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SAMMANFATTNING 

I Uppsala har det inte funnits tillräckliga resurser för att personer med ät- och 
kommunikationssvårigheter ska få fortsatta logopedinsatser efter att de har skrivits ut 
från den geriatriska vården. Ett projekt startades därför 2007 med målet att utveckla 
modeller för logopediskt arbete så att vårdkedjan blir komplett och rehabilitering kan 
fortsätta så länge vårdtagaren har behov av det. Projektet har riktat sig till personer över 
65 år som har ät- och/eller kommunikationssvårigheter på grund av stroke eller 
progredierande kognitiv/neurologisk sjukdom. Syftet med den här studien har varit att 
utvärdera projektet efter att halva projekttiden har gått. En processutvärdering baserad 
på dokumentation om projektet har gjorts. Statistiska analyser har gjorts på data som 
projektet har samlat in om vårdtagarnas svälj- och kommunikationsförmåga. Där har 
bland annat förmågorna före och efter logopedinsatser jämförts med varandra. Slutligen 
har intervjuer med åtta anhöriga till projektdeltagare gjorts för att se hur projektet har 
påverkat dem. Studien har visat att det finns ett behov av logopeder i öppna vårdformer 
men också ett behov av att synliggöra och informera om logopedens arbete. Det har 
visat sig att både kommunikation och ät- och sväljförmåga har förbättrats efter insatser 
av logoped. Intervjuer med anhöriga har visat att projektet inte haft någon särskild 
betydelse för dem. I framtiden vore det också intressant att ta reda på hur 
boendepersonal påverkats av projektet. 
 

Nyckelord: projekt, öppenvård, logoped, kommunikationssvårigheter, sväljsvårigheter 

 

ABSTRACT 

In Uppsala, patients in long-term care with geriatric communication and swallowing 
disorders have not generally received services from speech-language pathologists. To 
remedy the need for intervention in this group a trial project was initiated in 2007. Its 
aim was to estimate the need for continued intervention in long-term care and to 
develop effective working strategies for the speech-language pathologists. The target 
group was persons above 65 years old with eating and/or communication disabilities 
caused by stroke or progressive cognitive/neurologic disorders. The purpose of this 
study was to evaluate the project at its half-way point. The working processes were 
analyzed based on documentation from the project. Statistical analyses were conducted 
on ratings and objective measures of the patients’ eating and communication abilities. 
Finally, relatives of eight of the patients were interviewed to see how the project had 
affected them. The results indicate a need for intervention by speech-language 
pathologists for patients in long-term care. It is also necessary to inform patients, 
relatives and employees at care centers about how speech-language pathologists can 
help. Both communication and swallowing improved after interventions by speech-
language pathologists. The interviews also indicate that speech-language pathologists 
have little impact on the relatives. A future study should assess how the project has 
affected the employees at care centers.  
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1. Introduktion 

I Uppsala har det inte funnits tillräckliga resurser för att personer med ät- och 
kommunikationssvårigheter ska få fortsatta logopedinsatser efter att de har skrivits ut 
från den geriatriska sluten- och öppenvården. Primärvården och kommunala 
verksamheter har inte kunnat fylla det logopedbehov som har funnits. För att försöka få 
ändring på detta startades ett projekt, ”Logopedi i Öppna Vårdformer”, i Uppsala i 
februari 2007. Målet med detta projekt har varit att utveckla en modell för logopediskt 
arbete utifrån den enskilde patientens behov så att vårdkedjan blir komplett och 
rehabiliteringen kan fortsätta så länge som behov finns (beslut av Socialstyrelsen, 
2006b).  Socialstyrelsen (2006a) tog 2005 fram nya riktlinjer för strokesjukvård. Där 
framkom att rehabilitering under det första året efter att patienten skrivits ut från 
sjukhuset verkar vara av stor vikt för att öka chanserna till återhämtning av nedsatta 
förmågor samt minska risken för att patienten försämras igen. 
 
Projektet delades upp i två delar, en del för patienter med dysfagi (Mat-delen) och en 
del för patienter med kommunikationsstörning (Prat-delen) där afasi, dysartri och 
högersidiga hjärnskador har ingått. För att hitta en lämplig modell har projektets 
logopeder gett insatser vid ät- och kommunikationsproblematik hos patienter som 
skrivits ut från sjukhusets slutenvård. Målgruppen som projektet riktade sig till var 
personer över 65 år med ät- och/eller kommunikationssvårigheter på grund av stroke 
eller progredierande kognitiv/neurologisk sjukdom. Det har funnits behov av både 
direkta och indirekta logopedinsatser och olika typer av logopedinsatser har testats för 
att sedan utvärderas. De insatser som har rört Mat-delen har fokuserat på säkerhet i 
ätandet och att berörd person har fått i sig tillräckligt mycket näring och energi vid 
måltiden. Inom Prat-delen har målsättningen varit att ge insatser för att öka den 
kommunikativa förmågan hos enskilda vårdtagare i nära samspel med sin omgivning. 
Insatserna har gått ut på att kompensera för de samtalsstrategier som inte längre 
fungerar. Projektet har visat på alternativa sätt att kommunicera när talet inte räcker till. 
Projektet har också riktat många av sina insatser till närstående och personal. Tanken 
har varit att anhöriga och personal ska få insikt i hur de kan stötta vårdtagare vid 
bristande kommunikation. Möjligheten att de berörda vårdtagarna blir mer aktiva och 
delaktiga i sin omgivning kan därigenom öka.  
 
1.1. ICF 

För att åstadkomma ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd har Världshälsoorganisationen (WHO) skapat ”Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” (ICF). ICF består av två delar. Den ena 
delen beskriver funktionstillstånd och funktionshinder och den andra delen beskriver 
kontextuella faktorer. Dessa två delar kan sedan delas upp i ytterligare två komponenter 
vardera. Funktionstillstånd och funktionshinder består av kroppskomponenten som 
beskriver kroppsfunktioner (kroppens fysiologiska och psykologiska funktioner) och 
kroppsstrukturer (kroppens anatomi) och av aktivitets- och delaktighetskomponenten 
som beskriver aktivitet och delaktighet. Aktivitet innebär genomförandet av en uppgift 
eller handling medan delaktighet innefattar personens engagemang i en livssituation. 
Samtliga komponenter kan beskrivas i både positiva och negativa ordalag det vill säga 
både vad en person kan göra (funktionstillstånd) och vilka svårigheter som finns 
(funktionsnedsättningar). Delen som beskriver kontextuella faktorer beskriver dels 
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omgivningsfaktorer och dels personliga faktorer (Socialstyrelsen, 2003). Vid 
kommunikationsstörningar och dysfagi påverkas både aktivitet och delaktighet vilket 
kan medföra en försämrad livskvalitet. 
 
Inom projektet ”Logopedi i öppna vårdformer” har ICF legat till grund för 
utformningen av verktyg och arbetssätt. Logopederna har också haft till uppgift att 
tillämpa tankar om funktions-, aktivitets- och delaktighetsperspektiv när de har träffat 
vårdtagare. De har haft som mål att se logopediska insatser vid kommunikations- och 
ät-/sväljsvårigheter i relation till vårdtagarens funktion eller funktionsbortfall både i 
termer av personliga och omgivande faktorer (information hämtad från mötesprotokoll).  
 

 
Fig 1. Visar komponenterna i ICF och hur de kan interagera med varandra (Socialstyrelsen, 2003). 
 
 
1.2. Kommunikationsstörningar 

Kommunikationsstörningar kan innefatta flera olika medicinska diagnoser. Som tidigare 
nämnts har projektet använt termen kommunikationsstörningar som samlingsnamn för 
afasi, dysartri och högersidiga hjärnskador.  
 
Kommunikation är ett omfattande begrepp som innehåller många olika sätt för en 
person att samspela med sin omgivning. Språket är endast en del av hela 
kommunikationen. Språket i sin tur består av flera funktioner såsom förståelse, 
betoning, intonation, skrivning och läsning. Vänster hjärnhalva verkar vara dominant 
när det handlar om uttryck och förståelse av språk hos människan, eftersom förmågan 
att uttrycka sig och förstå vad som sägs vanligtvis försämras mest vid skador i vänster 
hjärnhalva. 
 
1.2.1. Afasi 
Kagan (1998a) har definierat afasi som en förvärvad neurogen språkstörning som 
maskerar förmågan att föra ett samtal.  Det kan bland annat innebära talmöda, läs- och 
skrivsvårigheter, svårigheter att hitta ord och/eller förenklad grammatik. Förmågan att 
förstå talat och skrivet språk är ofta mer eller mindre nedsatt vid afasi. Anomi 
(ordfinnandesvårigheter) har visat sig förekomma hos nästan alla personer med afasi 
(Ahlsén, 2006). Förmågan att delta i samtal är enligt Kagan (1995) avgörande för om en 
person kan visa den kompetens han/hon besitter eller inte. Holland (1998) menade att i 
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samtal med personer, oavsett om någon av samtalsparterna har afasi eller inte, måste 
kommunikationen gå i två riktningar där de som samtalar växlar mellan att vara sändare 
respektive mottagare och där information, känslor och tankar kan utväxlas. Hon menade 
också att det krävs ett beroende av varandra i ett samtal. Därmed kan det inte sägas att 
en person ska ha som mål att kunna kommunicera självständigt eftersom behovet av en 
samtalspartner alltid finns där. 
 
Afasi uppstår till följd av någon typ av hjärnskada, där stroke är den vanligaste 
bakomliggande orsaken (Socialstyrelsen, 2006a). En studie av Laska, Hellbom, Murray, 
Kahan & von Arbin (2001) visade att 28 % av dem som nyinsjuknar i stroke får afasi. 
 
Afasi vid demens. Vid Alzheimers sjukdom (den vanligaste typen av demenssjukdom) 
kan svårigheter att ta till sig skriftlig och muntlig innehållsrik språklig information vara 
ett av de första tecknen på intellektuella svårigheter (Eriksson, 2001). Även andra 
demenssjukdomar, som frontotemporal demens, innebär nedsättningar i språkliga 
förmågor. Anomi har visat sig vara ett av de vanligaste symtomen på afasi vid demens 
precis som vid afasi på grund av stroke (Eriksson, 2001).  Gemensamt för afasi vid olika 
demenssjukdomar är att den är progredierande, det vill säga förvärras med tiden. Rohrer 
et al. (2008) menade att kombinationen av spontantalsanalys, analys av tal i given 
kontext samt resultatet av språkliga uppgifter kan tala om vilken sjukdom som ligger 
bakom kommunikationsstörningen. De menade också att det sällan är nedsatt funktion i 
en specifik del av hjärnan som orsakar kommunikationsstörningen. Däremot kan ett 
område i hjärnan vara inblandat i flera olika typer av kommunikationsstörningar. Enligt 
Nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2005 (Socialstyrelsen, 2006a) har demens ofta 
visat sig vara en följd av stroke. Brunnström, Gustafson, Passant & Englund (2008) 
rapporterade att vaskulär demens (demens som kan uppstå till följd av stroke) utgjorde 
ungefär 24 % av alla demensfall i ett neuropatologiskt material från Sydsverige. 
Ytterligare ca 22 % utgjordes av fall med blandad Alzheimers sjukdom och 
cerebrovaskulär sjukdom. 
 
Alternativ och kompletterande kommunikation. Icke-verbal kommunikation består bland 
annat av gester, mimik och kroppsspråk, men även symboler så som skrift och bilder. 
Tidigare studier har visat att icke-verbal kommunikation, och framför allt visuellt 
samtalsstöd (till exempel bilder och skrift) verkar vara av särskilt stor betydelse för 
många patienter med kommunikationsstörningar och att det kan öka möjligheten att 
bredda samtalsämnen (Kagan, 1995; Garrett & Huth, 2002; Garrett & Beukelman, 
1995).  
 
Ett kommunikationskoncept som utnyttjar multimodal kommunikation är Supported 
Conversation for Adults with Aphasia (SCATM). SCATM har fokuserat på samarbetet 
mellan talaren och lyssnaren. Samtalspartnern fungerar som en resurs för personen med 
afasi och måste ta ansvar för att kommunikationen ska fungera, genom att erkänna och 
lyfta fram kompetensen hos denne. Det stöd som krävdes för att detta skulle vara 
möjligt visade sig vara olika från individ till individ. Det har också visat sig att 
samtalspartner verkar ha lättare att erkänna kompetens än att erbjuda det 
kommunikativa stöd en person med afasi har behov av för att kunna delta aktivt i 
samtal. Samtalsstöd måste därför anpassas (Kagan, 1998a; Gyllensköld, 2007). Kagan 
et al. (2004) menade att alla personer kan fungera som potentiella samtalspartners till 
personer med afasi, och kan hjälpa till att övervinna hinder för delaktighet i samtal. 
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SCATM har fokuserat på att träna samtalspartnern i hur hon lämpligast kommunicerar 
med personen som har afasi och det har visat sig att även en kort utbildning inom detta 
tenderar att förbättra förmågan att uppmärksamma och lyfta fram den kompetens som 
personen med afasi besitter (Kagan, 1998b; Kagan et al., 2001). Studier har visat att 
begränsad förmåga att kommunicera verkar ha negativa effekter på livskvalitet och 
psykosocialt välbefinnande och det har funnits många exempel på att ett bra stöd från 
anhöriga kan vara avgörande för hur väl personen med afasi anpassar sig till sin nya 
vardag (Kagan, 1998a; Blom Johansson, 2006). 
 
1.2.2. Dysartri 
Dysartri beror på en bristande kontroll av talmuskulaturen på grund av neurologisk 
skada och är ett samlingsnamn på expressiva talstörningar. Beror talsvårigheterna 
däremot på strukturella avvikelser i talorganen klassas de inte som dysartri. Dessa 
störningar kan vara både medfödda och förvärvade. Dysartri kan orsakas av skador i 
både centrala och perifera nervsystemet (Hartelius & Svensson, 1990). Dysartri 
kännetecknas av avvikelser i taltempo och odistinkt artikulation som beror på att 
talmuskulaturens rörelser är långsamma, svaga, oprecisa och/eller okoordinerade 
(Duffy, 2005). Detta kan ha en negativ inverkan på förståeligheten i talet. Yorkston, 
Strand & Kennedy (1996) har påpekat att det är skillnad på förståeligheten med och 
utan kontext, det är lättare att förstå ett yttrande om det förekommer i ett ämnesmässigt 
sammanhang än om det är lösryckt. Detta bör ha inverkan på bedömningen av 
förståelighet. Även nasalitet har visat sig vara ett vanligt inslag i dysartri, vilket beror på 
nedsatt motorik i velofarynx (mjuka gommen och svalget). Nedsatt velofarynxfunktion 
kan också vara involverad i andra dysartrisymptom, till exempel lågt utandningstryck 
och nedsatt kraft och rörlighet i tungan. Svårigheter med oralmotorik och artikulation 
har visat sig vara kardinalsymptomen på dysartri oavsett vilken typ av dysartri det 
handlar om. Även svag röststyrka och påverkad prosodi i talet var vanligt 
förkommande. Vanligast var då att prosodin var avvikande (dysprosodi) eller att prosodi 
helt saknades (aprosodi) (Hartelius & Svensson, 1990). Hur dysartrin yttrar sig har visat 
sig variera beroende på dess bakomliggande orsak (Müller et al., 2001). 
 
Dysartri är ett framträdande symtom vid stroke, traumatiska hjärnskador och olika 
neurologiska sjukdomar. Enligt Duffy (2005) drabbas 25 % av alla som får stroke och 
en tredjedel av alla med traumatiska hjärnskador av dysartri. Vid neurodegenerativa 
sjukdomar är förekomsten av dysartri ännu högre. En studie gjord av Urban et al. 
(2001) visade att dysartri ofta förekom tillsammans med andra sjukdomstillstånd, till 
exempel hemipares (halvsidig förlamning). Dysartri har också visat sig vara en vanligt 
förekommande kombination med afasi och/eller apraxi (Hartelius & Svensson, 1990).  
 
1.2.3. Högerhemisfärskador 
Höger hemisfär har visat sig spela en dominerande roll för våra emotionella tillstånd 
och motoriska uttryck. Höger hemisfär styr också lusten att kommunicera och den 
sociala färdigheten. När höger hemisfär har skadats verkar framför allt de pragmatiska 
aspekterna av språket påverkas. Det innebär att personens vilja att kommunicera, liksom 
känslan för när och hur man uttrycker sig, blir påverkade. Dessutom har förmågan att 
själv kunna uttrycka och tolka språkliga uttryck av känslor visat sig bli nedsatt (Myers, 
2001). Patienter med högersidiga hjärnskador har bristande sjukdomsinsikt och 
sjukdomskänsla, och verkar ofta omedvetna om sina svårigheter. Det är också vanligt 
med neglekt, som innebär svårigheter att uppmärksamma och medvetandegöra kroppens 
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ena sida. Den sida som drabbas är kontralateral till hjärnskadan. Vid högersidiga 
hjärnskador är med andra ord vänster sida av kroppen påverkad (Kleinman et al., 2007). 
Neglekt kan drabba de språkliga färdigheterna (Eriksson, 2001). 
 
1.3. Ät- och sväljsvårigheter 

Ät- och sväljsvårigheter (Mat-delen) är den andra stora gruppen som har ingått i 
projektet. Sväljningen är mycket komplex. Övre luft- och matvägarna är gemensamma 
vilket kräver att andningen upphör under sväljningsmomentet, för att mat och dryck inte 
ska följa med ner i luftvägarna (Leslie, Carding, & Wilson, 2003). Dysfagi har 
definierats som en störning i förmågan att äta.  Incidens- och prevalenstalen har varierat 
i litteraturen. Enligt Svensson (2008) var prevalensen för orofaryngeala 
sväljningsbesvär (sväljningsbesvär lokaliserade i munhåla och svalg) cirka 6 procent av 
den vuxna befolkningen och av svår dysfagi 1-2 procent. Dysfagi har dock förekommit i 
högre omfattning i sjukhus- och sjukhemspopulationer, särskilt hos äldre patienter och 
patienter med kroniska sjukdomar. I en studie gjord i Taiwan av Lin, Wu, Chen, Wang 
& Chen (2002) framkom att förekomsten av dysfagi hos äldre på vårdinstitutioner var 
51 procent. En svensk studie gjord av Sandin (2005) visade indikationer på att över 70 
procent av alla sjukhems- och långvårdspatienter i Sverige hade sväljsvårigheter. 
Dysfagi kännetecknas av symptom som hosta, harkling, påverkad röstkvalitet, dålig 
förmåga att hantera tuggor/klunkar samt kvarvarande mat (retention) i munhålan efter 
sväljning (Logemann, Veis & Colangelo, 1999; Marik & Kaplan, 2003). Feinberg, 
Ekberg, Segall & Tully (1992) har funnit att en fördröjning i den faryngeala 
sväljningsfasen förefaller öka med stigande ålder. Detta är också ett vanligt 
förekommande symtom hos personer med ät- och sväljsvårigheter. Hosta och harklingar 
är naturliga skyddsbeteenden vid felsväljning och förekommer även hos personer utan 
dysfagi. Hos äldre personer och personer med dysfagi är dessa sent utlösta och risken 
för aspiration (mat och dryck i luftvägarna) ökar därför (Feinberg et al., 1992). En intakt 
hostreflex har visat sig vara en viktig försvarsmekanism för att undvika aspiration. 
Dysfagi är starkt förknippad med aspirationspneumoni (lunginflammation orsakad av 
aspiration) hos äldre. Utreds och åtgärdas inte orsaken till pneumoni kommer den 
sannolikt tillbaka igen. Dysfagi i sig leder inte till pneumoni. Den kan däremot orsaka 
pneumoni om det förekommer i samband med dåligt allmäntillstånd, dålig munhygien, 
låg aktivitetsnivå och hjälp med matning (Langmore et al., 1998). Målsättningen för 
logopeden har varit att patienten ska kunna försörja sig via mun så långt det är möjligt 
utifrån säkerhets- och nutritionssynpunkt (Marik et al., 2003).  
 
Sväljbedömning kan utföras med antingen instrumentella eller icke-instrumentella 
metoder. Instrumentella metoder har innefattat bland annat sväljröntgen och 
fiberskopisk undersökning. Icke-instrumentella metoder har exempelvis kunnat vara 
observationer av hur patienten äter och dricker, och observatören är då uppmärksam på 
eventuella avvikelser. Sandin (2005) har tagit fram ett undersökningsmått kallat Läpp-
till-Lyft (LtL) som fås genom att man mäter tiden från att läpparna sluts till att 
struphuvudet börjar höjas när patienten matas med filmjölk eller kräm från kaffesked. 
Överskrider medelvärdet för LtL fem sekunder är det en indikation på felsväljning och 
detta har även visat sig korrelera med tecken på malnutrition (otillräckligt födointag).  
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Dysfagi hos strokepatienter. En hjärnskada såsom stroke kan sätta den normala 
sväljningen ur funktion. Risken ökar då för att mat och dryck hamnar i luftvägarna. Upp 
till 50 % av alla med stroke aspirerade i samband med sväljning. Faran med detta har i 
första hand visat sig vara aspirationspneumoni som orsakats av bakterier som kommer 
ner i luftvägarna via saliv och mat (Schmidt, Holas, Halvorson, & Reding, 1994). En 
studie av Smithard et al. (1997) har visat att många patienter tenderar att återhämta sig 
och att sväljförmågan förbättras de första fem veckorna efter insjuknandet. Studien 
visade också att 40 % utvecklade aspirationspneumoni som ibland hade dödlig utgång.     
 
Sväljsvårigheter hos dementa. Sväljsvårigheter hos dementa har visat sig kunna bero på 
flera olika saker. Patienter med demens kan bland annat ha sväljsvårigheter för att de 
har glömt hur man tuggar. För dessa patienter passar purékonsistens och flytande föda 
ofta bäst. I ett senare stadium av demens har dock även purékonsistens och flytande 
föda förefallit vara svårt att svälja. Den drabbade kan i dessa fall ha glömt hur sväljning 
initieras. Dysfagi hos personer med demens har i vissa fall visat sig bero på 
degenerativa (funktionsnedsättande) förändringar i hjärnan vilket kan leda till 
okoordination av muskler som involveras i sväljningen, svag muskelsammandragning i 
matstrupen och minskad förmåga att öppna matstrupen vid sväljning. (Volicer et al., 
1989) 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera projektet ”Logopedi i öppna vårdformer” när 
det hade pågått i ett och ett halvt av totalt tre år av projekttiden.  
 
Frågeställningarna var:  

• Hur har projektet utvecklats över tid? 
• Vilka erfarenheter och behandlingsutfall finns inom områdena kommunikation 

(projektets Prat-del) samt ät- och sväljförmåga (projektets Mat–del) enligt 
kartläggning av deltagarna? 

• Hur ser närstående till de deltagande patienterna på projektets insatser? 
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3. Metod 

Utvärderingen av projektet har gjorts i tre delar och sträcker sig från projektets start i 
februari 2007 fram till sista september 2008. En processutvärdering har genomförts för 
att utvärdera projektets utveckling och förändringar över tid. Det har också gjorts en 
explorativ studie där svårigheter med kommunikation och sväljning har studerats och 
resultaten av olika insatser har analyserats statistiskt. Slutligen har en intervjustudie 
med anhöriga till deltagare i projektet genomförts för att på så vis få de anhörigas 
åsikter om hur projektet har fungerat.  
 
Utvärderingen som görs i den här studien omfattar inte den övergripande målsättningen 
med projektet – att beskriva modeller för logopediskt arbete. Detta är ett arbete som 
pågår inom projektet och som kommer att avhandlas i projektets slutrapport. 
 

3.1. Utvärdering av processen 

Processinriktad utvärdering innebär en kvalitativ bedömning av hur arbetet fungerar. 
Parmander (2005) menade att en processutvärdering inte enbart analyserar 
genomförandet av en insats utan också bedömer värdet av insatsen. Det innebär att 
planerade aktiviteter jämförs med genomförda aktiviteter. Karlsson (1999) har sagt att 
det är genomförandet av projektet som är det intressanta vid utvärderingen för att det 
ska gå att bedöma arbetssätt och innehåll i insatsen. Han menade att resultatet av 
utvärderingen anses vara positivt om det går att konstatera att det som har genomförts i 
projektet motsvarar de krav och mål som sattes upp. Enligt Parmander (2005) skulle en 
utvärdering av ett förändringsarbete innebära att fånga det som pågår ”under ytan”, det 
vill säga att tolka och förstå innebörden av de insatser och tankar som kommer upp i 
projektet. Ett syfte med processutvärderingar är att belysa processens styrkor och 
svagheter i samspråk med den eller de som genomför utvärderingen (Parmander, 2005). 
Projektets utvärdering var tänkt att vara till hjälp för det kliniska arbetet. Vedung (1998) 
uttryckte att syftet med att undersöka hur ett beslut genomförs är att det går att ändra på 
det innan studien avslutats. Att processutvärderingen som har genomförts i den här 
studien har skett parallellt med arbetet inom projektet har gjort att det blir möjligt att dra 
nytta av resultatet och göra nödvändiga ändringar i projektet medan det pågår. 
 
Genomförande. I den här studien har en processutvärdering gjorts utifrån 
dokumentation som projektgruppen har fört. En förutsättning för att projektet skulle 
kunna utvärderas av utomstående efter att halva projekttiden hade gått var att noggrann 
dokumentation av insatser och tankar gjorts. Mötesprotokoll, loggböcker och i viss mån 
också samtal och mailkontakt med de projektanställda logopederna har legat till grund 
för processutvärderingen. Loggböckerna (också kallade ploggar) var dokumentation 
som de projektanställda förde över sitt arbete. Där har uppgifter om planerade och 
genomförda insatser dokumenterats. Det fanns också protokoll från ytterligare 
planeringsmöten och informationsmöten med andra projekt. Samtliga protokoll har 
analyserats för att fastställa vad som var planerat att utföras inom projektet och vad som 
faktiskt har gjorts. Insatser och aktiviteter som inte har genomförts men som var 
planerade eller påtänkta har också tagits med i analysen. Ploggarna sammanställdes på 
samma sätt som mötesprotokollen. När mötesprotokoll och ploggar har analyserats har 
innehållet i dem klustrats utifrån innehåll och resultatet har redovisats under olika 
rubriker för att det skulle bli lättare att se vad som har hänt inom olika områden i 
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projektet.  De kategorier som användes vid klustringen var ”Projektets uppbyggnad”, 
”Boenden och öppenvård”, ”Fortbildning”, ”Kartläggning”, ”Samarbete”, 
”Dokumentation”, ”Insatser”, ”Material” samt ”Tankar”. Analysen byggde på en modell 
som Alexanderson presenterade i sin avhandling (Alexanderson, 2006). Frågor om 
förståelse av, kunskap om och vilja att genomföra planerade insatser har tagits med i 
analysen. Dessutom har frågor om projektets organisation och uppbyggnad, 
projektanställdas kvalifikationer samt kartläggningens, insatsernas och 
dokumentationens relevans tagits med i analysen. När det har funnits luckor i 
dokumentationen eller dokumentationen har varit svår att förstå har utvärderarna vänt 
sig till berörd projektanställd för att få förtydligat innebörden i det som skrivits. Två 
projektanställda har fått titta på en sammanfattning som har gjorts på dokumentationen 
för att se att utvärderarna har kunnat tolka vad som skrivits. En tidsaxel med viktiga 
händelser inom projektet har konstruerats för att ge en överblick av projektet. 
 
3.2. Utvärdering av insatser 

För att utvärdera insatserna som projektet har gett vårdtagarna vid ät- och 
kommunikationssvårigheter, har olika statiska analyser genomförts.   
 
3.2.1. Verktyg för utvärdering 
All patientdata som har samlats in under projektets gång fördes in i en ärendelogg då 
patienten avslutades i projektet. Ärendeloggen innehöll information om varje enskild 
vårdtagare. Den innebar en dokumentation om vad som har gjorts för vårdtagarna inom 
projektet. Varje vårdtagare motsvarade ett ärende i loggen. I ärendeloggen fanns 
uppgifter om vilken kommunikativ nivå personen skattades befinna sig på när hon 
remitterades till projektet och när hon lämnade projektet. Motsvarande information 
fanns också för sväljförmåga. Det fanns även uppgifter om vad vårdtagaren fick för 
logopedinsatser, hur många insatstillfällen som erbjudits och hur lång tid insatserna 
motsvarade. Dessutom fanns det noterat om logopeden planerade att följa upp 
vårdtagaren efter att hon hade avslutats i projektet eller ej. Det gick också att utläsa 
vilken typ av boende vårdtagaren vistades på och vem som remitterat henne till 
projektet. Personerna i ärendeloggen var avkodade men det har varit möjligt för de 
logopeder som har varit inblandade att spåra dem. Data över vårdtagarnas ålder och kön 
fanns inte dokumenterat i ärendeloggen. För att kunna få en bild av vilka vårdtagarna 
var som deltagit i projektet samt kunna göra beräkningar där eventuella skillnader 
mellan ålder och kön kunde visas, beställdes dessa uppgifter från projektets logopeder i 
ett senare skede. Kvantitativa data i ärendeloggen användes för att göra en statistisk 
utvärdering av insatserna som har gjorts. Tillstånd att samla data i ärendeloggen fanns 
hos Personuppgiftslagen (PuL) (se Appendix B). 
 
Kommunikationsproblem kartlades genom en bedömning av hur beroende personen 
med afasi var av sin samtalspartner för att kommunikationen skulle fungera (Garrett & 
Lasker, 2005). Kommunikatörsnivån har skattats av logoped med bokstäver där A står 
för den lägsta kommunikatörsnivån (basal kommunikationsförmåga) och F är den 
högsta kommunikatörsnivån (god kommunikationsförmåga, stödberoende).  
 
Sväljförmågan skattades på en fyrgradig skala (utformad av projektgruppen) där 0 var 
god och 3 mycket nedsatt med uppenbar fara för hälsan. Vid den specifika 
matkartläggningen har ytterligare data samlats in, bland annat har måltidens längd och 
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hur sväljningen fungerat noterats. Läpp-till-Lyft (LtL) är ett exempel på ett sådant mått 
som projektets logopeder använt och som ger indikationer på sväljningens säkerhet (se 
Appendix E).  
 
Genomförande: En explorativ statistisk undersökning gjordes på de data som fanns 
samlade i ärendeloggen samt ytterligare statistik som har förts över Mat-delen (den 
specifika matkartläggningen). All data fanns i Excel-filer och fördes över till 
statistikprogrammet Statistica version 8 (StatSoft Inc., 2008) för analys. Deskriptiva 
beräkningar har gjorts i Excel för att fastställa ålder och kön på projektets deltagare. 
Inferentiell statistik har räknats för att exempelvis försöka fastställa projektets effekter 
för vårdtagarna som deltagit. För att kunna utföra beräkningar i statistikprogram har 
kommunikatörsnivåernas bokstäver konverterats till siffror på en ordinalskala. Den 
lägsta kommunikatörsnivån (A) motsvarades då av siffran 5 och den högsta 
kommunikatörsnivån (F) motsvarades av siffran 0.  
 
Medianen för före- och eftervärdena för både skattning av sväljförmåga och skattning 
av kommunikatörsnivå räknades ut och jämfördes. Wilcoxons teckenrangtest utfördes 
sedan för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i skattad sväljförmåga 
respektive kommunikatörsnivå före och efter insatser från logoped. Spearmans 
rangkorrelationsanalys användes för att se om det fanns något samband mellan hur 
vårdtagarnas sväljförmåga respektive kommunikatörsnivå skattades och hur många 
insatstillfällen vårdtagarna fick. 
 
I matkartläggningen som gjordes fanns uppgifter om födointaget. Pearsons χ2 
beräknades för att se om förekomsten av lågt födointag skilde sig åt mellan demens- och 
omvårdnadsavdelningarna. Vidare ansågs det vara intressant att se om den subjektiva 
skattningen av sväljförmåga skilde sig åt mellan avdelningstyperna. För att ta reda på 
det användes det icke-parametriska testet Mann-Whitney U. Det fanns också objektiva 
mått i matkartläggningen. För att se hur de objektiva måtten LtL och måltidsduration 
förhöll sig till den subjektiva skattningen av sväljförmågan, utfördes en ordinal logistisk 
regressionsanalys med LtL och måltidsduration som prediktorvariabler och skattad 
sväljförmåga som beroende variabel.  
 
3.3. Utvärdering av anhörigas upplevelser av projektet 

Intervjuer har gjorts med åtta närstående till patienter med dysfagi och 
kommunikationsstörningar som har deltagit i projektet. Intervjuerna var 
semistrukturerade och syftet med dem var att få en uppfattning om närståendes syn på 
hur projektet har fungerat. Dels ställdes specifika frågor om de anhörigas upplevelser av 
projektets Mat- respektive Prat-del. Dels ställdes frågor om hur projektet har upplevts 
påverka eventuell förbättring samt vilka insatser som har gjorts (se Appendix C). De 
senare frågorna var gemensamma för närstående till personer med ät- och 
sväljsvårigheter samt personer med kommunikationssvårigheter. Intervjuarna hade 
ingen bakgrundskunskap om patienten vars anhörig intervjuades. Det enda de kände till 
var patientens namn och om hon ingått i projektets Mat- och/eller Pratdel. 
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3.3.1. Deltagare 
Åtta av tio planerade intervjuer genomfördes. Tre anhöriga till vårdtagare som ingått i 
projektets Mat-del och fem anhöriga till vårdtagare som ingått i projektets Prat-del 
intervjuades. Deltagarna och deras anhöriga är avidentifierade. En lista med namn på 
möjliga intervjupersoner sammanställdes av två av projektets logopeder och innehöll 
vårdtagare och deras anhöriga som deltagit i projektet. De personer som valdes ut till 
intervjulistan var personer som fått insatser från projektet och vars anhöriga haft någon 
typ av kontakt med berörd logoped. Sammanlagt bestod listan av 19 namn på deltagare. 
Personerna på listan delades i två delar beroende på om vårdtagaren ingått i Mat- eller 
Prat-delen. De personer som varit med i både Mat- och Prat-delen (två personer) 
hamnade på listan för Mat-delen eftersom det då blev precis fem personer som 
uppfyllde kriterierna för att delta i intervju. Av dessa fem ville två inte bli intervjuade. 
Sex stycken av de anhöriga som intervjuades var makar till projektdeltagare. Två 
stycken var barn till deltagare. 
 
Exklusionskriterier. En anhörig på listan exkluderades på grund av att intervjun inte 
kunde utföras på svenska. Ytterligare en person ströks från listan då det inte fanns 
någon kontaktuppgift till anhöriga.  
 
Inklusionskriterier. Ett kriterium för att få delta i intervjun var att den kunde 
genomföras hemma hos den anhörige eller på annan lämplig plats ordnad av den 
anhörige. Intervjuarna hade inte något rum att tillgå för det ändamålet. 
 
Rekrytering. Efter att anhöriga slumpats fram från lista ringdes de upp för att tillfrågas 
om intervju. Tackade en anhörig nej till att delta i intervjun slumpades en ny person 
fram från listorna. Anhöriga inom matdelen slumpades inte fram eftersom det endast 
fanns fem personer från den gruppen på listan, med andra ord ringdes samtliga av dessa 
upp. Var den anhörige intresserad av att delta bokades tid och plats för intervjun.  
Samtliga som valde att delta i intervjun fick muntlig information om projektet vid 
telefonsamtalet. De fick också ett informationsbrev som delades ut i samband med 
intervjun. I informationsbrevet ingick också en sida med informerat samtycke som den 
anhörige fick skriva under (Se Appendix A). Underskrifterna samlades in vid 
intervjutillfället.  
 
3.3.2. Inspelningsutrustning.  
Samtliga intervjuer spelades in med portabel kassettbandspelare eller diktafon. 
Inspelningarna som gjordes med diktafon laddades sedan över till en dator där de 
förvarades i en lösenordsskyddad mapp. 
 
3.3.3. Procedur 
Intervjuarna har inte haft tillgång till egen lokal för intervjuer. Intervjuerna har därför 
för det mesta genomförts i hemmet hos de anhöriga. Två intervjuer genomfördes på 
boenden hos deltagarna och en intervju genomfördes i enskilt rum på ett café. I vissa 
fall var vårdtagarna med vid intervjun. I dessa fall tyckte anhöriga inte att svaren 
påverkades av detta. Det har varit tydliga önskemål från anhöriga i de fall vårdtagarna 
har medverkat vid intervjutillfället. Båda studenterna medverkade vid samtliga 
intervjuer. Den ena utförde intervjun och den andra ansvarade för 
inspelningsutrustningen.  
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3.3.4. Analys  
Efter genomförd intervju transkriberades den utifrån inspelningen. De utskrivna 
intervjuerna analyserades sedan och svaren sorterades utifrån den fråga som besvarats. 
En meningskoncentration genomfördes som innebar att intervjupersonernas svar 
sammanfattades i centrala teman. 

 
3.4. Etiska aspekter 

Eftersom studien grundat sig på avpersonifierade uppgifter och intervjuer behövdes 
inget etiskt godkännande. De personer som intervjuades var närstående till deltagare i 
projektet. Fokus har legat på hur närstående har upplevt projektet. Vårdtagarna med 
kommunikationsstörningar och ät- och sväljsvårigheter, som ingått i projektet har alltså 
inte varit föremål för intervjuerna. De personer som intervjuades hade själva möjlighet 
att styra över sina svar. Samtliga deltagare har fått information om att intervjuerna 
kommer att ingå i ett examensarbete vid Uppsala universitet och att de har haft 
möjlighet att dra sig ur när de vill utan att behöva ge någon förklaring till detta. Denna 
information har både varit muntlig och skriftlig. Samtliga personer som deltagit i 
intervjuer har fått skriva på ett informerat samtycke. Detta har diskuterats och beslutats 
gemensamt med handledare.  
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4. Resultat 

4.1. Utvärdering av processen 

 

Fig. (1) Tidslinje med viktiga händelser som ägt rum i projektet från projektstarten fram till tidpunkten 
för projektutvärderingen. 

 
4.1.1. Projektets uppbyggnad 
Projektet ”Logopedi i Öppna Vårdformer” är indelat i flera undergrupper. Lilla 
projektgruppen (Lilla LÖVet) består av de logopeder som arbetar kliniskt. Från början 
ägnade dessa logopeder hela sin tjänst åt projektet. Stora projektgruppen (Stora LÖVet) 
består av samtliga logopeder som arbetar med projektet, inklusive projektledaren som 
arbetar 12 % (5 timmar/vecka) i projektet. I stora LÖVet har riktlinjer och arbetsordning 
för projektets anställda diskuterats. En referensgrupp som består av representanter från 
kommuner, primärvård samt specialistkunnig inom ICF har bidragit med idéer för 
arbetsform, innehåll, metoder och strukturer. Den fjärde gruppen inom projektet är 
Styrgruppen. Styrgruppen är beställarenheten och tjänstemän som regelbundet har fått 
återkoppling från projektet samt påverkat inriktning och arbetssätt i projektet. 
Regelbundna möten har hållits inom de olika undergrupperna. 
 
Inledningsvis skapades 1,25 logopedtjänster. Efter att projektet hade fått positiv 
uppmärksamhet (bland annat i TV4 den 6 mars 2007) tillsköts ytterligare projektmedel 
via beställarenheten. I och med detta anställdes ytterligare två logopeder att arbeta i 
Lilla LÖVet. Ytterligare en logoped anställdes i november 2007. Tjänsten skulle 
tillsättas i februari 2008, men på grund av svårigheter med tjänstledighet från tidigare 
arbetsplats tillträddes den inte förrän i mitten av augusti samma år. Detta medförde att 
medel för en logopedtjänst stod outnyttjat under ett halvår. En logoped fick utökad 
tjänstetid (20 %) för att stötta behovet av logoped i de nordvästra delarna av Uppsala 
län. En logoped i projektet slutade i september 2008. Som mest var 3,32 logopeder 
(inklusive projektledaren) anställda inom projektet. I dagsläget (hösten 2008) utnyttjar 
projektet medel för 3,17 logopeder (inklusive projektledaren). Minskade 
logopedresurser har medfört att flera av boendena har fått mindre logopedtid. I februari 
2008 upplevde Lilla LÖVet att det fanns behov av förbättrad ansvarsstruktur vid 
insatser på ordinära och särskilda boenden. De beslutade att ansvaret för insatser skulle 
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fördelas mellan olika geografiska områden för att minska belastningen på varje enskild 
logoped. 
 
4.1.2. Boenden och öppenvård  
Projektet har arbetat i Enköping-Bålstaregionen, Uppsala läns västra delar (Heby, 
Morgongåva), i Uppsala, i Knivsta och i Uppsala läns norra och nordvästra delar (Tierp, 
Österbybruk och Östhammar). I Styrgruppen uttrycktes i februari 2008 att projektets 
geografiska spridning och patientnära form har gjort att fler personer på fler platser har 
nåtts av logopedkontakt, jämfört med tidigare. På ett planeringsmöte i februari 2008 
framkom att de boenden projektet haft kontakt med bestod av de särskilda boendena 
Hasselparken, Johannelundsgården och Aron i Uppsala kommun, Pomona i Håbo 
kommun, Ängbygården i Knivsta kommun, Tegelbacken i Heby kommun och 
Vallongården i Östhammars kommun. De hade också haft kontakt med 
korttidsrehabiliteringarna Svartbäcksgården i Uppsala kommun och Pomona i Håbo 
kommun. Kontakt med ordinära boenden hade skett inom samtliga kommuner i Uppsala 
län. De flesta hänvisningarna till projektet har kommit från landstingets logopeder men 
ärenden från boendeenheter, sjuksköterskor och primärvård har också förekommit.  
 
I projektets inledningsfas diskuterade Referensgruppen olika logopediska insatser. 
Primärvårdens representanter ansåg att logopeder kunde tillföra mycket till vården av 
äldre men att det var svårt att veta vilka insatser som fanns att få. I Stora LÖVet 
pratades det därför om vikten av att tydliggöra logopedens roll, vad som fanns att 
erbjuda samt att ta reda på vilka som var i behov av vilken hjälp. Primärvården ansåg att 
det skulle vara lättare skapa en plats och arbetsuppgifter för logoped på kommunala 
boenden än på vårdcentraler. Vid kontakt med projektets logopeder framkom att 
primärvårdens roll i projektet har varit förhållandevis liten från projektstart fram till 30 
september 2008. Representanter från primärvården har funnits med i referensgruppen 
men de har varit få. 
 
I inledningsskedet av projektet hade logopederna kontakt med primärvården genom 
servicehuset Snickaren i Uppsala. Det var dock svårt att få dem att bli delaktiga och 
remissflödet av vårdtagare var tunt. I stället valde projektet att fokusera på boenden där 
ett större engagemang visades. Under hösten 2008 har diskussionen om ökad kontakt 
med primärvården åter kommit upp. Detta kommer inte att avhandlas i den här 
utvärderingen. 
 
Det visade sig att hemsjukvårdens organisation varierade mellan olika delar av länet. 
Styrgruppen diskuterade eventuella problem som skulle kunna uppstå till följd av detta. 
De misstänkte att samverkan mellan logoped och hemsjukvård skulle kunna vara svår 
eftersom logopedens roll inte ansågs vara invand och självklar. En av projektets 
logopeder tillkännagav vid förfrågan att just detta hade varit svårt. Det upplevdes också 
vara svårt att väcka intresse för logopedinsatser hos verksamhetschefer och det var svårt 
att hitta tider för möten och dialoger med hemsjukvårdspersonalen. På de möten som 
planerades var uppslutningen dålig. Styrgruppen ansåg att samverkan med rehabilitering 
kändes mer naturligt än samverkan med hemsjukvård. De menade att behovet av 
logoped ibland maskeras inom hemsjukvården på grund av okunskap och resursbrist. På 
Styrgruppsmötet i oktober 2007 framkom att kontakt behövdes med fler boenden i 
länets norra delar. Det diskuterades i styrgruppen att detta skulle ske parallellt med att 
projektet var där och gav insatser. Vid mailkontakt med projektets logopeder framkom 
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att ingen aktiv kontakt riktad till några specifika boenden har genomförts. En logoped 
stationerad i Tierp har däremot förmedlat kontakt med boenden utifrån specifika 
ärenden.  
 
4.1.3. Fortbildning 
Projektanställda logopeder har haft möjlighet att delta i fortbildning om munhälsa och 
ICF. Det var en av projektets logopeder som deltog i detta och som sedan har fått föra 
kunskaperna vidare till de andra logopederna i projektet. Tre av logopederna har också 
deltagit i SCATM-utbildning (funktionell kommunikation) med Aura Kagan i Stockholm 
(juni 2008). Fortbildning inom sväljsvårigheter var planerat att ges under våren 2008. 
Det resulterade i att två av projektets medlemmar deltog i ett dysfagisymposium. 
 
4.1.4. Kartläggning 
Boenden. Det fanns funderingar på om kontakt borde tas med fler boenden och 
personalgrupper för att tydligare och mer heltäckande uppnå projektets mål, att skapa 
modeller för logopediskt arbete. Efter att projektet hade pågått ett tag öppnades 
möjligheten att alla boenden som ville skulle kunna ta kontakt med projektet. I 
verkligheten visade det sig dock att det mestadels var boenden som hade haft direkt 
logopedkontakt som sedan fortsatte att ta kontakt med projektet.  
 
Ät och svälj. Logopederna i Lilla LÖVet har genomfört en specifik kartläggning av ät- 
och sväljförmåga hos vårdtagare på särskilda boenden. De har också kartlagt vilka 
logopediska insatser kring ätproblematik det fanns behov av. Kartläggningen har ägt 
rum på boenden i Uppsala och Håbo kommun mellan november 2007 och mars 2008. 
Målet var från början att kartläggningen skulle vara färdig i februari 2008. I 
kartläggningen ingick 40 personer med demens och 40 personer med stort 
omvårdnadsbehov. För att välja ut vilka avdelningar som skulle ingå i kartläggningen 
har ett slumpmässigt urval gjorts. På de avdelningar som kom med i kartläggningen har 
samtliga vårdtagare bedömts. Sväljförmågan skattades enligt en fyrgradig skala där 0 
innebar en god sväljförmåga och 3 innebar mycket nedsatt sväljning med uppenbar fara 
för hälsan. Kartläggningen gjordes av två logopeder och för att säkerställa att 
sväljningen bedömdes likvärdigt träffades logopederna för att diskutera 
bedömningsverktyget. 
 
Kommunikation. Kartläggningen av kommunikationen (Prat-delen) har setts som ett 
eget projekt i det stora projektet. Prat-kartläggningen har skett allt eftersom patienterna 
har kommit med i projektet och har gjorts på alla som förefallit ha någon typ av 
kommunikationssvårigheter. De berörda vårdtagarnas kommunikatörsnivå har skattats 
av logoped både före och efter logopediska insatser. På ett möte med Stora LÖVet i 
december 2007 uppstod frågan om huruvida kommunikatörsnivåerna (enligt Kathryn 
Garrett) skulle kunna utläsas i journalanteckningar. Utifrån detta uppkom önskemål om 
en gemensam kodning av kommunikatörsnivåerna. För att kunna kartlägga vårdtagarnas 
kommunikationsnivå omarbetade logopederna i Lilla LÖVet Kathryn Garretts modell 
om kommunikatörsnivåer (se Appendix D). Det ansågs också vara viktigt att kalibrera 
kommunikatörsnivån så att bedömningen inte skulle skilja sig åt beroende på vem som 
utförde den. Kalibreringen innebar att projektets logopeder fick bedöma avkodade 
journaler utifrån kommunikatörsnivåerna för att sedan se om de bedömde dem lika. 
Enderby (1980) använde sig av den här typen av kalibrering och menade att den ökade 
interbedömarreliabiliteten. Inom projektet har ingen kvantitativ utvärdering av 
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bedömningskalibreringen gjorts. På mötet med Stora LÖVet framkom också att det 
fanns ett behov av ett gemensamt språk vid kategorisering av 
kommunikationsstörningar även vid demens. Funderingarna kretsade kring om det 
skulle kunna gå att använda en modifierad version av Garretts kommunikatörsnivåer för 
detta ändamål. Ett förslag på kommunikatörsnivåer vid demens presenterades på ett 
möte med Stora LÖVet i december 2007 men detta antogs aldrig. Enligt samtal med en 
av projektets logopeder berodde det på att det blev för svårt att utforma något bra och 
användbart verktyg.  
 
4.1.5. Samarbete 
Projektet har samarbetat med två olika dietistprojekt angående nutrition, i Uppsala 
kommun. I mars 2007 fanns funderingar i Referensgruppen på om projektet skulle 
kunna innefatta en beskrivning av behovet av samverkan mellan logoped och dietist 
inom de öppna vårdformerna. Diskussioner pågick också inom Styrgruppen om det 
skulle vara aktuellt med en adjunktstjänst inom dietik och logopedi. På ett möte med 
Styrgruppen i juni 2007 framkom att det fanns planer på att utöka samarbetet med 
dietist, framför allt för personer på särskilda boenden. Logoped och dietist har kontaktat 
varandra och sedan gemensamt besökt vårdtagare. Projektlogopederna har bra 
erfarenheter av detta samarbete. 
 
Ett samarbete med ett projekt i Angered inleddes i mars 2008. Projektet i Angered 
innebar att en neurologopedisk öppenvårdsmottagning startades. De båda 
projektgrupperna träffades under en halvdag för utbyte av erfarenheter.  Efter detta möte 
har kontakt i första hand skett via mail. Logopederna har också upprättat kontakt med 
en geriatrisk avdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för att förstå befintlig 
verksamhet och se hur projektet kan vara en resurs där. 
 
4.1.6. Dokumentation 
Projektet har dokumenterats på flera olika sätt. Insatser har journalförts, indelats och 
redovisats i olika rapporter. Enskilda ärenden har dokumenterats i en ärendelogg (för 
noggrannare beskrivning av ärendeloggen se 3.2.1. Verktyg för utvärdering) efter 
överenskommelse i Stora LÖVet. Där har den typ av insats individen har fått, samt 
tidsåtgång och eventuella effekter av insatserna dokumenterats. I ärendeloggen har 
också grad av funktion och delaktighet beskrivits. Tanken med ärendeloggen har varit 
att samtliga ärenden som överförts till projektet skulle systematiseras, och att detta i sin 
tur skulle leda till att modeller för logopediska insatser skulle vara möjliga att utarbeta.  
Projektet har anpassat dokumentationen av kommunikation och matsituation utifrån 
ICF. Ärendena har förts in i ärendeloggen när de har avslutats i projektet. I Lilla LÖVet 
har vikten av att kontinuerligt föra in data i ärendeloggen omtalats. I december 2007 
beslutade Lilla LÖVet att alla ärenden i ärendeloggen skulle kodas och att varje logoped 
själva fick förvara listorna med koder enligt säkerhetsföreskrifter. Tanken med detta var 
att det skulle vara möjligt att gå tillbaka och läsa om vårdtagare i efterhand. Trots detta 
var det svårt att hitta önskat ärende i dokumentationen, enligt logoped i Lilla LÖVet. 
 
Vid varje möte som har hållits har det förts protokoll där det framgått vem som är 
ansvarig för uppgifter som skulle genomföras och när de skulle vara genomförda. 
Projektets anställda har också skrivit ner allt de gjort i loggböcker, så kallade ploggar, 
som projektledaren haft som uppgift att läsa en gång i veckan. Projektledaren har haft 
ansvar för att prata med de anställda vid eventuella oklarheter i ploggarna. I Stora 
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LÖVet togs det upp att det var viktigt att processer inom projektet synliggjordes i 
ploggarna. Det har också ansetts viktigt att eventuella resultat och processernas 
tidsåtgång skulle gå att utläsa. Det bestämdes att ploggarna skulle fyllas i regelbundet. 
De anställda påmindes om detta under våren 2008 då detta inte följdes. Ett syfte med att 
fylla i ploggarna regelbundet har varit att underlätta utvärdering av projektet. Projektets 
logopeder upplevde att det var svårt att hinna med administrativt arbete som var direkt 
knutet till projektet på grund av tidsbrist. 
 
I Referensgruppen bestämdes det att journalförandet, av ärenden utförda inom 
kommunerna, skulle ske i landstingets datajournaler från och med 1 juli 2007.  
 
4.1.7. Insatser 
Projektet har haft som mål att se på svårigheter utifrån ett ICF-perspektiv. Det har 
inneburit att målet med insatserna var att uppnå en så fungerande vardag som möjligt 
för vårdtagarna. Därmed har helhetsperspektivet på kommunikation och ätande 
fokuserats. Konkret har det inneburit att insatserna har riktats både till individen och till 
dennes omgivning och målet var en fungerande kommunikation och att vårdtagaren 
skulle kunna äta säkert och tillräckligt.  
 
I projektets inledningsskede upplevde projektlogopederna att möjligheterna att ge 
insatser inte motsvarade viljan att ge insatser. Resurserna räckte inte till och 
möjligheterna till logopedinsatserna var för få. Ett exempel på detta var korttidsboendet 
Svartbäcksgården. I Stora LÖVet beslutades därför att en delrapport skulle skrivas för 
att betona behovet av permanent logoped på boendet. På ett möte med Stora LÖVet 
framkom att det även i Bålsta önskades mer logopedkontakt.  
 
En logoped i projektet fick inledningsvis arbeta mycket i team med andra yrkesgrupper 
och upplevde då att det var svårt att synliggöra det arbete som var logopediskt, och att 
logopedens kompetens inte efterfrågades. Det upplevdes att tiden inte räckte till för att 
bli en naturlig del i teamet på boendena. Styrgruppen diskuterade om logopedens roll i 
team verkligen var modellbyggande, eftersom syftet med hela projektet var att skapa 
modeller för logopediskt arbete. Ett nytt mål, som innebar att logopeden istället skulle 
ha en konsulterande roll, sattes upp och genomfördes. I Stora LÖVet rapporterades det i 
november 2007 att arbetet på särskilda boenden inte har gått som planerat. Personalen 
var inte förberedd på att ta emot logopeden och logopeden fick därför inga patienter. 
För att lösa detta knöts en kontaktperson till varje boende och hon fick ta ansvar för 
kontakten med logoped. I Stora LÖVet sattes ett delmål upp för att detta skulle fungera. 
Målet var att tydliggöra logopedens roll och få en förankring i verksamheten. Det visade 
sig vara en otillräcklig strategi av logoped att endast finnas tillgänglig på boendet. Mer 
aktivt sökande för att hitta patienter med logopedbehov krävdes. Detta upplevdes ha 
blivit bättre över tid. I Styrgruppen meddelade projektet att äldre och närstående började 
hänvisas direkt till logopeden för kontakt när logoped fanns på plats.  
 
Direkta insatser. Många av projektets logopedinsatser har varit direkt riktade till 
vårdtagarna. Flera av patienterna som har medverkat i projektet hade redan fått 
inledande insatser via den geriatriska klinikens logopeder och kunde framför allt via 
insatser på Svartbäcksgården fortsätta träningsinsatserna utan avbrott. Anledningen till 
att projektet riktade in sig på Svartbäcksgården är för att många vårdtagare kommer dit 
efter att de lämnat sjukhuset, som en del av vårdkedjan. Logopedinsatser på 
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Svartbäcksgården gjorde därför att det blev lättare att hålla vårdkedjan komplett. På 
Svartbäcksgården har även gruppinsatser givits i form av sånggrupp. I Bålsta gällde 
insatserna främst tugg- och sväljsvårigheter samt stöd för ökad kommunikation. I norra 
delen av länet planerades insatser vid tugg- och sväljsvårigheter samt insatser för ökad 
kommunikation såsom samtalsstöd och kommunikationshjälpmedel.  
 
En annan typ av insats var skapandet av en mötesplats för personer med afasi, ”Torget”, 
som upprättades i samarbete med afasiföreningen i Uppsala. Där har olika aktiviteter 
ordnats för personer med afasi. Dessa aktiviteter har syftat till att stötta kommunikation 
och till att träffa andra personer med liknande svårigheter. En logoped fick i uppdrag att 
knyta kontakter med verksamheter, liknande ”Torget”, i Kristianstad. Enligt samtal med 
en av projektets logopeder framkom det att det också har funnits tankar om 
anhörigutbildning i samarbete med ”Torget”.  
 
Indirekta insatser. Projektet har kommit i kontakt med särskilda boenden och 
korttidsboenden i Uppsala kommun och Håbo kommun genom en riktad 
marknadsföring som ägde rum vid projektets start. Många av de insatser som planerats 
och genomförts har varit indirekta. Det innebär att insatserna har riktat sig till 
vårdtagarnas omgivning och att logoped inte har haft någon direkt behandlande kontakt 
med vårdtagaren själv i detta avseende. Dessa insatser har ändå varit av stor relevans för 
patienterna. Stöd och handledning till närstående och personal planerades och 
genomfördes. Projektets logopeder har stöttat vårdtagare, personal och anhöriga utifrån 
ICF-termerna aktivitet, delaktighet och funktion. Logopederna har sett behov av att 
hjälpa personalen att hitta former för hur de skulle kunna samtala med personer med 
kommunikationsproblem. De gav insatser i form av SCATM för att kunna kompensera 
för de delar av kommunikationen som inte längre fungerade hos personen med 
kommunikationssvårigheter. Målsättningen här var att öka den kommunikativa 
förmågan hos den enskilde i nära samspel med sin miljö, så långt det var möjligt. 
Logopederna i Lilla LÖVet ansåg i september 2007 att hemvården behövde råd och tips 
från logoped gällande kommunikation och säkert matande. På ett möte med 
Styrgruppen i september 2007 framkom också att det fanns ett behov av stöd och hjälp 
till sjuksköterskor gällande enskilda personers ät- och talproblem. 
 
Utbildning. Projektet har både velat och kunnat lägga mycket tid på utbildning av 
personal och anhöriga till vårdtagare som ingått i projektet. En av projektets logopeder 
har ansvarat för utbildning av personal. Personalgrupperna som utbildades var 
undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
distriktssjuksköterskor, anhörigkonsulenter och anhörigstödjare. Utbildningar som har 
getts är inom områdena afasi, dysfagi, dysartri och neglekt. I oktober 2007 hade 
projektet utbildat 97 anställda på boenden vid olika utbildningstillfällen. Det fanns 
behov av att nå ut till betydligt fler, framför allt inom den offentliga sektorn. På ett 
planeringsmöte inför 2008 sades att en fortlöpande utvärdering av utbildningsinsatserna 
skulle ske för att visa på behovet av logopedinsatser. Utbildningen av personal har ägt 
rum i hela Uppsala län. Det har föreslagits att projektet ska kunna erbjuda kurspaket 
med information om afasi, dysfagi och dysartri både på en grundläggande nivå och på 
en fördjupande nivå.  
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4.1.8. Material  
De projektanställda har själva fått tillverka material som använts vid kartläggning, 
bedömningar och utbildning samt informationsmaterial. Projektet utformade ICF-
anpassat screeningmaterial för ät- och sväljsvårigheter samt kommunikations-
svårigheter. Material för att synliggöra projektet och väcka intresse för det har också 
framarbetats och resulterade i en informationsplansch. 
 
4.1.9. Tankar  
Inom projektet har tankar om framtiden och vad projektet skulle kunna leda fram till 
uppkommit. Det som har diskuterats är bland annat risken att goda exempel och 
modeller som har utarbetats under projektets gång inte tillvaratas när projektet är 
avslutat. Funderingar på hur det ska gå att skilja på att utarbeta modeller och faktiskt 
starta upp verksamhet har framkommit. Det finns inga garantier för fortsatt 
logopedverksamhet efter projekttidens slut. Projektet måste diskutera hur de lyckade 
modellerna ska implementeras och permanentas.  
 
På ett möte med Styrgruppen i maj 2008 diskuterades framtida behov av en logoped 
med adjunktstatus för samverkan med och ansvar för kommunens behov. Detta 
diskuterades också i Lilla LÖVet redan i september 2007.  
 
Projektet medverkade vid ett möte i september 2008 med högre tjänstemän i kommuner 
och landsting för att informera om projektets ambitioner. Det har också funnits tankar 
om telemedicin (insatser på distans). Därför har kontakt tagits med logopederna på 
Umeå universitetssjukhus där detta redan har etablerats. Ett möte för detta är preliminärt 
inbokat i november 2008.  
 
4.2. Utvärdering av insatser 

4.2.1. Deltagare 
Inom projektet har kartläggning och insatser gjorts både inom Mat- och Pratdelen. 
Sammanlagt 123 vårdtagare har deltagit i projektet och finns redan registrerade eller ska 
registreras i ärendeloggen. Av dessa ströks två innan insatser inletts (den ena avled 
innan insatser hade påbörjats och den andra föll bort av okänd anledning). 76 av 
ärendena var avslutade och registrerade i ärendeloggen den 30 september 2008 varav en 
person avled innan insatser hade inletts (samma person som nämndes tidigare). Övriga 
ärenden som inte hade avslutats till dess togs inte med i den här projektutvärderingen. 
Av alla ärenden i ärendeloggen ingick 34 av ärenden i projektets Mat-del och 34 i 
projektets Prat-del. Fem av dessa ärenden ingick i båda projektets delar. 13 ärenden som 
fanns registrerade i ärendeloggen hade inte fått några insatser inom projektets Mat- eller 
Prat-del. Vårdtagarna som har ingått i projektet kommer ifrån samtliga av de öppna 
vårdformerna som projektet har haft kontakt med. Dessutom har en grundlig 
matkartläggning gjorts på 80 personer på demensavdelningar och 
omvårdnadsavdelningar i Uppsala och Håbo kommun.  
 
Ålder och Kön. Av de 121 vårdtagare som fick insatser i projektet fram till och med 
september 2008, var 68 (56 %) kvinnor och 53 (44 %) män. Medelåldern på deltagarna 
var 79 år med en spridning mellan 61 och 101 år. Medelåldern hos kvinnorna var något 
högre än hos männen (81 år för kvinnorna jämfört med 77 år för männen). 75 ärenden 
fanns registrerade (var avslutade avslutats i projektet) och hade fått insatser av logoped i 
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projektet den sista september 2008, och kom därmed med i den här utvärderingen. Av 
dessa var 48 (64 %) kvinnor och 27 (36 %) män. Medelåldern hos dessa var 81 år med 
en spridning mellan åldrarna 65 och 101 år. Medelåldern för kvinnorna som har ingått i 
utvärderingen var 83 år och för männen var medelåldern 78 år. 
 
Av de 80 patienter som ingick i den specifika matkartläggningen var 53 (66 %) kvinnor 
och 27 (34 %) män. I den gruppen låg medelåldern på 84 år med en spridning mellan 
åldrarna 66 år och 99 år. Kvinnorna som ingick i matkartläggningen hade en medelålder 
på 85 år och männen hade en medelålder på 82 år. Av dessa var 40 av deltagarna 
boende på demensavdelningar och övriga 40 vistades på omvårdnadsavdelningar. 
 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik med könsfördelning och medelålder på deltagarna som ingått i projektets 
ärendelogg och matkartläggning. Standardavvikelsen för ålder är angivet med s. 
 

Kön Antal Medelålder 
(år)

Åldersspridning 
(min - max)

s Antal Medelålder 
(år)

Åldersspridning 
(min - max)

s Antal Medelålder 
(år)

Åldersspridning 
(min - max)

s

Kvinna 68 81 61 - 101 7,7 48 83 70 - 101 7,2 53 85 66 - 99 7,2
Man 53 77 65 - 96 7,4 27 78 65 - 96 9,0 27 82 70 - 93 5,7
Båda 121 79 61 - 101 7,7 75 81 65 - 101 8,2 80 84 66 - 99 6,8

Ärendelogg Ärendelogg Mat-kartläggning
(avslutade ärenden t.o.m. 080930)(inklusive oavslutade ärenden)

 
 
 
4.2.2. Prat-delen 
I ärendeloggen fanns uppgifter om skattad kommunikatörsnivå före och efter insatser av 
logoped för 33 deltagare. Wilcoxons teckenrangtest visade en signifikant högre skattad 
kommunikationsnivå efter insats (z = 3,41; p < 0,001). Medianen före insats var 3 (C = 
förenklad och fluktuerande förmåga) och efteråt 2 (D = viss förmåga). Emellertid fanns 
ingen signifikant korrelation mellan antalet insatstillfällen och den skattade 
kommunikatörsnivån som vårdtagare hade när de kom med i projektet (Spearmans ρ = 
−0,04; p = 0,83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. (2) visar hur kommunikatörsnivån var skattad hos 33 personer som deltog i projektet innan de fått 

insatser av logoped. A är den lägsta kommunikatörsnivån och F är den högsta. 
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Fig. (3) visar hur kommunikatörsnivån var skattad hos 33 personer som deltog i projektet efter att de hade 

fått insatser av logoped. A är den lägsta kommunikatörsnivån och F är den högsta. 
 
 
4.2.3. Mat-delen 
I ärendeloggen fanns uppgifter om subjektivt skattad sväljförmåga före och efter 
logopediska insatser för de ärenden där detta var aktuellt (n = 32). Den skattade 
sväljförmågan efter insats av logoped var signifikant bättre (Wilcoxon; z = 3,30; p < 
0,001). Medianen för sväljförmågan vid inträdet i projektet var 2 (tydligt påverkad, 
misstanke om fara för hälsa föreligger) och efter insatser från projektets logopeder var 
medianen 1 (påverkad, men utgör förmodligen ingen fara för hälsan). Det fanns däremot 
ingen signifikant korrelation mellan antal tillfällen med logoped och den sväljförmåga 
som vårdtagaren skattades ha innan insatserna inleddes (Spearmans ρ = 0,29; p = 0,10).  
 
En specifik matkartläggning utfördes på 80 deltagare inom projektet. Av dessa vistades 
40 av deltagarna på demensavdelningar och resterande 40 deltagare vistades på 
omvårdnadsavdelningar. De uppgifter som samlades in vid matkartläggningen 
omfattade bland annat objektiva mått på och skattning av sväljförmågan (samma 
skattningsskala som även användes för ärendena som fanns dokumenterade i 
ärendeloggen) innan några logopedinsatser givits. Det visade sig att lågt födointag (halv 
portion eller mindre) var vanligare hos vårdtagarna på demensavdelningarna än på 
omvårdnadsavdelningarna (χ2 = 6,27, p < 0,05). Den skattade sväljförmågan hos 
vårdtagarna skilde sig dock inte mellan de två avdelningstyperna (Mann-Whitney U: z = 
1,06; p = 0,29). 
 
Två objektiva mått som ingick i kartläggningen var måltidsduration och Läpp-till-Lyft 
(LtL). För att undersöka hur dessa förhöll sig till skattad sväljförmåga utfördes en 
ordinal logistisk regressionsanalys. För att undvika multikolinjäritet fastställdes först att 
måltidsduration och LtL inte korrelerade signifikant med varandra (r = 0,07; p = 0,58). 
Därefter inkluderades måtten som prediktorvariabler i regressionsanalysen med skattad 
sväljförmåga som responsvariabel. Det högsta värdet för skattningen av sväljförmågan 
(3 = kraftigt påverkad förmåga) uteslöts eftersom endast en person hade erhållit detta 
värde, och LtL-värdet saknades för den personen. Skattad sväljförmåga predicerades 
signifikant med både måltidsduration (Walds W = 10,43; p < 0,01) och LtL (Walds W = 
8,64; p < 0,01) som prediktorer. 

A

6,1%

B

15,2%

C

18,2%

D

21,2%E

6,1%

F

33,3%

Skattad kommunikatörsnivå
- efter insats



 

 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. (4) Visar hur ät- och sväljförmågan var skattad på 80 personer vid specifik matkartläggning i 

projektet innan de fått några insatser av logoped. 
 
 
 
4.3. Utvärdering av anhörigas upplevelser av projektet 

Intervjuerna berörde anhörigas upplevelser av den handledning de fått av projektet och 
vilken betydelse projektet haft för de anhöriga. De belyste också de anhörigas 
kännedom om de insatser som har gjorts för deras närstående och om projektet verkar 
ha haft någon inverkan på boendepersonalen genom bland annat utbildning. 
 
4.3.1. Handledning 
Anhöriga har fått handledning och möjlighet att ställa frågor och få information om sina 
närståendes skador och svårigheter. De flesta anhöriga (sju av åtta) som har intervjuats 
har upplevt handledningen som positiv. Dock efterfrågades fler tillfällen att träffas och 
få handledning. De anhöriga inom Prat-delen tyckte sig ha fått ta del av information om 
kommunikation och möjlighet att få lära sig om aktuella hjälpmedel. Det var dock två 
av de anhöriga som tyckte att de lärt sig det mesta på annat håll och att informationen 
från projektet var för grundläggande. Anhöriga inom Mat-delen uppgav att de hade fått 
vara med vid sväljundersökning och fått information om sväljning och 
konsistensanpassning.  
 
4.3.2. Projektets betydelse för de anhöriga 
När de anhöriga fick förfrågan om vad projektet haft för betydelse för dem sa fyra 
personer att det inte haft någon särskild betydelse för dem eller att det var svårt att säga, 
två personer kände att det var glädjande och hade efterlängtat kontakt med logoped och 
ytterligare två personer tyckte att projektet medfört att de fått en ökad förståelse och 
kunskap om sina närståendes svårigheter. 
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Alla anhöriga upplevde att de hade haft möjlighet att ställa frågor till 
projektlogopederna men att de inte riktigt utnyttjade den möjligheten. Ibland upplevdes 
logopederna svåra att få tag på.  
 
4.3.3. Insatser 
En av intervjufrågorna avhandlade om de anhöriga kände till vilka insatser som deras 
närstående hade fått. Anhöriga inom Prat-delen uppgav att deras närstående hade fått 
stöd i form av bilder, skrivmaterial eller tekniska hjälpmedel. Två anhöriga tyckte att 
hjälpmedlen var svåra att arbeta med och en av dessa tyckte att det var önskvärt att 
personalen på boendet använde bilderna mer. Tre anhöriga kände att det fanns ett behov 
av fler behandlingstillfällen med logoped. En anhörig tyckte att hon fått stöd och hjälp 
att acceptera sin närståendes svårigheter vilket hon inte trodde sig skulle ha klarat av på 
egen hand. 
 
De anhöriga inom Prat-delen har också fått frågan om deras möjligheter att 
kommunicera med sin närstående har förändrats sedan han/hon fått insatser av 
projektets logopeder. Anhöriga hade blandade åsikter om kommunikationen efter 
projektets insatser. På detta svarade tre stycken att det har blivit lättare eller åtminstone 
lite lättare medan två stycken inte tyckte att det har förändrats alls. Flera av de anhöriga 
påpekade att deras närstående fortfarande inte kan prata och att det är det som gör 
kommunikationen svår. 
 
De anhöriga inom Mat-delen uppgav att sväljundersökning och/eller 
konsistensanpassning var de insatser deras närstående fått av logoped. En anhörig tyckte 
att insatserna gått bra, en upplevde att det inte var aktuellt med logopedinsatser och 
ytterligare en upplevde att han fått lära sig det mesta på egen hand. I ett fall har en 
anhörig hittat en artikel om munskärm som logoped sedan har varit med och utvecklat 
träningsprogram för. Samtliga anhöriga inom Mat-delen uppgav att de skulle vilja ha 
mer logopedkontakt och information. Det har ofta önskats mer talstöd utöver insatser 
inom ätandet.  
 
Inom Mat-delen blev de anhöriga tillfrågade om de upplevde att matsituationen 
förändrats och blivit tryggare efter att logopeden hade gjort insatser. En anhörig 
upplevde matsituationen som trygg och hade alltid gjort det, men tyckte att det 
fortfarande fanns obesvarade frågor gällande detta. En annan anhörig upplevde inte 
någon trygghet vid matandet. En tredje anhörig tyckte att han fått lära sig mycket om 
matandet själv men att logopedkontakt har kunnat ge en viss trygghet i form av 
information om sväljandet.  
 
4.3.4. Projektets inverkan på boendepersonal 
De anhöriga har fått frågan om boendepersonalens kunnande har påverkats av projektet. 
Detta var svårt för de anhöriga att svara på då de inte visste om, när eller vilken sorts 
utbildning som personalen har fått. Endast en av de intervjuade inom Prat-delen tyckte 
att kunskapen om kommunikationssvårigheter ökat. Övriga inom Prat-delen och 
samtliga inom Mat-delen tyckte antingen att kunnandet inte hade ökat märkbart eller att 
det var svårt att svara på. De anhöriga upplevde också att personalens möjlighet att 
svara på frågor rörande kommunikationssvårigheter och ät- och sväljsvårigheter var 
varierande. Där upplevdes ett problem vara den stora omsättningen på personal som 
förekommer på boenden, samt sommarvikarier som inte hinner läras upp. En av de 
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anhöriga betonade att empati är den egenskap som känns viktigast hos boendepersonal. 
Det framkom också i intervjuer att man som anhörig inte alltid vill belasta personalen 
med frågor då de har mycket att göra.         
 
4.3.5. Övrigt 
Flera av de anhöriga tyckte att det var ett bra initiativ att starta projektet. Två anhöriga 
uttryckte att de länge velat ha kontakt med logoped men att de inte fått det förrän deras 
närstående kom med i projektet. Under intervjuerna framkom att det ofta har legat i 
anhörigas intresse att deras närstående fått kontakt med projektlogopederna och en 
anhörig berättade att hon själv fått ringa upp projektet för att hennes närstående skulle 
få delta. En anhörig uttryckte att han tycker det är synd om projektet upphör och 
logopedkontakten försvinner. Ytterligare en anhörig hoppades på att fler logopeder ska 
kunna jobba på liknande sätt i framtiden. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att utvärdera projektet Logopedi i Öppna Vårdformer 
med tre olika angreppssätt. Utvärderingen är baserad på data som har kommit in till 
projektet från februari 2007 till och med 30 september 2008. Detta slutdatum för 
inkommande data sattes för att förhindra att ny data skulle kunna ändra resultaten. 
Slutdatumet var detsamma för data till både processutvärdering och statistisk analys.   
 
Processutvärderingen har visat att det har varit svårt att etablera logopedkontakt inom 
de särskilda boendeformerna. För att kunna lyckas med detta, samt att upprätthålla 
kontakten som har erhållits, har ett aktivt arbete från logopedens sida krävts. Det har 
funnits en geografisk spridning av logopeder vilket har möjliggjort att många vårdtagare 
har kunnat få logopedisk hjälp. Projektet har haft för avsikt att noggrant dokumentera 
tillvägagångssätt och resultat, vilket inte alltid har fungerat. Projektet och logopedens 
roll har inte alltid varit självklara för boendepersonal och anhöriga, därför är dessa varit 
viktiga att tydliggöra. Det verkar som om det har funnits en tillvänjningsperiod både för 
logopeden och för annan personal.  
 
Logopederna har arbetat fram verktyg för kartläggning av kommunikationsförmåga 
samt ät- och sväljförmåga. De har sedan kartlagt vårdtagare inom öppna vårdformer 
runt om i länet för att utarbeta modeller för logopediskt arbete, vilket är målet med 
projektet. Statistiska analyser har gjorts på resultaten av logopedinsatserna och de 
visade att kommunikatörsnivå och ät- och sväljförmåga förbättras efter logopediska 
insatser. Det fanns däremot inget samband mellan antalet insatstillfällen och den 
skattade kommunikatörsnivån respektive ät- och sväljförmågan. Måtten Läpp-till-Lyft 
(LtL) och måltidsduration har visat sig kunna predicera sväljsvårigheter. 
 
Intervjuerna visade att flera av de anhöriga inte har upplevt någon direkt förbättring av 
kommunikation och ät- och sväljförmåga. Hälften av de intervjuade uppgav att projektet 
inte har varit av någon särskild betydelse för dem. 
 
5.1. Utvärdering av processen 

Projektet bestod av fyra undergrupper. Fördelarna med att dela upp projektet i 
undergrupper är att deras deltagare skulle kunna delta i de möten som är aktuella för 
dem och avstå från möten som inte är det. Nackdelen med denna uppdelning kan vara 
att information försvinner eller omvandlas på vägen, när den går i flera led.  
 
Logopedstyrkan har varierat i projektet och några logopeder har bytts ut eller minskat 
sin tjänstgöring. Detta har påverkat boenden negativt genom minskade logopedresurser. 
Det positiva med detta är dock att behovet av logoped blir mer påtagligt när den resurs 
som tidigare har funnits försvinner. Detta visade sig till exempel på Svartbäcksgården. 
Nackdelar med att personalstyrka byts ut är att det finns en introduktionsperiod när 
logopeden måste sättas in i verksamheten, oavsett tidigare erfarenheter. Däremot 
kommer det kommer in nya infallsvinklar och idéer med nyanställda.  
 
Fortbildning som projektlogopederna har fått genomgå har varit svår att tyda i 
projektets dokumentation. Det har varit svårt att avgöra om genomförd fortbildning har 
motsvarat det som planerats. De logopeder som har deltagit i olika fortbildningar har 
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fått föra sina kunskaper vidare till de andra projektlogopederna. Det skulle kanske vara 
bättre om samtliga projektlogopeder kunde ta del av förstahandsinformation istället för 
att få information i andrahand. Detta gäller framför allt SCATM-utbildningen med Aura 
Kagan och utbildning inom dysfagi, eftersom det är två viktiga delar som har ingått i 
projektet. Kan inte alla delta är detta ändå ett bra sätt att få alla att ta del av 
informationen. 
 
Dokumentation har skett i ploggar som projektlogopederna har skrivit. Tanken med 
ploggarna var att alla skulle dokumentera vad de hade gjort på samma sätt. Det visade 
sig att ploggarna skiljde sig åt i detaljrikedom mellan olika logopeder. I några av 
ploggarna har det varit svårt att följa upp när planerade aktiviteter har genomförts. Detta 
har försvårat processutvärderingen. Dokumentation har också skett i mötesprotokoll och 
dessa har varit lättare att analysera. Processutvärderingen har därför baserats mest på 
fakta från mötesprotokollen. Grundtanken var dock att processutvärderingen skulle 
baseras på framför allt ploggarna. Viss information i ploggar eller protokoll har varit 
bristfällig och har inte kunnat tillföra något till utvärderingen. Den har därför fått 
strykas. Det kan klassas som en felkälla då allt som har skett i projektet inte har 
framkommit. Ploggar och mötesprotokoll har ibland innehållit logopeders personliga 
erfarenheter snarare än information som är viktigt för projektets gång. Sådan 
information har inte inkluderats i processutvärderingen. Processutvärderingen hade 
kunnat underlättas om ploggarna hade använts på samma sätt. Det hade gjort att 
informationen i dem hade varit lättare att sammanställa.  
 
Något som har inneburit extra arbete vid utvärderingen var att information om 
deltagarnas ålder och kön inte fanns med i ärendeloggen. Dessa uppgifter fick beställas i 
efterhand av logopederna som varit i kontakt med ärenden. Inför framtida utvärdering 
och för enkla jämförelser med kön och ålder skulle det vara bra om dessa två variabler 
lades till i ärendeloggen.  
 
Utbildningen av personal har varit mycket svår att följa upp i processutvärderingen. Det 
har varit svårt att ta reda på hur många som har utbildats av projektet och var utbildning 
har ägt rum. Det togs upp på planeringsmötet 2008 att en fortlöpande utvärdering av 
utbildningsinsatser skulle ske. Information om detta kom in efter att denna studie 
avslutats och det kom därför inte med i utvärderingen. 
 
Två projektlogopeder har fått läsa igenom ett tidigt utkast av processutvärderingen för 
att se att dokumentationen har tolkats på rätt sätt. Det har minskat risken för 
feltolkningar men risken att de medvetet eller omedvetet skulle påverka innehållet i 
utvärderingen har i och med detta ökat. Det faktum att två logopedstudenter har gjort 
utvärderingen skulle också kunna påverka resultatet. Som studenter med ett naturligt 
intresse för ökning av antalet jobb för logopeder finns risken att man väljer att se ett 
ökande behov av logopedjobb och därmed omedvetet styr resultatet åt det hållet.  
 
5.2. Utvärdering av insatser 

I ärendeloggen fanns det 76 ärenden registrerade den sista september 2008. Det innebär 
att det är dessa som har ingått i den statistiska analysen som gjorts. Det är möjligt att 
fler ärenden var avslutade då men att de inte hade förts in i ärendeloggen. För att 
försöka minska risken för detta blev projektets kliniskt aktiva logopeder ombedda att 
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samla alla sina avslutade ärenden innan det utsatta datumet. 13 av ärendena i 
ärendeloggen hade inte fått några insatser inom vare sig projektets Prat- eller Matdel. 
För flera av dessa berodde det på att vårdtagarna var för sjuka för att logopedinsatserna 
skulle vara till någon nytta. Andra vårdtagare visade sig inte ha något behov av logoped 
och ytterligare ett fåtal behövde insatser inom andra logopediska områden än de 
projektet hade att erbjuda (till exempel röstträning). 
 
Vad gäller de bedömningsinstrument som logopederna har använt för att skatta 
kommunikatörsnivå och ät- och sväljförmåga hos vårdtagarna kan sägas att det i båda 
fallen handlar om subjektiva bedömningar. Ett försök till kalibrering av 
kommunikatörsnivåerna gjordes genom att logopederna fick bedöma avkodade 
journaler. Det framkom enligt en logoped att instrumentet hade sina brister och att det 
var svårt att åstadkomma likvärdiga skattningar av samtliga berörda logopeder. Det 
innebär att jämförelser mellan olika vårdtagare kanske inte är så säkra. Skattningarna 
före och efter insatser för varje enskild vårdtagare är för det mesta genomförda av 
samma logoped vilket innebär att jämförelser inom vårdtagare går att göra. Det är alltså 
möjligt att se förändringarna inom vårdtagare. Skattningen av ät- och sväljförmåga 
kalibrerades genom att berörda logopeder inledningsvis gjorde gemensamma 
skattningar av vårdtagarna. Att skattningsverktygen har kalibrerats innebär att 
interbedömarreliabiliteten ökar och att det därmed är större sannolikhet att de olika 
logopederna gör likvärdiga skattningar än om det inte förekommit någon typ av 
kalibrering alls. Det finns inga genomförda beräkningar på interbedömarreliabiliteten 
gjorda i den här studien. Detta hade kanske varit önskvärt. Att skattad sväljförmåga 
visade sig kunna prediceras av måltidsduration och Läpp-till Lyft (LtL) kan dock 
användas som validering för logopedernas subjektiva skattningar av sväljförmågan. 
 
I samtliga grupper som har kartlagts har det varit fler kvinnor än män och kvinnorna har 
haft högre medelålder än männen. Detta skulle kunna bero på att kvinnor över lag blir 
äldre än män och att stroke, som är en av huvuddiagnoserna som ingått i projektet, 
främst drabbar personer över 65 år (Socialstyrelsen, 2005; Borg, Gerdle & Stibrant 
Sunnerhagen, 2006). 
 
Den skattade kommunikatörsnivån förbättrades signifikant efter logopediska insatser. 
Detta kan bero på att logopediska insatser till exempel i form av SCATM och stöd och 
råd till anhöriga kan förbättra förutsättningarna att kommunicera. Även om talet inte 
förbättras kan logopeden hjälpa till att hitta andra sätt att kommunicera på, vilket kan 
vara svårt att hitta på egen hand. Hos vissa av patienterna som nyligen insjuknat skulle 
förbättringen också kunna bero på en spontan förbättring när svullnaden i hjärnan går 
tillbaka efter skadan eller för att hjärnan kompenserar för de skadade områdena. Det 
fanns inget signifikant samband mellan antalet insatstillfällen och gravhet i 
kommunikationsproblemen. Detta skulle kunna bero på att de vårdtagare som hade 
lägsta kommunikatörsnivån kanske var så gravt skadade att logopeden bedömde att det 
inte fanns så stor marginal för logopedisk rehabilitering. Vid lindrigare 
kommunikationsnedsättning är det eventuellt lättare att lyfta kommunikationen en eller 
två nivåer med hjälp av logopediska insatser som SCATM. Därmed får dessa vårdtagare 
fler insatser av logoped.  
 
I Mat-delen påvisades en signifikant förbättring av ät- och sväljförmågan enligt 
skattningarna som logoped gjorde före och efter insatser. Det kan även här bero på 
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spontan återhämtning men också på att logopeden har hjälpt till att förändra 
matsituationen så den är mer optimal för den enskilde vårdtagaren genom att 
exempelvis anpassa konsistens hos mat och dryck, korrigera sittställning och 
matningsteknik. Inte heller inom Mat-delen fanns det någon signifikant korrelation 
mellan graden av sväljsvårigheter och antalet insatser med logoped. Precis som för de 
gravast kommunikationsstörda kan de med störst sväljsvårigheter ha bedömts ha för 
stora svårigheter. Logopedinsatser har då inte ansetts vara till någon hjälp. De med allra 
gravast sväljsvårigheter fick kanske mest fick palliativ vård och var därför inte i så stort 
behov av logoped. För en person med mycket grava sväljsvårigheter fanns en notering 
om mycket långt gången demens. Som tidigare nämnts kan demens leda till att personen 
i fråga har glömt bort hur sväljningen initieras och hur man tuggar (Volicer et al., 
1989). Vad gäller personer med demens kan det vara svårt att stötta sväljningen om 
vårdtagaren inte förstår varför detta sker. Som framkom i resultatdelen var det vanligare 
med lågt födointag (halv portion eller mindre) hos vårdtagare på demensavdelningarna 
än bland dem som vistades på omvårdnadsavdelningar. Detta skulle kunna förklaras av 
att demens kan påverka förmågan att äta och förmåga att tolka kroppens signaler. Det 
förekom inte någon skillnad i skattning av sväljförmåga mellan dessa två typer av 
vårdavdelningar. Det tyder på att portionens storlek kanske inte har vägt så tungt vid 
skattningen av ät- och sväljsvårigheterna. Skattningen verkar mestadels vara baserad på 
direkta mått av sväljförmågan. 
 
De mått som har angetts som objektiva, LtL och måltidsduration, kunde predicera 
skattad sväljförmåga. Det innebär att dessa mått verkar väga tungt vid skattningen. 
Detta stödjer Sandins (2005) resultat om att LtL kan predicera dysfagi. Det är dessutom 
enkelt att administrera och att använda kliniskt. Det kan därför vara ett bra mått för 
logopeder att använda vid en snabb screening av sväljförmågan hos patienter. 
Noggrannheten vid mätningarna av LtL och måltidsduration kan variera från fall till fall 
eftersom de utförs manuellt av olika logopeder. LtL är ett mått från att läpparna sluts till 
att struphuvudet höjs och hur detta uppfattas kan kanske skilja sig åt mellan olika 
logopeder.  
 
5.3. Utvärdering av anhörigas upplevelser av projektet 

Intervjuer har gjorts med åtta anhöriga där frågor om projektet har ställts. Det är 
antagligen för få intervjuer för att det ska gå att täcka upp hela spektrumet, men det kan 
ge indikationer på hur anhöriga har upplevt projektet. Att det var två logopeder i 
projektet som har tagit fram listan med namn på anhöriga för intervjuer kan ses som ett 
bias. Det är osäkert om alla anhöriga till deltagare i projektet har haft samma möjlighet 
att komma med på listan eller om det har rört sig om ett bekvämlighetsurval. Eftersom 
logopederna har haft kontakt med de anhöriga har det funnits möjlighet för dem att välja 
vilka som fick vara med i intervjuerna och därmed också indirekt kunnat påverka 
utfallet av intervjusvaren. 
 
Det verkar oftast som att de anhöriga har svårt att urskilja projektet med dess 
logopedresurser från övrig sjukvård. Detta kan bero på att de anhöriga har fått stora 
mängder information vid det akuta insjuknandet, och att projektets information blivit en 
liten del i mängden av information som givits. Det kan också bero på oklarheter från 
projektets sida. Logopedyrket är fortfarande förhållandevis anonymt och anhöriga vet 
kanske inte vilka insatser de har att vänta sig. Att logopeder arbetar med sväljning 
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verkar vara okänt för många. Däremot verkar det mer naturligt att logopeder hjälper till 
vid kommunikationssvårigheter. Vissa anhöriga tycker inte att insatserna har gett 
resultat, då deras närstående inte kan prata. Stor fokus läggs på tal och inte på 
kommunikation som helhet. Här har logopeder något att jobba med för att personer med 
kommunikationssvårigheter ska kunna vara delaktiga i samtal trots bristande förmåga 
att tala. Extra fokus på SCATM och kompletterande kommunikation kanske behövs. 
Dessutom är det viktigt att syftet med detta tydligt framgår för anhöriga.  
 
Anhöriga har haft svårt att avgöra om boendepersonalens kunnande har påverkats av 
projektet. I vissa fall har anledningen angetts vara att anhöriga inte vet om personalen 
fått någon utbildning inom aktuella områden. Information om personalutbildning hade 
varit till hjälp för intervjuarna för att kunna utveckla frågorna och få mer utförliga svar. 
Intervjuarna kände endast till namn på deltagarna vars anhöriga intervjuades, samt om 
de deltog i Mat- eller Prat-delen av projektet. Detta medförde både för- och nackdelar. 
Nackdelar var att några av personerna som intervjuades verkade vilja ha information 
och svar på frågor om deras närståendes situation, vilket inte gick att ge. Det verkade 
också finnas önskemål om viss förkunskap om närstående från vissa av de anhöriga. 
Utifrån etiska aspekter finns fördelar med att inte känna till mer personuppgifter. 
Personuppgifter har dessutom inte varit nödvändiga för att kunna genomföra 
intervjuerna.    
 
Vid de första fyra intervjuerna användes portabla kassettbandspelare. Det visade sig vid 
uppspelningen av intervjuerna att ett brusljud dolde en del av intervjusvaren. Det 
bedömdes dock att ingen viktig information försvann. Däremot byttes bandspelaren ut 
mot en diktafon till de fyra återstående intervjuerna.  
 
Informationsbrevet till intervjudeltagarna delades ut vid intervjutillfället. Till en början 
var det tänkt att brevet skulle skickas till deltagarna med post. De flesta av intervjuerna 
bokades dock in med kort varsel vilket gjorde det svårt att administrera detta. Av 
praktiska skäl delades brevet därför ut vid intervjutillfället. Anhöriga fick tid att läsa 
igenom det och ställa frågor innan intervjun inleddes. Ingen av intervjupersonerna hade 
något att invända mot detta.  Någon testintervju för att prova ut frågorna har inte gjorts, 
då det inte fanns utrymme för det.  Det hade varit bra om det hade gått att göra för att 
utveckla frågorna och undvika missförstånd. Missförstånden som uppstod vid 
intervjuerna var dock få och gick att reda ut på plats.    
 
5.4. Slutsatser  

Studien har visat att det finns ett behov av logoped i öppna vårdformer och att resultat 
av logopedinsatser har visat förbättrad kommunikation och ät- och sväljförmåga. 
Däremot finns svårigheter att etablera logoped på boenden. Det har för det mesta varit 
logopederna själva som har fått ta initiativen till kontakt. Resurserna har heller inte varit 
tillräckliga för att som logoped kunna arbeta aktivt i vårdteam. Statistiska analyser har 
visat att måtten Läpp-till-Lyft (LtL) och måltidsduration kan predicera sväljsvårigheter, 
vilket kan vara till användning i kliniskt arbete. Hälften av de intervjuade upplever att 
projektet inte har haft någon större betydelse för dem hittills.  
 
I studien fanns inte utrymme att utvärdera boendepersonalens upplevelser av projektet. 
Det vore önskvärt med en sådan utvärdering i framtiden, exempelvis med intervjuer 
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liknande de som har genomförts med anhöriga. I denna studie har endast åtta anhöriga 
intervjuats för att ge en bild av hur de upplever projektets insatser. För att denna bild 
ska bli så komplett som möjligt skulle en studie där många fler anhöriga kan delta vara 
att föredra. En utvärdering av hela projektet när det är avslutat är också att föredra. Det 
är först då det går att få fram de verkliga resultaten när all data finns. Denna studie kan 
mest ge indikationer om åt vilket håll resultaten pekar.  
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6.1. Appendix A 

 
 
Information om examensarbetet ”Logopedi i öppna vårdformer – utvärdering av 
pågående projekt” 
 
Hej,  
 
den här informationen riktar sig till dig som har en anhörig som deltar i projektet 
”Logopedi i öppna vårdformer”. Vi tycker att det är viktigt att få närståendes 
synpunkter på hur projektet har fungerat och vill därför göra en intervju med dig. 
 
Projektet ”Logopedi i öppna vårdformer” startades för att utveckla en modell för 
logopediskt arbete utifrån den enskilde individens behov eftersom det i Uppsala-
området inte finns tillräckliga resurser för att personer med ät- och 
kommunikationsstörningar ska få fortsatta logopedinsatser efter att de har lämnat 
slutenvården. Syftet med vår studie är att utvärdera projektet ”Logopedi i öppna 
vårdformer” nu när hälften av projektets tre år har gått. Vi hoppas att det kommer att 
medföra att nödvändiga ändringar kan uppmärksammas och därmed genomföras under 
projektets gång samt att det går att se vad aktuella insatser har gett för resultat. I 
utvärderingen ingår intervjuer med närstående och det är därför du har fått det här 
brevet. Det blir på så sätt möjligt att få en inblick i hur närstående ser på projektets 
insatser.  
 
Väljer du att delta i vår studie kommer en intervju att genomföras. Intervjun tar ungefär 
en halvtimme och alla deltagare är anonyma. Du kommer att få svara på frågor som rör 
projektet ”Logopedi i öppna vårdformer” samt specifika frågor om din anhöriges ät- 
eller kommunikationssvårigheter. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta 
analysen. Vi som genomför intervjun kan komma till en plats som passar dig som väljer 
att delta. Deltagandet är frivilligt och som deltagare kan du när som helst avbryta din 
medverkan utan att ge någon förklaring till detta. 
 
Examensarbetet sker vid Uppsala Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för 
neurovetenskap, inom enheten för logopedi.  
 
Kontaktpersoner: 
Ann-Sofie Eriksson (logopedstudent), 073-649 47 09     
Linnéa Bremer Zerpe (logopedstudent), 073-356 18 67  
 
Handledare: 
Eva Sandin (1:e logoped, projektledare), 018-611 53 28  
Per Östberg (leg. logoped, Med. Dr.) 
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INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

Jag har fått skriftlig information om studien ”Logopedi i öppna vårdformer – 
utvärdering av pågående projekt” och dess syfte. Jag är medveten om att deltagandet 
är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta det utan att ge någon förklaring till 
detta. 
 

 

 

__________________________________________ 

Datum 

 

__________________________________________ 

Underskrift 

 

__________________________________________ 

Namnförtydligande 
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6.2. Appendix B 
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6.3. Appendix C 

 

 

Intervjufrågor  

 

1. Hur har handledningen fungerat? Vilken sorts handledning? Vad har du fått lära dig 
mer om? 
 
2. Känner du till vilka sorts insatser som har gjorts för din anhörige? I så fall, kan du 
berätta lite om dessa och vad du anser om dem? 
 
3. Hur har projektet påverkat dig? Vad har det inneburit för dig att projektet har funnits? 
Har du fått tillräckligt med stöd och möjlighet att ställa frågor? 
(alt. Vilka möjligheter har funnits för dig att berätta om hur du upplever din anhöriges 
svårigheter?) 
  
4. Har projektet påverkat din möjlighet att samtala med din anhörige? 
Hur går det för dig att samtala med din anhörige? (PRAT) 
 
5. Har projektet gjort måltidssituationen tryggare? Hur säkert känns matandet för dig? 
Har ditt kunnande blivit större? Känns det tryggare när du bistår nu jämfört med förut? 
(MAT) 
 
6. Har personalens kunnande påverkats enligt dig? 
Har de bra svar på frågor du ställer? Finns ett bra bemötande och bättre kommunikation 
med din anhörige? (PRAT)  
 
7. Har personalens kunnande påverkats enligt dig? 
Har de bra svar på frågor du ställer? Har något förändrats och bidragit till en tryggare 
matsituation? (MAT) 
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6.4. Appendix D 
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6.5. Appendix E  
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