel i
Svenska Logopedförbundets historia,
med nya förutsättningar att driva logopedin i Sverige framåt.
Vid förbundsmötet i slutet av januari
fick även Logopednytt en ny redaktör,
Karin Sjögren, och det är med varm hand
vi lämnar över uppdraget till henne. Karin
presenterar säkerligen sig själv bäst,
men vi kan avslöja att hon jämte sin logopedlegitimation har journalistisk erfarenhet från Blekinge Läns Tidning. Faktum
är att Karin ligger bakom det mesta i
det här numret, men vi lägger beslag på
redaktörstexten en sista gång.
Logopednytt står inför utmaningen att
också i framtiden fylla en funktion som
kommunikationsmedium mellan kolleger,
mellan kliniker och forskare, samt mellan
logopedkåren och beslutsfattare. Möjligheten att nå ut till en stor del av Sveriges
logopeder med längre reportage, granskade forskningsartiklar och sammanfattningar av viktiga händelser är än så
länge unik för Logopednytt. Det har varit
en förmån att jobba med tidningen och
vi är nöjda med den inslagna vägen gällande innehåll och utformning. Framtiden
kommer innebära förändringar, men vi är
säkra på att de kommer bli till det bättre i
den nya regin.
Precis som förbundet är sina medlemmar, är Logopednytt sina läsare. Utan
er – ingen tidning. Under våra tre år som
redaktörer har vi haft förmånen att samarbeta med många eldsjälar och drivna
skribenter. Vi hoppas att ni och fler med
er fortsätter att sprida underhållande och
intressant information.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack
till alla våra läsare!

Simon Sundström och
Patrik Åhlund
Redaktörer

12 Klangfull röstterapi
Jakten på klangfull röstterapi fick
Lena Hamberg och Sanna Karlsson att korsa Atlanten. Efter en
webbaserad distanskurs i LessacMadsen Resonant Voice Therapy
bjöds studenterna in till välrenommerade UPMC i Pittsburgh.
Logopednytt 1 | 2014
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Bristfälligt om logopedi på 1177.se
Under de senaste åren har det
skett en förändring av informationen kring hälso- och sjukvård
i Sverige. 1177.se har utvecklats
till en officiell och nationell
samlingsplats för information
och tjänster inom hälsa och
vård.
Också sjukvårdsrådgivning per telefon 1177
är kopplad till informationen på hemsidan.
Informationen på 1177.se kring logopediska diagnosområden, konsekvenserna
av dessa tillstånd och vilken hjälp som
finns att få är genomgående bristfällig
och behöver förbättras.
Måste påtalas och förändras
Genom en motion till förbundsmötet
lyfte logoped Christina Askman frågan
och fick styrelsens medhåll kring vikten
av att detta påtalas och förändras. Förbundsmötet beslutade att ge styrelsen i
uppdrag att initiera och ansvara för kontakt

Vid förbundsmötet 2011 fick
SLOF:s styrelse i uppdrag att
sammanställa befintliga och
pågående arbeten med evidensbaserade riktlinjer nationellt
och internationellt, undersöka
möjligheterna att ta fram en
handbok för utvecklandet av
kliniska riktlinjer inom logopedi
samt utarbeta metod för SLOF
att verka som koordinator av
sammanställandet av evidensbaserade riktlinjer.
med den nationella redaktionen för 1177.se
för att få till stånd en förbättring av det
logopedirelaterade innehållet på siten.
Detta arbete kommer att påbörjas under
våren. Diskussioner kring hur material

till hemsidan ska produceras och vem som
ansvarar för att innehållet revideras måste
diskuteras med redaktionen för 1177.se.

Ulrika Guldstrand

Interprofessionellt
masterprogram i
Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap/
Logopedi / Medicinsk pedagogik
/ Omvårdnadsvetenskap / Sjukgymnastik

Hela världen
firar röstens dag
World Voice Day – onsdagen den 16 april 2014 – är dagen då fokus
sätts på rösten, vårt viktigaste instrument för kommunikation.
Över hela världen anordnas tusentals evenemang, föreläsningar, konserter och i Sverige uppmärksammar vi detta med
Världsröstdagen. Mycket kommer att hända.
Vi som jobbar inom logopedin kan ju hitta på allt möjligt
röstligt: ett bås med fonetogrammätning ute på stan, orienteringsstund om rösten på mottagningen, open house, fri
mottagning, rådgivning.....
Mer information och inspiration kan du hitta på www.
world-voice-day.org och www.wvd.forts.se.
Text: Fanny Cardell och Johan Sundberg
4
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Handboken om
kliniska riktlinjer
presenteras i april

Gå ett masterprogram som ger dig kompetens
att leda och utveckla vård och omsorg.
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 och även till avgång med magisterexamen efter ett år.

Sista ansökningsdag 15 april 2014.
Läs mer på www.hu.liu.se/master
eller ring 010-103 14 23

Under mandatperioden har en arbetsgrupp
varit sysselsatt med frågan och arbetet avrapporterades vid förbundsmötet i januari.
Utvecklandet av evidensbaserade riktlinjer inom logopedi är oerhört viktigt,
och vi har alltför ofta hört att ”det finns
ingen evidens inom vårt område”. Detta
är lyckligtvis något som håller på att förändras. Såväl internationellt som nationellt
finns systematiska kunskapsöversikter
och en riktlinjer av god kvalitet att tillgå.

”... så att vi gemensamt kan
bygga ett kliniskt användbart länkbibliotek som hålls
så komplett och aktuellt
som möjligt.”
Arbetsgruppen har sammanställt en samling länkar för att underlätta för svenska
logopeder att hitta sådant material, och
den kommer under april månad att göras
tillgänglig på SLOF:s hemsida (www.dik.
se). Vi hoppas också på att alla medlemmar
som känner till ytterligare användbara
källor på nätet tar kontakt med oss, så
att vi gemensamt kan bygga ett kliniskt
användbart länkbibliotek som hålls så
komplett och aktuellt som möjligt.
Handboken
SLOF har vidare, i enlighet med uppdraget från förbundsmötet tagit fram

en handbok, som även den kommer att
göras tillgänglig på hemsidan www.dik.
se under april. Handboken är avsedd att
fungera som ett kort och lättillgängligt
metodstöd i arbetet med att utveckla kliniska riktlinjer. För den som vill fördjupa
sig ytterligare i kvalitetsgranskning och
evidensgradering av forskning hänvisar vi
till SBU:s skrift Utvärdering av metoder
i hälso- och sjukvården – En handbok
(http://www.sbu.se/sv/Evidensbaseradvard/Utvardering-av-metoder-i-halsooch-sjukvarden--En-handbok/
Att utveckla kliniska, evidensbaserade
riktlinjer av god kvalitet kräver omfattande
arbetsinsatser och Svenska logopedförbundet har inte egna resurser att driva
det arbetet. Detta är en fråga där Sveriges
logopeder och de verksamheter där vi
verkar måste ta ett gemensamt ansvar för
att utföra arbetet och få förutsättningar
att göra det. Riktlinjearbetet måste bygga
på att engagerade och kunniga logopeder
sätter samman nationella grupper och påbörjar arbetet inom olika diagnosområden.
I nuläget finns en aktiv grupp som arbetar
med riktlinjer inom stamningsområdet.
Starta en grupp
För den som vill ta initiativ till att starta
en grupp kommer SLOF att bistå med
information och förmedla kontakter. När
en grupp producerat en riktlinje kommer
SLOF ombesörja att en eller flera personer
med forskarbakgrund som inte ingått i
gruppen granskar resultatet, för att försäkra
objektivitet och vetenskaplighet, innan
riktlinjen ges nationell status.
Vi vill uppmana alla logopeder som
känner sig det minsta sugna på detta
viktiga arbete att sätta igång! Ta kontakt
med styrelsen, så kan vi berätta mer och
vid behov förmedla kontakt med andra
intresserade!

Marika Schütz

Kom ihåg övergång till SRAT
När Svenska logopedförbundet flyttar från
DIK till SRAT 2015 följer inte medlemmarna
automatiskt med, utan du behöver aktivt
meddela att du lämnar DIK. Detta görs
med ett knapptyck på: http://www.dik.se/
uttradeintrade.
Redan nu har mer än hälften av logopedförbundets medlemmar fyllt i och skickat in
övergångshandlingarna till SRAT.

Logopedutbildning firar 50 år
Den 14 juni 2014 arrangerar Enheten för
logopedi vid Karolinska institutet ett vetenskapligt symposium för att fira att det är 50
år sedan den första logopedutbildningen i
Sverige startade.
Inbjuden talare är professor Christine
Dollaghan från University of Texas at Dallas som håller en huvudföreläsning med
titeln:”Evidence-based practice in speech
and language pathology: How far have we
come and how much farther do we need
to go?”
Programmet omfattar också presentationer av inbjudna välrenommerade svenska
forskare/logopeder om aktuell forskning
inom olika logopediska områden följt av paneldiskussioner gällande betydelse, nytta
och tillförlitlighet.
Det kommer även hållas en Jubileumsbankett i Gyllene salen, Stockholms stadshus samma dag.

Konferens om stamning
Den 7 maj arrangeras den 3:e nordiska
konferensen för stamning och skenande
tal, av Uppsala universitet. Konferensens
mål är att skapa grogrund för samarbete
mellan de nordiska ländernas fackfolk och
brukare, och utbyte av erfarenheter inom
bedömning, behandling och forskning.
Målgruppen är logopeder, talpedagoger,
psykologer och andra som arbetar med
stamning och skenande tal, såväl som
representanter för brukarorganisationer.

Rättelse
I artikeln Kandidatuppsats i logopedi
påbörjar kartläggning av barnlogopedisk
intervention som publicerades i förra
numret av Logopednytt saknades tyvärr ett
namn. Förutom Anna-Maja Liljebäck och
Jakob Wuotila Isaksson skulle även Sanna
Krögerström ha stått med som artikelförfattare.
Logopednytt 1 | 2014
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Logopedpriset till
Margareta
– Jag blev väldigt överraskad
och väldigt glad, det måste jag
säga. Det blev ett fint avslut på
min yrkeskarriär.
Det säger Margareta Jennische,
som belönades med Svenska
logopedpriset 2014.

Uppsatspriset till Linnéa och Jenny
Linnéa Cooke och Jenny Wennerberg fick Svenska logopedförbundets uppsatspris.
Behandling av skolbarn med
uttalssvårigheter lyftes av juryn
fram som forskning med stor
betydelse ute på mottagningarna.
”Dynamic Temporal and Tactile Cueing
(DTTC) för skolbarn med komplexa ut
talssvårigheter: En interventionsstudie”
kammade hem uppsatspriset vid för
bundsmötet i januari. Magisteruppsatsen
var en milstolpe som den första svenska
studien av metoden, och internationellt
banbrytande som första utvärdering av
DTTC med barn över 8 år.
– Vår studie bekräftar forskningen som
gjorts på yngre barn: Metoden ger en po
sitiv effekt på det man övar på, samtidigt
som förmågorna är svåra att generalisera,
säger Jenny Wennerberg.
Hon och Linnéa Cooke intresserade sig
6
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för DTTC redan under barnblocket på
utbildningen, då logoped Helena Johans
son kom och föreläste.
– Verbal dyspraxi är ett specialintresse,
säger Linnéa.
Just i detta menar de att nyckeln till en
bra uppsats ligger.
– Skriv om något du brinner för. Upp
satser innebär väldigt mycket jobb; om
du inte brinner för ämnet blir det förstås
tungt, säger Linnéa.

exempel fonologisk träning.
Uppsatsen lades fram vid institutionen
för neurovetenskap, Uppsala universitet,
i december 2012. Handledare var Marga
reta Jennische och examinator Monica
Westlund.

Anpassad behandling
I dag är Jenny föräldraledig med nyfödd
bebis och Linnéa jobbar med barnlogopedi
och dyslexi på Röstkonsulten AB. Linnéa
har testat DTTC i yrkeslivet.
– Det är en bra metod! Som vi diskuterar
i uppsatsen behöver man anpassa behand
lingen efter barnet man jobbar med. Alla
är olika och för en del, beroende på vilken
typ av svårigheter som dominerar, passar
det inte att jobba enbart med DTTC utan
behandlingen kan behöva varvas med till

– Står för Dynamic temporal and
tactile cueing.
– Är speciellt anpassad för barn med
verbal dyspraxi.
– Grundar sig från början i en behandlingsmetod för vuxna med förvärvad
apraxi.
– Bygger på imitation och inkluderar bland annat simultan produktion
med logopeden, taktil guidning samt
en gradvis tidsökning mellan det att
terapeuten och barnet säger stimulit
(ljudet, ordet).

Karin Sjögren

DTTC

På förbundsmötet i slutet av januari mot
tog en rörd Margareta Jennische Svenska
logopedpriset för sina insatser som logo
ped, docent, föreläsare och ansvarig för
logopedutbildningen i Uppsala.
Ur nomineringen till priset: ”Vi som har
haft förmånen att arbeta med Margareta har
imponerats av hennes engagemang, kunnighet och stora arbetsinsats, allt med logopedins
och logopedutbildningens bästa för ögonen.”
– Det har varit en fantastiskt rolig och
inspirerande period att vara en del av;
att tillsammans bygga upp utbildningen
i Uppsala med underbara kollegor, säger
Margareta.
Ungt forskningsområde
Hon poängterar att logopedi fortfarande
är ett ungt forskningsområde.
– Det är det som är så inspirerande.
Logopedin ger utrymme för alla möjliga
former av kreativitet.
Ur nomineringen: ”Margareta Jennische
är en föregångare inom området AKK. Hon
har bidragit inom såväl vetenskap som metodutveckling och kunskapsspridning.”
I höstas gick Margareta i pension, men
fortsätter visa sitt brinnande engagemang
för blisspråket. Hon kommer i höst att
hålla kurser i språket både på Uppsala
universitet och på logopedprogrammet i

Margareta Jennische tog emot Svenska logopedpriset på förbundsmötet den 27 januari.

Bergen, Norge. Margareta menar att det
finns mycket outnyttjad potential med
bliss, utöver att använda det som AKK.
Yrkesmässig förebild
– Systemet har en karaktär som gör den
väldigt lämpligt att diskutera begrepp med.
Det kan även hjälpa barn med språkstörning, eller barn som ska lära sig svenska
och sinsemellan talar många olika språk.
Bland kolleger, studenter och vänner har
hon framstått som en yrkesmässig förebild
och en god privat inspiratör.”
Under åren sedan examen 1971 har

Margareta sett logopedyrket förändras.
Och utvecklingen fortsätter i rask takt.
– Förutom inom AKK och habilitering
har det på institutionen i Uppsala synts
stora förändringar inom läs- och skriv
forskningen. För att inte tala om dyskalkyli:
Ett område som utvecklas snabbt, säger
hon och tillägger:
– Som logoped får man ofta känslan av
att ens yrkeskår är pionjärer.

Text: Karin Sjögren
Foto: Maria Jonsson
Logopednytt 1 | 2014
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Fyra områden för
framtida specialisering
Frågan om specialisering för logopeder har diskuterats sedan
början av 1980-talet.
Specialistkompetens förekommer inom
andra närliggande yrken såsom läkare,
psykologer, sjukgymnaster, dietister etc.
Specialistordning för logopeder finns i
andra länder till exempel USA, Australien,
England och Finland.
Ämnesområdet logopedi är växande
och dynamiskt. Grundutbildningen är
flervetenskaplig och inom de logopediska
ämnesområdena ger utbildningen bas
kunskaper medan det finns begränsat
utrymme för fördjupning genom logo
pedikurser på avancerad nivå.
Ökad forskningsaktivitet har lett till
snabb kunskapsutveckling inom logopedi
vilket är angeläget att omsätta i klinisk
verksamhet.
Behov av fördjupning
Logopedin står inför utmaningen att
utveckla yrket till att omfatta nya fält,
möta samhällets krav på evidensbaserad
och säker vård och vara ett attraktivt
yrke där kompetent personal rekryteras. Kunskapsläget och utvecklingen
inom ämnesområdet har skapat behov
av fördjupning inom specifika områden.
En klinisk specialisering för logopeder
skapar förutsättningar för utveckling och
effektivisering av logopedisk verksamhet
och logopediska behandlingsinsatser samt
bidrar till ökad kvalitet i verksamheten.
Arbetsgrupp
Vid förbundsmötet 2011 fick SLOFs styrelse
i uppgift att vara sammankallande för en
arbetsgrupp bestående av representanter
från SLOFs styrelse, utbildningsanordnarna och chefslogopedgruppen för att
utveckla och konkretisera specialistordning
för logopeder. Arbetsgruppen har träffats
fyra gånger per år under mandatperioden
för att utarbeta en specialistordning för
logopeder. Frågan om specialisering för
8
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logopeder har diskuterats sedan början av
1980-talet. Åtskilliga arbetsgrupper har
arbetat med frågan och det först nu vi
kan se en konkretisering av arbetet tack
vare samarbetet mellan representanter
från utbildningsanordnarna (Monica
Blom Johansson, Kristina Hansson, Anita
McAllister och Ellika Schalling), chefslogopedgruppen (Brigitta Rosén och Ineke
Samson) och Svenska Logopedförbundet
(Ylva Peilitz och Marika Schütz).
Modell med fyra stora områden
Arbetsgruppen har utifrån ett flertal olika
förslag till specialistområden arbetat fram
en modell med fyra stora områden (språk,
röst, tal och sväljning) med möjlighet till
valfri underklassifikation. Genom att skapa
en specialistordning med ett fåtal större
områden med underindelningar får man
både bredd och djup samt ett dynamiskt
system som utformas efter specifika
specialiseringsbehov. För att erhålla specialisering krävs att sökande uppfyller ett
ramverk av fastställda kriterier vad gäller
arbetslivserfarenhet samt teoretisk och

klinisk fortbildning. Föreslagen modell
har varit på remiss i SLOFs styrelse, hos
utbildningsanordnarna och i chefslogopedgruppen. Arbetsgruppen har även
inhämtat information kring hur SLOFs
medlemmar ser på specialistfrågan i form
av enkätundersökning. Enkäten visar att 85
procent av våra medlemmar är intresserade
att specialisera sig.
Utformning av praktiska rutiner
Specialistordningen är så gott som färdigställd och nu kvarstår utformning av
praktiska rutiner kring ansökningsförfarandet samt informationsarbete till landets
logopeder om specialistordningen.
Arbetsgruppen fick förbundsmötets
fortsatta förtroende att slutföra detta
arbete under kommande mandatperiod.
För dig som är intresserad av en framtida
specialisering kommer information att
publiceras fortlöpande i Logopednytt,
på Logopedforum samt på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Marika Schütz

Logopeder
i skolbänken
Dags för lite nya intryck?
I höst erbjuds en mängd
kortare kurser på avancerad
nivå, för dig som är leg.
logoped eller är klar med
termin 6 på logopedprogrammet.

Handledning
• Introducerande handledarutbildning, Göteborgs universitet, 2 hp.
• Handledning i audiologi och logopedi, Lunds universitet,
7,5 hp.

Evidensbasering
• Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet, Karolinska institutet, 7,5 hp.
• Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi,
Linköpings universitet, 7,5 hp.

Kommunikation
• Genetik, syndrom och kommunikationsstörningar hos barn
och ungdomar, Göteborgs universitet, 7,5 hp.
• Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer, Karolinska
institutet, 7,5 hp.
• ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa, och dess tillämpning, Linköpings universitet, 7,5 hp.
• Patient involvment in rehabilitation (även kallad ”Teorikurs
i audiologi och logopedi ur ett internationellt perspektiv”),
Lunds universitet, 3 eller 7,5 hp.
• Bliss-grund, Uppsala universitet, 1,5 hp.
• Bliss-fördjupning, Uppsala universitet, 7,5 hp.

Dyskalkyli
• Dyskalkyli, utredning av matematiksvårigheter, Uppsala
universitet, 7,5 hp.

Utbildning bortom logopedprogrammen
PROMT. Metod för behandling av framför allt barn verbal
dyspraxi, genom taktil guidning. Kursen den 8-10 maj är
fulltecknad, men en ny kurs kommer till hösten, den 20-22
november. Hålls av nederländska logopeden Karin Brinkman
på Mun-H-Center, Ågrenska.
VIM (Voice In Motor learning). Kursen vänder sig till
såväl nya som tidigare deltagare och kommer till mottagning,
klinik eller region efter önskemål. Kontakt: Ann-Christine
Ohlsson, e-post: ann-christine.ohlsson@medfak.gu.se
Cognitive communication disorders. Om vuxna med
subtila språkstörningar med Kanadensiska Sheila MacDonald. Utbildningen äger rum på Hvidovre universitetssjukhus
utanför Köpenhamn. Kontakt: annesofie.ishoey.nielsen@
regionh.dk

Arbetsgruppen har arbetat fram en modell med fyra stora specialistområden:
Språk, röst, tal och sväljning.

#1217705

ECSF. En intensivkurs i ECSF (stamningsterapi) motsvarande 25 hp anordnas i höst och vår. Kursen består av en vecka
i Göteborg i september och en vecka i Antwerpen, Belgien, i
februari. www.ecsf.eu

www.hjalpnu.se

Mässa 13-14 maj i Gävle
kommunikation och kognition
Här hittar du produkter som ger möjlighet att lösa
problem i vardagen vid tids- och minnesproblematik,
hjälpmedel som underlättar kommunikation, omgivningskontroll samt larm och synhjälpmedel.
Öppettider: Tisdag 13 maj 10-16, onsdag 14 maj 10-15
Café med fika och enklare lunch.

Fri entré alla är välkomna!
För mer information e-posta kerstin.oldeen@regiongavleborg.se

Mässadress: Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22 Gävle,
E16 mot Falun, Oslo.

Ingen ska behöva komma efter

Sjunde Nordiska
Dyslexikongressen
14-16 augusti 2014 i Stockholm

Ledande svenska och internationella forskare och pedagoger medverkar, bl a Karin Landerl, Elena Grigorenko, Juha Kere, Marketa Caravolas, Pekka Niemi,
Monica Reichenberg, Mats Myrberg och Ulrika Wolff.

Program och anmälan
www.dyslexiforeningen.se
Svenska Dyslexistiftelsen - Svenska Dyslexiföreningen
kansliet@dyslexiforeningen.se
www.dyslexiforeningen.se 08-43746239
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Regeringen utreder frågan
om grav språkstörning
Han har märkt att kunskaperna inom
förvaltningar och skolledningar varierar.
– Vissa är medvetna om problematiken
och har tydliga stödåtgärder, medan andra
kommuner säger: ”Jag tror inte vi har några
elever med språkstörning här”. Det finns
säkert en stor okunskap i frågan.

Vad är grav språkstörning och
hur kan vi bäst stötta skolbarn
med denna diagnos?
Dessa är några av frågorna
som en statlig utredning ska
svara på. Och de behöver logopedkårens hjälp.
Utredningen ”Kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar”
drogs igång redan 2013. Då låg fokus på
ökad utbildningskvalitet för elever som
är döva, har en hörselskada eller har
en grav språkstörning och är i behov av
teckenspråk. Men från och med i år har
uppdraget utvidgats och kriteriet ”behov
av teckenspråk” tas bort.
– Vi märkte snart att grav språkstörning
var svårt att diskutera juridiskt, eftersom
det är ett så svårdefinierat begrepp. Dövhet
och hörselskada är både mer känt och på
vissa sätt mer mätbart. Grav språkstörning
används till exempel sällan som medicinsk
term, utan främst pedagogiskt, säger Jan
Sydhoff, som utreder frågan.
Flera frågor
För att svara på hur barn med grav språkstörning kan få en högre utbildningskvalitet
behövs fler frågor ställas. Som: Vad är en
grav språkstörning?
– När detta formulerats tydligare kan
vi ta reda på hur många som inkluderas i
gruppen, och hur stödet för dessa elever i

Jan Sydhoff, utredare på regeringskansliet, söker experthjälp när staten ska definiera vad
grav språkstörning är, och hur elever med särskilda behov kan stöttas i skolan.

grundskola och gymnasieskola kan se ut.
Fram till utredningens slutredovisning
2016 åker Jan landet runt för att samla
information genom möten med forskare,
pedagoger och förstås logopeder.
Forskningsprojekt
– Jag har besökt mottagningar, universitet
och skolor och mött representanter från

olika yrkesgrupper. Just nu håller vi också
på att dra igång ett forskningsprojekt kring
ämnet tillsammans med Barbro Bruce
vid Malmö högskola. Vi är beroende av
experterna för att få in information. Vi vill
gärna att man hör av sig, till exempel med
förslag på hur goda pedagogiska miljöer
för gruppen utformas och tips på kunniga
personer inom området, säger Jan.

Fakta om den statliga utredningen
• Den statliga utredningens fokus är
kvalitetshöjande insatser för döva och
hörselskadade elever i grundskolan samt
elever med grav språkstörning i grundskolan och gymnasiet. Betänkandet ska
också inkludera en definition av begreppet grav språkstörning.
• Utredningen har en bidragsdel, som
årligen 2013-2015 delas ut till skolhuvudmän.

10

Logopednytt 1 | 2014

• 2014 handlade de flesta ansökningar om
kompetenshöjande insatser, personalförstärkning, lärverktyg och anpassning av
undervisningsmiljön.
• Skolhuvudmän i 74 av Sveriges 285
kommuner ansökte om bidraget. Även tio
huvudmän för friskolor sökte bidraget.
• 77 av 133 ansökningar berörde kvalitetshöjande insatser för elever med grav
språkstörning.

• 72 % av dessa fick hela eller delar av
summan i ansökan beviljad.
• Nästa ansökningsperiod, för 2015, blir
mellan 15 september och 15 november
2014.
• För mer info, se: sou.gov.se/kval_utb_
dhs eller kontakta utredare Jan Sydhoff:
jan.sydhoff@regeringskansliet.se och
utredningssekreterare Cecilia Sandberg:
cecilia.sandberg@regeringskansliet.se.

Även bidrag
Utredningen är ovanlig på så sätt att
den, förutom att samla information, även
har en bidragsdel. I år har 32,4 miljoner
delats ut i bidrag för kvalitetshöjande
insatser för elevgruppen döva, elever
med hörselnedsättning och elever med
grav språkstörning. Vilka av insatserna
som visar sig vara effektiva vägs in i Jans
slutbetänkande. Mottagare av bidraget
är inte i första hand specialskolor, utan
kommunala och enskilda skolhuvudmän.
– Majoriteten av elever med grav språkstörning studerar i integrerade klasser.
Och stödet bör finnas där eleverna finns.
Betyder detta att logopeder i framtiden
ska finnas på alla skolor?
– Betänkandet kommer beskriva vilket
stöd som bör finnas. Självklart ser förutsättningarna olika ut i en storstadskommun
jämfört med en småstadskommun. Olika
landsting har dessutom olika regler. Men
även små orter bör ha vissa kompetenser
tillgängliga på något sätt.
I april 2016 redovisar Jan resultatet av
utredningen för regeringen.
–Rutinen är sedan att betänkandet
skickas ut på offentlig remiss. Sedan bereds
vidare inom Utbildningsdepartementet.
Mindre förslag, som om bidraget ska finnas kvar, beslutas direkt av Regeringen,
medan förslag på lagförändringar beslutas
av Riksdagen.
Var med och påverka
Just nu finns det alltså stora möjligheter
att tycka till och påverka hur framtidens
skola för elever med grav språkstörning
ska utformas.

Text och foto: Karin Sjögren

Genom att skriva utifrån en genre i taget
får eleverna på Krokbäcksskolan en metaspråklig förståelse.

En elev i åk 3 på Kroksbäcksskolan i
Malmö arbetar med genren ”argumenterande text”.

I slutet av februari blev det klart
vilka skolor som fick del av 2014
års stadsbidrag. En av dessa var
Kroksbäcksskolan i Malmö.

speciell skola på så sätt att undervisningen
sedan ett år tillbaka följer en metod som
kallas genrepedagogik. En genre i taget,
till exempel narrativ text eller krönika,
gås igenom i samtliga ämnen – från idrott
till historia. Pedagogiken är tänkt att ge
eleverna ett metaspråk som underlättar
informationsinhämtning och diskussion.

Genrepedagogik
för barn med språkstörning

– I Region Skåne avslutas behandling av
barn med grav språkstörning när de börjar
skolan. Därför är det extra viktigt att alla
lärare har goda kunskaper.
Det säger Anna Schylander, specialpedagog på Kroksbäckskolan åk F-9. En lite

Eleverna lär sig varje genres
grundstruktur och jobbar sedan
utifrån detta i alla ämnen.

Genrepedagogiken underlättar
– Jag har märkt att även våra elever med
språkstörning hjälps av genrepedagogiken,
säger Anna och tar upp flera exempel från
sitt arbete:
– En f licka i klassen som har stora
språkliga problem kan rabbla vilka delar
som ska finnas i olika typer av texter. När
strukturen sitter blir det lättare för henne
att fokusera på att fylla texten med innehåll.
Arbetet med genrepedagogik är förstås
inte tillräckligt för att stötta eleverna med
språkstörning.
– Statsbidraget kommer till exempel gå
till utbildning av personalen. Vi vill få en
ökad förståelse och kunna utveckla fler
individuella åtgärder för eleverna.

Text: Karin Sjögren
Foto: Anna Schylander
Logopednytt 1 | 2014
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Jakten på en klangfull röstterapi fick Lena Hamberg och Sanna Karlsson
att korsa Atlanten. Efter en webbaserad distanskurs i Lessac-Madsen
Resonant Voice Therapy (LMRVT) bjöds studenterna in till välrenommerade
UPMC Voice Center i Pittsburgh. Det här är deras berättelse.

Jakten på en
klangfull röstterapi
Text och foto: Lena Hamberg och Sanna Karlsson, T8 logopedprogrammet på Karolinska institutet.
UPMC Voice Center:s uppdrag beskrivs som att “förebygga och
rehabilitera patienter med röstproblem och erbjuda bedömning
och behandling i enlighet med den nyaste forskningen, för att
hålla sig i ledande position inom området”.
Vid Voice Center arbetar en noga utvald grupp av medi
cinskt utbildade experter, som erbjuder medicinsk, kirurgisk
och beteendemässig behandling, till patienter med alla typer
av röstproblem. Eftersom röstproblem kan vara tecken på an
dra medicinska problem har Voice Center nära kontakt med
konsulter inom bland annat gastroenterologi, internmedicin,
neurologi och psykiatri.
Även professionella sångare
Voice Center vänder sig till den allmänna befolkningen, men
kan också erbjuda behandling riktad specifikt till professionella
och amatörmässiga sångare och sånggrupper, så som Pittsburgh
Opera och Performing Art Center. Behandlingen utformas då
efter den sångförmåga patienten har och ges utöver den be
handling som rör patientens talröst. Läkarna och logopederna
som arbetar här bedriver även forskning, och en studie ang.
behandlingsresultat för den logopediska terapin hade just blivit
accepterad för publicering i Journal of Voice.
Teamkänslan är stark
Under några dagar fick vi följa logopederna Jackie GarthnerSmith, Rita Hersan, Christina A Dastolfo, Leah B Helou och
doktorerna Dr Rosen, Dr Young, Dr Smith och Dr Frasier.
Teamkänslan är stark på Voice Center, och varje patientfall
diskuteras mellan de olika professionerna, tills alla pusselbitar
faller på plats om hur de ska gå vidare och vilken behandling
som passar patienten bäst.
12
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Lena Hamberg och Sanna Karlsson utanför Voice Center. På stora
bilden till höger står Sanna på trappen till UPMC Mercy.

Vi fick observera läkarna då de undersökte, utförde lasero
perationer, samt injicerade ”voice gel” och steroider i patienters
stämband. Logopederna fick vi följa både ”in clinic” (= under
nybesök i röstlabbet), men framförallt under själva rösttera
piarbetet.
Filmar patientens stämband
Vid ett nybesök på mottagningen får patienten lämna grund
läggande anamnestisk information till en ”Medical Assistant”
i ett ”intake room”. En logoped eller en läkare kommer sedan
in i rummet, för att ställa ytterligare frågor för ett bredare per
spektiv på patienten och dess symtom. Därefter gör logopeden
Logopednytt 1 | 2014
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Samtliga patienter vi observerade
upplevde en tydlig skillnad mellan
sin ”normala” röstkvalitet och den
de uppnådde med ”resonant” röst.

olika bedömningar av patienten i röstlabbet, bland annat görs
intraorala tryckmätningar, en inspelning av standardtext där
man får ut mått på luftflöde, antal andetag/fras, röstkvalitet
mm. Logopeden följer sedan med patienten in till en läkare
som undersöker och filmar patientens stämband med fiber
skop. Patienten blir i detta rum även filmad i ”head shot”-vy,
där patienten får uppge datum och namn, samt berätta om
sina symtom inför kameran. Klippet sparas, tillsammans med
filmen av stämbanden, i patientens journal.
Skräddarsyr behandlingen
Under terapin följer logopederna inte metoden LMRVT i sin
fullständiga form. De väljer istället ut övningar från pro
grammet och skräddarsyr behandlingen för varje patient. De
kombinerar övningar som vi har i Sverige, till exempel hårda
ansatsövningar och styrkeövningar, med en grundläggande
tanke kring resonant- och flow (flödigt) voice. Flow föregår
alltid resonans; resonans utan flow är inte skonsamt. Ett sätt
att inleda denna typ av övning är att låta patienten blåsa med
rundade läppar, först utan röst, sedan lägga på röst till ett /u/,
och slutligen övergå till ett /m/. Patienten får därefter säga ett /m/

Sanna Karlsson på restaurang, i väntan på alligator!

Lena Hamberg på Market Square, på väg till jazzpub.

med hopbitna käkar och spända läppar för att känna skillnaden.
Förhoppningsvis upplever patienten att m:et som förgicks av ett
luftigt /u/, är avspänt och ger vibrationer i läpparna.

redan under första besöket, för att det ofta är överföringen
som är den största utmaningen i röstbehandling. Det ger även
patienten en ökad motivation till att fullfölja terapin, och att
få insikt i att de kan ta kontroll över sin röst. På grund av
sjukförsäkringssystemet i USA, och att många patienter har
långt att resa till centret, vill man vara så effektiv som möjligt
i behandlingen av patienterna. Jackie berättade för oss att det
ofta räcker med fyra besök hos en logoped vid Voice Centret.
Vi fick auskultera på många olika typer av patienter under
vårt besök, både vana röstanvändare, så som sångare, men
också patienter som inte var lika medvetna om sin röstanvänd
ning. Vår uppfattning är att samtliga patienter vi observerade
upplevde en tydlig skillnad mellan sin ”normala” röstkvalitet
och den de uppnådde med ”resonant” röst. En stor del av pa
tienterna kunde applicera tekniken i spontantalsövningar redan
under första behandlingstillfället. Patienterna uttryckte även
en stark motivation till att komma tillbaka till logopeden för
fortsatt behandling.

Ger patienten ökad motivation
Logopedernas intention är att påbörja övningar i spontantal

Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy (LMRVT)
LMRVT-metoden utvecklades i början av 2000-talet av logo
peden Kathrine Verdolini Abbott.
Övningarna kommer från teaterröst- och taltränare Dr Arthur
Lessac och sångpedagogen Mark Madsen.
LMRVT är ett träningsprogram med åtta behandlingstillfäl
len. Alla övningar för varje tillfälle finns tydligt beskrivna i
manualen.
Metoden riktar sig, enligt Verdolini, optimalt till patienter
med hyper-/hypoadduktion av stämband, rösttrötthet eller
muskelspänningar.
Metoden riktar sig inte primärt till patienter med Parkinsons,
stämbandspareser, blödningar eller direkt post-operation.
Teorin bygger på forskning av bland andra Verdolini-Marston,
Burke, Lessac, Glaze, & Caldwell.

14
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Målet är att uppnå en ”resonant voice”; en känsla av lätta
vibrationer kring läpparna samtidigt som rösten inte är pres
sad. Denna känsla uppkommer när stämbanden är knappt
abducerade under fonation – har ett avstånd på ca 0.6-0.7 mm
vid processus vocalis.
Forskning har visat att stämbanden då svänger på ett sätt som
skapar en stark och klar röst, med minimal risk för skada.
Denna typ av stämbandssvängning är även mycket gynnsam
för organiska förändringar så som knottror och ödem, och kan
då ha en näst intill en läkande effekt. (Verdolini- Marston et al
1995; Verdolini et al 1998; Verdolini 2000; Peterson et al 1994.)
Ljuden som ingår i träningsprogrammet ger, förutom en känsla
av vibrationer kring läpparna, även effekten av ett ”semioccluded-vocal-tract”. Forskning har visat att även denna
typ av process medför en minskad skaderisk för stämbanden
vid ocklusionstillfället (Sundberg 1977; Titze 1994, 1988, 2011).

Middag med metodens skapare
Under tisdagskvällen fick vi nöjet att äta middag med metodens
skapare Katherine”Kittie” Verdolini Abbott i närheten av hennes
kontor. Vi samtalade kring LMRVT, likheter och skillnader i
logopedutbildningarna i USA och Sverige, om livet i Pittsburgh
och om en massa andra saker.
Vi vill tacka Britta Hammarberg, Professor emerita i Logo
pedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och
teknik vid Karolinska Institutet, som hjälpte oss att komma i
kontakt med Katherine Verdolini Abbott. Vi vill också tacka

nämnden bakom Röstfonden som tilldelade oss ett stipendium,
vilket möjliggjorde den här resan. Sist men inte minst så vill vi
tacka alla fantastiska människor som vi träffade i Pittsburgh. De
tog så väl hand om oss och fick oss att känna oss så välkomna!

Röstterapins tre pelare
”What” – Hur rösten fungerar rent anatomiskt och fysiolo
giskt. Vad är påverkat? Även vad jag som logoped har för mål för
anatomin/fysiologin, samt vilket funktionellt mål patienten har.
”How” – Hur ska vi träna/nå målet: Arbeta enligt motorisk
inlärning, samt låta patienten själv scanna av kroppen och lära
sig uppmärksamma hur rösten låter och känns. Logopeden
är modell för patienten och kan även rent fysiskt manipulera
till exempel hållningen. Man arbetar även mycket med kon
trastövningar för att få patienten att känna/höra skillnad på
röstteknikerna.
”If” – Ha en bra compliance (vilja att följa logopedens råd) hos
patienten. Detta uppnås genom att logopeden uppfattas som
varm och hjärtlig av patienten (Ben-Sira 1976-1980), samt att
logopeden förklarar vad som ska hända på ett sådant sätt att
patienten tror på metoden (Kiortis et al 2000). Även att logo
peden får patienten att känna framsteg och tro på sin förmåga
att ändra rösttekniken = en högre “self efficacy” (Gillespie &
Verdolini Abbott 2011).
Logopednytt 1 | 2014
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Linköping firade
Europeiska
Logopeddagen
Logopedsektionen LiU firar
varje år den 6 mars Europeiska Logopeddagen genom att
belysa med olika aktiviteter hur
varierande och kul det kan vara
att arbeta som logoped.
I år sammanföll detta med Logopedernas
sektionsvecka som anordnades av sektionens styrelse i samarbete med Consensus,
Hälsouniversitetets kår.
Veckan bjöd på inspirerande föreläsningar, underhållande lunchaktiviteter,
logopedpub på kårhuset Örat och kulminerade med firande av den Europeiska
Logopeddagen.
Som traditionen bjuder uppmuntrades
alla logopedstudenter att fira Europeiska Logopeddagen med att ta på sig sin
röda overall och köpa en logopedbakelse
på Örat. Under dagen genomfördes en
TAKK-workshop där alla studenter på
Hälsouniversitetet var välkomna, och
på Stadsbiblioteket höll några logopedstudenter en föreläsning om barns språk
och språkstörning. På kvällen bjöds alla
logopedstudenter in till en helkväll av
firande med ett liveband bestående av
logopedstudenter.

I Uppsala hälsade studierådets ordförande Maria Birck alla välkomna och presenterade
kvällens program.

Gustaf J Bjurhammer berättade om sina
erfarenheter av hur det är att vara student
och stammare

Uppsala firade också Logopeddagen

Hanna Müllerström
Angelica Pennerdahl föreläste om
Operation Smile och Operation Smile Unga
Volontärer.

Fika och mingel i pausen.
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Vice ordförande Lina Persson, ordförande
Maria Birck och föreläsarna tackar för en
lyckad kväll i Uppsala
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forskning

Röstbehandling
Kartläggning av patienter och utvärdering av
interventionseffekt med Rösthandikappindex
Johanna Hengen, logoped.
Malin Peterson, logoped. Anita McAllister, docent i logopedi.
Kontakt: Johanna.hengen@gmail.com, malpe250@student.liu.se.

Tack till deltagande logopedmottagningar och chefslogopeder.

Sammanfattning

Abstract

Denna studie är ett samarbetsprojekt mellan fyra
landsting i sydöstra och södra sjukvårdsregionen i
Sverige.
Syftet är att kartlägga patienter i röstbehandling
samt jämföra patienternas RHI-skattningar före och
efter genomgången röstbehandling för att undersöka
effekten av interventionen. Utöver detta syftar studien
till att undersöka huruvida ålder, kön samt antalet
behandlingstillfällen påverkar resultatet.
Studien bygger på 350 patienters självskattningar.
Wilcoxon teckenrangtest visar en signifikant skillnad i RHI-poäng före och efter behandling med en
minskning av 19 medianpoäng i RHI-index med stor
effektstyrka (0,55). Kvinnor utgjorde en majoritet
av patienterna (74,3 %) och medelåldern totalt var
55 år. Äldre patienter hade högre medianvärde på
RHI vid behandlingsstart och behandlingsslut. En
högre ålder påverkade dock inte den observerade
skillnaden mellan skattningarna.

Bakgrund
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska
behandling systematiskt utvecklas och
säkras (HSL, SFS 1982:763). I ett samverkansprojekt mellan Linköpings Universitet
och fyra landsting i sydöstra sjukvårdsregionen deltog sex logopedmottagningar
genom att låta patienter som erhöll röstbehandling fylla i självskattningsformuläret Rösthandikappindex, RHI, vid
behandlingsstart och behandlingsslut
med målet att identifiera framgångs- och
riskfaktorer vid röstbehandling.
Flera tidigare studier indikerar att
18
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This study is a collaborative project between four
counties in the southeast and south healthcare
region in Sweden.
The study aims to describe patients in voice
therapy and compare the sum of the patients’ RHIscores before and after completed voice therapy.
Additionally, the study aims to examine whether
age, sex or the number of therapy sessions affects
the outcome of the scores.
The study was founded on 350 patients’ selfevaluation forms. Wilcoxon signrank test shows a
significant difference in RHI-scores before and after
therapy with an average decrease of 19 medianpoints
in the RHI-index with a substantial effect size (.55).
The majority (74.3 %) of patients were women and
the mean age in total was 55 years. Increasing age
correlated with a higher median RHI-score at the
start and end of therapy, but not the observed difference between the two scorings.

kvinnor drabbas av röststörningar i högre grad än män (e.g Coyle, et al. 2001;
Hunter, Tanner & Smith, 2011). Detta
skulle kunna förklaras av att kvinnors
stämband vibrerar mer frekvent än mäns.
Fler stämbandskollisioner kan innebära en
ökad belastning på strukturerna (Hunter,
et al. 2011). Kvinnors stämband innehåller
även mindre av det stötdämpande ämnet
hyaluron (Colton, et al. 2011). Klimakteriet, som för de flesta kvinnor sker
vid cirka 50 års ålder (Sturdee, 2008),
kan även påverka rösten då sjunkande
nivåer av hormonet östrogen inverkar

på larynxs slemhinna. Detta kan resultera i en upplevelse av att både röstens
kvalité och prestationsförmåga förändras
(D’Haeseleer, et al. 2009).
Rösten förändras för både kvinnor och
män takt med att vi åldras, bland annat
som en konsekvens av att de muskler som
bidrar till stämbandens rörlighet börjar
atrofiera. De kollagena fibrer som stämbanden delvis består av minskar i antal
och blir tunnare (Aronson & Bless, 2009).
Brosken i larynx förkalkas (Linville,
2001) och elasticiteten i de ligament som
återfinns i larynx förloras (Hammonds,
Logopednytt 1 | 2014
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Jönköping samt i Kronobergs län. Behand
lande logoped lät patienten fylla i RHI
vid första och sista besöket och matade
sedan in resultatet i en excelfil. Projektet
planerades att pågå tills varje medver
kande klinik hade rapporterat in minst
30 patienter som fullföljt röstbehandling.
Studien har genomförts i enlighet med
rådande forskningsetiska principer enligt
Helsingforsdeklarationen (2008). För de
deltagande patienterna finns det ingen
betydande risk att patienternas identitet
röjs i detta projekt.

Figur 1: De tio vanligaste sysselsättningskategorierna i materialet.
De 10 vanligaste sysselsättningarna i patientdata!
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Analysmetod
Patienternas RHI-poäng har analyserats i
programmet IBM SPSS Statistics version
20 för analytisk icke-parametrisk statistik,
då resultatet var snedfördelat och data be
dömdes vara på ordinalskala. Testen som
användes var Wilcoxon teckenrangtest,
Kruskal-Wallis och Mann-Whitney U-test
och Spearmans rho. Signifikansnivån har
satts till 0,05. Effektstyrkan tolkades efter
Cohens (1988) riktlinjer (0,1 = liten effekt,
0,3 = måttlig effekt och > 0,5 = stor effekt).

Resultat
Gray, Butler, Zho & Hammonds, 1998).
Majoriteten av de röstförändringar som
äldre personer upplever kan tillskrivas
normalt åldrande. Det är dock viktigt att
som kliniker inte per automatik avfärda
patientens förändrade röst som ett resultat av normalt åldrande då en faktisk
röststörning givetvis kan förekomma i
denna population (Rammage et al. 2001).
Stor röstbelastning, inom yrket eller
på fritiden, är en bidragande faktor till
att röstproblem utvecklas (Roy, Ray,
Gray & Smith, 2009; Fritzell, 1996). I
litteraturen listas bland annat följande
yrkesgrupper som röstkrävande: lärare,
sångare, försäljare, terapeut, ingenjör,
kontorsarbete, teknik- och datavetenskap,
serviceyrken, socialarbetare, präst, advokat och vårdpersonal (Fritzell, 1996;
Verdolini & Raming, 2001; Södersten
& Lindhe, 2011).
I syfte att ta fram ett verktyg för att
kvantifiera de psykosociala konsekvenserna av en röststörning utvecklades
Voice Handicap Index, VHI. VHI är ett
självskattningsformulär med påståenden
inom tre delområden relaterade till rösten.
20
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Påstående som berör röststörningens påverkan på patientens dagliga liv inkluderas
i delområdet ”Funktionellt”. Påståenden
relaterade till de känslomässiga reaktionerna en röststörning kan orsaka täcks
under delområdet ”Emotionellt”, medan
delområdet ”Kroppsligt” berör hur halsen
känns samt patienten egna uppfattningar
av sin röstkvalité (Jacobson et al. 1997).
Den svenska versionen av VHI kallas
Rösthandikappindex, RHI, och översattes av Ann-Kristin Ohlsson (2001).
RHI modifierades och validerades senare av Ohlsson och Dotevall (2009) på
röstfriska personer samt personer med
röststörning. Resultatet visade att 87 %
av de röstfriska deltagarna fick en total
RHI-poäng under 20 medan 77 % av
patienterna med röststörning fick över
20 RHI-poäng, varför ett värde på över
20 RHI-poäng kom att föreslås som
gränsvärde för en röststörning. Genom
att undersöka test-retest reliabilitet med
Wilcoxon teckenrangtest bestämdes att
en minskning på 13 poäng totalt eller sex
poäng i något av de tre delområdena var
tillräckligt för att fastställa en noterbar

skillnad för patienten efter genomgången
intervention, att jämföra med 18 poäng
i originalstudien (Jacobson, et al. 1997;
Ohlsson & Dotevall, 2009).

Syfte
Syftet med studien är att kartlägga patienter i röstbehandling samt jämföra
patienters RHI-skattningar före respektive
efter genomgången röstbehandling för att
undersöka effekten av interventionen.
Vidare undersöks om ålder, kön samt
antalet behandlingstillfällen påverkar
resultatet av skattningarna.

Metod

Deltagare
350 patienter som fullföljt röstbehandling
deltog med att fylla i RHI-formulär vid
behandlingsstart och behandlingsslut.
Diagnoserna dysfoni och fonasteni ut
gjorde tillsammans 71,7 % av alla patienters
diagnoser.
Genomförande
Insamlandet utfördes på sex logopedmot
tagningar inom Kalmar, Östergötland,

Åldersgrupperna hade signifikant annor
lunda medianpoäng vid behandlingsstart,
H (3) = 16,38, p< 0,001. Parvisa jämförelser
visade att Åldersgrupp < 40 år (Md = 36)
hade ett medianvärde som var signifikant
lägre än för Åldersgrupp 41-64 år (Md =
43) och Åldersgrupp > 65 år (Md = 48).
Ett svagt positivt samband existerade
mellan ålder och startvärde på RHI vid
behandlingsstart. Medelåldern för samtliga
patienter var 55 år, att jämföra med Sveriges
totalpopulation där medelåldern är 41 år
(SCB, 2012). Könsfördelningen totalt samt
fördelningen inom ålderskategorierna
skilde sig även jämfört med Sveriges
totalpopulation, se tabell 1 (SCB, 2012).
Majoriteten av patienterna i materialet
var kvinnor. Totalt utgjorde de kvinnliga
patienterna 74,3 % och männen 25,7 %.
Patienterna delades in i följande åldersintervall: < 40 år, 41 - 64 år samt > 65
år, se tabell 1.
Sysselsättning angavs för 328 patienter
i materialet. Sammanlagt 307 patienter
hade yrken som grupperades i kategorier
baserade på Fritzell (1996). Kvarvarande 21
patienter hade ett yrke som grupperades

Tabell 1: Könsfördelningen totalt samt i ålderskategorier (%). Medelålder med stan
dardavvikelse (SD) för respektive kön och samtliga patienter.
Åldersgrupp

Män

Kvinnor

Totalt

< 40 år

26 (30 %)

65 (25 %)

91 (26 %)

41-64 år

36 (40 %)

133 (51 %)

169 (48 %)

> 65 år

28 (31 %)

62 (24 %)

90 (26 %)

Totalt

90 (26 %)

260 (74 %)

350 (100 %)

Medelålder

57.5 (SD = 17,45)

52 (SD = 16,2)

55 (SD = 16,55)

Tabell 2: Medianpoäng, kvartilavstånd, z-värde och effektstyrka (r) på RHI inom del
områdena funktionell, kroppslig och emotionell före och efter behandling.

Delområde

Före behandling;
Median
(kvartilavstånd).

Efter behandling;
Median
(kvartilavstånd).

z

r

Funktionell

12 (12,25)

6 (9)

12,91**

.49

Kroppslig

20 (7,25)

12 (9)

13,07**

.49

Emotionell

11 (10)

4 (8)

14,09**

.53

** = p<.001 Wilcoxon teckenrangtest

som övriga yrken.
Den största patientgruppen utgjordes
av pensionärer. Bland de yrkesaktiva utgjorde pedagoger och sjukvårdspersonal
de två största grupperna med 39 patienter
vardera, följt av 19 patienter som arbetade
inom barnomsorg, se figur 1.
Inom de yrkesgrupper som ej är representerade i figuren återfanns färre än sju
patienter var. Dessa bestod av, i fallande
ordning: tekniska yrken, serviceyrken,
IT, präster/missionärer, egenföretagare,
restaurangpersonal, hantverkare, frisörer,
labbpersonal, fordonsyrken, rektorer och
träningsinstruktörer.
Wilcoxon teckenrangtest användes för
att jämföra patienternas skattningar före
och efter behandling. Medianvärdet på
RHI-indexet minskade med 19 poäng
från före behandling (Md = 42, Q =
28,25) till efter behandling (Md = 23, Q
= 25), se tabell 2.
Det sker en genomsnittlig, signifikant
minskning av röstproblem efter genomgången behandling, z = 14,80, p<0,001,
med en observerad stor effektstyrka (r =

0,55). Skattningarna inom samtliga RHI:s
delområden minskade signifikant efter
behandling med stor effektstyrka.
Patienternas kön hade inte någon signifikant inverkan på deras resultat vid
RHI-skattningarna eller skillnaden där
emellan. Differensen påverkades inte av
antalet behandlingstillfällen patienten
fått, dock existerade ett svagt, positivt
samband mellan värdet på första RHIskattningen och antalet behandlingstillfallen (Rho = 0,18).

Diskussion:
Majoriteten av patienterna skattade en
minskning på 19 RHI-poäng efter behandling. Med stöd i riktlinjerna från
Jacobson med medarbetare (1997) samt
Ohlsson och Dotevall (2009) kan detta
tolkas som att behandlingen överlag har
varit effektiv. Vid behandlingsslut var
medianpoängen för patienterna 23 RHIpoäng, att jämföra med medianvärdet
vid behandlingsstart på 42 RHI-poäng.
Detta innebär att majoriteten av röstpaLogopednytt 1 | 2014
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flertal tidigare publikationer föreslagit,
där främst de anatomiska skillnaderna
har stått i fokus (Aronson & Bless, 2009;
Colton et al. 2011; Hunter et al. 2011;
Hammonds, et al. 1989).
Ålderspridningen i materialet skilde
sig från den som hade kunnat vara
förväntad om patientdata hade speglat
Sveriges totalpopulation. I förhållande
till totalpopulationen var personer över
41 överrepresenterade i patientdata.
Patienter över 65 hade ett signifikant
högre start- och slutvärde på RHI än
de yngre patienterna. Det förelåg en
signifikant skillnad i RHI-median mellan de olika åldersgrupperna. Att värdet
på RHI-medianen vid behandlingsstart
350 patienter som fullföljt
röstbehandling deltog med
att fylla i RHI-formulär vid
behandlingsstart och behandlingsslut.
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överlag kan beskrivas som effektiv, men
majoriteten av skattningarna vid behandlingsslut låg fortfarande över föreslagna
gränsvärden för en röststörning.
Medelåldern i patientdata var högre
än inom den svenska totalpopulationen.
Äldre personer hade ett högre RHI-värde
vid båda skattningarna. RHI-differensen
mellan de två skattningstillfällena var
likvärdig mellan de olika åldersgrupperna. RHI-differensen påverkades inte
av deltagarens kön eller antalet behandlingstillfällen. Det fanns ett svagt, positivt
samband mellan ett högre startvärde på
RHI och antalet behandlingstillfällen.

Hunter, E. J., Tanner, K., & Smith, M. E.
(2011). Gender differences affecting vocal
health of women in vocally demanding
careers. Logopedics, Phoniatrics, Vocology,
36, 128-136. doi:10.3109/14015439.2011.5874
47; 10.3109/14015439.2011.587447

Statistiska centralbyrån (2012) Befolk
ningsstatistik, 2012. Hämtad från http://
www.scb.se/Pages/Product____25785.
aspx, 19/3/2013 10:05.
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