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aktuellt ledare

Nu är det gjort. Nu har vi bytt förbund!

1681 medlemmar följde med oss till SRAT och ytterligare några nya medlemmar 
har vi hunnit få sedan årsskiftet. Det är jätteroligt att så många av er tog beslutet 
att följa med oss. Detta tillsammans med det enhälliga beslutet på förbundsmötet 

2014 om övergång tar jag som ett facit för att vi i styrel-
sen tog ett bra beslut när vi bestämde oss för att starta 
processen med förbundsbytet. Tack för ert tydliga stöd!

Nu arbetar vi tillsammans med personalen på kansliet 
med att organisera vårt arbete och få till en fungerande 
arbetsfördelning. Sophie Silverryd, Emil Pettersson och 
Martin Berntsson, som är de ombudsmän som ansvarar 
för oss logopeder, är redan i full gång med medlemskon-
takter och arbetar aktivt för att uppmuntra er medlem-
mar att starta lokalföreningar. Det hoppas jag verkligen 
att ni gör också.  Starkt lokalt engagemang är ett av de 

bästa sättet att göra vårt förbund starkare och att lyckas med att göra vårt yrke mer 
känt, påverka vår arbetsmarknad och situationen för våra patienter. 

Den här veckan har jag också deltagit i mitt första styrelsemöte i SRATs förbunds-
styrelse. Det var mycket trevligt. Vi är genuint välkomna. SRAT är ett förbund 
med mycket stor spännvidd mellan yrkena och branscher som ingår. Detta har 
man valt att göra till sin styrka, inte en svaghet. Detta märks tydligt i förbunds-
styrelsen. Fram till i slutet av maj, då SRAT har sitt nästa förbundsmöte, kommer 
jag att vara adjungerad till styrelsen. Efter det kommer vi att ha en ordinarie plats i 
förbundsstyrelsen. 

I början av mars har vi i styrelsen vårt första fysiska styrelsemöte för året. Un-
der två dagar kommer vi att arbeta med att planera årets arbete och fördela om 

styrelsens uppdrag i enlighet med de nya och 
ändrade rutiner som vi just nu gör upp. Det 
ska bli spännande.

En annan förändring som kommer att ske 
under året är att tidningen kommer att ändra 
både namn och utseende. Det nya namnet är 
redan presenterat, men det ska bli spännande 
att se hur tidningen ser ut när den kommer 
ut med sitt andra nummer i juni. Jag vet just 
nu lika lite som er, men är mycket nyfiken på 
resultatet. 

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

”Lokalt 
engagemang 
är ett av de 
bästa sätten 
att göra vårt 
förbund 
starkare.” 

Ut med det gamla 
och in med det nya
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6 Upprop om konsensus
 Forkarna i barnspråk och kogni-

tion vid Lunds universitets önskar 
en samstämmighet kring synen på 
språkstörning.

8  Möt dina ombud!
 Nytt fack och nya personer att 

skydda dina intressen. Här får du 
träffa trion som ska stötta dig i allt 
från löneförhandlingar till arbets-
rättsfrågor. 

10 Logopedförbundet hos dig 
Nu finns nya möjligheter för fackligt 
arbete. Emil Pettersson från SRAT 
ger tips på hur ni kommer igång på 
er arbetsplats.

12  Välkommen specialist!
 Från 1 januari 2015 går det nu att 

specialisera sig inom logopedi. 
Vad betyder detta för yrket?

12

11

18

18 Europeiska logopeddagen
 6 mars uppmärksammas inte till-

räckligt av Sveriges logopeder. Det 
tycker logopederna i Vallentuna, som 
uppmanar oss att slå på stort i år.

18 Trillingnöt av doktorer
 Den 12 december disputerade tre 

logopeder, på samma dag. Logo-
peden har träffat Maria Levlin, Lisa 
Tuomi och Ulrika Nygren. Läs mer 
om deras forskningsprojekt.

24 Kompetens i kommunen 
 I Auskultationen möter vi Tove 

Björkheden, logoped som tolkar för 
personer med kommunikationssvå-
righeter.

INNEHÅLL # 1 | 2015

OMSLAGSILLUSTRATION: KARIN SJÖGREN

Karin Sjögren

Redaktör

Fler nyheter, 
på fler platser
I detta nummer dyker vi djupare in 
i några av årets stora nyheter för vår 
yrkeskår: Att vi kan bli specialister. 
Vem kan kalla sig specialist? Inom 
vilka logopediska områden kan man 
bli specialist och hur går processen 
till? Läs mer om detta på sidorna 
12-17.

En stor nyhet i och med det fack-
liga bytet är att Logopedförbundet 
kan skapa lokala yrkesföreningar. 
Detta är en enorm möjlighet för oss 
som kår att höras och påverka lokala 
och regionala logopediska frågor 
på ett effektivt sätt. Emil Petters-
son från SRAT beskriver på sida 10 
hur lätt det faktiskt är att skapa en 
lokalförening. 

För att snabbare kunna följa vad 
som händer inom logopedi satsar vi 
stort på nya hemsidan:  
www.logopedforbundet.se. 

Har du inte besökt den än? Surfa in 
på en gång! Där hittar du:
• Kalendarium
• Nyhetsartiklar
• Fakta om logopedförbundet och 
frågor som drivs, som specialistord-
ningen och kliniska riktlinjer
• Och förstås: Gamla nummer av 
Logopednytt!

För ännu mer nyheter och tips, glöm 
inte besöka Logopedforums twitter: 
@logopedforum 
www.twitter.com/
logopedforum
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Nr 4 2014: Logoped Elin 
Stubbs är också med och 
driver Logopodden, tillsam-
mans med Emilie Hagberg 
och Stina Flodin 

Vi planerar ett möte i 
Lund som inledning på 
ett konsensusarbete 
om logopediska  
insatser för barn med 
språkstörning.

 
Alla logopeder som arbetar 
med barn och ungdomar med 
språkstörning i olika verksam-
heter är välkomna att göra en 
intresseanmälan före 1 mars 
2015. 

Syftet med dagen är att 
låta oss inspireras av profes-
sor Courtenay Norbury och 
professor Susan Ebbels, som 
är involverade i en liknande 
process i sitt hemland, samt att 
tillsammans skapa en överblick 
över de områden vi behöver 
arbeta med för att inte tappa 
vår genomslagskraft och kom-
municerbarhet.  Vi hoppas 
kunna erbjuda ytterligare en 

konferens mot slutet av 2015.

Folkhälsoperspektiv
Professor Susan Ebbels tog 
initiativet till det temanummer 
som publicerades i International 
Journal of Language and Com-
munication Disorders i somras 
om barnlogopedins framtid.  
Behovet av att se över termi-
nologi och definition av språk-
störning hos barn, möjligheten 
att inta ett folkhälsoperspektiv 
beträffande prevention och 
intervention vid språkstörning 
diskuteras bl a i temanumret, 
som vi varmt rekommenderar 
till läsning.

Vill engagera många
I samband med logopedut-
bildningens 50-års-jubileum i 
Stockholm och vid nationella 
logopedkonferensen i Jönkö-
ping 2014 har Birgitta Sahlén 

hållit presentationer i syfte att 
engagera så många logopeder 
som möjligt i arbetet. 
   Varmt välkommen att anmäla 
ditt intresse!

Tid:  22 maj 9.15-16.30 
Plats: Belfragesalen, 
Lunds universitet.

OBS! Anmälan är enbart en 
intresseanmälan! Vi vill se till att 
få så bra geografisk, verksamhets-
mässig och funktionsmässig sprid-
ning som möjligt och har totalt 
75 platser.  Du får en bekräftelse 
senast 15 mars om du kommit 
med! Mötet är kostnadsfritt och 
kommer till stora delar att hållas 
på engelska.

Birgitta Sahlén, Kristina 
Hansson, Olof Sandgren, 
Ketty Holmström och 
Helena Andersson

Möte för gemensam vision

Rättelse!

En enighet kring definitionen av språkstörning och vilka insatser som behövs är viktig och 
efterlängtad. Det menar lundaforskarna som kallar till konsensusmöte i maj.

FOTO: STARTUPSTOCKPHOTOS

EN kurs i samtalsmatta ges vid 
två tillfällen under mars-april vid 
Folke Bernadotte regionhabili-
tering i Uppsala. Kursen leds av 
logoped Maria Törnhage.

Kurs i samtalsmatta

World Voice Day 2015

16 april är det World voice day, 
en dag i röstens tecken. Årets 
tema är: ”Voice - the original 
social media”. Dagen uppmärk-
sammas världen över genom 
allt mellan sångframträdanden 
och vetenskapliga seminarier.

CPLOL intar Florens

DEN 8 och 9 maj är det inter-
nationell kongress i logopedi 
i Florens, Italien. Kongressen 
arrangeras av samarbetsor-
ganisationen för europeiska 
logopeder, CPLOL, som verkar 
för internationella samarbeten 
inom yrkeskåren.
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Det nybildade svenska 
afasiforskningsnätver-
ket får 100 000 kronor i 
bidrag av Afasifonden 
för att ta fram ett nytt 
afasitest på svenska. 

Bakom fonden står Afasi-
förbundet.

– Vi delar ut det största belopp 
någonsin sedan fonden inrät-

tades. Styrelsen har bedömt 
att det är viktigt att kunna 
jämföra afasipatienter nationellt 
och med detta initiativ skapas 
förutsättningar för detta. Det 
kommer att gagna både afa-
sipatienter och den framtida 
forskningen om afasi, säger 
Lars Berge-Kleber, Afasiför-
bundets ordförande.

Nätverket kommer i sitt ar-

bete att utgå ifrån testet CAT 
- Comprehensive Aphasia Test, 
som är relativt nyframtaget 
och ska används i en rad olika 
länder, och översätta det till 
svenska förhållanden.  

Anpassning till svenska
– Det krävs mycket arbete för att 
göra översättningen. Det mesta 
går inte att översätta direkt 

utan kräver en anpassning efter 
svenska förhållanden, berät-
tar Monica Blom Johansson, 
logoped och medicine doktor 
vid Uppsala universitet och 
den som kommer leda arbetet.  

Internationella jämföresler
Genom att en mängd länder 
kommer att använda samma 
afasitest blir det även möjligt 
i framtiden att få fram jäm-
förbar statistik kring afasi på 
internationell nivå. 

- Det här är ett projekt som 
har svårt att få forskningsmedel 
från andra håll och därför känns 
det extra viktigt att Afasiför-
bundet stödjer arbetet, säger 
Lars Berge-Kleber. 

Översättningen kommer att 
handla om ett brett samarbete 
mellan Uppsala universitet och 
forskare vid Göteborgs univer-
sitet,  Sahlgrenska akademin 
i Göteborg samt Karolinska 
Institutet i Stockholm. 

Linda Bergfeldt
Kanslichef Afasiförbundet

CAT är ett internationellt använt bedömningsmaterial för afatiska 
symptom.                   FOTO: CLAUDIA PETERS/PIXABAY

Forskningsnätverk översätter afasitest

MEDLEMMAR har hört av sig 
till kansliet med frågor angå-
ende försäkringar.

Svenska Logopedförbundet 
(Slof) har avtal med Akademi-
kerförsäkring. Du som idag har 
försäkringar i AkademikerFör-
säkring behåller dessa precis 
som tidigare. 

SRAT har avtal om försäk-
ringar med Folksam. Som ny 
och yrkesverksam medlem i 
SRAT kommer du automatiskt 
att omfattas av tre månaders 
gratis liv-, olycksfalls- och sjuk-
kapitalförsäkring utan hälsode-
klaration under förutsättning att 
du är fullt arbetsför och under 

60 år. Under gratisperioden 
får du information från Folksam 
och möjlighet att tacka nej i en 
portofri försändelse. Tackar du 
inte nej och får en faktura som 
du sedan inte vill betala så kan 
du gärna kontakta Folksam, 
alternativt låta bli att betala. Då 
tas försäkringen och fakturan 
så småningom bort. Faktu-
ran går inte till inkasso eller 
liknande.

Alla medlemmar i Svenska 
logopedförbundet har möjlighet 
att teckna försäkringar i Akade-
mikerförsäkring eller i Folksam.

Slof

Comprehensive Aphasia 
Test har tre delar: 

1. En kognitiv screening (för 
att underlätta tolkning av 
resultaten)
2. En språklig bedömning 
(baserat på språkliga teo-
rier inom kognitiv neuropsy-
kologi)
3. Ett frågeformulär där man 
frågar efter hur personen 
med afasi upplever att afa-
sin påverkar dennes vardag 
och välbefinnande.

fakta

Information om SRATs försäkringar Info om språkstörning 
på fler språk

Dubbelnegationerna i Folksams 
erbjudande har väckt frågor.

KODKNÄCKARNA är en 
ideell förening som riktar sig 
till föräldrar till barn 0-5 år. På 
sin hemsida har de en film om 
språkstimulering, med tips på 
lekar och aktiviteter föräldrar 
lätt kan ta till sig. Filmen är 
framtagen i samarbete med 
några av de främsta logopedis-
ka experter på barns språkut-
veckling. Nu finns filmen även 
på arabiska, persiska, kurdiska, 
somaliska eller engelska.

http://www.kodknackarna.se/
hitta-spraket-film-sprakutveck-
ling-barn/
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1 Jag arbe-
tar som 
förhandlare/

ombudsman med 
ansvar för Svenska 
Logopedförbun-
det tillsammans 
med mina kollegor 
Sophie Silverryd och  
Martin Berndtsson.

2Arbetsrättsliga frågor,  
kollektivavtalsfrågor och 
även karriärsfrågor. Sedan 

har vi ett litet kansli och om frågor 
dyker upp jag inte kan svara på så 
hjälper jag självklart till att hitta 
rätt hjälp.

3Att komma ihåg att lyfta 
det man själv anser är vik-
tigt när vi ska forma vårt 

fackliga arbete tillsammans.

1 Jag är  
förbunds-
jurist på 

SRAT och ansva-
rig från SRAT:s  
sida för logope-
der.

2Allt inom arbetsrätt, kollek-
tivavtal och professionsjuri-
dik. Om man har en allmän 

fråga eller många olika frågor och 
inte vet vem man skall kontakta 
kan man alltid ringa till mig, så 
slussar jag vidare till rätt person om 
jag inte kan svaret själv.

3 Se till att få papper på allt 
du kommer överens om 
med din arbetsgivare! När 

det kommer till kritan är det bara 
det som finns på papper som gäller.

1 I mitt 
jobb som 
förhand-

lare/ombudsman 
ingår att sköta 
allt från rådgiv-
ning till rehab 
och förhandling-
ar. Just nu har jag en riktigt rolig 
arbetsuppgift - att träffa logopeder 
och informera om SRAT. 

2 Till mig kan man ställa alla 
typer av frågor, men natur-
ligtvis främst arbetsrättsliga 

frågor och rådgivning, t ex om lön 
mm. Mitt ansvar har fokus på det 
logopeder som finns i Götaland, 
Stockholm och på Gotland. 

3 Det jag mest ser fram mot är 
att jobba med lokalföreningar. 
Då blir det lättare att bilda 

opinion för de lokala frågorna och på 
så sätt påverka SRAT och Logoped-
förbundet med gemensam kraft.

Emil Pettersson

1. Vad är din roll i SRAT/ Logopedförbundet?
2. Vad kan vi fråga dig om? 
3. Finns det något särskilt område som du vill  
   påminna oss om?

De kämpar för dina 
rättigheter på jobbet

Martin Berndtsson
Sophie Silverryd
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GRUNDKURS DYSFAGI 
UTREDNING OCH BEHANDLING 

AV VUXNA PATIENTER 
 

MULTIDISCIPLINÄR TEAMSAMVERKAN 
 

27-29 april 2015 
Skånes universitetssjukhus, Malmö 

 
 
Kursen anordnas av Röntgenavd, Bild och Funktion, 
Skånes universitetshus, Malmö. 
Kursledare: Logoped Margareta Bülow, dr med vet 
Information: Logoped Margareta Bülow, BoF, 
SUS, 205 02  Malmö. Tel 040-338866,  
e-mail: margareta.bulow@med.lu.se. 
Anmälan senast den 1 april 2015 till  
Eva Prahl, Bild och Funktion, Inga Marie Nilssons 
gata 49, SUS, 205 02 Malmö.  
Tel 040-338860, e-mail: eva.prahl@med.lu.se. 

www.hjalpnu.se

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

Mässa 5 - 6 maj i Gävle

kommunikation och kognition

Här får du inspiration och kunskap om:

Problemlösningar vid tids-, minnes-, och kommunikations- 

svårigheter, vardagsteknologi, omgivningskontroll, larm, syn 

och hörselhjälpmedel.

Öppettider: Tisdag 5 maj 10-16, onsdag 6 maj 10-15

Café med fika och enklare lunch.

Fri entré alla är välkomna!

För mer information e-posta kerstin.oldeen@regiongavleborg.se

STATENS Beredning för  
Medicinsk Utvärdering (SBU) 
har granskat koordinerad 
utskrivning och fortsatt reha-
bilitering i hemmiljö för äldre 
patienter med milda till måttliga 
funktionshinder efter stroke.

Slutsatser från studien är att 
när ett interdisciplinärt team 
även ansvarar för den fortsatta 
rehabiliteringen i hemmiljön  
leder detta till att färre avli-
der eller måste ha hjälp med 
vardagliga behov. Idag används 
inte den här specifika metoden 
på merparten av sjukhusen 
i landet. Detta utan att kost-
naden ökar på kort sikt, vilket 
betyder att metoden sannolikt 
är kostnadseffektiv.

Det vetenskapliga underlaget 
räcker inte för att bedöma  
effekterna av metoden, när det 
interdisciplinära teamet endast 
ansvarar för utskrivningen men 
inte den fortsatta rehabilite-
ringen.

Metoden leder till att det 
första vårdtillfället blir kortare 
än vid sedvanlig rehabilite-
ring. Detta gäller oavsett om 
det är teamet eller den kom-
munala vården/primärvården 
som ansvarar för den fortsatta 
rehabiliteringen i hemmiljö.

Det interdisciplinära teamet, 
beskrivet i aktuella studier, 
har bestått av arbetsterapeut, 
fysioterapeut, kurator, logoped, 
läkare och sjuksköterska.

Stöd för teamarbete i ny SBU-rapport
ANNONS:

FONOLOGISKA likheter mellan 
ord är sällan anledningen till 
felhörningar i dialoger mel-
lan vuxna. I stället är sam-
manhanget, gester och andra 

icke-verbala signaler oftare en 
källa till missförstånd. Det visar 
en studie av Per Linell, senior 
professor vid institutionen för 
pedagogik, kommunikation och 
lärande, Göteborgs universitet, 
baserat på en analys av 220 
dialoger. Resultatet talar för att 
samtal ska ses som en interak-
tion och ett samarbete, snarare 
än ett linjärt förlopp.

Studien är inte relaterad till 
språk- eller kommunikations-
störningar, utan är gjord på 
typiskt språkligt utvecklade 
personer.

Missförstånd blir ofta rätt, i sitt sammanhang

Felhörningar beror ofta på 
välvilja.           

FOTO: ©IS_IMAGESOURCE/ISTOCK

LANDSTINGET i Västmanland 
får kritik av Västerås dyslexiför-
bund. Anledningen är att de  
avsagt sig ansvaret för utredning 
av dyslexi, då det inte ser denna 
funktionsnedsättning som en 
del av sjuk- och hälsovården. 
För skolelever är ansvaret 
kommunalt och rektorn på den 
aktuella skolan bestämmer om 
elever ska utredas och hyr i så 
fall in logoped timvis. Vuxna 
som misstänker att de har 
dyslexi får vända sig till privata 
aktörer och bekosta en utredning 
helt själva. Det rapporterar P4 

Västmanland. 
Situationen är liknande på 

många håll i landet.

Svårt att få läs- och skrivutredning av logoped

Det är svårt att få träffa logo-
ped för utredning av läs- och 
skrivsvårigheter. 

FOTO: ©CHRIS GRAMLY/ISTOCK

aktuellt
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Fråga: Hur många behövs för att 
starta en lokalförening?
Svar: Tre logopeder och ett 
syfte.

I och med övergången till SRAT har 
Svenska Logopedförbundet fått nya 
möjligheter att arbeta fram en stark lo-
kalfacklig struktur. Någonting som bara 
funnits på enstaka håll i landet tidigare. 
Detta ska bilda en grund som låter 
logopederna höras mer.
– I en lokalförening finns utrymme att 
prata om till exempel arbetsrättsliga frå-
gor. Då kommer inte det fackliga arbetet 
att enbart handla om enskilda ärenden, 
utan man kan kollegor emellan arbeta 
för varaktiga förändringar. Genom att i 
grupp diskutera vad som är viktigast kan 
man föra vidare det på ett bra sätt till-
sammans. Även kommunikationen med 
Logopedförbundet styrelse underlättas.

Påverkansarbete mot landsting
SRAT har inga gemensamma lokal-
föreningar för alla medlemmar oavsett 
yrkesgrupp. Logopedförbundets lokal-
föreningar ska vara av och för logopeder. 
Stora arbetsplatser kanske vill ha en egen 
förening, där det är lätt att ta upp till 
exempel arbetsmiljöfrågor och lednings-
frågor som är specifika för arbetsplatsen. 
På platser med färre logopeder kan det 
ge mer att samlas utifrån ett geografiskt 
område, oavsett om man arbetar inom 
kommun, landsting, stat eller privat.

– Ett lokalt Logopedförbund skulle 
kunna driva påverkansarbete mot kom-
mun och landstingspolitiker med stöd 
av SLOF:s styrelse. Genom samarbete 
mellan landstings- och kommunan-
ställda kanske man tydligare kan visa 
på brister i vårdkedja, oklara ansvars-
fördelningar och så vidare. Jag tänker 
också att en lokalförening skulle kunna 

anordna länsträffar, kanske bjuda in 
talare osv. Sen så klart det traditionella 
med löneförhandlingar, stötta varandra 
vid omorganisationer och annat ”råfack-
ligt”, säger Signe Tonér, styrelseledamot 
i Svenska Logopedförbundet.

Snacka med kollegorna
– Det man behöver göra för att komma 
igång är att snacka ihop sig med kolle-
gorna om vilka frågor som är viktiga att 
ta upp på arbetsplatsen. Tre personer är 
egentligen allt som behövs för att starta 
en lokalförening, säger Emil Pettersson.
Emil uppmuntrar logopeder som vill 
engagera sig lokalt att höra av sig. 
– Ingen behöver ha erfarenhet av styrel-
searbete - det har vi, och kan hjälpa till 
med saker som stadgar. Det viktigaste 
är att komma igång. Sen kan man alltid 
ändra saker efter hand.

Karin Sjögren

Nya möjligheter för  
lokala logopedförbund

I lokalföreningen finns stora möjligheter att påverka sin arbetssitua-
tion, menar Emil Pettersson, ombud på SRAT.   FOTO: ©PRIVAT

Ta första steget till att starta  
en lokalförening!

• Kalla till lokalföreningsmöte för 
SRAT-anslutna logopeder inom 
ett geografiskt lämpligt område.

• Tänk igenom syftet med lokalför-
eningen och beskriv gärna detta  
i kallelsen. Ge exempel på akti-
viteter som lokalföreningen kan 
ägna sig åt för att stötta medlem-
marna.

• Kontakta SRAT för att få tips 
och lathundar för hur formalian 
kring  
föreningsbildandet ska se ut.  
Info finns också på:  
www.logopedforbunet.se

fakta

fackligt
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Dysfagidiagnosens  
absoluta förgrunds- 
gestalt professor  
Jerilyn (Jeri) Logemann, 
avled den 19 juni 2014 
vid 72 års ålder. 

Hon var en välkänd och högst 
respekterad forskare och blev 
en av de mest inf lytelserika 
specialisterna inom sitt område. 
Hennes vetenskapliga produk-
tion var stor och förutom oräk-
neliga artiklar, presentationer, 
work shops och seminarier om 
framförallt normal sväljfysio-
logi, terapeutisk sväljröntgen-
undersökning och bedömning 

och behandling av tal- och 
sväljsvårigheter vid huvud/
hals cancer och dysfagi med 

neurologisk etiologi är hon 
författare till ett antal böcker. 
År 1983 gav hon ut läroboken 
Evaluation and Treatment of 
Swallowing Disorders som är 
ständigt aktuell och har blivit 
en klassiker för logopedstu-
denter och dysfagispecialister 
världen över.

Logemann var professor i 
”communication sciences and 
disorders” vid Northwestern 
University och professor i otor-
hinolaryngologi och neurologi 
vid Northwestern University 
Feinberg School of Medicine, 
där hon basade över Voice, 
Speech and Language Service 

and Swallowing Center.
Jeri Logemann var en pionjär 

inom dysfagiområdet och ut-
vecklade ”the modified barium 
test” (terapeutisk sväljröntgen/
sväljröntgen i genomlysning) 
som idag är ett instrumentellt 
verktyg för att diagnostisera 
sväljsvårigheter och används 
världen över.

Trots att hon under många 
år var märkt av sjukdom reste 
och undervisade Jeri Logemann 
oförtröttligt och besökte även 
Sverige vid f lera tillfällen.

Margareta Gonzàlez Lind
Leg. logoped, doktorand 

Internationell pionjär inom dysfagi  har gått ur tiden

Behandling av stamning och 
stamningsproblematik har snart 
nationella riktlinjer.
Men vad betyder det och hur 
kan dokumentet användas?

Vilka är ni som arbetat fram  
riktlinjerna?
– Pernilla Grundström, Elisabeth Lind-
ström, Cecilia Lundström, Agneta Pihl-
gren, Ineke Samson. 

Vad kan nationella riktlinjer 
användas till?
– Nationella riktlinjer ger vårdgivare och 
patienter underlag för beslutsfattande som 
leder till den effektivaste behandlingen och 
tjänar som grund för diskussioner med 
vårdbeställare och politiker. Hälso- och 
sjukvårdslagen säger dessutom att ”den 
som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
skall utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
En patient skall ges sakkunnig och om-
sorgsfull vård som uppfyller dessa krav. 

Vården skall så långt möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten”, vilket 
ytterligare stärker behovet av riktlinjer. Vi 
måste följa lagen!

– Vi ser att många verksamheter, både pri-
vata och offentliga, utgår från ekonomiska 
förutsättningar och inte patienternas behov 
och medicinsk vetenskap. Regelverket som 
beskriver vilka förutsättningar som ska 
gälla för vården kan i vissa fall också stå i 
direkt strid med vad vissa evidensbaserade 
behandlingsmetoder kräver. Då är det är 
vårdutövarens ansvar att beskriva vilka 
bedömnings- och behandlingsmetoder 
som finns och vilka som ger effekt, innan 
dess är det svårt att hävda något i diskus-
sionen om regelverket med vårdbeställare 
och politiker. Riktlinjer ska kunna ge råg 
i ryggen för logopeder att säga ifrån och 
följa lagen för evidensbaserad vård, så 
långt det är möjligt. 

Hur detaljerat beskriver ni  
stamningsterapins upplägg?
– Nationella riktlinjer för intervention 

vid stamning och stamningsproblematik 
ska inte ses som en ”kokbok”. Vissa saker 
trycker vi dock på (utifrån vad forskning 
visat); till exempel att en oerfaren logoped 
behöver handledning av en erfaren kollega.

Nu är riktlinjerna ute på remiss 
och väntar på kommentarer från 
till exempel stamningsförbundet. 
Vad är nästa steg, efter att svaren 
sammanställts?
– Att riktlinjerna färdigställs och publiceras 
och därmed görs tillgängliga för logopeder.

Karin Sjögren

”Riktlinjer ska kunna ge råg i ryggen för 
logopeder att säga ifrån”

Jerilyn Logemann

aktuellt
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Exempel på specialisering:
• språk med inriktning störd 
språkutveckling hos barn
• språk med inriktning  
förvärvad språkstörning
• språk med inriktning AKK

Exempel på specialisering:
•  röst med inriktning  
röstergonomi
• röst med inriktning 
transsexualism 
• röst med inriktning  
konstnärligt uttryck

Välkomna din specialist!

Röst

Språk

specialist
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Exempel på specialisering:
• tal med inriktning  
neuromotoriska störningar
• tal med inriktning 
stamning
• tal med inriktning läpp-, 
käk- och gomspalt (LKG)

Exempel på specialisering:
• sväljning med inriktning geriatrik
• sväljning med inriktning  
neuropediatrik
• sväljning med inriktning  
neurologiska sjukdomar och skador

Välkomna din specialist!

Röst Sväljning

Tal

Med start 1 januari 2015 går det att 
specialisera sig inom logopedyrket
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specialist

F rågan om specialistordning har varit aktuell inom 
Svenska Logopedförbundet till och från sedan 1980. 
Specialistordning förekommer inom flera andra närlig-

gande yrken såsom läkare, psykologer, sjukgymnaster, ar-
betsterapeuter och dietister. Auktorisationen av specialisterna 
har i de flesta fall blivit förbundens ansvar då Socialstyrelsen 
inte vill ansvara för specialistordningar. Specialistordning för 
logopeder finns i till exempel USA, Australien, England och 
Finland. 

S venska Logopedförbundet har genom årens lopp sett 
specialistordningen som ett viktigt steg framåt för  
logopedin, men även insett att förbundet inte en-

samma har mandat att driva en process som påverkar både 
kursprogram och definition av tjänster. Utifrån förberedande 
samtal med berörda parter fick Svenska Logopedförbundet 
2011 bifall på sin proposition att sammankalla en arbets-
grupp med representanter från utbildningsanordnarna, 
logopedcheferna och den egna styrelsen. Syftet var att under 
mandatperioden utforma en formaliserad specialistordning 
med ansökan, ramverk samt kompetensmål. 

A rbetsgruppen har samlats två gånger per termin för 
att arbeta med specialistordningen. Den första frågan 
arbetsgruppen sände ut på remiss var definition av 

specialiseringsområden. I det förberedande arbetet blev det 
tydligt att det inte existerar någon perfekt modell, som täcker 
alla samtida och framtida specialiseringsområden. Vanliga lo-
gopediska arbetsområden klassificeras efter olika parametrar 
såsom ålder, diagnos och patientgrupp. Detta gör det svårt att 
skapa heltäckande och konsekventa specialistområden utifrån 
verksamhetsområde. Nio olika förslag gick ut på ut på remiss, 

och den modell som vann gehör var en specialistordning med 
fyra större moduler (språk, tal, röst och sväljning) och valfri 
underklassifikation som ger fördjupning och insnävning. 
Med denna modell skapas ett dynamiskt system som till-
låter nya områden samtidigt som kärnämnena är tydliga och 
klara. Genom att exempelvis välja ”Sväljning – med inrikt-
ning neurologiska sjukdomar hos vuxna”, täcker man både ett 
specifikt logopediskt fält samt skapar en snävare specialiserad 
inriktning. Den specialisering man är intresserad av kan ligga 
inom flera olika huvudindelningar, men man väljer utifrån en 
specifik ingång, annars finns det risk att specialiseringen blir 
urvattnad och alltför allmän. När man ansöker är det viktigt 
att komma ihåg att valt specialiseringsområde inte behöver 
vara synonymt med aktuellt arbetsfält.  

F örutom specialiseringsområden arbetade gruppen 
även med ett ramverk. Ramverket består av kriterier 
för att erhålla specialistbevis. Grundläggande krav är 

legitimation som logoped från socialstyrelsen. Den teoretiska 
fortbildningen skall bestå av godkänd masterexamen med 
inriktning logopedi. Den kliniska fortbildningen skall bestå 
av en klinisk portfölj (60 timmar) med minst fem års arbets-
livserfarenhet som logoped (minst 50 procents tjänstgöring 
eller motsvarande) varav tre år inom specialiseringsområdet 
samt klinisk dialog med erfaren kollega i en verksamhet med 
inriktning mot vald specialiseringsinriktning, samt minst 
40 timmars dokumenterade aktiviteter med relevans för 
specialiseringsområdet i form av exempelvis auskultation, 
fallkonferenser, projektarbete, ämneskonferenser, deltagande 
vid forskningsseminarier, ämnesspecifika kurser eller annan 
fortbildning nationellt och internationellt. 

Nya behandlingsmetoder, organisationsförändringar och förändringar inom hälso- och 
sjukvården ställer krav på flexibilitet och kvalitetstänkande, samt ett etiskt och  
patientfokuserat förhållningssätt. Ett allt större specialiserat kunnande efterfrågas  
samtidigt som lagen om valfrihet innebär att vården blivit mer nivåindelad, i primärvård, 
specialiserad öppenvård och sluten vård. Dessa faktorer samt ökad möjlighet för kåren 
till klinisk karriär har varit de främsta drivkrafterna i arbetet med en specialistordning för 
logopeder.

Viktigt steg för logopedin
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V id ansökan gör den ansökande en meritsammanställ-
ning som sänds till specialistrådet för godkännande. 
Specialistbeviset utfärdas av Svenska Logopedför-

bundets specialistråd. Rådet består av två sakkunniga (dispu-
terade) samt suppleant. Bedömarna sammanträder två gånger 
per år och besked lämnas efter genomförd granskning. 

F rån våren 2015 är det för första gången möjligt att 
ansöka om specialistbevis för logopeder.  
 

Sista ansökningsdatum är 15 april och Specialistrådet 
ser fram emot era ansökningar. 

Är du intresserad att ansöka om specialistbevis? 
   Ladda ner ansökningshandlingar på Svenska Logoped-
förbundets hemsida: www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/
Specialistordning/

Marika Schütz
Kommunikationsansvarig, Svenska logopedförbundet

Förslaget på hur specialiseringar inom yrket ska se ut togs fram av logopeder inom utbildning, klinikledning och förstås förbundet.

• Arbetsterapi 
• Folkhälsovetenskap 
• Fysioterapi 
• Logopedi 
• Medicinsk pedagogik 
• Omvårdnadsvetenskap

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

Interprofessionellt 
masterprogram i

ANNONS:
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specialist

Logopederna

Cheferna

SLOF arbetar för en ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens och för en utvidgning av arbets-
marknaden där logopedisk kompetens tillför nytta för patientgrupper och samhället. Arbetet med specialist-
ordningen för logopeder är en viktig del av detta. 
VID tvärprofessionella arbetsplatser, där andra yrken sedan tidigare har specialister eller själva nyligen har 
utvecklat specialistordningar, kan det vara väsentligt att även logopeder har samma förutsättningar i samar-
betet. Logopeders villkor för att kunna arbeta och verka, kunna gå vidareutbildningar och påverka sin löneut-
veckling behöver stärkas. Det kan vi få genom att kunna erbjuda individen och arbetsgivaren en möjlighet till 
specialisering av yrket. 
SLOF samverkar med utbildningsanordnarna om en god utbildning och för att främja forskning och praktisk 
verksamhet. Möjligheten att införa en specialistordning för logopeder stärker denna utveckling genom att 
erbjuda en möjlighet till vidareutveckling genom arbetet i vardagen, med koppling till verkligheten. 
FÖR att kunna utvecklas i offentlig och privat sektor behöver logopeder en fortsatt hög och jämn kvalitet och 
specialistordningen är en del av strävan i den utvecklingen. Villkoren på arbetsmarknaden gör att logopeder 
behöver bättre och vassare verktyg för att finnas med där vi kan göra skillnad.

Ylva Peilitz
Styrelseledamot, 
Svenska Logopedförbundet

Marika Schütz
Styrelseledamot, 
Svenska Logopedförbundet

VI har haft två representanter i arbetsgruppen som arbetat fram förslaget till specialistordningen och har 
därför haft möjlighet att påverka den slutgiltiga versionen.
UR chefsperspektiv är det självklart viktigt och mycket positivt att specialistordningen nu är godkänd och att 
några ansökningar kommit in. Vi tänker oss att det kan finnas en tredelad tjänstestruktur med tjänster, spe-
cialisttjänster och kliniska tjänster för disputerade. Som vi ser det bör specialisterna i första hand finnas på 
de större mottagningarna och på universitetssjukhusen. Patienterna kan omhändertas på olika vårdnivåer, 
utifrån besvärens komplexitet. I första hand är specialisten en kliniker. Kompetensen och kvaliteten inom det 
aktuella området kommer att stärkas på arbetsplatsen med hjälp av specialisten. Dessutom tror vi att den 
generella vetenskapligheten och evidensgraden kan komma att höjas då vi får in specialister i verksamhe-
terna. Logopeder i allmänhet och logopedchefer i synnerhet bör sträva efter att skapa särskilda specialist-
tjänster, vilket innebär nya karriärvägar och en tydligare lönedifferentiering. En svårighet är att det varierar 
kraftigt vilken möjlighet till påverkan logopedcheferna har vad gäller lön, anställningsvillkor och skapandet av 
nya tjänster. Sammanfattningsvis är vi positiva till specialistlogopeder!

Birgitta Rosén
Cheflogoped, Logopedmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping

Ineke Samson
Sektionschef, Talkliniken, Danderyds sjukhus
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Röster om den 
nya ordningen...

Utbildningarna

Rådet
SPECIALISTRÅDET består av två sakkunniga 
disputerade logopeder och en suppleant. Det 
första specialistrådet består av Kristina Hans-
son, docent vid Lunds universitet och Anita 
McAllister, docent vid Karolinska Institutet. 
Båda har också medverkat i arbetet med att 
ta fram kriterier för specialistordningen. I rådet 
ingår även en suppleant, Christina Persson, 
docent, Göteborgs universitet. Utnämning av 
rådet kommer i fortsättningen att ske i sam-
band med Slofs förbundsmöte, dvs vart tredje 
år. Nästa förbundsmöte är 2017.
SPECIALISTRÅDET sammanträder två gånger 
per år efter att bedömarna gjort individuella 
granskningar av ansökningarna. Beroende på 
hur många ansökningar som kommer in kan vi 
behöva fördela ansökningarna mellan oss. Det 
kommer att vara minst två bedömare/ansökan. 
Vid första tillfället medverkar alla tre medlem-
marna för att därmed samordna bedömning-
arna. Efter sammanträdet skickas besked ut 
till sökanden. Ytterligare externa expertutlå-
tanden kan begäras in av rådet vid behov.

Kristina Hansson
Docent, Lunds universitet

Anita McAllister
Docent, Karolinska Institutet

Christina Persson
Docent, Göteborgs universitet

SOM representanter för de sex lärosäten 
i Sverige som genomför grundutbildning i 
logopedi och utfärdar logopedexamen gläds 
vi över att Svenska Logopedförbundet nu 
presenterar en specialistordning för logope-
der. Vi ser många fördelar med att kollegors 
specialisering formaliseras och erkänns på 
detta sätt.  Specialiserade logopeder kom-
mer utgöra en resurs i olika verksamheter där 
de förhoppningsvis får uppgifter som att leda 
kliniskt utvecklingsarbete och utgöra en länk 
mellan lärosätenas forskning och verksam-
het i kliniken. Att kontinuerligt omsätta nya 
forskningsresultat och ny kunskap ute i olika 
verksamheter är avgörande för att höja  
logopedins kvalitet. Här får specialister en 
viktig uppgift. Som specialist kan man också 
komma att få en särskild roll för att lyfta fram 
logopedisk kompetens i samverkan med andra 
professioner. Vi välkomnar även specialisters 
värdefulla bidrag med sin fördjupade kliniska 
kompetens och erfarenhet i undervisningen 
vid logopedprogrammen i Sverige.
MASTEREXAMEN ingår i den fortbildning som 
krävs för specialisering, vilket framöver kan 
leda till att fler kommer att söka sig till kurser 
på avancerad nivå eller masterprogram vid 
något av landets lärosäten. Att erbjuda fri-
stående kurser som kan ingå i masterexamen 
alternativt masterprogram är resurskrävande 
och de ekonomiska möjligheterna att erbjuda 
kurser/program varierar mellan de olika lärosä-
tena. Även inom respektive universitet kan 
möjligheterna att söka medel för att erbjuda 
kurser variera från år till år, vilket tyvärr gör det 
svårt att långsiktigt planera och säkerställa 
kursutbudet. Lärosätena samverkar dock i ett 
nätverk och försöker samordna kursutbud på 
avancerad nivå. Samlad information om kom-
mande års kursutbud finns t ex på följande 
länk: http://ki.se/sites/default/files/h9_frist_
kurser_15-16.pdf

Ellika Schalling
Universitetslektor, programdirektor  
logopedprogrammet, Karolinska Institutet

Monica Blom Johansson
Universitetslektor, programansvarig  
logopedprogrammet, Uppsala universitet 
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Vad innebär Europeiska  
logopeddagen och hur kan vi 
uppmärksamma den?  
Logopederna i Vallentuna, norr 
om Stockholm, testar sig fram.

En gång varannan månad träffas alla logo-
peder i Vallentuna, oavsett om de jobbar i 
kommunen, på skolor eller i primärvården.

– Då stämmer vi av vad som händer 
i kommunen. Men vi delar också med 
oss av nya kunskaper kring till exempel 
behandlingsmetoder, säger Gabriella Co-
hen, logoped på Talkliniken, Danderyds 
sjukhus AB i Vallentuna. 

Första firandet
På ett sådant möte, för lite drygt tre år 
sedan, arbetades förslaget för Vallentunas 
första stora firande av europeiska logoped-
dagen fram.

– Vi ville försöka nå ut till gemene man 
och öka kunskaperna om vad logopeder 
är och kan göra, säger Gabriella.

Och var är gemene man i Stockholm en 
vardagsmorgon? På pendeltågsstationen 
förstås.

Papper och presenter
– Tidigt, tidigt gick vi ut till stationen. 

Det är ju i början av mars och jag minns 
att det snöade.

Med sig hade de små presentpåsar, fyllda 
med information, någon liten godisbit och 
en frågesport om logopedi.

– Sitt quiz kunde de lösa på tåget och 
sedan skicka in lösningen till en av lo-
gopederna på kommunen. Bland svaren 
drog vi en vinnare som fick filmen Kings 
Speech på DVD. 

Förutom att stå på perrongen hade 
logopederna även informationsbord på 
biblioteket, där de berättade om logopedi 
för intresserade besökare, och bjöd på 
geléläppar.

Begriplig logopedi
– Året efter kände vi att vi ville göra 
någonting helt annat, säger Gabriella 
och berättar:

– Ute på perrongen förstod vi att det är 
många som inte vet vad en logoped gör. 
Men vi märkte också att det var jobbigt 
för oss att beskriva logopedi på ett sätt 
som var begripligt. Det är lätt att fastna 
i termer och begrepp.

Europeiska logopeddagen 2014 kom 
därför att bli en gemensam dag för att 
spåna idéer och arbeta fram ett riktigt 
bra informationsmaterial. 

– Det kom att bli en tankekarta som 
beskriver vad logopeder gör, på ett så 
lättillgängligt sätt som möjligt. 

Lagom till 6 mars i år ska materialet 
vara helt färdigt att börja spridas, både via 
möten med elever, patienter och anhöriga 
i vardagen, men också via sociala medier. 

Utveckling av yrket
Under europeiska logopeddagen 2015 
kommer dock Vallentunas logopeder, 
återigen, göra någonting helt annat.

– I år ska vi utveckla oss själva inom 
yrkesrollen.

Upplägget är enkelt, men lockar till 
djupa diskussioner.

– Var och en av oss ska under 20 minuter 
presentera ett område med logopedisk för-
ankring som vi brinner för. Presentationen 
kan till exempel utgå från en vetenskaplig 
artikel eller ett träningsmaterial.

Lyfter fram 6 mars
Vallentunalogopedernas förhoppning är 
att f ler ska börja fira europeiska logoped-
dagen på sina arbetsplatser – oavsett om 
man vill uppmärksamma logopedi internt 
eller i det offentliga rummet.

– Det är så roligt att det finns en dag 
som uppmärksammar vårt yrke!

logopeddagen

Fira logopedin 6 mars!

Karin Sjögren



  1 | 2015         19

Europeiska logopeddagen hölls för första gången 2004. 
Syftet var att öka logopedins synlighet i Europa, och lyfta 
fram logopedernas olika patientgrupper. 

Kommande teman:
2015 Förvärvade neurologiska kommunikationsstörningar

2016 Dyspraxi

2017 Sväljsvårigheter

2018 Alternativ och kompletterande kommunikation

2019 Leken - en terapeutisk approach

För mer information om Europeiska logopeddsagen, besök: 
www.cplol.eu

Bilder till vänster, från 6 mars 2013: 
Sötsaker och kunskaper på biblioteket i Vallentuna. FOTO: GABRIELLA COHEN

 
Logopedkåren blir synlig i stan, här på stadsbiblioteket i Vallentuna. 
Från vänster: Moa H. Nyström, Karin Kahn, Ingela Johansson, Gabri-
ella Cohen, Anna Fabiansson och Lena Mattsson. FOTO: EMMA SÖDERBLOM

Bild nedan, från 6 mars 2014: 
6 mars 2014: Annika Englund, Karin Kahn, Maja Rudling, Jessica Aner-
fält, Gabriella Cohen, Lena Matsson, Ingela Johansson. FOTO: GABRIELLA COHEN

Bild sida 5, från 6 mars 2013: 
Karin Kahn sprider information till resenärerna på pendeltågsstatio-
nen.  FOTO: LENA MATTSSON

fakta
ANNONS:
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Viktigt att identifiera elevers svårigheter 
med läsning och hörförståelse tidigt
Elever i åk 2 med svag läsför-
ståelse har ofta även svårt med 
hörförståelsen. Det visar logoped 
Maria Levlin i sin avhandling vid 
Umeå universitet.

Marken skakar fortfarande efter Pisa-
undersökningen 2013 som visade att svenska 
15-åringars läsförståelse blir allt svagare 
i internationella jämförelser. Samtidigt 
rapporterar Skolverket att 15-20 procent 
av eleverna i grundskolan inte klarar de 
nationella proven.

– Det finns ett stort behov av att veta 
mer om hur läsförståelsen påverkar skol-
resultaten. Oftast när man pratar om 
elever som fastnar i en klassrumscreening 

av läsförståelse talar man i termer av läs- 
och skrivsvårigheter. Men många av de 
jag sedan träffar i en logopedutredning 
visar även en påverkan på hörförståelsen.

Den erfarenheten hade Maria Levlin 
med sig från åren som logoped i Lycksele 
kommun. Iakttagelser som väckte hennes 
nyfikenhet.

Läsförståelse och nationella prov
– Det är bara vissa elever som skickas 
vidare till en logopedmottagning, och jag 
ville veta mer om hur läsningen ser ut i en 
klasspopulation, säger Maria.

Utifrån klassrumsscreening i två kom-
muner fångade hon upp elever i åk 2 som 
hade svårt med läsförståelse, avkodning 

eller stavning (stanine 1-3). Totalt var 44 
barn med i studien. När dessa elever gick 
i åk 3 testades deras läsning och språkför-
ståelse i en logopedutredning. Resultaten 
jämfördes med prestationer på nationella 
prov i matematik och svenska samma år.

– Jag kunde se tre grupper. En grupp 
var elever som bara hade avkodningssvå-
righeter, men god läsförståelse. De hade 
en god språkförståelse. 

Svag hörförståelse vanligt
De två andra grupperna hade båda läsför-
ståelsesvårigheter; en grupp med och en 
grupp utan avkodningssvårigheter.  Båda 
grupper visade sig ha en svag hörförståelse. 

– Cirka hälften av eleverna i grupperna 

Maria Levlin har undersökt läsförståelsesvårigheter hos lågstadieelever.               FOTO: PER MELANDER, UMEÅ UNIVERSITET.
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med läsförståelsesvårigheter hade en hör-
förståelse under – 1 SD. Andra hälften låg 
inom normalområdet, men under medel 
för åldern.

Nationella prov påverkat - även i 
matematik
Vidare sågs ett samband mellan resultat 
på nationella prov och språklig förmåga.

– Ett hörförståelseindex baserat på 
elevernas utfall i begreppsförståelse (LO-
GOS), grammatisk förståelse (TROG-
2), hörförståelse av text (LOGOS) och 
informationsåtergivning (Buss-sagan) 
visade positiva signifikanta samband med 
nationella provens delprov i både svenska 
och matematik. 

Sambanden med delproven i läsförståelse 
i svenska var väntat. 

– De starka sambanden med delproven 
i matematik var dock inte lika självklara, 
men tyder på att processande av språklig 
information är centralt i förståelsen av 
matematiska begrepp och problem även 
i lägre skolår.

Ojämna språkliga förmågor
17 av 44 elever fick diagnos dyslexi eller 
språkstörning efter logopedutredningen.

– En viktig fråga, som kanske kommer 
tas upp mer på konsensusmötet i Lund (se 
artikel på s. 5), är hur stora de språkliga 
svårigheterna ska vara för att vi ska de-
finiera de språkliga svårigheter som en 
språkstörning och hur många språkliga 
områden som ska vara påverkade. Är till 
exempel – 1 SD (percentil 15) ett rimligt 
gränsvärde? 

Maria upplevde de språkliga förmå-
gorna hos elevgruppen mer ojämna än 
testresultaten hos barn som kommer till 
logopedmottagningen.

– I många studier räknar man ut ett 
medelvärde för ett antal olika språkliga test 
när man tar ställning till om deltagarna har 

en språkstörning eller inte, men då riskerar 
man att inte fånga upp heterogeniteten i 
de olika språkliga profilerna.

Tester av rätt förmågor
En uppgift där prestationerna var väldigt 
starka, där ingen i undersökningen fick un-
der percentil 20, var LOGOS läsförståelse.

– Detta trots svaga resultat på DLS 
läsförståelse året innan, och att det enligt 
lärarna var väldigt svårt med läsförståelsen 
i skolan. Skolans texter är ofta längre och 
mer komplexa än de korta vardagsnära 
som finns i LOGOS, säger Maria och 
fortsätter:

– Vi behöver fundera över hur vi med 
våra tester fångar upp den läsning som 
behövs i skolan och vad som räcker till i 
ett klassrumsperspektiv. 

Nonordsrepetition som klinisk markör
Till skillnad från LOGOS läsförstå-
else, som alla elever klarade, hade de 
f lesta elever i undersökningen svårt med 
nonordsrepetition. 

–  Även elever som inte uppfyllde krite-
rierna för språkstörning eller dyslexi hade 
svårigheter med repetition av nonord. Det 
ger upphov till funderingar om förmågan 
att repetera nonord kanske är en markör för 
mer allmänna språk- och lässvårigheter än 
enbart en klinisk markör för diagnoserna 
språkstörning och dyslexi.

Hoppas fortsätta följa elever
Marias avhandling visar alltså att läsför-
ståelsesvårigheter i lågstadiet kan vara 
tecken på språkliga svårigheter, utöver 
att varna för dyslexi. De elever som inte 
bara har svårt med avkodning utan även 
läs- och hörförståelse är vidare de som 
har svårast klara de nationella proven. 
Effekten av svagheten märks även om de 
språkliga testresultaten är ojämna och 
eleven kanske inte uppfyller kriterier för 
språkstörningsdiagnos.

– Mångas resultat är i lägre delen av 
det ålderstypiska, och vi vet lite om hur 
detta påverkar skolprestationerna när 
undervisningen kräver mer av eleverna. 
Jag hoppas därför kunna följa deltagarna 
genom skolåldern och se hur resultaten 
utvecklas.

Karin Sjögren

”Även elever som inte 
uppfyllde kriterierna 
för språkstörning  
eller dyslexi hade svårt 
med repetition av  
nonord.”

En svensk översättning och 
anpassning av the New Reynell 
Developmental Language  
Scales, utgivet av Hogrefe 
förlag, är på gång. 

Det sker i samarbete med alla utbildnings-
orterna i Sverige och en förhoppning är 
att många studenter som skriver magis-
terarbeten i logopedi under 2016 kommer 
att välja insamling av normeringsdata som 
sitt ämne. Studenter i Linköping kommer 
som kandidatarbete under våren 2015 att 
göra en pilotstudie. 
Ansvariga för översättning och anpass-
ning är Liselotte Kjellmer, Karolinska 
institutet, Inger Lundeborg, Linköpings 
universitet och Kristina Hansson, Lunds  
universitet. Testet kommer att publiceras 
hösten 2017.

Kristina Hansson
Lunds universitet

Nytt Reynell 
på svenska

Den senaste upplagan av språktestet  
Reynell ska översättas till svenska.
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Lisa Tuomi tog examen från 
logopedprogrammet vid Göte-
borgs universitet 2010 och har 
sedan dess arbetat med röst, 
dysfagi, laryngektomi och LKG 
på Logopedmottagningen på 
Verksamheten för Öron-Näsa-
Hals-sjukdomar på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

– Ganska tidigt efter min utbildning 
kom jag i kontakt med den forskargrupp 
där jag sedan blev doktorand. Det började 
med att de behövde någon som behövde 
lite hjälp med att mata in data i Excel. 
Det skulle bli någon veckas arbete men 
blev så småningom en doktorandtjänst, 
berättar Lisa.

Hur känns det att vara klar med  
avhandlingen?
– Det är blandade känslor. Först och främst 
är det såklart alldeles underbart, men det 
är också lite konstigt att vara klar med det 
som i perioder upptagit all vaken tid, och 
ibland lite till. 

Röstrehabilitering och livskvalitet
Lisa Tuomis forskning rör patienter som 
strålbehandlats för stämbandscancer. Det 
är vanligt att dessa patienter får röstbesvär 
som kvarstår under lång tid och som på-
verkar deras arbete, fritid och livskvalitet. 
Trots detta har endast ett fåtal mindre 
studier undersökt möjligheten att minska 
röstbesvär genom att erbjuda röstrehabili-
tering för dessa patienter. Avhandlingen 
fyller därför en kunskapslucka, då ett stort 
patientmaterial följts över tid. 

Totalt inkluderades 89 patienter i Västra 
Götalandsregionen med diagnosen stäm-

bandscancer och planerad strålbehandling. 
Hälften av patienterna fick logopedisk 
röstrehabilitering medan kontrollgruppen  
enbart fick röstråd. 

Den viktigaste faktorn
De patienter som fick röstrehabilite-
ring rapporterade bättre kommunikativ 
förmåga och hälsorelaterad livskvalitet. 
Röstrehabilitering verkade även förhindra 
en försämring av röstkvaliteten över tid. 

Resultaten visade att erhållen röstreha-
bilitering var den enskilt viktigaste faktorn 
för förbättrad röst och kommunikation 
och den positiva effekten kvarstår ett år 
efter avslutad strålbehandling. Denna nya 
kunskap bör så snart som möjligt tillämpas 
inom sjukvården, så att riskgruppspatienter 
i framtiden tidigt identifieras och erbjuds 
röstrehabilitering. Frågeformuläret S-
SECEL (Svenska Self-Evaluation of Com-
munication Experiences after Laryngeal 
cancer) är lämpligt för att mäta kom-
munikativ funktion hos patientgruppen . 

Hur kan kommunikationen mellan  
forskare och kliniskt verksamma  
logopeder stärkas?
– Jag tror att vi i ännu större utsträckning 
kan utnyttja de plattformar som redan finns 
etablerade, till exempel Logopedforum och 
självklart Logopeden, säger Lisa.

Vill förbättra omhändetagandet
Nu arbetar Lisa kliniskt med röst och 
dysfagi på Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset på deltid men fortsätter även med 
forskningen kring patienter med stäm-
bandscancer: långtidsuppföljning av röst, 
livskvalitet och kommunikativ funktion, 
samt utvärdering av de hälsoekonomiska 

aspekterna av röstrehabilitering.
– Dessutom skissar vi på nya projekt för 

att ytterligare förbättra rehabiliteringen 
och omhändertagandet av huvud-hals-
cancerpatienter.

För dig som är intresserad av att få 
en doktorandtjänst tipsar Lisa om att 
kontakta aktiva forskargrupper, höra om 
det finns behov av hjälp med inmatning 
av data, testning, inspelning av patienter 
eller liknande. Det kan öppna dörrar för 
fortsatta doktorandstudier!

Signe Tonér

Den 12 december presenterade tre logopeder sina avhandlingar - på en 
och samma dag.  Förutom Maria Levlin (s. 20-21) disputerade även Lisa 
Tuomi och Ulrika Nygren. Här berättar de mer om sina doktorandstudier.

Avhandlingens titel: Voice rehabilitation and 
functional outcomes following radiotherapy for 
laryngeal cancer.

Lisa Tuoimi om rösthabiliteringens vikt.

Röstrehabilitering efter stämbandscancer 
ger bättre livskvalitet på lång sikt
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Lärorikt, utvecklande och  
roligt – så beskriver nyblivna 
medicine doktor Ulrika Nygren 
sin doktorandperiod. Ulrika 
blev färdig logoped 1989 efter 
studier på Karolinska Institutet 
och har framför allt arbetat som 
röstlogoped, framför allt på Ka-
rolinska Universitetssjukhuset 
men även i privat verksamhet.

Hur känns det att vara klar med  
avhandlingen?
– Jag känner mig mycket nöjd och glad. 
Det är skönt att vara klar.

Hormoners påverkan på rösten
Ulrika Nygrens doktorandprojekt handlar 
om hur röst och stämband påverkas av 
förhöjda halter av manligt könshormon, 
androgener, hos biologiska kvinnor. Två 
grupper deltog. Den ena bestod av kvinnor 
med kongenital binjurehyperplasi (CAH) 
som riskerar en röstförändring i manlig 
riktning, även kallat virilisering. Detta 
beror på en enzymbrist som leder till ökade 
halter av androgener och kortisolbrist. Den 
andra gruppen bestod av transsexuella 
kvinnor-till-män, transmän, som får en 
maskulinisering av rösten till följd av 
testosteronbehandling. Resultaten visade 
att kvinnor med CAH hade signifikant 
lägre grundtonsfrekvens jämfört med en 
kontrollgrupp och att virilisering av rösten 
berodde på långa perioder av underbehand-
ling med kortison och inte svårighetsgrad 
av sjukdomen. Studien av röstförändringen 
hos transmän visade att grundtonsfrek-
vensen sjönk signifikant redan efter 3 
månaders hormonbehandling och var i 
nivå med referensvärden för manliga ta-
lare efter 12 månaders behandling. Lägre 
grundton korrelerade med att deltagarna 
var mer nöjda med rösten, men en fjärdedel 
av deltagarna hade fått röstbehandling bla 
pga rösttrötthet, instabiltet  i rösten eller 

en otillräcklig maskulinisering av rösten. 

Röstbedömning viktig
Det är viktigt att kvinnor med CAH får 
en korrekt medicinering med kortison 
för att undvika långa perioder av ökade 
halter av manligt könshormon vilket kan 
leda till irreversibla röstförändringar. 
Denna information är viktig att sprida 
till behandlande läkare så väl som till 
patienter. Kvinnor med CAH som får 
en röstvirilisering och ser detta som ett 
problem bör remitteras till logoped för 
röstbedömning och ställningstagande till 
röstbehandling. Röstbedömning under 
testosteronbehandling är viktig för att 
upptäcka den relativt stora grupp transmän 
som behöver röstbehandling. 

Hur kan kommunikationen mellan  
forskare och kliniskt verksamma  
logopeder stärkas?
– Det är bra att ”Logopeden” intervjuar 
forskare inom logopedi och även publicerar 

aktuell forskning. Alla kliniskt verksamma 
logopeder bör också delta i Nationell 
Konferens i Logopedi, NKL, som sker 
varannan höst i Jönköping. 

Ulrika hoppas kunna fortsätta arbeta 
kliniskt med röstlogopedi och med utveck-
ling och undervisning inom Logopedpro-
grammet samt egen forskning. Under det 
kommande året är hon adjungerad lärare 
vid Enheten för logopedi vid Karolinska 
Institutet på halvtid.   

Uppmuntrar att söka
Doktorandtjänster för logopeder är ovan-
liga så Ulrika Nygrens tips är att söka 
sådana om det är möjligt. Ett annat tips 
är att gå forskningsförberedande kurser i 
evidensbaserad logopedi, forskningsmeto-
dik och vetenskapligt skrivande och förstås 
att ta en masterexamen. Om intressanta 
frågeställningar dyker upp i den kliniska 
vardagen, ta kontakt med någon kollega 
som forskar för att komma vidare med 
tankar och idéer.

Signe Tonér

Avhandlingens titel: Effects of increased levels 
of androgens on voice and vocal folds in wo-
men with congenital adrenal hyperplasia and 
female-to-male transsexual persons.

Andra publikationer:
Nygren, U., Filipsson Nyström, H., Falham-
mar, H., Hagenfeldt, K., Nordenskjöld, A., 
& Södersten, M. (2013). Voice problems due to 
virilization in adult women with congenital 
adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase defi-
ciency. Clin Endocrinol (Oxf), 79(6), 859-866.
   Nygren, U., Södersten, M., Falhammar, H.,    
Thorén, M., Hagenfeldt, K., & Nordenskjöld, 
A. (2009). Voice characteristics in women with 
congenital adrenal hyperplasia due to 21-hy-
droxylase deficiency. Clin Endocrinol (Oxf), 
70(1), 18-25.

Ulrika Nygren efter disputationen.

Vanligt att transpersoner upplever 
röstbesvär under testosteronbehandling



auskultationen

Under ”Auskultationen” får en logoped svara på frågor om sin arbetsdag. 
Logoped Tove Björkheden är taltolk på Taltjänst i Stockholms läns landsting.

Vilken är din huvudsakliga 
klientgrupp?

– På Taltjänst Stockholm 
träffar vi personer över 18 år 
med röst, tal eller språkskada/
svårigheter. Våra största grup-
per är personer med förvärvad 
eller medfödd hjärnskada (till 
exempel afasi efter stroke, 
dysartri på grund av cerebal 
pares), men vi träffar  

också personer med enbart läs 
och skrivsvårigheter.

Vilka är dina kollegor?  

Vi är idag tre tolkar, förutom 
jag: två arbetsterapeuter och 
en beteendevetare. Flera olika 
professioner kan jobba inom 
Taltjänst och på andra Taltjänst 
i Sverige jobbar bland annat 
vuxendövtolk, teckenspråkstolk 
och kognitionsvetare.

Hur många klienter träffar 
du i snitt under en dag och 
hur länge?

– Vi har 2-4 klienter per dag. 
Vissa har vi långa möten med (2 
timmar eller mer), vissa endast 
30 minuters telefonsamtal. 
Vanligast är 1,5 timmar per 
besök. Vi gör mycket utebe-
sök och åker en hel del under 
arbetsdagen.

I vilka sammanhang kan du 
vara med och tolka?

– Alla! Överallt där kommu-
nikation sker! Ofta är vi med 
på myndighetsbesök och 
besök inom sjukvården t.ex. på 
läkarbesök, hos försäkringskas-
san, hos arbetsförmedlingen, 
besök på hjälpmedelscentralen, 
på banken, hos polisen, på 
rättegångar m.m. Vi har också 
mycket tolkuppdrag via telefon. 
Det är ofta svårt för våra klien-
ter att ta sig fram i telefonköer 
och få tag på rätt person. Det 
är ett väldigt varierande och 
spännande jobb eftersom jag 
får vara med i många olika sam-
manhang och lär mig mycket 
om nya områden.

Hur går taltjänsttolkningen 
till?

– Vi anpassar oss utifrån varje 
klient, så det kan se ganska 
olika ut. Är det en klient med 
dysartri så blir det en ren 
taltolkning; vi tolkar ord för ord 
vad klienten säger. När klienten 
har afasi blir det en tolkning 
av språket vilket kräver mer av 
tolkningen; då använder vi oss 
mycket av olika former av AKK 
för att få fram klientens bud-
skap (bilder, kartor, rita, skriva 
stödord, gester).

– Vi förbereder ofta besöket 
tillsammans med klienten 
och benar ut vad hen vill ta 
upp. Under besöket stöttar vi 

klienten så mycket hen behöver, 
vilket är väldigt olika för olika 
klienter. Vissa klarar sig nästan 
helt själva, medan andra vill att 
vi för fram det som ska tas upp 
utifrån det vi har förberett. Det 
är dock alltid klienten som är 
huvudman. Hen bestämmer vad 
som ska tas upp, vi fungerar 
enbart som ett hjälpmedel för 
att få kommunikationen att flyta 
så bra som möjligt.

Har du någon särskild teori 
eller metod som inspirerar 
dig i ditt jobb?

– Vi använder mycket olika ty-
per av AKK och kognitivt stöd: 
appar, bilder, rita, skriva, gester 
m.m. Vi har också inspirerats av 
SCA (Supported conversation 
for adults with aphasia) och 
skriver mycket stödord i kom-
munikationen med våra klienter.

Har du några yrkesmässiga 
förebilder?

– Jag kan inte säga en specifik 
person, utan jag inspireras 
mycket av personer i min 
omgivning, inte minst klien-
terna. Jag lär mig jättemycket 
om kommunikation och olika 
strategier från dem. Man kan 
alltid lära sig något nytt från en 
klient, som man kan tillämpa 
och ta hjälp av tillsammans med 
nästa klient. 

Karin Sjögren

”Jag är med överallt där kommunikation sker!” 

Tove Björkheden tolkar för personer som har svårigheter med 
språkförståelse eller svårt att uttrycka sig.

FOTO: TALTJÄNST STOCKHOLM

”Hen bestämmer 
vad som ska tas 
upp - vi fungerar  
enbart som ett 
hjälpmedel för att 
få kommunikationen 
att flyta så bra som 
möjligt!”


