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SLOSS logopedstudentdagar 21/10 2017 

 

Logopedi, forskning och konsten att 

aldrig bli uttråkad 

Varför logopedi? 

Hur började det för mig? 

 

 

 

 

 

 

 Slump ja, men 

kanske snarare 

lite ”serendipity” 
 

 

VARFÖR? 

 Ännu viktigare har varit viljan att vara där 

ingen annan är  

 och göra det som ingen annan gör… 

 

 

VARFÖR? 

Förmågan att kommunicera är starkt knuten till självbild, 

självförtroende och delaktighet i olika livsaktiviteteter 

 

 

 

  

VARFÖR? 

 Personer med olika typer av kommunikationsstörningar 

 löper 3 ggr större risk att bli felbehandlade inom akutvård 

 är i större utsträckning missnöjda med sitt omhändertagande 

inom vården 

 Personer med neurologiska talstörningar 

 deltar mindre i kommunikation, drar sig undan och tycker att 

svårigheterna påverkar livskvalitet, familj och vänner, och 

orsakar social isolering och emotionell stress 

 tycker att andra ofta för deras talan och upplever negativa 

förändringar i sin självbild, uttrycker känslor av hjälplöshet och 

rädsla 
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Vad är det vi håller på med? 

 

 

Beskriva olika aspekter av 

kommunikation hos personer 

med olika typer av 

neurologiska tillstånd och 

sjukdomar 
 

 

Utveckla metoder att bedöma 

(testa och mäta) 

funktionerna 
 

Beskriva 
behandlingseffekter på talet 

(till följd av ANDRAS 
behandlingsmetoder) 

Utveckla och utvärdera 
EGNA behandlingsmetoder 

Syftet med 
forskningen 

1. Detaljfokus –  

 

 kan man mäta avvikelser i rösten som inte hörs i löpande 

tal? 
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2. Vidgat fokus –  

 Jamen spelar det någon roll för hur väl man kan göra sig 

förstådd? 

3. Vidgat fokus –  

 Jamen är det de som har svårast att göra sig förstådda 

som upplever mest problem? 

 

 Från talstörningar till språk- & kommunikationsstörningar 

samt kommunikativ interaktion (Charlotta Saldert) 

Vad ska man inrikta sin intervention 

på? 

Individuell och kollektiv 

kunskapsbildning 

Vidga verksamhetsområdet och 

kunskapsfältet 

 

Men hur börjar man? 

 

Fråga! Om forskarutbildning, 

forskning mm 

Exempel på aktuella projekt 

 Förändring av språkförmågan hos personer med 

låggradiga gliom som behandlas med vakenkirurgi – med 

fokus på ”högre språklig förmåga”, subtila språkstörningar 

(Malin Antonsson, doktorand 8 december 2017) 

 

 Timingförmågan (stavelserepetitioner och 

fingertrumningar) hos personer med Parkinsons sjukdom 

och personer med stamning (Maria Sundqvist, disputerad 

2016)  

 Enkätstudie om tal-, språk- och sväljningsstörningar hos 

personer med Parkinson, MS, och höga ryggmärgsskador 

(Ellika Schalling, Kerstin Johansson) 

 

 ”Subkliniska” tecken på talavvikelser vid olika genetiska 

sjukdomar med motoriska talstörningar 

 

 ”Att hitta de rätta orden” (anomi vid stroke, Parkinson 

och MS) 
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Exempel på aktuella projekt, forts. 

 Samtalsinteraktion och behandling vid neurogena tal- och 

språkstörningar (Karin Eriksson, disputerad 2015) – 

dokumentation och intervention, afasi och Parkinson 

 

 Personcentrerad vård vid kommunikationshinder (Emma 

Forsgren, disputerad 2017) - För att möjliggöra 

personcentrerad vård för patienter med 

kommunikationshinder behöver vårdgivare ha tillräcklig 

kunskap samt färdigheter i användning av strategier för att 

stödja kommunikationen 

… och nu då? 

 

 

 Bra och dåligt med akademi vs. klinik? 

 Kärnverksamheten, vilken är den? 

Ord på vägen… 

 

 

 

 

 

Processen måste vara minst lika viktig 

som resultaten…  

Jobba med folk som är trevliga och ha roligt…  

  och glöm inte att göra annat också…  


