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din hand håller du just nu ett historiskt nummer av Logopednytt. Förutom att
det är det sista numret för 2014, är det också det allra sista numret av Logopednytt som ges ut medan Svenska Logopedförbundet fortfarande är en del av
DIK. Av den anledningen vill jag passa på tillfället att framföra styrelsens tack till
alla inom DIK som under åren har hjälpt oss i styrelsen att utföra vårt sitt uppdrag
och som företrätt logopeder i hela landet i fackliga sammanhang. Vi vill också
framföra ett mycket varmt tack för all hjälp och det fantastiska stöd och bemötande
vi har fått under det senaste året med arbetet kring förbundsbytet. Tack!
Att byta förbund, har jag upptäckt, är ungefär som att
Är du en av de
flytta hemifrån. Det blir en massa praktiska saker att ta
som ännu inte
tag i som adressändring, bankaffärer, övervägande kring
bestämt dig för
vilka saker man vill, kan och bör ta med sig, tankar
kring vilka saker man kommer att behöva skaffa och hur
att följa med
oss till SRAT? Vi man ska placera in dem på det nya stället. Man kan nog
säga att Svenska Logopedförbundet just nu står mitt i
vill gärna ha dig
flyttröran och precis som när man flyttar hemifrån är vi
med!
upprymda, förväntansfyllda - och har mycket att göra.
Vi flyttar inte bara hemifrån. Vi blir sambo dessutom.
http://www.dik.se/yrkekarriaer/logopedfoerbundet/ Det är inte bara vi som gör övervägande kring var saker
uttraede-ur-dik-och-intraeska stå och hur det ska organiseras. Vårt förbundsbyte
de-i-slofsrat/
har också lett till förändringar, förväntan och arbete hos
SRAT. Nya ombudsmän har anställts, arbetsuppgifter har tillkommit, nya kontakter har knutits och inom kansliet har det lett till en faktisk flytt.
Under den närmaste månaden kommer det att ske många förändringar som blir
tydligt märkbara för alla medlemmar. Vi byter tillbaka vår logga, vi får ny adress,
vi byter e-postadresser och vi lanserar en ny hemsida. Som medlem kommer du
också att få information om hur och vart din medlemsavgift ska betalas, att Akasseavgiften ska betalas separat och vart du som medlem ska vända dig om du
behöver stöd och service. Var lugna allt är under kontroll.
De största förändringarna, de som gäller det faktiska förbundsarbetet, kommer
förmodligen inte att märkas av lika fort. Det är ett långsammare arbete. Det här
arbetet handlar om hur vi på ett bra sätt tillsammans med vårt nya förbund ska
kunna genomföra intentionerna i våra stadgar, hur vi ska kunna göra logopedin
synligare och hur vi tillsammans ska kunna
stötta medlemmarna att få till ett mer effektivt lokalt arbete. Allt detta för att verka för
en vidgad arbetsmarknad och bättre möjligheter för logopeder, vad gäller både karriär och
lön.
Det är nu bara dagar kvar tills vår nya tillvaro börjar på allvar och vi är så glada att de
flesta valt att följa med oss till SRAT.
Med detta önskar jag alla en god jul och ett
gott nytt år!

ANNONSER SÄNDES TILL:
Karin Sjögren
logopednytt@gmail.com
Prenumerationspris:

Ulrika Guldstrand
250:-/år

Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se
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11 Brobyggen på gång

LKG och språksvårigheter

14 Länge leve studenten!

har startat logopodden, där
11994
aktuella ämnen inom yrkeskåren
diskuteras.

6

Barn med LKG löper större risk för
förseningar i språkutvecklingen och operationsmetoderna spelar
roll.
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Radio om logopeder
Emelie Hagberg och9114
Stina Flodin

Få logopeder i landstinget?
Norrbottens logopeder protesterar, som logopedglesast landsting
i Sverige, mot nedskärningar. Hur
ser statistiken ut i din region?

10 Munhälsa i strokevården
Förbättring av rutiner för
självbedömning och munhälsa
lyftes fram under ESO Karolinska
Stroke Update.

Nationell konferens i logopedi
samlade forskare och kliniker och
allt däremellan. Läs om eventet på
sida 11-13.

För första gången någonsin delades utmärkelsen ”Årets logopedstudent” ut. Om detta och mycket
mer rapporterar studentsektionen.

18 Datorstödd fonologiträning
En ny behandlingsmetod för hemträning av fonologi beskrivs i årets
sista vetenskapliga artikel.

23 Kompetens i kommunen

I Auskultationen möter vi Erika
Lemaire, som beskriver hur hon
arbetar inom Eslövs kommun, med
bland annat skoldatateket.

OMSLAGSBILD: LOGOPEDSTUDENTDAGARNA I UPPSALA 2014
FOTO: ANGELICA PENNERDAHL

Svenska Logopedförbundet flyttar
hemifrån. I och med detta passar även
Logopednytt på att adressändra, eller
snarare ömsa skinn. Det gamla började bli lite för trångt.
Under många år har Logopednytt
utvecklats från att ha varit en nog så
viktig information från fackliga möten
och kurser, till att inkludera mer om
ny forskning, till exempel genom vetenskapliga artiklar. Vårt mål är att
skapa en bred yrkestidning som vi kan
vara stolta över, där fackligt arbete
och opinion, praktiskt arbete i kliniken och aktuell forskning tillsammans skapar en bild av vad det innebär
att vara logoped i dag.
Diskussioner om tidningens namn har
varit på agendan flera gånger. Det har
utlysts namnomröstningar och tagits
upp på styrelsemöten. Sedan har frågan runnit ut i sanden
Men nu, vid logopedförbundets
styrelsemöte den 1 december, blev
det av. Medlemskapet i SRAT ger oss
en naturlig nystart. Kort och gott: Vi
passade på när vi ändå behövde skaffa
nya e-postadresser!
Även i fortsättningen kommer ni
självklart få hem er yrkestidning fyra
gånger om året. I stället för Logopednytt och Ping blir det Logopeden och
SRAT-informationen.
På återseende i Logopeden 2015!

OBS: Logopednytt/
Logopeden ges ut
av Svenska Logopedförbundet. Det
innebär att
logopeder som
väljer att stanna i
DIK inte längre
får tidningen,
utan enbart Ping.

Karin Sjögren
Redaktör
Logopednytt 4 | 2014
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Rättelse!
Martina Gerdin arbetar på
Logopedmottagningen,
Universitetssjukhuset i
Linköping, Östergötland. I
Logopednytt nr 3 2014 stod
det fel län. Det är alltså
Östergötland som numera
utreder dyskalkyli inom
landstinget.

2014

Logopednytt nr 3

Logopednytt nr 3 2014

Balans i kåren år 2019
ANTALET logopeder och antal

tjänster förutses gå ihop 2019.
Det visar SACOS rapport
Framtidsutsikter. Det beräknas
vara brist på arbetskraft i
många andra yrkesgrupper
inom vård och skola, till
exempel lärare och audionomer.

Ny vetenskaplig
redaktör i Logopednytt
PER Östberg, docent i logopedi

vid KI, tar vid årsskiftet över
som vetenskaplig redaktör för
Logopednytt/ Logopeden. Per
fortsätter efter Anette
Lohmander, som även var en av
initiativtagarna till att publicera
vetenskapliga kamratgranskade
artiklar. Liksom tidigare skickas
vetenskapliga artiklar in till:
logopednyttva@gmail.com
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Logopodden - logopedi i lurarna
– Det fanns podcasts
om precis allt, men det
saknades en som
handlade om logopedi.
Vi tänkte att: Om vi vill
ha en sådan så får vi
väl skapa en själva!
I våras startade Emelie Hagberg
och Stina Flodin Logopodden.
Då gick de sin sista termin på
logopedprogrammet, KI.
– Syftet med Logopodden
var att få utlopp för kreativitet
och samtidigt få möjlighet att
lära oss mer om olika områden
inom vår profession. Sen ville
vi vara delaktiga i att sprida
logopedin då vi tror att området
mår bra av att synas på flera
plattformar, berättar Emelie
och Stina.
En ljudblogg
Poddcastformatet, en typ av
webbradio, var nytt för dem båda.

Som många kanske har
märkt har Logopedforum
fått ett nytt utseende.
Det beror på att det
system vi bygger
forumet på genomgår
en större uppgradering
och även vi måste
hänga med i detta.
På sikt tror vi att det kommer
innebära stora förbättringar
för alla som använder forumet, men tyvärr kommer vissa
välanvända funktioner saknas
under en övergångsperiod. En
sådan är sökfunktionen, där
man enkelt kan leta upp vad
som sagts i ett ämne tidigare.

– Det är enkelt om man tar
hjälp av redan befintliga hosts.
Precis som om man skulle starta
en blogg, fast med ljud.
Inspirerande intervjuer
Under teman som etik och
filosofi, hbtq och internationella utbildningar har de
intervjuat inspirerande personer
som gjort avtryck i fältet. Ett
avsnitt de minns med särskild
värme är det första de gjorde
efter att ha tagit examen:
– Vi hade en speciell känsla
vid den tidpunkten och det
hördes säkert genom mikrofonen.

I dag sker många av diskussionerna i ämnesspecifika
grupper, såsom "barn" eller
"röst". Dessa kategorier, och alla
gamla diskussioner, kommer
fortsätta finnas även senare
men i ett lite mer flexibelt och
lättöverskådligt gemensamt
forum. På så sätt kommer vi
kunna renodla funktionen med
grupper till alla som vill samlas
i andra större eller mindre
intressegrupper. Exempel på
sådana grupper i dagsläget är
"doktorander" eller "HBTQlogopeder".
Vi kommer även göra mer för
att vissa delar av Logopedforum
ska vara öppet för vem som

Öppet och lekfullt
Att studietiden är över innebär
inte slutet för logopodden.
– Vi och vår syn på logopedi
kommer såklart att förändras
över tid, men meningen är inte
att vi ska bli ambassadörer för
de logopediska områden som vi
arbetar i utan att formatet ska
vara öppet och lekfullt. Det
kanske är lättare att våga tycka
till och ibland vara kontroversiell så länge man är student och
saknar vidare erfarenheter från
yrkeslivet. Förhoppningsvis
blir vi klokare med tiden vi får
erfarenhet men vi hoppas också
att vi behåller det frågvisa vi
har inom oss.
Logopodden kan hittas genom
logopodcast.wordpress.com
eller lyssnas på direkt i i-tunes.
KARIN SJÖGREN

helst att läsa. Det gäller redan
idag bloggfunktionen och kan
också möjligen på sikt öppna
upp för extern annonsering
eller spridning av information
som vi som logopedgrupp vill
tillhandahålla allmänheten.
Det kommer här finnas en
tydlig koppling till SLOF:s
hemsida. När det gäller våra
interna yrkesspecifika diskussioner, det som varit och
fortsatt är Logopedforums
huvudsyfte, kommer det även i
framtiden bara vara tillgängligt
för logopeder.
ANDREAS LIND

Uppsala får
hedersdoktor
BIRGITTA Johnsen har

utnämnts till hedersdoktor i
medicin vid Uppsala universitet. Hon fick utmärkelsen för
att ha utvecklat logopedin som
akademisk ämnesdisciplin i
Sverige, bland annat genom
arbetet med inrättandet av en
ny logopedutbildning, samt för
att på ett föredömligt sätt
arbetat för att omsätta
vetenskap i klinisk logopedisk
verksamhet.
Promotionsakten äger rum
den 30 januari i universitetsaulan.

Nätverksträff dyslexi
Det är slut med långa resor till praktikplatser för Linköpingstudenterna. Nu har de fått sin egen
utbildningsmottagning för att enklare kunna möta patientgrupperna under praktiken. © IS_IMAGESOURCE/ISTOCK

Studenternas egen mottagning
Resorna till praktikplatser blev för långa
för att det skulle vara
hållbart. Nu kan patienterna istället komma
till studenterna, när
Hälsouniversitetet i
Linköping startar
studentmottagning.
– Kalix, Gotland och nere i
Skåne. Tidigare studenter har
behövt åka jättelångt för att
det varit ett så stort problem
att hitta praktikplatser.

Det berättar Malin Sandberg,
som går termin 5 på logopedprogrammet, Hälsouniversitetet
Linköping. Hon har nu sin
första praktik på den nyöppnade
studentmottagningen.
– Det är jätteroligt att det
satsats på detta, säger Malin.
Mottagningen består av två
behandlingsrum och ett extra
rum där handledare och eventuell auskulterande student
kan följa besöket på en skärm,
kopplad till en videokamera i
behandlingsrummet. Patien-
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terna väljs ut genom sjukhusets
ordinarie logopedmottagnings
remisser.
– Det negativa är att det är
så kort tid med en förmiddag
i veckan, som vi har nu, att
jämföra med en sammanhängande praktik. Om du har tre
inbokade besök och alla blir
sjuka får du vänta en vecka till
nästa tillfälle. Å andra sidan –
när det är mycket att göra kan vi
lätt smita in och skriva efteråt,
då mottagningen är precis där
vi har föreläsningarna.
KARIN SJÖGREN

5-6 februari är det nätverksträff

för logopeder som arbetar inom
området läs- och skrivsvårigheter. Tema är slutsatser utifrån
SBU-rapporten om dyslexi,
samt samarbeten med skolor.
Träffen arrangeras av Logopedbyrån Dynamica i Stockholm.

Riktlinjer stamning
NATIONELLA riktlinjer för

logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik
är färdigställd och skickad
på remiss. Detta är de första
riktlinjer för insatser som skrivs
om en logopedisk patientgrupp. Bakom förslaget står
Pernilla Grundström, Elisabeth
Lindström, Cecilia Lundström,
Agneta Pihlgren och Ineke
Samson.

Nationell konferens för logopeder

Selektiv Mutism
21-22 maj i Stockholm
Arrangör: Röstkonsulten
Carina Engström AB

-ÊTNFSPNUKÊOTUFSOBQÌ

XXXMJWTFKPCC

Info/anmälan se:
www.roestkonsulten.com
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Språket ofta påverkat
hos barn med LKG
- Analys av joller kan ringa in vilka som ligger i riskzonen

Fonologiska svårigheter, inte
bara problem med artikulation och klang, är särskilt vanliga hos barn med enkelsidig
läpp-käk-gomspalt (LKG).
Vissa besvär kopplade till LKG, som
tillbakadragen oral artikulation och
klangavvikelser, är välbekanta inom
logopedkåren.
– Något som framkommer i min studie
är att även fonologin ofta är försenad hos
tre- och femåriga barn med LKG, jämfört
med barn födda utan spalt. Det handlar
om fonologiska förenklingsprocesser som
är vanliga hos barn med åldersadekvat
utveckling i yngre ålder. Femåringarna
med LKG hade dessutom oftare svårigheter
med återberättande.
Det berättar logoped Kristina Klintö,
som just disputerat med avhandlingen
”Speech and expressive language in
Swedish-speaking children with unilateral
cleft lip and palate” på Karolinska institutet.
50 barn följts
– I studien följdes 30 barn med enkelsidig LKG och 20 barn utan; vid 18
månader, 3 år och 5 år. Syftet var bland
annat att undersöka hur spalten påverkar
språkutvecklingen.
Kristina Klintö poängterar att det
behövs mer forskning för att kartlägga
orsaker till de språkliga svårigheterna
som visade sig hos vissa barn med LKG.
I resultatet framkommer det dock att
fonologiska svårigheter är allra vanligast
6
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hos de barn som fått gommen primärt
sluten i två steg, med en sista slutning av
den hårda gommen först när barnet var
i treårs åldern.

”Femåringarna med
LKG hade
dessutom
oftare
svårigheter
med återberättande.”
Ålder vid kirurgi
– Undergrupperna med olika gomslutning var små, men vi kunde se en
signifikant skillnad, säger Kristina.
I dag sluts hela gommen i ett steg
hos barn med LKG i Malmö och
Linköping. På andra håll i landet där
barn behandlas med tvåstegsslutning har
tidpunkten för den andra slutningen sänkts
successivt och ligger numera på två år i
stället för tre.
Hittar barn i riszonen
– Många barn i LKG-gruppen har
också problem med till exempel hörsel,
men vi vet ännu inte i vilken utsträckning
och hur det påverkar deras språkutveckling.
Det syns dock ett samband mellan
konsonantproduktion i jol ler och

svårigheter med artikulation och fonologi.
– Förr träffade vi alla barn med LKG
var sjätte månad. Nu ser vi att de som
vid 18-årskontrollen har etablerat främre
tryckstarka konsonanter inte ligger i
riskzonen för fonologisk språkstörning. I
fall inga andra svårigheter när det gäller
kommunikationen märks följer vi upp
dem först när de är tre år.
Resultaten gör det med andra ord lättare
att hitta de barn som ligger i riskzonen för
språkliga svårigheter, och därmed lägga
resurserna där de gör mest nytta.
– Det som saknas nu är evidensbaserade behandlingsmetoder. I denna
studie noteras bara hur ofta barnet
träffat logoped, men inte vad som gjorts.
Och det märks ingen koppling mellan
antal logopedbesök och utvecklingen av
talet och språket.
Benämning ger flest rätt
Kristina undersökte även metoder för
bedömning av fonologin i en delstudie.
Vid ordtest med benämning av bilder
kunde logopeden få fram den starkaste
versionen av barnens tal – flest korrekta
konsonanter.
– Det fanns dock inte någon större skillnad i talet vid återberättande, spontantal
och meningsrepetition.
Meningsrepetition, som ofta är mer
lättadministrerat, kan alltså med gott
samvete användas för att få en bild av ett
barns fonologi i sammanhängande tal.

Karin Sjögren

Studenter, lärare och fackliga representanter träffades för att diskutera Logopedutbildningens framtid.

Arbetet för en 5-årig utbildning fortsätter
Den 9 oktober var det
Nationellt utbildningsmöte
för logopedutbildning på
grund- och avancerad nivå
Då träffades lärar- och
studentrepresentanter för
årets nationella utbildningsmöte som ägde rum på
Karolinska Institutet i
Stockholm. Årets möte var
som tidigare ett värdefullt
tillfälle för representanter för
landets sex logopedprogram
att diskutera utbildningsfrågor
och utbyta erfarenheter.
Webbaserat material
Dagordningen var diger
och omfattade bland annat
diskussioner om samverkan

kring utveckling av ett
webbaserat utbildningsmaterial,
dimensionering av antal
utbildningsplatser och insatser
för att få ökad bredd av
sökande till utbildningarna
samt hur programmen arbetar
med interprofessionell
utbildning. Extern granskning av examensarbeten och
samordning av ämnesförslag
var också på agendan.
Närvarande på mötet var
även representanter från
Svenska Logopedförbundet och studentsektionen
SLOSS. SLOSS lyfte en
diskussion kring vikten av
pedagogik som en obligatorisk
del på logopedutbildningarna
i Sverige, vilket varit uppe för

diskussion tidigare i bland annat
Logopednytt.
Förlängning av utbildningen
En diskussion som fick stort
utrymme vid årets möte var
frågan om att få till stånd
en förlängning av logopedutbildningen till ett 5-årigt
program för yrkesexamen
och masterexamen. Motivet
för att arbeta för förlängning av grundutbildningen
är bland annat den expansion
av ämnet logopedi som skett
på senare år och behovet av
utökat utrymme för kurser
på avancerad nivå inom
logopediska ämnen. Större
krav på generiska kunskaper
som krävs för att uppfylla

examensmål och möta krav
från arbetsmarknaden
framöver är andra motiv som
framförts. Anpassning till
en internationell struktur för
högre utbildning och ökad
möjlighet till internationell rörlighet är ytterligare
faktorer som också motiverar
förlängning av grundutbildningen. Beslut fattades
om att fortsätta arbetet med
att försöka få till stånd en
förlängning av logopedprogrammet till 5 år.
Tack alla som deltog i
mötet för en givande dag!

Ellika Schalling
Programdirektor för logopedprogrammet, Karolinska Institutet

SPECIALISTORDNINGEN för logopeder är efter många års arbete snart klar. Mer information om hur specialiseringarna inom logopedi

kommer se ut och gången för vidareutbildning publiceras i nästa nummer av Logopednytt/ Logopeden.
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Så här många
personer går det
per logoped
i ditt landsting
Tal, språk och kommunikation, liksom ätande och sväljning är livsavgörande funktioner.
Bristande tillgång på logoped leder till förödande konsekvenser för våra patienter och deras anhöriga när de inte får tillräcklig,
eller i många fall överhuvudtaget någon, hjälp med att hantera sina svårigheter. Logopeder behövs och vi måste finnas där våra
patienter finns och har nytta av oss. En låg frekvens av logopeder inom landstinget innebär alltid att logopederna inte finns på
alla de ställe de borde finnas.
Ulrika Guldstrand
Ordförande, Svenska Logopedförbundet

”Sparet drabbar
människor med
allvarliga
vardagsproblem
som behöver vår
professionella
hjälp.”
Det skriver logopeder i Norrbottens läns landsting (Piteåtidningen,
4 november 2014). Norrbottens län är Sveriges logopedglesaste
landsting. För 2015 har det dessutom lagts ett sparskrav som
eventuellt innebär en ytterligare minskning av antalet tjänster. Efter
artikeln svarade landstingsledningen att de ska göra en genomlysning av logopedernas synpunkter och fortsätta diskussionen med
gruppen.
8
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Snitt i Sverige:

10 825perpersoner
logoped
Snitt i USA:

2 221 personer
logoped
edel helaper
landet:
Detta inkluderar dock inte bara logopeder
inom landsting eller motsvarande, utan även skola och privat.
Den stat med glesast mellan logopeder är Kalifornien, där det
går 3 588 invånare per logoped. Störst chans att träffa på en
logoped har du i Arkansas, där siffran är 1 392.

Källa: Personnel-to-Population Ratios for ASHA-Certified Audiologists
and Speech- Language Pathologists by State, and State Rank, 2013.

14256

10329

Flest landstingslogopeder
per invånare i Sverige
13272

10194

9709
11542

12741

10153

9974

11240

9670

1. 9114 Landstinget Blekinge
2. 9213 Region Halland
3. 9670 Stockholms läns landsting
4. 9709 Landstinget Gävleborg
5. 9979 Landstinget Uppsala
6. 10149 Landstinget Kronoberg
7. 10153 Landstinget Västmanland
8. 10194 Jämtlands läns landsting
9. 10329 Västerbottens läns landsting
10. 11050 Västra Götalandsregionen
11. 11240 Örebro läns landsting
12. 11295 Landstinget Östergötland
13. 11542 Landstinget Dalarna
14. 11994 Region Skåne
15. 12036 Landstinget Kalmar
16. 12356 Landstinget Sörmland
17. 12547 Landstinget Jönköping
18. 12741 Landstinget Värmland
19. 13272 Landstinget Västernorrland
20. 14256 Norrbottens läns landsting

12356
11295

11050
12547
9213

12036

10149
9114

11994

Statistiken över logopedtäthet i landstingen är hämtad
från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2013
och sammanställts jämfört med befolkningsstatistik av
Svenska Logopedförbundets Signe Tonér
Gotland: Landstingsfrågorna på Gotland drivs av
kommunen. Totalt på Gotland går 5660 invånare per
logoped.
Stockholm: Aktuell siffra innefattar privata landstingsfinansierade logopeder som är Pactaanslutna.
Logopeder: Både månads- och timavlönade som ej är
lediga (ledig tid avser ledighet minst 30 dagar i följd
under oktober-november). Uppräknat utifrån faktisk
sysselsättningsgrad där en årsarbetare är sysselsatt till
100%.		
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Dysfagiutbildning och
fokus på munvård för bättre
rehabilitering efter stroke
betydelse uppmärksammas och prioriteras
inom strokevården.

Att skapa förutsättningar för
god munvård och utbildning av
sjuksköterskor för bedömning
av sväljning. Logopederna
bidrog med nya perspekiv på
ESO Karolinska Stroke Update
Den 17-18 november höll European Stroke
Organisation, Karolinska Stroke Update
2014 på Clarion Hotel Sign i Stockholm.
Det är en stor konferens om strokevård
där den senaste forskningen, som leder
fram till nya riktlinjer, presenteras.
Deltagarna kommer från hela världen och
i år arrangerades konferensen för tionde
gången sedan starten 1996. Parallellt pågår
ett omvårdnadsprogram som främst riktar
sig till sjuksköterskor som arbetar inom
strokevården.
Logopedi i nutritionsblocket
På omvårdnadsprogrammet presenterades många intressanta projekt och
utvecklingsarbeten som pågar runtom i
landet. Logopederna Jeanette Telford och
Pernilla Sjöstrand från Talkliniken på
Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus
var inbjudna föreläsare. De föreläste inom
nutritionsblocket tillsammans med leg.
sjuksköterska Anne Rowat från Napier
University i Edinburgh, som talade om
dehydrering hos strokepatienter inom
slutenvården.
Kit för bättre munvård
Jeanette Telford berättade om sitt projekt
”0/os- kit”– för ett bättre omhändertagande av strokepatienter med 0 per os på
Södersjukhuset. Projektet syftar till att

10
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Pernilla Sjöstrand och Jeanette Telford
förde fram de logopediska perspektiven
till olika yrkesgruper inom strokevård, på
Karolinska Stroke Update.

skapa ett munvårdskit med alla nödvändiga
produkter och hjälpmedel som behövs
för att kunna ge denna patientgrupp en
god rengörande och smörjande munvård. Exempelvis fanns bitstöd, fuktgel,
tungskrapa och pennlampa i munvårdskitet. Genom att ha allting samlat sparar
personalen tid, får goda förutsättningar
för att munvård utförs och personalens
medvetenhet om patienternas munstatus
ökar. Patienterna behåller/förbättrar sin
munstatus och muntorrhet, törst samt
risken för aspirationspneumonier orsakade
av bakteriell saliv minskar. God munvård
ökar även patienternas livskvalitet och
skapar goda förutsättningar för att kunna
få tillbaka en funktionell sväljförmåga
och börja sväljträna. Projektet har gett
mätbara resultat vad gäller förbättring
av patienternas munstatus och projektet
kommer att utvecklas vidare. Jeanette vill,
med sitt projekt, bidra till att munhälsans

Dysfagiutbildade akutsköterskor
Logoped Pernilla Sjöstrand berättade om
den dysfagiutbildning för sjuksköterskor
som utarbetats inom den akuta strokeverksamheten på Danderyds sjukhus. Syftet
med utbildningen är att öka patientsäkerheten för patienterna med dysfagi under
kvällar och helger då logopeden inte finns
tillgänglig. Målet är att säkerställa likadant
omhändertagande och att i möjligaste
mån undvika 0 per os, minimera risken
för luftvägskomplikationer och tillgodose
läkemedelsbehovet. Utbildningen består av
teoretiska föreläsningar, skriftlig tentamen
och kliniska sväljningsbedömningar under
handledning av logoped. Utbildningen är
frivillig, men intresset är stort. Sjuksköterskorna har genom utbildningen, bland
annat fått ökad förståelse för sväljningens
komplexitet och för andningens påverkan
vid sväljning samt fått ökad kunskap om
diskreta symtom vid dysfagi, vilket gjort
att de blivit tryggare och säkrare i sina
sväljningsbedömningar. Dysfagisjuksköterskornas bedömningar, som alltid följs
upp av logoped, har visat sig stämma väl
överens med de logopediska bedömningarna. Detta är glädjande och talar för att
vi, genom utbildningen, uppnått förväntat
resultat i form av ökad patientsäkerhet.

Jeanette Telford och Pernilla Sjöstrand
leg. logopeder, Talkliniken på Södersjukhuset
och Danderyds Sjukhus

216 logopeder samlades i Jönköping för att få en inblick i de senaste forskningsrönen.

Personcentrerad vård i fokus på konferens i Jönköping
Sjätte nationella konferensen i
logopedi hölls den 20-21 november 2014 i Jönköping. I år
med 216 deltagare från hela
Sverige, som kom för att del av
det senaste inom forskningen
och yrkeslivet.
Många tillfällen till att utbyta erfarenheter
gavs vid årets nationella konferens i logopedi (NKL), som hölls i Jönköping, med
Qulturum som medarrangör. Besökarna
hade att välja bland 41 olika föreläsningar
att lyssna till.
– Av årets deltagare är cirka en tredjedel
nya, det känns kul, för då vet vi att det som
tas upp här sprids vidare runt om i landet,
säger Anna-Karin Jeppsson, Qulturum,
koordinator för konferensen.
Logopedimötet hålls återkommande
vartannat år i Jönköping. I år såsom tidigare
år var inriktningen "I Jönköping bygger
vi broar - mellan klinik och forskning".
Arena för forskning och klinik
Årets tema var personcentrerad vård och
bland en av föreläsningarna fanns ”Ur

mitt perspektiv – tankar och idéer om
patientinvolvering med utgångspunkt från
min personliga berättelse”. Föreläsare var
Britt-Marie Ahrnell, konsult och författare, som fick stor uppmärksamhet för sitt
öppna brev ”Vem i vårdapparaten tar ansvar
för min mans cancer?” som publicerades i
Dagens Samhälle 2013.

dessa, säger Annika Löfstedt, enhetschef
för logopedin på Länssjukhuset Ryhov,
Landstinget i Jönköpings län.
Som symbol för konferensen används
Munksjöbron, som f inns i centrala
Jönköping. Den symboliserar bron mellan
forskning och kliniskt arbete. Annika
betonar att det är viktigt att se, att det inte
är någon enkelriktad väg över bron. Det
är lika viktigt att forskning kommer ut i
klinisk verksamhet som det är att klinisk
verksamhet blir beforskad.

Nationell konfer
Många ämnen togs upp för logopedi
Programmets innehåll var mycket brett
och innehöll ämnen som rörde både barn
och äldre.
- Något som vi har sett mer av i årets
program är också att kommunikation i
olika former lyfts alltmer, säger Annika
Löfstedt.

20-21 november
Jönköping

Anna-Karin Jeppsson

– Bakgrunden till den här konferensen är
att det tidigare saknades en arena där forskning och kliniker kunde mötas. Nationell
konferens för logopedi har nu kunnat bli
just den arenan, där vi bygger broar mellan

Michaela Nyander
Qulturum, Jönköpings landstingskansli

Läs mer om NKL på nästa sida....
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jönköping
Vilket föredrag under
årets konferens vill du
lyfta fram lite extra?

Ann Malmenholt, Karolinska Institutet och
Ingrid Broomé, Stiftelsen Stora Sköndal:

– Margareta Gonzalez Lindhs forskning
om kopplingen mellan KOL och dysfagi
tycker jag är spännande, säger Ingrid.
–Jag tycker det är roligt att även den
kvalitativa forskningen kommer fram.
Det känns extra viktigt när vi talar om
personcentrerad vård. Som Jill Nybergs om
hur barn med LKG uppfattas av jämnåriga.

Charlotta Nilsson och Karin Åkesson,
Jönköpings kommun:

– Britt-Marie Ahrnells föredrag om personfokuserad vård väckte många tankar
om vilka vi finns till för, säger Karin, och
Charlotte tillägger:
– Jag kan inte plocka ut något speciellt; det
är jättebra att få en generell sammanfattning av forskningsläget.

Rasmus Andersson och Mattias Wåhlberg,
Västra Götalandsregionen i Borås:

– Jag blev särskilt inspirerad av Anna
Fäldts föredrag om AKK. De hade en
väldigt ödmjuk inställning, säger Mattias.
Rasmus håller med:
–Håller med; Mattias ringar in det bra.
12
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Tankebubblor
från NKL i
Jönköping
Anhörigperspektiv
på vårdkedjan
”Vi vill inte bli flödade eller
processade, vi vill bli omhändertagna”.

Britt-Marie Ahrnell föreläste på
temat patientinvolvering utifrån
sitt perspektiv som anhörig. En
fråga som väckte mycket debatt
var vårdpersonals onårbarhet
och huruvida nya digitala resurser passar in i vårdens värld. Till
höger i bild syns Annika Löfstedt,
enhetschef på logopedmottagningen i Jönköpings läns
landsting.

Fördjupning i
flerspråkighet
Olof Sandgren och Ketty Holmström, Lunds Universitet, diskuterade nya forskningsrön kring
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Generellt sett visar sig
flerspråkiga elever ha en fördel
gällande exekutiva funktioner
och arbetsminne. Denna skillnad
märks även hos barn med språkstörning, men inte alls lika tydligt.

Kurs för
undersköterskor
Att kunna ta
medicinska beslut

Kommunikationsstrategier hos
undersköterskor som har hand
om per soner me d afa si på
ä l d r e b o e n d e n b e s k r ev s av
K a r in E r iks s on , G öteb org s
universitet. Filmning av vardaglig interaktion var centralt för
metoden.

”Det saknas standardiserade metoder för
skattning av beslutsförmåga”.

Med det som utgångpunkt utarbetar
bland andra Sara Stormoen, Karolinska Institutet, fram ett instrument för
skattning av hur medvetna medicinska
beslut patienter med Alzheimers kan
ta, gällande sin vård och medverkan i
kliniska prövningar. Delstudier har visat
att personer redan vid lindrig Alzheimers
har svårt att väga risker mot nytta.

Gå ifrån det
lösningsfokuserade
”Det är hemskt, men detta är första gången vi
på allvar frågat och tagit oss tid att lyssna”.

Anna Fäldt och Elin Eriksson, Hälsa och
habilitering Uppsala län, beskrev sin metod
för utbildning till anhöriga och personal kring
personer med kommunikationssvårigheter.
I stället för att leverera ett färdigt paket, ”detta är svårt, så här löser ni det”,
kan deltagarna själva komma fram till hur
kommunikation är viktigt och vad deras roll är.
Metoden är inspirerad av AKKtiv KomIgångmaterialet.

Nytt fonemtest
att hämta
Cecilia Blumenthal berättade tillsammans med Inger
Lundeborg om utvecklandet
och normeringen av LINUS,
ett nytt fonologisk bedömningsmaterial som Linköpings universitet gärna delar
med sig av.

Upprop för
språkstörning 2015
”Vi måste jobba på vår genomslags-kraft och kommunicerbarhet”.

Det sa Birgitta Sahlén, Lunds
universitet, i ett upprop för
logopeder som arbetar med
barn med språkstörning. Mer
om
uppropet
kommer
i
Logopeden under 2015.
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Logopedstudentdagar

- innanför och utanför boxen

FOTO: ANGELICA PENNERDAHL
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Svenska Logopedförbundets årsmöte.

Årets Logopedstudentdagar
gick av stapeln helgen den 1012 oktober i Uppsala och väckte
stort intresse bland logopedstudenter från hela landet. Över
hundra personer deltog från alla
sex studieorter, plus åtta glada
studenter från Åbo Akademi
Logopedprogram.
Fredagskvällen inleddes med en uppskattad
minglande afton på Göteborgs Nation med
ett klurigt logopediquiz, mat och dryck.
På lördagsmorgonen kickade programmet igång i Psykiatrins Hus. Efter en
oväntad invigning med sång av SLOSS
styrelse äntrade första föreläsaren mikrofonen: årets Logopedprisvinnare Margareta
Jennische. Margareta bjöd på en tidsresa
med många spännande logopediska inslag.
Det var inspirerande att höra hennes
berättelse om sin väg till logopedin. Att
vi som publik även fick en snabbkurs i
BLISS var roligt.
Känslor om stamning
Nästa inspiratör var Per Alm som föreläste
om aktuell forskning om stamning och hur
den hänger ihop, eller inte hänger ihop,

FOTO: ANGELICA PENNERDAHL

med känslor i sociala situationer. Logopederna Jill Nyberg och Liisi Raud-Westberg
bidrog med internationella perspektiv
under sin uppskattade föreläsning. De
berättade om sitt arbete inom Operation
Smile i olika hörn av världen och under
väldigt annorlunda förhållanden jämfört
med svensk sjukvård. Många åhörare
verkade efter föreläsningen bli sugna på
en internationell sväng i arbetslivet.
Cykling och innovation
Under eftermiddagen hann vi också med
en röstworkshop i metoden LMRVT. Den
leddes av nyexaminerade Sanna Karlsson
och Lena Hamberg som bland annat varit
i Pittsburgh och sett hur logopeder arbetar
med metoden där. Cecilia Nakeva von
Mentzer kryddade sedan sin föreläsning
med musik och referenser till cykling. Hon
berättade om sin forskning och om modet
att våga fortsätta mot sina mål trots att det
ibland kan vara svårt att komma framåt.
Dagens sista föreläsning med Marcus
Håkansson från My Academy var kanske
den föreläsning som väckte mest känslor
hos åhörarna. Att prata om innovation och
entreprenörskap kan göras på många sätt.
Marcus valde att delvis fokusera på ämnena
egenföretagande och privata aktörer inom

logopedi. Han utmanade oss på olika sätt,
vilket kan vara nyttigt och föda nya tankar
och utveckla nya åsikter eller stärka de
gamla! Lördagens föreläsningsmaraton
avslutades med en mycket trevlig sittning
på Norrlands nation med eftersläpp och
dans hela natten!
Ny styrelse vald
Nästa morgon var det dags för SLOSS
årsmöte och brunch. Bland kaffe och
bullar lästes verksamhetsberättelse upp
och stadgar klubbades. Fem fantastiska
logopedstudenter valdes till SLOSS nya
styrelse för verksamhetsåret 2014/2015.
Tveka inte att höra av dig till dessa med
frågor och förslag på vad de bör lyfta
under det kommande året. Nästa års Logopedstudentdagar kommer att äga rum i
Lund, 9-11 oktober 2015, i samband med
det Nationella Utbildningsmötet.
SLOSS avgående styrelse ser nu tillbaka
på ett lärorikt och händelserikt år och går
vidare mot nya äventyr.
SLOSS styrelse 2013/2014: Malin Påhls,
Kristina Hammar, Celina Persson, Isa
Ljungdahl och Linn Hallgren – tackar
för ett fint verksamhetsår!
CELINA PERSSON OCH KRISTINA HAMMAR
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utbildning

Frida först att få priset

Årets Logopedstudent
I planerandet av årets Logopedstudentdagar blev SLOSS inspirerade av priset Årets Logoped
som delades ut på Svenska
Logopedförbundets stämma i
Stockholm i januari.
SLOSS ville göra Logopedstudentdagarna 2014 till något
alldeles speciellt och införde
det ärofyllda priset Årets
Logopedstudent.

”Skakig men lycklig”
Jag ringer upp Frida för en intervju några
veckor senare och hon berättar hur det var
att ta emot priset: ”Det var jättekul och jag
blev jätteschockad. Skakig men lycklig!”.
Frida berättar att hon först inte trodde att
det var hon när vi läste upp motiveringen
inför de 130 studenterna som samlats: ”När
ni sa Frida Andersson var jag tvungen att
titta mig omkring, är det någon annan
Frida här, tänkte jag”.

Logopedstudenter över hela Sverige fick
möjlighet att nominera en kursare som de
ansåg hade utmärkt sig alldeles extra under
det senaste året. Detta kunde exempelvis
gälla att studenten medverkat i något spännande projekt som direkt eller indirekt
rör logopedi, varit en god studiekamrat,
skrivit en riktigt bra uppsats eller något
annat intressant inom fältet.

Prioritera och planera!
Vi pratar lite kring Fridas bakgrund och
hennes engagemang på universitetet. Frida
berättar att hon bor i Lund och har vuxit
upp i Småland. Hon är en positiv människa
som blir väldigt upprörd över orättvisor.
Frågor som rör studenter har lockat henne
att engagera sig, och det har hon sannerligen gjort! Just nu sitter Frida med i både
styrelsen och fullmäktige i Medicinska
Föreningen på Lunds Universitet. Hon
har tidigare varit aktiv som studentrepresentant i en internationell kommitté, varit
högtidsmarskalk på logopedstudenternas
examensceremoni och var nyligen med och
arrangerade ett internationellt seminarium
om hälsa, utbildning och framtid. Frida
berättar att hon alltid varit engagerad
i olika sammanhang och på frågan om
hur hon gör för att hinna med allt svarar
hon glatt: ”Planering, utan min kalender
hade jag varit körd! Det handlar om att
prioritera och planera. Och så måste man
hinna leva lite också bara!”

En hedrad pristagare
SLOSS styrelse valde att ge priset till
Lundastudenten Frida Andersson utifrån
följande motivering: ”Årets Logopedstudentpris går till en student som under sin
studietid visat ett fantastiskt engagemang
för både sina egna och andras studier och
studiesituation genom att engagera sig inom
olika styrelser och axla viktiga poster inom
studiesociala sammanhang. Studenten visar
på ett starkt engagemang för den logopediska
tvärvetenskapligheten, det större perspektivet
av hälsa och sjukvård samt både kliniska och
akademiska aspekter av logopedi.” Priset
delades ut under Logopedstudentdagarnas
sittning i Uppsala. Frida blev väldigt glad
och hedrad. Förutom ära och berömmelse
fick hon bland annat en ljuslykta från
Svenska Logopedförbundet.
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Årets Logopedstudent Frida Andersson, till
vänster, gratuleras av SLOSS tidigare
ordförande Malin Påhls. 			
		FOTO: ANGELICA PENNERDAHL

”Logopedkåren är en
ganska liten kår, vi
står tillsammans.
Vi är inte jättemånga
jämfört med andra
yrkesgrupper och
det känns som att vi
har en stark gemenskap.
Sedan behöver vi bli
bättre på att marknadsföra oss, trycka
mer på att vi behövs!”
Frida Andersson, Årets logopedstudent

Medicin, människor och språk
Frida berättar att hon började läsa till
logoped för att hon alltid varit intresserad
av medicin, människor och språk och att
logopedi känns som den ultimata utbild-

Bilder från Logopedstudentdagarna:
Logopedstudenter från Åbo på besök.
Delar av SLOF:s styrelse under årsmötet:
Linn Hallgren, Malin Påhls, Kristina
Hammar, Isa Ljungdahl.
Workshop i LMRVT ledd av Sanna Karlsson
och Lena Hamberg.
Fikapaus mellan programpunkterna.
FOTO: ANGELICA PENNERDAHL

ningen. Ett speciellt intresseområde inom
logopedi är dysfagi och hennes drömjobb
är just inom sväljsvårigheter. Frida går
nu mot examen och ska strax påbörja sin
magisteruppsats. Hon ser ljust på framtiden
och tror att många nya dörrar kan öppnas
för logopeder på arbetsmarknaden - om vi
bara ”gör våra röster hörda, tar plats och
visar vilken kunskap vi har”. Hon menar
att vi behövs på många platser där vi idag
inte alltid finns representerade och att vi
kan samarbeta mer i team: i skolan, inom
äldreomsorgen och primärvården.
Logopedi utanför boxen
Vi avslutar intervjun med att prata lite
mer om framtiden och om temat på
Logopedstudentdagarna i år: Logopedi
innanför och utanför boxen. Frida tycker
att dagarna var givande och att temat
var bra. Hon beskriver sitt sätt att se på
logopedi utanför boxen: ”Det kan vara
att våga sig på nya utmaningar, att ta av
sig ”logopedkoftan” och ta en annan roll,
men fortfarande behålla sin kunskap, sin
person och sitt logopediska jag”. Vi pratar
om att våga utmana sig själv och att arbeta
internationellt som logoped. Flera föreläsare under Logopedstudentdagarna har
arbetat utomlands och både jag och Frida
är överens om att vi blev inspirerade. Hon
berättar att hon gick från föreläsningarna
med en ”woaw-känsla”.
En trevlig intervju går mot sitt slut
och jag är efter samtalet säker på att Frida
kommer att kunna inspirera andra i sitt
kommande yrke som logoped. ”Många
logopeder brinner verkligen för det de
gör! Jag tycker att det är viktigt, att det
finns en glädje i det vi gör. Vi är fin kår!”

Kristina Hammar

FOTO: ANGELICA PENNERDAHL
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forskning

Perceptionsbaserad datorstödd
behandling av barn med
fonologisk språkstörning
– Erfarenheter från pilotförsök

Sammanfattning

Abstract

Studiens syfte var att undersöka effekter och upplevelser
av en ny behandlingsmetod inriktad på fonologisk
språkstörning. Fem pojkar mellan 4;6 och 5;6 år med
fonologisk språkstörning rekryterades. Deltagarna fick
med hjälp av ett datorprogram spela in och lyssna på sin
egen talproduktion och jämföra den med en korrigerad
version av samma inspelning. Deltagarnas eventuella
framsteg i behandlingen registrerades under tiden och
deras produktion av målfonemet mättes kontinuerligt
före, under och efter behandling. Tre av barnen hade
framgångar i behandlingen, men inga generaliseringseffekter sågs. Deltagarnas och deras föräldrars upplevelser
låg till grund för förslag på förbättringar. Förändringar
som föreslogs var införandet av fler svårighetsnivåer,
större fokus på medvetandegörande aspekter och att
kombinera metoden med artikulationsträning.

The purpose of this study was to investigate the effects
and experiences of a new treatment approach focused on
phonological disorders. Five boys aged 4;6 to 5;6 years old
with phonological disorder were recruited. Participants
used a computer program to record and listen to their
own speech production and compared it to a corrected
version of the same recording. The participants’ potential
treatment progress was recorded during treatment and
their production of the target phoneme was measured
continuously before, during and after the treatment.
Three participants had successes in treatment, but no
generalization to untrained material was observed. From
the experiences of the participants and their parents,
improvements of the treatment method were suggested.
Proposed improvements were to introduce different difficulty
levels, greater focus on awareness-raising aspects and to
combine the method with articulation training.

Ida Andersson
Leg. logoped, Talkliniken, Danderyds sjukhus,
ida.andersson@ds.se

Liselotte Kjellmer
Leg. logoped, Ph.D., Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet

Catarina Lång
Leg. logoped, Logopederna i Sverige AB, catarina@logopederna.se

Sofia Strömbergsson
Leg. logoped, Ph.D., KTH Tal, Musik och Hörsel

Inledning
Fonologisk språkstörning hos barn innebär
svårigheter med produktion av tal och
karaktäriseras ofta av systematiska utbyten,
bortfall eller förenklingar av språkljud
(Nettelbladt, 2007). Ett vanligt mönster
är dentalisering, som innebär att velara
språkljud ersätts av dentala. Utöver barnets
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avvikande talproduktion observeras ofta
avvikelser i hur barnet uppfattar språkljud
(Rvachew, 1994), vilket har motiverat
behandlingsstrategier som fokuserar just
på perception (Rvachew, 2010).
Användandet av datorer i fonologisk
behandling undersöktes på 80-talet (se
t.ex. Shriberg, Kwiatowski och Snyder, 1989)

men därefter har inte mycket forskning
gjorts på området. Det finns dock flera
fördelar med att använda datorer i fonologisk behandling, t.ex. möjligheten att
låta patienter spela in och lyssna på sitt
eget tal. Det finns datorprogram tillgängliga där barns tal kan spelas in och
jämföras med ett målord inspelat av ett

annat barn, t.ex. Trollerilådan (Frölunda
data AB, 2008).
Barn med fonologiska svårigheter är inte
alltid medvetna om att, eller hur, deras
egen talproduktion avviker från andra
barns tal (Strömbergsson, 2013). Trots att
deras bedömningar av andras talproduktion – där de avgör huruvida något låter
”rätt” eller ”fel” – ofta överensstämmer med
andras bedömningar, uppvisar barn med
fonologiska svårigheter större svårigheter
att utvärdera sitt eget tal (Strömbergsson,
Wengelin & House, 2014). Detta skulle
kunna innebära att användandet av ett
annat barns talproduktion som referens i

”Teknisk utveckling
har möjliggjort en ny
behandlingsmetod,
där barnets eget tal
kan användas som
referens.”
ett träningsprogram inte är optimalt, utan
att barn med fonologisk språkstörning
skulle få ut mer av behandlingen om de
kunde jämföra sin talproduktion med en
målversion, d.v.s. ”som det skulle låtit om
jag själv hade kunnat säga rätt”.
Teknisk utveckling har möjliggjort en
ny behandlingsmetod, där barnets eget
tal kan användas som referens. Tekniken
innebär en ”fonetisk transplantation”, där
en initial tonlös klusil i ett ord byts ut mot
en tonlös klusil från en annan inspelning
(Strömbergsson et al., 2014). Med hjälp av
denna teknik kan man spela in ett barn
som säger [tat] och byta ut det initiala
fonemet, så att den modifierade versionen
av barnets inspelning låter som om han/
hon hade sagt [kat]. Integrerandet av denna
teknik i behandling av barn med fonologisk
språkstörning antas stimulera barnets
förmåga att bedöma sin egen talproduktion,
vilket i sin tur antas motivera barnet att
förändra sin talproduktion för att närma
sig det skräddarsydda måluttalet. Detta
är första gången denna behandlingsmetod
prövas kliniskt.
Studiens syfte var att undersöka användningen av den datorbaserade behand-

lingsmetoden för barn med fonologisk
språkstörning. Aktuella frågeställningar
var: Vilka effekter har behandlingen? Hur
upplevs behandlingen av barnen och deras
föräldrar? Resultaten förväntas kunna
ligga till grund för fortsatt utveckling av
behandlingsmetoden.

Metod
Deltagare
Fem deltagare i åldern 4;6 till 5;6 år, som
alla uppvisade fonologisk språkstörning,
rekryterades via logopeder i Stockholm.
För att delta skulle barnen uppvisa dentalisering, samt minst en annan fonologisk
process (t.ex. försvagning av /r/ eller
klusilering). Inför behandlingen gjordes
en audiometrisk screening av deltagarnas
hörsel. Se tabell 1 för en sammanfattande
beskrivning av deltagarna (namnen är
fingerade).
Tillvägagångssätt
Studien genomfördes med en single
subject-design av s.k. ABA-typ där varje
deltagare var sin egen kontroll. Ett
utfallsmått konstruerades bestående av
en bildbenämningsuppgift (se tabell 2)
som registrerade barnens produktion av
målfonemet /k/ samt av ett målfonem i en
kontrollprocess i olika ordpositioner. Ett
Tabell 1. Beskrivning

1

tydligt tecken på behandlingsframgång
skulle således vara att dentaliseringen var
konstant före behandling och minskade
under behandlingens gång, medan kontrollprocessen förväntades ligga på samma
nivå före, under och efter behandling.
Deltagarnas utveckling mättes även genom
korrekt produktion av målfonemet /k/ i
de ord som tränades under behandlingen.
Behandling skedde 2 gånger i veckan i 5
veckor. Bildbenämningsuppgiften genomfördes regelbundet före, under och efter
behandlingsperioden.
Behandling skedde vid en dator, som
styrdes av behandlaren. Programmet (se
figur 1) innehöll tolv bilder föreställande
ord med initialt /k/. Behandlaren klickade
fram en bild i taget, varvid en förinspelad
ljudfil med ordet spelades upp, t.ex. “katt”.
Därefter fick barnet säga ordet, vilket
spelades in. Behandlaren och barnet
lyssnade tillsammans på inspelningen, och
jämförde den sedan med en modifierad
version av inspelningen där första fonemet
bytts ut mot /k/. Ifall barnet faktiskt sagt
”katt”, med initialt [k], lät de två inspelningarna lika. Om barnet däremot sagt
”tatt”, med initialt [t], lät inspelningarna
olika; datorns version innebar i dessa fall
en korrigering. Efter att ha ref lekterat

av deltagarna vid studiens start.

Dessa barn hade 30 dB HL som hörtröskel vid 500 Hz på höger öra och ≤ 25 dB HL vid 1000, 2000 och 4000 Hz.

Tabell 2. Ord

i bildbenämningsuppgiften.

Logopednytt 4 | 2014

19

forskning
kring om de två versionerna lät lika eller
olika gick barnet och behandlaren antingen
vidare till nästa bild, eller så reflekterade
de över vad som lät olika och barnet fick
pröva igen. Om barnet hade svårt att veta
hur han skulle få fram målljudet kunde
behandlaren ge artikulatorisk vägledning.

Resultat
Resultaten visar att tre av de fem deltagarna gjorde framsteg i behandlingen,
vilket framgår av den stigande lutningen
hos den gröna linjen i figur 2. Hos alla
dessa tre minskade dentaliseringen i träningssituationen ju längre behandlingen
fortskred. Behandlingseffekt på ord som
inte hade tränats kunde endast påvisas för
en deltagare (Ben).
I intervju efter behandlingen uppgav
Anton och David att de t yckte att
behandlingen varit rolig. Ben tyckte att
behandlingen varit tråkig. Föräldrarna till

Figur 1. Datorprogrammet.

dessa tre upplevde att barnen utvecklats.
De barn som inte uppvisade någon förbättring uppgav efteråt att behandlingen
varit jobbig.

”Resultatet indikerar att
behandlingsmetoden
har potential att
fungera, men att det
finns flera
förbättringsmöjligheter.”
Diskussion
Resultaten indikerar att behandlingsmetoden har potential att fungera, men att
det finns flera förbättringsmöjligheter.
Tre av barnen gjorde framsteg i de ord
som tränades aktivt. Trots det kunde

ingen överföringseffekt observeras till
ord som inte tränats. Detta kan vara en
följd av för kort behandlingstid eller att
behandlingsupplägget inte innehåller något
moment som är inriktat på generalisering,
vilket är något man skulle kunna överväga att lägga in i behandlingsmetoden.
Det kan även vara relevant att införa en
motivationshöjande komponent, t.ex. ett
belöningssystem, då de barn som inte
visade någon förbättring uppvisade en låg
motivation. En annan utvecklingsmöjlighet är att använda behandlingsmetoden
tillsammans med artikulationsträning.
Anton uppvisade dyspraktiska inslag i
sin talproduktion utöver de fonologiska
svårigheterna, vilket försvårade behandlingen för både behandlaren och honom
själv. Detta skulle kunna tyda på att
behandlingsmetoden i sin nuvarande form
inte är lämplig för barn med verbal dyspraxi.
Eventuellt skulle behandlingsmetoden

Beskrivningar av funktioner: 1. Bilder som vänds upp när man klickar på dem. 2. Bilden visas här och ordet
spelas upp. 3. Inspelningsknapp vars bakgrund blir röd vid inspelning. 4. Uppspelning av barnets omodifierade inspelning.
5. Uppspelning av den modifierade versionen av barnets inspelning. 6. Avsluta programmet.
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Figur 2. Andel

korrekta produktioner av målfonemet /k/ (blå linje) respektive kontrollfonemet (röd linje) i de kontinuerliga bildbenämningsmätningarna samt andel korrekta produktioner av målfonemet /k/ i behandling (grön linje). A1 motsvarar mätningar före behandling, B1 motsvarar mätningar under behandling, och A2 motsvarar mätningar efter behandling.

kunna anpassas till att bättre tillgodose
dessa barns behov genom att utvidga fokus
utöver artikulationsställe till svårigheter
som är vanliga vid verbal dyspraxi, såsom
distinktionen tonande/tonlös.
En viktig komponent i behandlingsmetoden är reflektion kring om olika varianter
av ett yttrande låter ”lika” eller ”olika”.
Vissa deltagare hade svårt att urskilja var
i yttrandet /k/ förekom och för frågor av
typen ”Hör du någon skillnad i början av
ordet?”. Detta skulle kunna underlättas
genom att införa en lättare svårighetsnivå
med enbart öppna CV-stavelser. Ett annat
sätt att möta barnens svårigheter att veta
var i ordet de ska lyssna skulle vara att
introducera möjligheten att träna fonologisk medvetenhet där barnen får lyssna på
ord med /k/ i olika positioner och sedan
berätta var i ordet ljudet förekommer.
Det var inte alltid tydligt för barnen
vad behandlaren avsåg med begreppen
”lika”/”olika”, om det avsåg en distinktion
på fonetisk eller fonologisk nivå. Även om

barnen uppfattade en fonetisk skillnad
mellan sin egen produktion [tat] för ”katt”
och datorns korrigerade version [kat], är
det inte självklart att de uppfattade denna
skillnad som fonologiskt signifikant.
Behandlingsmetoden kan förbättras genom
ökad tydlighet gällande detta.
Det finns även ett behov av möjligheten att öka svårighetsnivån, t.ex. genom
att lägga till nivåer med längre och mer
komplexa ord, samt eventuellt fras- och
meningsnivå. Genom en gradvis ökning
av svårighetsnivån kan man således bidra till en successiv ökning av kraven på
reflektion. Detta skulle göra det lättare
för barnen att tillgodogöra sig den del av
behandlingen som går ut på egen reflektion. Tillägget av svårighetsnivåer skulle
även få behandlingsmetoden att likna
det hierarkiska behandlingsupplägg som
tidigare visat sig fungera i traditionell
fonologisk behandling (Law, Garrett, &
Nye, 2003). Det skulle även öka möjligheten
att individanpassa behandlingen.

En förhoppning var att träningen av
perceptionsförmågan skulle leda till att
deltagarna även i sin vardag började lyssna
mer aktivt och kritiskt på sin egen talproduktion och anpassa sitt tal därefter. Någon
sådan effekt kunde dock inte observeras.
Det är möjligt att förbättrad förmåga att
utvärdera inspelningar av sitt eget tal inte
leder till förbättrad förmåga att utvärdera
sitt eget tal i realtid, något som diskuteras
mer utförligt i Strömbergsson et al. (2014).
Det bör dock nämnas att Anton enligt
föräldrars vittnesmål efter behandlingen
lärt sig att korrigera sig själv och att David
självmant övade hemma på /k/-ljudet,
vilket tyder på ökad medvetenhet kring
talproduktionen hos dessa två barn.
Detta är en sammanfattande artikel.
Examensarbetet i sin helhet f inns på
Karolinska institutets hemsida:
http://www.clintec.ki.se/Exam_logopedi/
exam.html
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recensioner
Elvira Ashby och Karin Holmström har skapat två nya material för språkträning.
Jessica Forsberg och Emmeli Tingstadius tittar närmare på dessa.

”Kittlande rolig tal- och språkträning”
Recension

Tamtarams och Tungvrickare
Hatten förlag
Författade av Elvira Ashby
Illustrerade av Karin Holmström
Snicksnacksnoken har kommit med två
nya rim- och ramsböcker, med respektive
tillhörande lättsamma och lekfulla rimspel, och vips så har Lennart Helsing fått
konkurrens. Böckerna är skrivna med ett
härligt driv och en humor som tilltalar
även de minsta lyssnarna. Rimmen är
lättlästa och ligger skönt i munnen och
visst är det tydligt att böckerna är författade av en logoped.
Samla par
Tamtarams inbjuder till härliga lekfulla
lässtunder som lockar barnen till att själva
upptäcka och bygga nya rim. Ramsorna är
lekfulla och får barnen att fnissa förstjust
åt rim såsom ”Kiss i hissen” och ”Slicka
mask”. Olika språkljud står i centrum
i de olika uppslagen. Till boken finns

Tamtaratzy ett ”rimyatzy” med fyra stora,
tunga tärningar med fina illustrationer ur
boken. Slå tärningarna och samla rimmande ord – poäng för par, tvåpar, triss
och fyrtal. Tärningarna är även roliga
att bygga små berättelser med.
Tungvrickarspel
Tungvrickare är fylld av roliga ramsor vars
innehåll och ordval passar för de lite äldre
barnen. Kan barnet läsa själv är det bara
ett plus. De kan användas för att förbättra
artikulationen, träna ett visst språkljud
eller öka den språkliga medvetenheten.
Författaren har till och med lyckats få
in artikulationsväxlingsövningar och
lyckats få det naturligt ”pa-ta-ka, pata-ka, pa-ta-ka-pe det sa en fe som ville
va´med” Många av ramsorna sätter även
den vuxne utövaren på prov och lockar
ofta till skratt. Tungvrickarspelet ger
möjlighet att vricka tungan medan du
spelar memory. I asken finns det många
par vilket gör det enkelt att variera. Para
ihop den tungvrickande meningen med
rätt bild och säg efter i roliga rim och

Materialet Tamtarams och tungvrickare

onomatopoetiska uttryck.
Guldgruva i jobbet
I mitt jobb som barnlogoped är materialet
en guldgruva med möjlighet till varierad
och rolig träning och inspiration till
föräldrar. Jag läser även böckerna som
godnattsaga för barnen hemma och
morgonen därefter rimmar vi ikapp vid
frukostbordet.

Emmeli Tingstadius
Leg logoped

”Materialet lockar till lek och läsning”
Recension

Ajja & Bajja
Hatten förlag
Författade av Elvira
Ashby
Illustrerade av Karin
Holmström
Logoped Elvira Ashby har
skrivit böckerna om Ajja och
Bajja. Det finns också tillhörande material, som spel
och dockor. Det stora paketet
innehåller böcker, lotto, en
dubbelsidig kuliss, rekvisita i
kartong sam två mjukisdockor.
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Teaterkuliss
Materialet är fint producerat
och lockar till lek och läsning. Materialet kan användas
både av förskola och föräldrar. Eftersom teaterkulissen
och föremålen är plockade
från boken kan man leka och
iscensätta det barnet har läst
om. Man kan självklart också
göra tvärtom; leka först och
läsa sedan.
Tröskeln sänks
Även för föräldrar, som ofta
har mindre pedagogisk vana, är
det här ett lättanvänt material.

Karaktärerna från böckerna i
Ajja & Bajja-materialet får liv.

Tröskeln att tänka ett steg
längre kring språkstimulans
sänks när man får stöd av
materialet. Materialet, med
framför allt rekvisitan och
dockorna, är också väldigt
lockande för barnet själv. Den

medföljande handledningen
är trevligt skriven med gott
om exempel, exempelvis hur
man kan expandera barnets
yttranden. I böckerna finns
det ett teckenregister för de
begrepp som ingår. Det är
väldigt roligt att det produceras lockande språkmaterial
med ett bra och genomtänkt
innehåll. Förhoppningsvis får
många föräldrar och personal
runt små barn upp ögonen för
detta material!

Jessica Forsberg
Leg logoped

auskultationen
Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag.
Erika Lemaire arbetar på Eslövs kommun, bland annat med skoldatateket.

”Vad gäller elever med språkstörning har vi
logopeder mycket att tillföra på skoldatatek.”
ingen alls, sällan mer än fyra
inbokade elever/möten/ dag.
Jag upplever att jag i kommunen är en relativt fri att planera
mina besök jämfört med på
mottagningar. Vi behöver ännu
inte jaga några ” pinnar”.
Jobbar du med behandlingar
enskilt och i grupp?
– I Eslövs kommun har logopeden främst en utredande
och handledande roll och vi
bedriver därmed ingen behandling. Vi finns med som stöd
till de specialpedagoger ute i
skolorna som träffar barnen.
– Vad gäller Skoldatateket träffar jag eleven tillsammans med
föräldrarna för utprovning. I
samband med detta besök åker
jag även ut till skolan och visar
lärarna samma verktyg som
eleven fått prova.

Erika Lemaire arbetar med både utredning och hjälpmedelsutprovning inom kommunens elevhälsoteam
FOTO: KARIN SJÖGREN

Vilken är din huvudsakliga
elevgrupp
– Jag arbetar med elever från
förskoleklass till årskurs 9, i
Eslövs kommun. Det är oftast
språkstörningar och läs- och
skrivsvårigheter det handlar
om. I min logopedroll rör det
sig om språkliga utredningar (ej
dyslexi) och inom kommunens
Skoldatatek utprovningar av
alternativa verktyg. Inom båda
verksamheter ingår mycket
handledning och utbildning för
skolans personal.

Vilka är dina kollegor?
– Jag arbetar inom Barn- och
elevstödsenheten och vi består
förutom av tre logopeder även
av psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger
och Skoldatatek. I Skoldatateket arbetar jag tillsammans
med en pedagog som även är
IT- samordnare.
Hur många elever träffar du
i snitt per dag?
– Det varierar, vissa dagar

– Framför allt vad gäller elever
med språkstörning har vi som
logopeder mycket att tillföra på
ett Skoldatatek, det går inte att
använda någon standardlösning som passar alla. Diagnosen, och vad den innebär, är
fortfarande långt ifrån självklar i
skolans värld.
Är det något särskilt material eller en metod du vill
lyfta fram, som du använder
mycket?
– Jag är svag för appar där en
kan skapa eget material och
anpassa efter eleven, ex appen
Bitsboard. Där kan du lägga
in bilder, fonem/ord/ meningar
och ljudfil och sedan använda
materialet på en mängd olika
sätt, memory, quiz, hörförståelse osv. Helt gratis dessutom!
– Idag är det nästan uteslutande iPad som gäller. Vi kom
igång höstterminen 2012 och

hade då en jämnare fördelning
på PC och iPad. När vi sedan
gjorde en utvärdering efter
första läsåret visade sig att alla
elever som fått iPad var nöjda
och alla som fått prova PC var
missnöjda och använde inte
verktyget efter utprovningstiden. Nu rekommenderar vi
dator endast i undantagsfall. En
iPad må inte vara den ultimata
lösningen för alla men ett halvbra hjälpmedel som används är
bättre än ett som ligger kvar i
skåpet.
– Jag har märkt en stor skillnad
på elevernas motivation att
använda apparna, i och med vår
kommuns satsning på digitala
verktyg. Alla elever i åk 4-9 ska
ha en egen iPad vilket gör att
man inte utmärker sig när man
använder sitt verktyg.
Vilka är dina förebilder
inom logopedi?
– Jag var på en utbildning
för några år sedan som Aura
Kagan höll i i Stockholm,
beträffande SCA. Hon var
mycket inspirerande! Jag tror
en kan tillämpa många av de
principerna i sitt arbete, även
utanför afasiområdet. Om jag
minns rätt pratade hon om ”
recognizing and acknowledging
competence” vilket ju går att
tillämpa på de flesta personer vi
logopeder träffar.
Vad inspirerar dig i ditt
arbete?
– Att se en elev lyfta. Det kan
vara när de ser potentialen i ett
hjälpmedel och ögonen börjar
lysa. När någon elev inser att
hen inte är dum i huvudet på
grund av sin diagnos, sträcker
på sig och svarar: ”Du, jag
behöver den” på frågan om
varför just dom ska ha en dator
i klassrummet.
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Är du en av de som ännu inte bestämt dig för att följa med oss till SRAT? Vi vill gärna ha dig med!
Gör övergången på: http://www.dik.se/yrke-karriaer/logopedfoerbundet/uttraede-ur-dik-och-intraede-i-slofsrat/

Övergången är klar!
Vad händer nu?

Svenska Logopedförbundet (SLOF) har vid förbundsmötet den 27 januari 2014 beslutat att från och
med den 1 januari 2015 lämna DIK och ansluta SLOF som en självständig yrkesförening till SRAT. Samtliga som har
meddelat sitt utträde sänds över via säkra filer till SRAT, som startar upp det nya medlemskapet utan avbrott.
BAKGRUND:

BETALNINGAR:

Du som väljer att gå över till SRAT har din
sista medlemsmånad i DIK 2014-12-31. Det
innebär att din sista faktura förfaller till betalning på samma datum (2014-12-31). Man
betalar för innevarande månad. Betalar du via
autogiro kommer vi att avsluta ditt autogiro
efter den sista dragningen i december.

A-KASSAN(AEA):

Du som är medlem i a-kassan (AEA) via DIK,
kommer att från och med januari 2015 att få
en faktura direkt från AEA. Om du vill betala
med e-faktura eller via autogiro kommer du
behöva göra en anmälan om detta via din
egen internetbank.

PERSONFÖRSÄKRING:

Akademikerförsäkring fortsätter som försäkringsförmedlare
Avtalet mellan SLOF och Akademikerförsäkring fortsätter gälla
efter övergången till SRAT 1 januari 2015.
Det innebär att du som idag har försäkringar via Akademikerförsäkring behåller dessa oförändrade även efter övergången.
Samtliga medlemmar kommer att ha fortsatt tillgång till hela Akademikerförsäkrings produktutbud samt kostnadsfri försäkringsrådgivning, precis som tidigare.
Om du har frågor kan du kontakta Akademikerförsäkring på 02051 10 20 eller besöka www.akademikerforsakring.se

INKOMSTFÖRSÄKRINGEN:

Både DIK och SRAT har samma inkomstförsäkring. Men om du har en tilläggsförsäkring
är det viktigt att du meddelar Saco Salus
Ansvar Försäkring AB när du byter förbund.
Du tar med dig din intjänade medlemstid i
inkomstförsäkringen vid övergången från DIK
till SRAT 2015-01-01.

SRAT har avtal med Folksam om försäkringar
Som ny och yrkesverksam medlem i SRAT kommer du att få tre
månaders gratis liv-, olycksfalls- och sjukkapitalförsäkring. Du som
är studentmedlem och är under 40 år omfattas automatiskt och
utan kostnad av en sjukkapitalförsäkring under studietiden. Du
erbjuds även att teckna andra försäkringar som exempelvis hem-,
diagnos-, sjukvård- och barnförsäkring.
Genom medlemskapet i SRAT omfattas du som arbetar eller är
arbetssökande dessutom av två försäkringar; en sjukinkomstförsäkring med hälsoombud (SRAT Hälsoskydd) samt inkomstförsäkring. Dessa ingår i medlemsavgiften.
Du får mer information om Folksam och medlemserbjudandet i ditt
bekräftelsebrev från SRAT. Folksam nås på 0771-950 950 eller
www.folksam.se/srat

Om du har frågor om försäkringar kan du kontakta Susanne Rönngren på SRATs kansli på 08-442 44 72, susanne.ronngren@srat.se.
Du kan också läsa mer om SRATs försäkringar och andra förmåner på srat.se/formaner.

HAR DU ALLMÄNA FRÅGOR TILL DIK NÅS DE PÅ E-POST KANSLI@DIK.SE, OCH OM DU HAR FRÅGOR TILL SRAT
NÅS DE PÅ KANSLI@SRAT.SE. DU KAN ÄVEN KONTAKTA SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE
ULRIKA GULDSTRAND PÅ ULRIKA.GULDSTRAND@DIK.SE.
SE ÄVEN SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA HEMSIDA: WWW.SRAT.SE/LOGOPEDERNA

