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SAMMANFATTNING
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en progressivt neurodegenerativ 
motorneuronsjukdom (MNS). ALS kännetecknas framför allt av muskelatrofi och 
-svaghet, med dysartri och dysfagi som främsta logopediska områden. Denna studie 
syftade huvudsakligen till att undersöka hur det logopediska omhändertagandet av ALS-
patienter ser ut beträffande bedömning, behandling och rådgivning. Vidare avsågs att 
kartlägga hur tillgången till vårdprogram för patientgruppen ser ut vid Sveriges 
regionsjukhus och vilka riktlinjer logopeder ges däri. Studien genomfördes via en 
enkätundersökning. I studien deltog geografiskt spridda legitimerade logopeder kliniskt 
aktiva med aktuell patientgrupp. Enkäten skickades till 32 logopeder, av vilka 23 (72 %) 
svarade. Inhämtningen av vårdprogram skedde genom kontakt med respektive 
regionsjukhus via e-post. Resultatet visar att det logopediska omhändertagandet av 
ALS-patienter varierar, som följd av skillnader i sjukdomsbilden patienter emellan. 
Gemensamt är dock att fokus ligger på bibehållande av patientens förmågor samt 
rådgivning kring strategier. Av Sveriges 7 regionsjukhus har 2 vårdprogram och 
ytterligare 1 har skriftliga rutiner. I dessa förordas kontinuerlig och behovsanpassad 
bedömning, behandling samt information och rådgivning. Vårdprogrammens innehåll är 
övergripande samstämt med de inkomna enkätsvaren.

Nyckelord: ALS, logopediskt omhändertagande, vårdprogram 

ABSTRACT
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively neurodegenerative motor neuron 
disease. ALS is chiefly characterised by atrophy and weakness of muscles, dysarthria 
and dysphagia being the foremost domains relevant to speech and language 
pathologists. The main purpose of this study was to investigate how the caretaking of 
patients with ALS is handled by speech and language pathologists regarding 
assessment, treatment and counselling. Furthermore the aim was to plot the access to 
guidelines for this group of patients at the regional hospitals of Sweden and what 
directions speech and language pathologists are given therein. The study was conducted 
using a questionnaire. The participants of the study were geographically scattered 
licensed speech and language pathologists who are clinically active with the group of 
patients at hand. The questionnaire was sent to 32 speech and language pathologists, of 
which 23 (72 %) answered. The acquirement of guidelines was done through contact by 
e-mail with each regional hospital respectively. The result shows variation within the 
caretaking of patients with ALS, due to differences in symptoms between patients. 
However, it is noted that the core is optimising the preservation of the patient's abilities 
and counselling on strategies. Out of the 7 regional hospitals of Sweden 2 have 
guidelines. Within these are recommendations for continuous and needs-oriented 
assessment, treatment, information and counselling. The content of the guidelines is 
overall unanimous with the questionnaire result.

Keywords: ALS, speech and language pathologist, caretaking, guidelines
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1. Bakgrund

1.1. De�ni�on 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en progressivt neurodegenerativ 
motorneuronsjukdom (MNS). Denna specifika form av MNS innebär att såväl övre som 
nedre motorneuron bryts ned, vilket orsakar att nervsystemets impulser till 
skelettmuskulaturen upphör. Den första delen av sjukdomsnamnet, nämligen 
”amyotrofisk”, syftar på kännetecken för nedre MNS, såsom muskelatrofi, svaghet och 
fascikulation. Namnets andra del, ”lateral skleros”, kan härledas från att ryggmärgens 
laterala del ersätts av bindväv och därmed förlorar sin elasticitet, vilket kännetecknar 
övre MNS (Rowland & Shneider, 2001). Det finns flera olika typer av ALS där klassisk 
ALS är vanligast. Exempel på andra typer är progressiv spinal muskelatrofi, progressiv 
bulbär pares och primär lateral skleros (Socialstyrelsen, 2014).

1.2. Sjukdomsbilden

1.2.1. Symptom

Symptomdebuten kan vara plötslig, men sker ofta gradvis med successiv spridning till 
angränsande muskler. Endast i mycket sällsynta fall förblir sjukdomen i många år 
lokaliserad till en del av kroppen. På grund av variation av skadelokalisation skiljer sig 
de initiala symptomen, men för alla de ovanligare typerna av ALS gäller att 
symptombilden med tid utvecklas till att likna den vid klassisk ALS (Socialstyrelsen, 
2014). Klassisk ALS innebär att övre och nedre motorneuron bryts ned simultant, 
medan de flesta övriga typer av ALS innebär att nedbrytningen inledningsvis sker för 
antingen övre eller nedre motorneuron. Vid progressiv spinal muskelatrofi märks till en 
början endast tecken till nedbrytning av ryggmärgens nedre motorneuron, vilket orsakar 
muskelsvaghet och muskelatrofi i händer, armar och/eller ben. Vid progressiv bulbär 
pares ses först primärt symptom på nedbrytning av hjärnstammens nedre motorneuron, 
vilket yttrar sig som dysartri och/eller dysfagi till följd av muskelatrofi i mun och hals.  
Vid primär lateral skleros framkommer tidiga symptom på nedbrytning av övre 
motorneuron (Rocha et al., 2005). 
De första symptomen är hos en tredjedel av patientgruppen svaghet och/eller 
muskelatrofi i ena handen eller armen, och kan yttra sig som svårigheter att hantera en 
nyckel eller att tvätta håret. En tredjedel känner först svaghet och/eller muskelatrofi i  
ena benet eller höften vilket kan yttra sig som bristande balans medan debutsymptomen 
hos den sista tredjedelen är en svaghet i ansikts-, mun- eller halsmuskulatur. Detta yttrar 
sig som dysartri och/eller svag och monoton röst, dysfagi samt svårigheter att tugga 
mat, hålla ihop käkarna eller hålla upp huvudet. I enstaka fall uppkommer symptomen 
först från rygg-, bröst-, buk- eller andningsmuskulatur. Detta orsakar orkeslöshet, 
andfåddhet, ryggvärk och svårigheter att hålla ryggen upprätt (Socialstyrelsen, 2014). 
Vanliga symptom vid ALS är:

• Dysartri – förekommer hos mer än 80 % (Tomik & Guiloff, 2010). Orsakas av 

spastisk eller slapp pares av muskler i tunga, ansikte, läppar, gom, larynx och 
farynx (Kühnlein et al., 2008), vilket manifesteras som svårigheter att samordna 
rörelser i talmuskulaturen samt svaghet och långsamhet i densamma. Det kan 
visa sig i form av okoordinerat, långsamt och otydligt tal, hes eller läckande röst 
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och hypernasalitet, beroende på skadelokalisation (Tomik & Guiloff, 2010). 

• Dysfagi – förekommer hos cirka 80 % (Socialstyrelsen, 2014). Muskler i läppar, 

tunga, gom, käke, larynx och farynx kan drabbas av spasticitet eller försvagas 
vilket leder till svårigheter att hantera bolus i munnen samt under sväljning. Ofta 
ses retention efter matintag. En annan följd är belastande överskott av saliv i 
munnen, ofta resulterande i dregling (Kühnlein et al., 2008). Svårigheter att 
svälja innebär ökad risk för både aspirationspneumonier och obalans i 
ämnesomsättningen, det senare medförande viktnedgång och minskning av 
muskelmassa (Socialstyrelsen, 2014)

• Emotionella symptom – förekommer hos 25-40 % (Socialstyrelsen, 2014). 

Affektlabilitet där patienten upplever plötsliga förändringar i känsloreaktionerna, 
med tvångsmässig gråt eller tvångsmässigt skratt som icke viljestyrd 
konsekvens. Detta symptom misstänks ha sin orsak i frontala skador på hjärnan 
(Olney et al., 2011). I kombination med muskelatrofi är symptomet en stark 
indikator på diagnosen ALS (Socialstyrelsen, 2014).

• Kognitiva svårigheter. Förekommer i olika former, från nedsatt frontal exekutiv 

funktion hos 20-40 % av patienter till uttalad frontotemporal demens hos 
ungefär 5 % (Wijesekera & Leigh, 2009). Symptomen för demens är främst 
personlighetsförändring, irritabilitet, nedsatt tolerans, växlande passivitet och 
rastlöshet, bristande planeringsförmåga, bristande insikt, nedsatt social förmåga 
och språkstörning. Oftast är minnet opåverkat. Demenssjukdom kan förekomma 
som debutsymptom vid ALS (Socialstyrelsen, 2014). 

• Depression. Förekommer och kan också bidra till nedsatt aptit samt viktnedgång 

(Socialstyrelsen, 2014).
• Värk och smärta. Beskrivs enligt Socialstyrelsen (2014) vara mindre vanligt 

förekommande, men rapporter finns som tyder på att närmare 70 % av ALS-
patienter upplever smärta under sjukdomsförloppet (Handy et al., 2011). 
Stickningar och ilningar i exempelvis ländrygg, höft eller knä kan föregå 
muskelsvaghet och muskelatrofi. Vid spasticitet kan svår muskelsmärta 
förekomma. Vecko- eller månadsvis kan tillfällig ledvärk följa av muskelatrofi 
(Socialstyrelsen, 2014).

Vid samtliga typer av ALS drabbas så småningom andningsmuskulaturen (Rocha et al., 
2005), med allt mer störd nattsömn, trötthet, orkeslöshet, morgonhuvudvärk, 
koncentrationssvårigheter och dyspné (andnöd) som följd. Dyspné orsakas av att 
koldioxidhalten i kroppen stiger då koldioxiden inte andas ut normalt (Socialstyrelsen, 
2014).

1.2.2. Prognos

Vanligen är det förtvinad andningsmuskulatur och därmed dyspné som orsakar bortgång 
genom koldioxidnarkos och sänkt medvetande (Rocha et al., 2005), oftast inom 3 år 
efter symptomdebut. I vissa fall dör patienten till följd av lunginflammation. Inget 
botemedel finns att tillgå i dagsläget, men med läkemedlet Riluzol kan överlevnadstiden 
förlängas i genomsnitt 3-6 månader (Hardiman et al., 2011).

1.2.3. Epidemiologi

Teorierna om orsaken till ALS är många – virusinfektion, att immunsystemet 
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överreagerar, överaktivitet av glutamat, elektriska stötar, tidigare skalltrauma, diverse 
förgiftningar, brist på spårämnen eller vitaminer. Alla dessa är dock obekräftade. Hos 
cirka 5-10 % av patienter förefaller orsaken vara ärftlighet och det finns teorier att 
mutationer kan ge upphov till sjukdomen. Som orsak har 25 olika genmutationer 
beskrivits och forskning har visat att det finns fler, ännu oidentifierade. De olika 
varianterna påverkar sjukdomsförloppet på olika sätt, vilket gör att sjukdomsbilden för 
de olika genmutationerna ser olika ut. Sjukdomens vidare förlopp påverkas av 
ytterligare andra gener och okända faktorer. Bärare av en eller flera av dessa mutationer 
behöver inte insjukna, utan det beror på om denne även är bärare av andra gener med 
skyddande funktioner samt eventuella miljöfaktorer. I de flesta fall är dock orsaken 
okänd. Förekomst av ALS i släkten, ålder mellan 45 och 75, manligt kön, rökning och 
lågt BMI är de enda säkerställda riskfaktorerna. Högt BMI och ökat alkohol- och/eller 
kaffeintag har i en rad studier fått statistiskt stöd för att vara skyddande faktorer 
(Socialstyrelsen, 2014).

1.3. Interven�on

Intervention är fokuserad på symptomlindring och bibehållande av livskvalitet, då ingen 
botande behandling finns. Exempel på sådana insatser är andningsstöd och perkutan 
endoskopisk gastrostomi (PEG), en kateter som går till magsäcken genom bukväggen 
för tillförsel av enteral nutrition (Socialstyrelsen, 2014). 

Efter diagnostisering bör omhändertagande ske multidisciplinärt (Andersen et al., 2011; 
Leigh et al., 2003; Miller et al., 2009). Detta sker i team, i Sverige vanligen innefattande 
neurolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator. 
Logopedens arbete med patientgruppen rör dysartri, dysfagi och språkliga nedsättningar. 
Omhändertagandet omfattar bedömning av sväljningsfunktion och kommunikation, 
träning av sväljmanövrar, kostanpassning, utprovning och utvärdering av 
kommunikationshjälpmedel samt utbildning av patient och närstående (Kiernan et al.,  
2011). Den logopediska interventionens primära mål är att underlätta kommunikationen 
mellan patient och vårdare samt närstående samt att trygga säker nutrition. European 
Federation of Neurological Societies (EFNS) sammanställde år 2011 rekommendationer 
för behandling av ALS-patienter utifrån aktuell litteratur och konsensus från en 
expertpanel (Andersen et al., 2011). De för studien relevanta rekommendationerna följer 
nedan.

1.3.1. Kommunika�onssvårigheter

Dysartri är den primära orsaken till kommunikationssvårigheter hos ALS-patienter, men 
även subtila förändringar i språkfunktion beskrivs förekomma. Dessa förändringar kan 
bestå av försämrad talförmåga, minskad stavningsförmåga, ordmobiliseringssvårigheter 
och nedsatt hörförståelse av vissa ordklasser, exempelvis verb mer än substantiv 
(Raaphorst et al., 2010), samt av mer komplexa språkliga konstruktioner (Tomik & 
Guiloff, 2011). Nedsättningarna kan vara så subtila att de endast identifieras med 
formella neuropsykologiska tester, vilket kan behövas i de patientfall där de språkliga 
nedsättningarna ständigt förvärras (Andersen et al., 2011).  Språkliga svårigheter kan 
påverka livskvaliteten negativt för såväl patient som vårdgivare och det kan även 
försvåra det kliniska omhändertagandet. Den logopediska interventionen bör innefatta 
strategier för effektiv kommunikation och, om lämpligt, introduktion av 
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kommunikationshjälpmedel. Kommunikationshjälpmedel som alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) kan förbättra livskvaliteten avsevärt för såväl 
patient/brukare som vårdgivare/omgivning. Protetiska behandlingar, såsom gomplatta, 
kan avhjälpa hypernasalitet och artikulationssvårigheter. Patienter som får andningsstöd 
kan vara hjälpta av högteknologiska kommunikationshjälpmedel, såsom ögonpekning 
(Andersen et al., 2011). Enligt EFNS (Andersen et., 2011) lyder rekommendationerna 
gällande kommunikationssvårigheter:

• Regelbundna logopedbedömningar (exempelvis var 3:e-6:e månad) av tal- och 

språkfunktion.
• Patienter med tidiga språkliga nedsättningar bör genomgå fullständig 

neuropsykologisk testning.
• Användningen av lämpliga kommunikationshjälpmedel bör individanpassas med 

den träning och det stöd som krävs.
Exempel på strategier för effektiv kommunikation är optimering av kroppsposition, 
minskning av bakgrundsljud, korrigering av eventuella ineffektiva kompensatoriska 
strategier använda av patienten (exempelvis att patienten använder för mycket kraft för 
röst och artikulation) samt andnings- och avslappningsövningar (Kühnlein et al., 2008). 
Förslag såsom orofacial muskelträning i sjukdomens initiala skede och träning av 
hyperartikulation förekommer också (Rocha et al., 2005).

1.3.2. Dysfagi

Det initiala omhändertagandet av en patient med dysfagi innefattar 
konsistensanpassning av mat och dryck, utbildning av patient och vårdgivare gällande 
sväljmanövrar såsom supraglottisk sväljning (att hålla andan under sväljning och sedan 
hosta), posturala förändringar och chin-tuck-manövern (att böja nacken framåt vid 
sväljning för att skydda luftvägarna) samt dietistkonsultering för förskrivning av 
tillskott rika på protein och kalorier. Vissa patienter med svårigheter att svälja 
kranvatten kan lättare svälja kolsyrat och/eller iskallt vatten. Vid behov av sondmatning 
finns alternativ som PEG och nasogastrisk sond (NGT – härlett från engelskans 
nasogastric tube) (Andersen et al., 2011).
Enligt EFNS (Andersen et al., 2011) lyder rekommendationerna gällande dysfagi: 

• Bulbär dysfunktion och nutritionsstatus, inklusive kroppsvikt, ska undersökas 

vid varje besök. Svårigheter att dricka kranvatten är oftast det första tecknet på 
dysfagi.

• Patient bör remitteras till dietist omedelbart då dysfagi uppkommer. För råd om 

sväljmanövrar finns logoped.
• Vid vilken tidpunkt eventuell sondmatning påbörjas är individuellt och baseras 

på graden av bulbära symptom, malnutrition (viktnedgång överstiger 10 %), 
lungfunktion samt patientens allmäntillstånd. Tidig intervention rekommenderas.

1.3.3. Kogni�va svårigheter

Som beskrivet tidigare förekommer kognitiva svårigheter, exempelvis i form av tidiga 
nedsättningar av ordflöde. Även om neuropsykologiska tester beskrivs vara en känslig 
metod att upptäcka kognitiva nedsättningar kan de dock vara alltför tidsödande med 
hänsyn till sjukdomsförloppet (Gordon et al., 2007). Screeningmaterial såsom 
ordflödestest kan då användas för en första identifiering av svårigheterna (Andersen et 
al., 2011).
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1.3.4. Vårdgivare och vårdbörda

Vissa symptom hos ALS-patienter innebär särskild påfrestning för vårdgivare. Förlusten 
av effektiv kommunikation isolerar såväl patient som vårdgivare både intellektuellt och 
emotionellt. Då det är viktigt att bibehålla kommunikation mellan patient och 
vårdgivare kan kommunikationshjälpmedel behövas som stöd. För att underlätta bör 
vårdgivare involveras redan från diagnostisering, men samtidigt är det viktigt att värna 
om patientens självständighet (Andersen et al., 2011).

1.4. Tidigare forskning och mo�v för studie

Med syfte att som yrkeskår komma närmare ett gemensamt och optimalt 
omhändertagande för aktuell patientgrupp hölls en första nationell nätverksträff för 
ALS-/MNS-team på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i september 2014. 
Förhoppningen är att fler sådana ska följa och att det ska bidra till en mer jämlik 
nationell vård (Sixt Börjesson, 2014). Hur samstämmig den svenska logopedkåren är 
gällande arbete med ALS-patienter är inte klarlagt. Inga sådana studier, varken 
nationella eller internationella, har hittats. Att evidensen för behandling av ALS är låg 
(Andersen et., 2011; Tomik & Guiloff, 2010) motiverar denna studie än mer. Detta då 
utsikten är att denna kartläggning föranleder framtida unisona logopediska riktlinjer 
som skulle kunna facilitera omhändertagandet av patienter med ALS, låg evidens till  
trots, och därmed komma såväl yrkesgrupp som patientgrupp till gagn.
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2. Sy�e

Studiens huvudsyfte är att beskriva svenska logopeders arbete med patienter med ALS.
Vidare syftar studien till att undersöka vilka vårdprogram gällande patientgruppen som 
finns att tillgå vid landets regionsjukhus och vilka riktlinjer logopeder ges däri.

2.1. Frågeställningar

− Vad innefattar det logopediska omhändertagandet av ALS-patienter, gällande 

bedömning, behandling och rådgivning?

− Använder regionsjukhusen vårdprogram för patientgruppen och vilka riktlinjer, 

relevanta för logopedens arbete, anges i så fall i dessa?
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3. Metod

Studien genomfördes som en enkätundersökning riktad till svenska logopeder som 
arbetar kliniskt med ALS-patienter. Vårdprogram inhämtades från landets regionsjukhus 
för att ta del av dessas riktlinjer.

3.1. Material och procedur

En enkät (se bilaga 1) skapades, med omväxlande frågor med fasta svarsalternativ och 
öppna frågor. Frågorna utformades baserat på vilken information som krävs för att på 
bästa sätt kunna besvara studiens frågeställningar. Detta grundat på efterforskningar i 
relevant litteratur, förkunskaper från utbildningen, samt kommentarer från studiens 
handledare och pilotstudiens kliniskt verksamma logopeder. Initialt i arbetet hämtades 
inspiration från den enkät som utformats och använts av Blom Johansson et al. (2011) 
vid studiet av logopeders arbete med afasipatienter. För vissa frågor uppmanades 
deltagarna att uppskatta i procent, antal gånger, antal månader och antal minuter. Andra 
frågor var av mer öppen karaktär där deltagarna ombads beskriva sitt arbete. Möjlighet 
att lämna kommentarer eller att lägga till ytterligare svarsalternativ fanns för flera 
frågor. Frågorna som ställdes var organiserade efter följande indelning: 1) personliga 
uppgifter, 2) allmän information, 3) bedömning, 4) behandling samt 5) rådgivning och 
kontakt med närstående. Personliga uppgifter avser information om den enskilde 
deltagaren vad gäller ålder, kön, utbildning och arbete. Under allmän information 
ställdes frågor kring arbetet med ALS-patienter i stort, eventuellt teamarbete och 
inhämtning av ny kunskap på området. Indelningen gjordes dels för att förtydliga för 
deltagarna vad som efterfrågades samt för att kunna svara på studiens huvudsakliga 
frågeställning. Enkäten utformades som en postenkät, med avsikt att få en hög 
svarsfrekvens. Att enkäten fylldes i med papper och penna var också tänkt som en 
möjlighet för deltagarna att lämna ytterligare kommentarer utanför det tänkta 
svarsutrymmet. Varje enkät tilldelades ett eget kodnummer. På ett separat dokument 
kopplades varje kodnummer samman med den deltagare enkäten skickats till. 
Dokumentet som innehöll uppgifter om deltagarnas namn och kontaktuppgifter var 
lösenordsskyddat och var endast tillgängligt för författarna till studien. Syftet med detta 
var att ge deltagarna möjligheten att avbryta sitt deltagande även efter att enkäten fyllts i  
och skickats in. Informationsbrev (se bilaga 2) och svarskuvert bifogades enkäten. I 
informationsbrevet redogjordes för studiens syfte och genomförande, samt innebörden 
av deltagande och hantering av personuppgifter. Det framgick tydligt att deltagandet var 
frivilligt. Svarstiden som gavs var 3 veckor från det att enkäten skickades. Efter 2 
veckor skickades en skriftlig påminnelse via e-post. Ifyllda enkäter skickades till 
Institutionen för neurovetenskap/logopedi vid Uppsala universitet.

Gällande vårdprogram kontaktades respektive regionsjukhus via e-post för att 
undersöka eventuell tillgång och för att inhämta där så var möjligt.

3.2. Pilotstudie

Innan enkätundersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie. Enkäten testades på 3 
logopeder insatta i patientgruppen och i logopediskt arbete med densamma. För 
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närvarande arbetar 2 av logopederna med ALS-patienter och den tredje har tills nyligen 
gjort det. Enkäten skickades via e-post med önskemål om återkoppling gällande 
innehåll, formuleringar, mängd skrivutrymme per fråga samt tidsåtgång för ifyllning. 
Ändringar i enkäten gjordes efter pilotdeltagarnas synpunkter. Tiden för att besvara 
enkäten bedömdes till ca 15 minuter.

3.3. Deltagare

Deltagarna avgränsades till legitimerade logopeder som arbetar kliniskt med patienter 
med ALS i Sverige. Med stöd av handledare identifierades 30 sjukhus geografiskt 
spridda över Sverige, där neurolog finns representerad. Dessa sjukhus kontaktades via 
e-post och/eller telefon med avsikt att komma i kontakt med tänkbara deltagare och 
informera om studiens syfte och genomförande. I de fall där direktkontakt inte var 
möjlig inhämtades kontaktuppgifter till möjliga deltagare genom kollegor, enhetschefer  
och sekreterare/växeltelefonister. Det gjordes minst 2 försök per sjukhus att nå 
potentiella logopeder för medverkan. Personer intresserade av att deltaga ombads att via 
e-post skicka sina postadresser för distribuering av enkäten. Totalt skickades enkäter till 
32 logopeder, av vilka 23 (72 %) svarade. 

3.4. Analysmetod

Vid svarstidens slut sammanställdes samtliga svar för respektive fråga ordagrant i ett 
samlat dokument. Uppgifter av kvalitativ art (svar på öppna frågor) analyserades med 
inspiration av Graneheim och Lundman (2004) för att säkerställa att respondenternas 
samtliga svar togs i beaktning vid redovisning av resultat. Den ordagranna 
sammanställningen lästes upprepade gånger av bägge författare. Efter detta skiljdes 
konstellationer av innehållsmässigt relaterade ord/meningar ut (jämför med “meaning 
unit” (Graneheim & Lundman, 2004)) och komprimerades, samtidigt som kärnan i 
budskapet bibehölls (jämför med “condensation” (Graneheim & Lundman, 2004)). 
Slutligen grupperades dessa till övergripande indelningar (jämför med “abstraction” och 
“code” (Graneheim & Lundman, 2004)). Kvantitativ data beräknades med hjälp av 
datorprogrammet Excel och redovisas med beskrivande statistik. Medelvärde används 
för att åskådliggöra genomsnitt. Som spridningsmått används standardavvikelse. 
Därutöver anges lägsta och högsta angivna värde. Som kontrollåtgärd utfördes analysen 
individuellt av de båda författarna. Respektive resultat jämfördes och diskuterades varpå 
eventuella skillnader diskuterades tills konsensus uppnåtts. Ytterligare jämförelser 
gjordes sedan med den ursprungliga svarssammanställningen för att kontrollera att 
resultatredovisningen motsvarar enkätsvaren.

Ur erhållna vårdprogram och skriftliga riktlinjer extraherades den för logopeder 
relevanta informationen som grund för vidare diskussion.

3.5. E�ska överväganden

I det bifogade informationsbrevet (se bilaga 2) framhölls att medverkan var frivillig och 
när som helst kunde avbrytas utan förklaring från deltagarens sida. För att undvika att 
deltagarna skulle känna sig granskade eller ifrågasatta i sin yrkesutövning förklarades 
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även att syftet med studien var att kartlägga arbetet med patientgruppen i stort. Det 
tydliggjordes också att alla svar hanterades konfidentiellt och att inga personliga 
uppgifter skulle komma att redovisas på sådant sätt att enskilda personer kunde 
identifieras. 
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4. Resultat

Vid redovisning av frågor där fler svarsalternativ än ett kan anges gäller att ”Antal” 
representerar antal svar och alltså inte antal deltagare. För beskrivning av material som 
angivits av deltagarna se bilaga 3. 

4.1. Deltagare

Samtliga 23 deltagare var kvinnor. Gruppen hade ett åldersspann från 26 till 60 år, vilket 
gav medelålder 42,7 år med en standardavvikelse på 9,3 år. En person valde att inte 
ange ålder. Se tabell 1.

Tabell 1. Redovisning av antal år som deltagarna arbetat som logoped respektive med ALS-patienter. 
Minimum- och maximumangivelse från samtliga deltagare, medel (M) och standardavvikelse (SD). Där 
symbolen > angivits tillsammans med siffra har medelvärde beräknats enbart på den angivna siffran. n = 
23

Antal år, angivet min-max M SD

År som verksam logoped
År som verksam med ALS-patienter

1-34
1->25

13,9
8,4

8,9
5,9

Enkäter skickades till 17 av Sveriges 21 län varav svar inkom från 14, antalet enkäter 
skickade till respektive län varierade mellan 1 och 5. Antal respondenter från respektive 
län varierade mellan 1 och 3. De län där deltagarnas arbetsplats var belägen var: 
Blekinge, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, 
Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro.

De studieorter som fanns representerade var Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och 
Uppsala. Antal personer som studerat vid respektive ort varierade mellan 1 och 7.

För att enskilda personer inte ska gå att identifiera redovisas inte antal deltagare från 
respektive län eller studieort.

4.2. Logopediskt omhändertagande

Bedömning och rådgivning var det vanligast angivna innehållet i kontakten med ALS-
patienter. Även behandling, hjälpmedelsutprovning/-förskrivning och stöd angavs i 
varierande utsträckning. Se tabell 2 för sammanställning.

Tabell 2. Innehåll i kontakten med ALS-patienter. n = 23

Kontaktinnehåll Antal

Rådgivning
Bedömning
Behandling
Annat, nämligen:

Hjälpmedelsutprovning/-förskrivning 
Stöd

23
22
17

8
1

En och samma patientkontakt angavs fortlöpa från 2-36 månader med mellan 1-50 
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träffar. Varje träff angavs vara mellan 15-120 minuter beroende på insats. Det framhölls 
att variationen är stor från patient till patient och att kontakten vanligen sker 
kontinuerligt under sjukdomsförloppet, från diagnos eller då patienten söker logopedisk 
hjälp till död eller då patienten inte längre orkar. Se tabell 3.

Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för uppgifter om patientkontakt. Varaktighet: tiden 
för en och samma patientkontakt angivet i månader. Antal träffar: antal träffar med en och samma patient.  
Tidsåtgång: längden av en träff angivet i minuter. 

M SD

Varaktighet, månader
Antal träffar
Tidsåtgång, minuter

18,2
9,9
54,7

9,3
5,3
12,2

Den största delen av besöken angavs ske polikliniskt. Hembesök, möten med patienter 
på hjälpmedelscentral samt med patienter inneliggande på avdelning angavs också 
förekomma.

Tabell 4. Uppskattning av fördelning över var patientbesöken sker. Deltagarna har angivit i % hur stor del 
av besöken som sker på respektive sätt/plats. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) samt den 
högsta och lägsta uppskattningen som angivits för varje kategori. n = 22

Plats/sammanhang/verksamhet Antal Angivet min- och 
maxvärde, %

M % SD %

Polikliniskt 
Hembesök 
Annat, nämligen: 

Inneliggande på avdelning/sjukhus
Hjälpmedelscentral 
Ej angivit vad

22
15

10 varav:
6
3
2

15-100
1-60
1-80
1-80
5-20
19-20

80,8
12,2
24

28,5
10

19,5

24,9
15,2
23,2
29,9
8,7
0,7

Som framgår av tabell 5 angav majoriteten att de arbetar i någon form av team.

Tabell 5. Antal som svarat ja respektive nej på frågan om de arbetar i något team, innefattande angiven 
typ av team. n = 23 

Svar Antal

Nej
Ja, MNS-team
Ja, ALS-team
Ja, nämligen:

Motorikteam
Neurorehabteam
Neuroteam
Utan närmare specifikation

7
8
3

1
1
1
2

Av de 16 deltagare som arbetade i team beskrevs logopedens arbete bygga på samarbete 
med andra professioner (n = 11) där logopedens roll omfattar bedömning (n = 9), 
behandling/träning (n = 5) samt ospecificerade insatser (n = 3), gällande tal, sväljning, 
kommunikation och språk. Rådgivning (n = 6) om sväljning, hemträning, 
kommunikationshjälpmedel och PEG angavs ingå i logopedens ansvarsområde, liksom 

12



hjälpmedelsförskrivning och/eller -utprovning (n = 5). Vid beskrivning av logopedens 
arbete i team nämndes (n = 1-4) också regelbundna träffar med teamet, remittering till 
andra professioner, behovsanpassade insatser för patienten, tidigt möte med patient efter 
diagnos, fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS), underlättande av 
patientens vardagsliv och sociala liv, informationsgivning till patient, anhöriga och 
övriga professioner i teamet, deltagande vid öppet hus, etiska frågor, möte med patienter 
oavsett symptombild samt patientens önskemål gällande behandling. Gällande 
samarbete omnämndes professionerna fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, 
öronkonsult och dietist. 

För inhämtning av ny kunskap om ALS angavs vetenskapliga artiklar, kollegiala 
sammankomster (inklusive teamkonferenser), facklitteratur och nationella konferenser 
vara vanligast. För fullständig sammanställning se tabell 6. 

Tabell 6. Medel för inhämtning av ny kunskap om ALS. n = 23

Svar Antal

Vetenskapliga artiklar
Facklitteratur
Kurser
Nationella konferenser
Internationella konferenser
Kollegiala sammankomster
Annat, nämligen:

Läkarföreläsningar
Internet

18
15
4
8
2
18

1
1

4.2.1. Bedömning 

Frågor om hur ofta och när i sjukdomsförloppet bedömning görs angavs vara svåra att 
svara på, med hänvisning till stor variation mellan patienter. Generellt framhölls att  
informell bedömning sker kontinuerligt och eventuell ytterligare testning görs sedan 
anpassat efter patientens individuella behov. För dysartri angavs att bedömning vanligen 
görs initialt i sjukdomsförloppet.

Uppgifter som framkommit redovisas i ett avsnitt vardera för dysartri, dysfagi, språk, 
röst, kommunikation och livskvalitet. Där anges vad deltagarna svarat att de gör vid 
bedömning samt hur detta genomförs och vilket material som då används. 

Dysartri
Med 2 undantag angav samtliga deltagare att de genomför en formell testning (n = 21) 
av bland annat oralmotorik, läpp-, kind- och tungstyrka, andning, fonation, artikulation 
och lufttryck utifrån Hartelius och Svenssons Dysartritest (Hartelius & Svensson, 1990). 
Ett antal deltagare (n = 10) angav också att en perceptuell bedömning görs utifrån 
patientens spontantal och/eller högläsning/benämning av diverse material (BNT: Boston 
Namning Test (Kaplan et al., 1983), texter, ColorCards). Av dessa använde 7 deltagare 
inspelning av rösten för bedömning. Ytterligare material och metoder som angavs av 1 
till 3 deltagare var FUS för bedömning av gomfunktion, självskattning med SOFT 
(Självsvarsformulär om förvärvade talsvårigheter) (Hartelius et al., 2008), ALS Severity 
scale – tal (Hillel et al. 1989), GNU (Grundläggande neuropsykologisk undersökning) 
(Apt, 2001), bedömning av kommunikationsförmåga och kommunikativa strategier 
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utifrån CES (Communicative Effectiveness Survey) (Yorkston et al., 1999) och 
”hemgjort” dysartritest. Ett annat vanligt underlag för informell bedömning angavs vara 
anamnes (n = 11) utifrån samtal med patient och anhöriga. Vanligast var att fråga om 
patientens och/eller närståendes egen uppfattning om talet (n = 5). Annat som angavs 
efterfrågas vid anamnestagning av 1 till 3 deltagare är uppgifter om delaktighet och hur 
kommunikationen fungerar i vardagen samt ospecificerade frågor om tal, dregling och 
förståelighet.

Dysfagi
Instrumentell bedömning (n = 17) i form av FUS (n = 15) eller sväljröntgen (n = 4) 
angavs vara vanligast för bedömning av dysfagi. Klinisk sväljbedömning uppgavs 
genomföras av mer än hälften av deltagarna (n = 14) och beskrevs innehålla 
undersökning av oralmotorik, hostkraft, ätbeteende och kartläggning av vilka 
konsistenser som går bäst för patienten att svälja. Detta angavs göras genom 
måltidsobservation och sväljtest med olika konsistenser. Som material för detta nämns 
saturationsmätare och eget formulär för måltidsobservation. Ytterligare material och 
bedömningsinstrument som angavs av 1-3 deltagare var ÄT 10/EAT 10 (Eating 
Assessment Tool-10) (Belafsky et al., 2008), SWAL-QOL (Swallowing Quality of Life) 
(McHorney et al., 2002), ALS Severity Scale – sväljning (Hillel et al., 1989) och LtL 
(läpp till larynxlyftning). Anamnes och samtal med patient och/eller anhörig angavs av 
10 deltagare varav 4 särskilt poängterade patientens egen problembeskrivning. Även 
samverkan med dietist samt ställningstagande till PEG angavs förekomma vid 
bedömning av dysfagi (n = 2). 

Språk 
Informell bedömning av språk var vanligast (n = 11). Deltagare beskrev att de lyssnar 
på patientens språk i spontantal vid samtal, frågar om språket vid anamnestagning samt 
ber patient och/eller anhörig att beskriva hur språket fungerar. Formella 
bedömningsmaterial som omnämndes var A-ning (Neurolingvistisk afasiundersökning, 
n = 6) (Lindström & Werner, 1995), BNT (Boston Naming Test, n = 6) (Kaplan et al., 
1983), KAP (Kortfattad afasiprövning, n = 2) (Hagelin et al., 1998), Hartelius och 
Svenssons (1990) Dysartitest (n = 1), BESS (Bedömning av subtila språkstörningar, n = 
1) (Brunnegård & Laakso, 1998) och AQT (A Quick Test of Cognitive Speed, n = 1) 
(Wiig et al., 2002). Ett antal deltagare (n = 7) angav att bedömning av språk sällan eller 
aldrig görs med ALS-patienter då det inte bedöms vara aktuellt för patientgruppen. 

Röst
Av deltagarna angav 7 att de inte skiljer på dysartri och röst i bedömning. Vanligaste 
bedömningen var perceptuell röstanalys (n = 19) där logopeden beskrevs lyssna och 
bedöma patientens röst och dess uttröttbarhet samt sjukdomens påverkan på 
röstfunktionen i samtal (n = 7) samt vid inspelning (n = 16). För ändamålet beskrevs 
följande test, bedömningsmaterial och -övningar användas: fritt berättande, Dysartritest 
(Hartelius & Svensson, 1990), högläsning av text, SVEA-protokollet (Hammarberg, 
2006), Soundswell och röstövningar, däribland rop och uthållen vokal. Anamnestagning 
där patientens egen uppfattning vägs in angavs av 4 deltagare. Självskattningsformulär 
och VAS (visuell analog skala) för självskattning angavs också användas för bedömning 
(n = 1).
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Kommunikation 
För bedömning av kommunikation var informell bedömning genom samtal och 
anamnestagning vanligast (n = 16). Av dessa betonade 6 deltagare patientens egen 
beskrivning av sin förmåga till kommunikation. Bedömning av förmåga att använda 
AKK lyftes fram av ett antal deltagare (n = 7) och beskrevs göras genom att patienten 
får testa olika AKK samt att logopeden efterhör vana vid dator, mobiltelefon, surfplatta 
och annan teknik. I denna typ av bedömning nämndes även att det är viktigt att göra en 
informell bedömning av patientens arm/handmotorik, syn och hörsel samt att undersöka 
huruvida patienten använder sig av rullstol eller andra hjälpmedel för att optimera 
eventuella kommunikationshjälpmedel. Kartläggning av patientens samtalspartner, för 
att kunna optimera kommande insatser nämndes också (n = 1). Ytterligare test- och 
bedömningsmaterial som angavs av 1 deltagare var text och bilder, A-ning (Lindström 
& Werner, 1995), symboler och AKK-material. Enligt 3 deltagare bedöms 
kommunikation på samma sätt som dysartri. 

Deltagare blandade i denna fråga bedömning med behandling och beskrev att det 
gällande kommunikation är svårt att hålla dem isär. Behandlingsåtgärder som nämndes 
var utprovning av AKK, träning av kommunikationsstrategier och kontakt med 
hjälpmedelscentral.

Vid bedömning av när kommunikationshjälpmedel är aktuellt styr framför allt 
patientens och/eller anhörigs vilja (n = 11). Andra aspekter som tas i beaktning är att 
AKK bör sättas in tidigt innan behovet uppstår (n = 9) eller att det görs då 
vardagskommunikationen märkbart brister (n = 7). Detta avgörs främst i samtal (n = 6) 
där patientens förståelighet och hörbarhet också bedöms (n = 5). Aspekter och 
bedömningsmaterial som angavs av 1-2 deltagare är patientens autonomi och ALS 
severity scale (Hillel et al., 1989).

Livskvalitet 
Av deltagarna svarade 12 att de inte gör någon bedömning av livskvalitet. Av dessa 
lämnades kommentarer om att livskvalitet tas med i beaktning vid förskrivning av 
hjälpmedel samt att man samtalar med patienten om träning kontra ett socialt levande,  
även om ingen regelrätt bedömning görs.

Antal deltagare som svarade att bedömning av livskvalitet görs var 11. Som 
specifikation av denna bedömning angav 7 samtal, där 6 lyfte fram patientens egen 
beskrivning av dennes svårigheter som underlag. Vidare angavs ätande, delaktighet i 
vardagen, risker vid ätande kontra livskvalitet och kommunikationsförmågans påverkan 
vara ämnen som låg till grund för bedömande samtal (n = 2-4). Rösthandikappindex 
(RHI) (Ohlsson & Dotevall, 2009) och SWAL-QOL (McHorney et al., 2002) angavs 
som bedömningsunderlag för livskvalitet (n=1). Självskattning av livskvalitet angavs 
också utföras av arbetsterapeut i teamet (n = 1). 

4.2.2. Behandling 

Andelen ALS-patienter som får logopedisk behandling uppskattades vara mellan 0 och 
100 %, se tabell 7. Deltagarnas svar motiverades i vissa fall av kommentarer som 
uttryckte att uppskattningen beror på vad som menas med behandling, att behandling 
ges någon gång i sjukdomsförloppet och att behandlingen främst är rådgivande. 
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Tabell 7.  Uppskattning av hur många % av ALS-patienter som får logopedisk behandling. Medel (M) och 
standardavvikelse (SD). n = 21

Uppskattad andel som får 
behandling, %

Antal

100
90
80
50
30
20
10
0

2
1
4
3
1
3
1
6

M
SD

41
37,5

I de fall behandling inte ges angavs framför allt patientens nedsatta allmäntillstånd som 
orsak (n = 14). Som förklaring angavs också att fokus istället läggs på hjälpmedel och 
strategier, på grund av långt gånget sjukdomsförlopp (n = 7). Anledningar som angavs 
av 1-2 deltagare var att patienten inte har behov, avstånd, ej aktuellt på grund av 
tidsbrist i och med snabbt progression av sjukdom, patienten inte redo för insatser, 
patienten avliden innan behandlingsbehov uppstår och att evidens saknas för behandling 
med syfte att förbättra funktion.

Hur ofta deltagarna träffar en och samma ALS-patient för behandling varierade från 1 
gång per vecka till 2-3 gånger per år. Deltagarna förklarade detta med den stora 
variationen i patientgruppen. Insatserna beskrevs anpassas efter patientens individuella 
behov i olika faser av sjukdomsförloppet. 

Dysartri
För behandling av dysartri var träning och olika övningar vanligast (n = 18). Insatser 
med hjälpmedel/AKK (n = 8) och rådgivning (n = 8) för både patient och anhöriga 
lyftes också fram (n = 8). Information till patient och anhöriga nämndes av 4 deltagare.

I begreppet träning innefattas svar som gavs gällande utförande av övningar för:

• Röst (n = 11): Hushållning med luft, ökad intensitet, bukstöd, grundläggande 

andnings- och röstövningar. Inspiration från LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) 
(Ramig et al., 2001) med vardagsfokus och ökad röststyrka.

• Tal (n = 13): användning av paus och betoning, långsammare tempo med prompting, 

oralt riktat luftflöde, övertydlig artikulation, ”tungvrickare”, koordinationsövningar,  
oralmotorik – ej vidare specificerat.

• Träning av kompensatoriska strategier (n = 6): ej vidare specificerat.

• Träning utan närmare specifikation (n = 3): de delar patienten har svårast för, 

hemövningar.
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Råd/strategier för patient respektive anhörig avser rådgivning och information om 
kompensatoriska strategier utan vidare specifikation samt för:

• Patient (n = 7): Tala i korta fraser, artikulera tydligt, tala långsamt, hushålla med luft, 

säga viktiga ord långsamt.

• Anhörig (n = 2): Lyssnarstrategier, frågestrategier.

Hjälpmedel/AKK innefattar följande insatser:

• Bokstavstavla, pratapparat, iPad, lightwriter

• Patienten skickas till hjälpmedelscentral.

• Demonstration, inlärning och hantering av hjälpmedel.

Information till patient/anhörig avser förmedling av kunskap om tal, röst, andning, 
dysartri och patientens besvär, med syfte att ge ökad medvetenhet.

Den största delen av behandlingen angavs utföras som självträning. Uppskattning 
gjordes av närmare hälften av deltagarna (n = 11) att mellan 10-20 % utförs hos logoped 
och mellan 80-90 % sker som självträning. Endast 65 % (n = 15) av deltagarna svarade 
på frågan.

Tabell 8. Uppskattning av hur stor del av behandling som sker hos logoped respektive som självträning 
gällande dysartri. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).  n = 15

Logoped/självträning, % Antal

90/10
50/50
40/60
20/80
10/90
5/95

1
1
1
4
7
1

M
SD

22,3/77,6
22,4

Dysfagi
Behandlingsinsatser vid dysfagi beskrevs framför allt innebära konsistensanpassning av 
mat (n = 14) samt träning av olika sväljmanövrar (n = 9) och huvudpositioneringar (n = 
6). Sväljmanövrar som angavs var chintuck (n = 2) och effortful swallowing (n = 2) (se 
bilaga 3 för beskrivning). Informationsgivning var också vanligt (n = 13), riktat till både 
patient och anhöriga. Detta innefattade råd och information gällande normal sväljning, 
dysfagi, eget sväljstatus och prognos, konsistensanpassning, förtjockningsmedel, tecken 
på aspiration som bör uppmärksammas, munvård, ätbeteende, salivhantering samt 
tillvägagångssätt vid sväljning.  Insatser som nämndes av 1-4 deltagare var munvård, 
posturala tekniker, rådgivning gällande PEG, FUS i pedagogiskt syfte att öka patientens 
kunskap, åtgärder för att öka patientens medvetenhet om dysfagi, insättning av medel 
mot muntorrhet, förmedling av dietistkontakt, munskärmsträning, Shaker-träning 
(Logemann et al., 2009) och kompensatorisk träning utan närmare specifikation.
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Strax över hälften av deltagarna (n = 12) uppskattade att behandling utförs mellan 5 och 
20 % hos logoped och mellan 80 och 95 % som självträning . Knappt 61 % (n = 14) av 
deltagarna gav svar på frågan.

Tabell 9. Uppskattning av hur stor del av behandling som sker hos logoped respektive som självträning 
gällande dysfagi. Medel (M) och standardavvikelse (SD). n = 14

Logoped/Självträning: % Antal:

70/30
40/60
20/80
10/90
5/95

1
1
3
7
2

M
SD

17,9/82,1
17,5

Språk 
Gällande behandling av språk lämnades svar av 9 deltagare. Av dessa svarade 4 att 
behandling än så länge aldrig/sällan varit aktuellt. Insatser som tagits upp av övriga 5 
redovisas nedan.

• Behandling utifrån målsättning. Uppföljning och eventuell ny behandlingsomgång.

• Samtalsmatta/Talking mats (Murphy, 2010).

• Hitta alternativa metoder vid kognitiv påverkan, ingen direkt språkträning.

• Demonstration och inlärning och hantering av hjälpmedel.

• Råd och stöd till patient och anhöriga. Inklusive vad anhöriga kan tänka på vid 

språklig påverkan.

Gällande behandling av språk uppskattade 3 av 23 deltagare att 5-10 % av träning sker 
hos logoped och 90-95 % sker som självträning, övriga deltagare lämnade inget svar. 

Röst 
Behandling av röst beskrevs främst utföras genom träning av kompensatoriska strategier 
(n = 14) i form av röstövningar (n = 13) och andningsövningar (n = 7). Övningarna 
beskrevs omfatta andnings- och röstteknik, hållning, glissandon, mjuka övningar, ökad 
röststyrka, långsamt tal, tydlig artikulation, bukstöd, träning med ljud, stavelser, ord och 
spontantal samt hemträning och läxor. Användning av hjälpmedel (n = 8) angavs ske i 
form av demonstration och inlärning. Röstförstärkare angavs av 3 deltagare. 
Information och rådgivning (n = 7) som omnämndes gällde röstanatomi och -fysiologi, 
bukandning, prognos, påverkan från muntorrhet, grunder i röstbehandling samt 
energibesparande strategier och röstråd såsom att ta andetag ofta, tala i korta fraser på 
utandning och identifiera när i talet andningspauser görs för att hushålla med luft, 
identifiera ramord och att spara kraft för att tala när det verkligen behövs. Gällande 
insatser för röst angavs även att behandling sker på samma sätt som vid dysartri (n = 4).

Deltagarna uppskattade att behandling utförs mellan 10 och 50 % hos logoped och 
mellan 50 och 90 % som självträning, av de 13 deltagare som besvarade frågan.
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Tabell 10. Uppskattning av hur stor del av behandling som sker hos logoped respektive som självträning 
gällande röst. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). n = 13

Logoped/Självträning: % Antal:

50/50
40/60
30/70
20/80
10/90

1
2
1
3
6

M
SD

21,5/78,5
14,1

Kommunikation 
Behandling av kommunikation beskrevs främst kretsa kring kommunikationshjälpmedel 
(n = 19), framför allt gällande utprovning och träning. De hjälpmedel som nämndes är 
olika AKK för när- och fjärrkommunikation, både låg- och högteknologiska. Träning 
beskrevs ske både vid fysiskt besök och via telefonkontakt. För utprovning och 
förskrivning nämndes också att patienter kan remitteras vidare till hjälpmedelscentral. 
Informationsgivning och rådgivning (n = 8) angavs ha för syfte att öka medvetenhet hos 
patient och anhöriga, ge kunskap om förhållningssätt, möjliggöra alternativa 
kommunikationssätt samt underlätta samtal och stimulera språket. Råd om hjälpmedel 
och information om prognos angavs också. Även rekommendationer om underlättande 
strategier omnämndes (n = 5) och innefattade frågestrategier för närstående, strategier 
för energibesparande röstanvändning samt ospecificerade strategier för omgivningen att 
underlätta kommunikationen. Andra insatser som nämndes av 3 deltagare var 
stöd/samtal.

Tillverkning/förskrivning av AKK bedömdes av 11 deltagare att det alltid görs, 10 
bedömde att de ofta gör det och 1 angav att det görs ibland. Lightwriter (n = 18), 
bokstavstavla (n = 10) och röstförstärkare (n = 9) angavs vara de vanligaste hjälpmedlen 
att förskriva. Kommunikationshjälpmedel som nämndes av 5-6 deltagare var iPad, 
ospecificerad ögonstyrning, ospecificerade appar och olika kommunikationskartor/-
tavlor bland annat för ögonpekning eller partnerscanning. Hjälpmedel som omnämndes 
av 1-4 deltagare var ögonpekningsdator, laserlampa i pannan, Predictable (app), 
bildstöd, informationslapp om kommunikationssvårigheter, kommunikationsbok, 
talsyntes och talsyntes till iPad, PicoCom3 (samtalsapparat), ”samtalsapparaten” 
(hjälpmedel angivet av deltagare, ej klarlagt vad som avses), Rolltalk, Microtalk, 
kommunikationshjälpmedel med dynamisk display, Speak out, Speech assistant, 
whiteboard med spritpenna samt vanliga fraser nedskrivna. 

Deltagarna uppskattade att behandling av kommunikation utförs mellan 10 och 50 % 
hos logoped och mellan 50 och 90 % som självträning. Endast 43 % (10 av 23) av 
deltagarna svarade på frågan. Se tabell 11.
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Tabell 11. Uppskattning av hur stor del av behandling som sker hos logoped respektive som självträning 
gällande kommunikation. Medel (M) och standardavvikelse (SD).  n = 10

Logoped/Hemma:% Antal

50/50
40/60
20/80
10/90

1
2
5
2

M
SD

25/75
13,5

4.2.3. Rådgivning och kontakt med närstående

Rådgivning till patienter angavs främst gälla tal (n = 13), sväljning (n = 10), 
kommunikation (n = 7), röst (n = 6) och energidisponering (n = 5). Ytterligare ämnen 
för rådgivning (n = 1-4) var nutrition, kostanpassning, hjälpmedel, prognos, logopedens 
roll i omhändertagandet och PEG. Rådgivning angavs ske i stödjande samtal (n = 3) 
samt utifrån patientens behov (n = 3).
Gällande röst, tal, kommunikation, sväljning och energidisponering specificerades råd 
om:

• nedsaktad talhastighet

• övertydlig artikulation 

• att äta det som fungerar

• frasering

• att tala sakta och kort

• att samtala när orken är som störst

• försiktighet vid oralt intag

• att hushålla med energi

• huvudpositionering

• samtalspartnerns roll 

• vila kontra träning

• vikten av att inte överlåta kommunikation till annan part

Majoriteten, 15 av 23, av deltagarna angav att de ofta har kontakt med närstående till 
ALS-patienterna, 7 angav att de alltid har kontakt och 1 angav ibland. Närstående 
beskrevs ha en viktig funktion som informationsbärare mellan logoped och patient (n = 
10). Rådgivning som vanligen ges till patienters närstående var om sväljning, tal, röst, 
kommunikation och underlättande strategier (n = 5-9). Ytterligare ämnen för rådgivning 
var (n = 1-4) prognos, hjälpmedel, nutrition, delaktighet, PEG, 
samtalspartnerns/anhörigs roll, energidisponering samt ospecificerat utifrån patientens 
behov och stödjande samtal. Det nämndes också att telefonkontakt med anhöriga kan 
vara aktuellt, att hela teamet bidrar till rådgivningen och att anhörigkontakten är  
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avhängig patientens och anhörigs relation.

4.3. Vårdprogram

Vårdprogram fanns att tillgå från 2 av 7 regionsjukhus. Dessa var Norrlands 
Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro. Från Skånes Universitetssjukhus 
erhölls skriftliga rutiner för ALS/MND-team. Universitetssjukhuset i Linköping angav 
att inget vårdprogram används. Sahlgrenska Universitetssjukhuset angav att deras team i 
dagsläget inte har något eget vårdprogram, men att de ansluter sig till de riktlinjer som 
finns angivna av EFNS (Andersen et al., 2011). Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och Karolinska universitetssjukhuset var vårdprogram under utarbetande, men ännu ej 
färdigställda vid tiden för kontakt. Nedan följer en sammanställning av de riktlinjer som 
anges i respektive vårdprogram/skriftliga rutiner. 

4.3.1. Norrlands universitetssjukhus 

Den allmänna arbetsgången: 
• Inkommande remiss bedöms av läkare. 

• Vid typiska symptom görs direkt en neurofysiologisk undersökning genom 

elektromyografi (EMG), neurografi eller Motor Evoked Potential (MEP). Även 
lumbalpunktion (LP) och eventuellt magnetresonanstomografi (MRT). Om 
remissen innehåller oklarheter bokas mottagningsbesök. 

• Diagnos ges på avdelningen. Saknas avgörande analyssvar ges diagnos vid 

återbesök på mottagningen inom två veckor. 
• Sjuksköterska och eventuellt kurator presenterar sig. Om akuta behov finns 

presenterar sig också sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. 
• Första återbesöket sker efter några veckor med läkare, sjuksköterska och kurator. 

• Rilutekprover tas varje månad under de första tre månaderna, därefter vid första 

årets återbesök och sedan vid behov. Viktkontroll görs vid varje återbesök. 
• Återbesöken sker var tredje månad. Sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped 

träffas vid andra eller tredje återbesöket. Dietist träffas vid begynnande bulbära 
symtom. 

• Teamrond sker varje vecka, med följande innehåll: 

◦ Information om inneliggande patienter och aktuella patienter på 

mottagningen. 
◦ Bokning av återbesök för cirka fyra veckor framåt. 

◦ Diskussion kring andra patienter som hört av sig. 

◦ MNS-teamet (logoped och arbetsterapeut i första hand) bedömer när behov 

för kontakt med kommunikationsteam finns. 
 
Specifikt för logopeder: 
Logoped finns med som konsult i MNS-teamet och följer kontinuerligt de patienter som 
har påverkan på talet eller annan orsak till behov av logopedkontakt. Den logopediska 
bedömningen innefattar tal, kommunikation samt sväljförmåga och ligger till grund för 
kartläggningen av åtgärder. Diagnostisering sker såväl som behandling av röst-, tal-, 
språk och ät-/sväljproblematik. Målsättningen med logopedens arbete är att patienten 
ska nå bästa kommunikationsförmåga och ät-/drickförmåga utifrån sina förutsättningar. 
Eftersom dessa förutsättningar förändras hela tiden handlar behandlingen mycket om att 
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ge patienten och dess närstående kunskap om och insikt i detta och bemöta varje 
förändring på bästa sätt. Gällande ät-/sväljproblematik kan logoped både göra en klinisk 
bedömning av sväljningen och FUS. Detta innebär att patienten får individuellt 
anpassade råd angående lämplig sväljmanöver samt kostanpassning. 
 

4.3.2. Universitetssjukhuset Örebro 

Logopedens uppgift är att kontinuerligt värdera och informera. Värdering av 
sväljfunktion och instruktion om sväljmanövrar samt information om hjälpmedel för att 
underlätta kommunikation. 
 
Logopedens arbete för patienter med MNS/ALS inriktas på: 

• Kommunikationssvårigheter: Bedömning av typ och grad av dysartri. 

Rådgivning gällande strategier för tydligare artikulation. Vid försämrad 
förståelighet förskrivs hjälpmedel, såväl låg- som högteknologiska för såväl när- 
som fjärrkommunikation. Detta görs i tid för att ge patienten inblick. 
Logopedkontakten är regelbunden under sjukdomsförloppet för kontinuerlig och 
individuell behovsanpassning av hjälpmedel. 

• Dysfagi: Bedömning av sväljförmåga, inklusive FUS vid behov. Rådgivning 

gällande kostanpassning och sväljmanövrar. Information om alternativa 
nutritionsmöjligheter. Dietistsamverkan sker alltid. 

• Information till patient och anhöriga: Information till patienten ges tidigt och 

kontinuerligt. Information till anhöriga sker enligt patientens önskemål.

4.3.3. Skånes universitetssjukhus (skri-liga ru�ner, ej vårdprogram) 

Teamrond: 
En gång varannan månad görs en kort genomgång av alla patienter. Deltagare är 
teamsamordnare/kurator, teamläkare, patientansvarig läkare, logoped, dietist,  
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska från neurologiska kliniken, läkare från 
infektionskliniken (för andningsvård), läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, dietist från sjukhusansluten hemsjukvård och hospice på Skånes 
onkologiska klinik. 
 
Individanpassad uppföljning: 
Logopedkontakten sker i takt med att behov uppstår. Kontakten innefattar rådgivning, 
bedömning av funktion och omvårdnadsbehov. Lämpliga åtgärder är symptomatisk 
behandling för att upprätthålla delaktighet, med bland annat kommunikationshjälpmedel 
och personlig assistans vid exempelvis dysfagi. 
 
Logopedens uppgifter: 

• Bedömning av tal- och sväljförmåga. 

• Utprovning av kommunikationshjälpmedel (ibland i samarbete med 

arbetsterapeut). 
• Information och råd om kostanpassning och alternativ nutrition (i samarbete 

med dietist). 
• Instruktioner för och träning av lämplig sväljmanöver, vid behov. 
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5. Diskussion

5.1. Sammanfa.ning

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva svenska logopeders arbete med 
ALS-patienter, samt att ta reda på vilka vårdprogram och därmed riktlinjer som finns 
tillgängliga. Sammanfattningsvis konstateras att omhändertagandet av ALS-patienter 
varierar, vilket beror på skillnader i sjukdomsbilden patienter emellan. Dessa skillnader 
beskrivs av deltagare i studien framträda tydligare i och med det ringa patientunderlag 
som Sverige har. Detta då det innebär att vissa logopeder enbart träffar ett fåtal patienter 
med ALS och därmed har svårt att lämna svar generella för hela patientgruppen. 
Sammantaget kan sägas att fokus ligger på hur man bäst hanterar sjukdomen för att 
optimera bibehållande av patientens förmågor samt rådgivning kring strategier. 

5.1.1. Enkätsvar

Den genomsnittliga deltagaren är kvinna, 43 år gammal och har arbetat som logoped i 
14 år varav specifikt med ALS-patienter i 8 år. För omhändertagandet av denna 
patientgrupp är logopeden del i ett team. Kontakten med en och samma patient sträcker 
sig över cirka 18 månader, från det att patienten får diagnos eller söker hjälp hos 
logoped till dess att patienten avlider eller inte längre orkar, och omfattar runt 10 träffar 
beroende på patientens behov och önskemål. Varje träff omfattar ungefär 55 minuter, 
men kan också vara kortare eller längre beroende på insats. Patientbesöken sker främst 
polikliniskt men logopeden träffar också patienter inneliggande på sjukhus och ibland 
sker besöken som hembesök eller på hjälpmedelscentral. Arbetet är främst inriktat på 
rådgivning och bedömning men också på behandling. Vid bedömning görs kontinuerligt 
både formell och informell testning av patientens förmågor, framför allt vad gäller 
dysfagi, dysartri och röst samt kommunikation. Om patienten eller logopeden upplever 
att behov finns kan även språkförmåga undersökas närmare. De vanligaste testerna som 
görs är Hartelius och Svenssons Dysartritest, informell bedömning av tal, röst, språk 
och kommunikation utifrån samtal och anamnestagning samt klinisk och/eller 
instrumentell bedömning av sväljförmåga (FUS eller sväljröntgen). Rådgivning riktas 
främst mot patienten själv, men ges ofta även till närstående som kan överföra 
information mellan patient och logoped, vilket ger dem en viktig roll i 
omhändertagandet av patienten. Den rådgivning som ges gäller vanligen olika 
kompensatoriska strategier som patienten och närstående kan använda för att underlätta 
de svårigheter som upplevs. Behandlingsinsatser som ges anpassas efter patientens 
individuella behov i olika faser av sjukdomsförloppet. I de fall behandling inte ges beror 
det vanligen på att patienten inte är mottaglig på grund av sjukdomens progression. 
Insatserna är ofta rådgivande men även träning av olika övningar och strategier är 
vanligt. För problem med tal och röst tränas ofta andningen och att hushålla med luft 
och energi samt att öka röststyrkan och att artikulera tydligt och långsamt. Avseende 
dysfagi läggs mycket fokus på konsistensanpassning och på träning av olika 
sväljmanövrar och huvudpositioneringar. Språk behandlas så gott som aldrig. För 
behandling av kommunikationssvårigheter förskrivs och tränas vanligen olika 
kommunikationshjälpmedel såsom Lightwriter, bokstavstavla och röstförstärkare. Över 
lag är informationsgivning ett vanligt förekommande inslag i behandlingen. Träning 
sker till viss del hos logopeden men framför allt i form av självträning.
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5.1.2. Vårdprogram

Vårdprogram för arbete med ALS-patienter används vid vissa regionsjukhus och 
åtminstone 2 sjukhus håller för närvarande på att utarbeta ett sådant. I övrigt används 
även lokala skriftliga rutiner och riktlinjer från EFNS (Andersen et al., 2011) för arbete 
med patientgruppen. Bägge tillgängliga vårdprogram samt de lokala skriftliga rutinerna 
förordar kontinuerlig och behovsanpassad logopedkontakt innehållande bedömning, 
behandling samt information och rådgivning. Bedömning innefattar i stort bedömning 
av tal, kommunikation och sväljning. Sväljbedömning görs kliniskt eller genom FUS. 
Behandling är symptomatisk med fokus på röst, tal, språk, sväljning och AKK. För tal 
gäller framför allt tydligare artikulation medan sväljning främst rör kostanpassning, 
sväljmanövrar och alternativ nutrition. Målet med behandling är att optimera 
bibehållande av förmåga till kommunikation och säker sväljning. Information och 
rådgivning kring sjukdomsbild och -förlopp är även det en för vårdprogrammen 
gemensam aspekt.

5.2. Resultatdiskussion

5.2.1. Logopediskt omhändertagande

Majoriteten av deltagarna arbetade i team för omhändertagande av ALS-patienter. Detta  
överensstämmer med EFNS (Andersen et al., 2011) rekommendationer gällande 
multiprofessionellt omhändertagande. Även i de fall logopeden inte arbetar i team är det 
rimligt att anta att patienter också träffar andra yrkesgrupper för diagnostisering och 
omhändertagande. Ett svar att logopeden inte arbetar i team är således inte synonymt 
med att patienten inte träffar de i team vanligen ingående yrkesgrupperna i sin 
behandling. Att logopeden inte arbetar i team kan ändå möjligtvis tänkas få 
konsekvenser för hur ALS-patienterna behandlas. Implikationer för logopeder som inte 
arbetar i team, och i förlängningen patienter som omhändertas av dessa, skulle kunna 
vara att övriga professioner brister i kunskap om och insikt i logopedens arbete vid ALS 
och att logoped därmed inte lika ofta kopplas in eller får en lika stor roll i 
omhändertagandet av patientgruppen. För att detta ska gå att dra slutsatser kring och 
inte enbart vara spekulationer måste det dock undersökas närmare, vilket faller utanför 
ramarna för denna studie. Med hänsyn till att ett stort antal deltagare angav att 
inhämtning av ny kunskap om ALS sker genom kollegiala sammankomster, där 
medräknat teamkonferenser, kan tänkas att det logopediska arbetet påverkas av 
avsaknad av teamarbete även kunskapsmässigt. 

Såväl berörd yrkesgrupp som berörd patientgrupp är små avsett antal, vilket kan vålla 
variationer i arbetsgången, till följd av behovsmässiga skillnader patienter emellan och 
individuella rutiner logopeder eller arbetsplatser emellan. Möjligt är också att bristen på 
nationella riktlinjer kan bidraga till att arbetet med patientgruppen ser olika ut. Dessa 
nyanser är dock svåra att fånga upp i enkätundersökningen och resultatet visar snarare 
en generell bild av hur omhändertagandet ser ut.

Bedömning 
I litteraturen betonas vikten av regelbundna logopedbedömningar med tidsbestämda 
intervall (Andersen et al., 2011), men av enkätsvaren att döma är det mycket varierande 
hur ofta bedömningar faktiskt görs. Även gällande bedömningarnas innehåll ses 
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skillnader i svenska logopeders arbete jämfört med rekommendationer i litteraturen. 
EFNS (Andersen et al., 2011) förordar att logoped utöver talförmåga också bedömer 
språkfunktion, medan majoriteten av enkätsvaren pekar på att språket enbart bedöms 
informellt i samband med besök. Ett antal deltagare angav också att bedömning av 
språk sällan eller aldrig görs med denna patientgrupp, då det inte anses vara relevant, 
och även utelämnade svar rörande språkfunktion skulle kunna tolkas som att typen av 
bedömning inte utförs. Vad som ses som en fullgod bedömning framgår dock varken av 
enkätsvar eller rekommendationer och blir således en tolkningsfråga. Andersen et al. 
(2011) nämner även användningen av ordflödestest som screeningmetod vid misstanke 
om neuropsykologisk nedsättning som en effektiv och känslig metod. Att ordflödestest 
skulle användas på detta sätt berörs inte i enkätsvaren. Detta skulle till exempel kunna 
bero på att ordflödestest inte används med det syftet i Sverige, eller att uppgiften anses 
falla utanför det logopediska arbetet och att det därför inte omnämns i enkätsvaren. 

Gällande synen på bedömning vid dysfagi visar resultaten att olika synsätt finns. Bland 
enkätens deltagare finns uppfattningen att FUS är överflödig då patienten helt enkelt 
äter det som går så länge det går, medan det också nämns att FUS används i pedagogiskt 
syfte för att öka patientens insikt och därmed förbättra säkerheten vid ätande. På vilket 
sätt och med vilket syfte bedömning genomförs kan således ses som en livsviktig fråga, 
då en svår avvägning måste göras mellan risken för aspirationspneumoni, som ibland är 
orsaken till bortgång (Hardiman et al., 2011), och inskränkningen på livskvaliteten det 
skulle innebära att inte längre kunna äta vad man vill.

Behandling
Enligt EFNS:s rekommendationer (Andersen et al., 2011) gällande dysfagi bör 
omgående remittering till dietist ske. Anmärkningsvärt är att logoped inte omnämns 
rörande denna initiala remittering, utan först för råd om sväljmanövrar. Av enkätsvaren 
att döma tycks samverkan mellan logoped och dietist förekomma från patientkontaktens 
början, och logopedens roll vid dysfagi sträcker sig längre än till råd om sväljmanövrar. 

Protetiska behandlingar berörs inte av studiens deltagare. Andersen et al. (2011) 
beskriver gomplatta som en metod för att lindra hypernasalitet och underlätta 
artikulation, men detta står inte att finna som en av enkätens deltagare använd 
behandlingsinsats. Om detta beror på att enkätens frågor inte fångar upp 
behandlingsinsatsen, att det anses falla utanför logopedens område eller huruvida det är 
en fråga om resurser, preferenser eller har annan orsak är oklart. 

Gällande hanteringen av AKK som behandling anför litteraturen att användningen av 
lämpligt AKK bör ske individanpassat och patienten bör ges den träning och det stöd 
som krävs (Andersen et al., 2011). I stort tycks detta överensstämma med hur det 
logopediska arbetet går till, nämligen att patienten förses med lämpligt AKK som sedan 
demonstreras och lärs in för att kunna hanteras självständigt. Då det blir en 
tolkningsfråga vad som är adekvat träning, både beträffande rekommendation och 
enkätsvar, är det dock svårt att uttala sig om huruvida insatserna är individanpassade 
och tillräckliga utifrån resultaten. 

Under arbetets gång har faktauppgifter om sjukdomen, gällande exempelvis hur vanligt 
förekommande olika symptom är, varierat mellan likvärdiga källor. Även 
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förhållningssätt till omhändertagandet av ALS-patienter förefaller variera, såväl källor  
som logopeder emellan. Exempelvis står det att läsa i artikeln av Rocha et al. (2005) att  
orofacial muskelträning kan genomföras initialt, vilket skiljer sig något från inkomna 
och sammanfattade enkätsvar såväl som från rekommendationer från EFNS (Andersen 
et al., 2011) där sådan träning inte omnämns. Skillnader i fakta och rekommendationer 
torde kunna få konsekvenser för den enskilda logopedens arbete med patientgruppen, 
vad gäller att uppdatera insatser efter aktuell forskning. Dock anger logopeder att ny 
information inte bara inhämtas från vetenskapliga artiklar och facklitteratur utan även 
från kollegiala sammankomster vilket skulle kunna bidraga till en samsyn och möjlighet 
att diskutera uppgifter som går isär. Detta motiverar också ytterligare initiativ till  
landsomfattande konferenser och möten där eventuella skillnader i omhändertagande 
kan uppmärksammas och diskuteras på ett nationellt plan.

För frågor gällande andel av behandling som sker hos logoped respektive som 
självträning var svarsdeltagandet lågt (n = 3-15). Detta tros till viss del ha sin förklaring 
i att deltagarna upplevde svårigheter att ge generella svar på grund av skillnader 
patienter emellan. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att termen behandling 
tolkats på olika sätt och att formuleringen självträning implicerar att behandling i frågan 
enbart skulle syfta till regelrätt träning vilket inte alltid är fokus för omhändertagandet.  
Det gör det i förlängningen svårt att svara på frågan. 

Rådgivning och information 
I litteraturen läggs mycket vikt vid hur diagnosbeskedet bör kommuniceras till patienten 
och det sägs att det är viktigt att patienten får tillräckligt med information men att  
samtidigt inte påtvinga patienten sådan information som inte önskas (Andersen et al., 
2011). Innebörden av detta blir i förlängningen att ny kunskap om sjukdomens 
progression kan komma att behöva ges fortlöpande när patienten är redo att ta det till 
sig. För logopeden kan detta innebära att ge information om hur sjukdomen kan komma 
att utveckla sig för patienten avseende logopediska områden. Utifrån enkätsvaren kan 
utläsas att detta görs genom att efterhöra patients och anhörigas egen bild av 
sjukdomens förlopp samt genom att säkerställa att patienten är mentalt mottaglig för 
sjukdomens progression innan information om detta ges. Sjukdomens troliga utveckling 
kan vara viktig att informera patienten om, till exempel för att kunna motivera tidig 
insättning av AKK innan patienten upplever sig vara i behov av detta. Samtidigt är detta 
ett tungt ämne, vilket gör det till en svår och tillika relevant uppgift. För läkare ger 
EFNS (Andersen et al., 2011) en detaljerad guide i hur patienten bör informeras att de 
har ALS, kanske kan en liknade guide för övriga professioner (inklusive logoped) som 
träffar patientgruppen ge stöd i hur svåra frågor kommuniceras på bästa sätt.

Kontakt med närstående
Resultaten visar att logopeder ser närstående som viktiga vid omhändertagandet av 
ALS-patienter. Patientens närmaste får ta del av information och ges råd om strategier 
för att underlätta vården. Detta överensstämmer med rådgivning som ges av EFNS 
(Andersen et al., 2011), där närståendes position som resurs för patienten lyfts fram och 
upprätthållande av kommunikation mellan patient och närstående betonas. I såväl 
resultaten som i litteraturen kan också ses att anhörigkontakten anpassas efter vilken 
relation patienten och den närstående har och att patientens självständighet bör 
ombesörjas (Andersen et al., 2011). Häri ses en potentiell svårighet vid 
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omhändertagandet. Med tanke på sjukdomens progression kan det vara viktigt att 
patienten har en anhörig som är väl insatt i sjukdomen och kan agera vårdgivare. 
Samtidigt är det patienten som väljer i vilken mån närstående ska involveras och 
närstående måste i sin tur välja vilken position de vill anta i omvårdnaden av patienten. 
Huruvida logopeder anser sig kapabla att vägleda patienter och närstående i detta är inte 
klarlagt. Tydligt är dock att logopeden har en viktig roll gällande patientens autonomi 
och upprätthållande av densamma genom att möjliggöra och stärka patientens förmåga 
att kommunicera sin vilja och sina tankar.

5.2.2. Vårdprogram 

De tillgängliga vårdprogrammens innehåll stämmer väl överens med vad deltagarna i 
enkätundersökningen har svarat, så när som på en punkt: I vårdprogrammet från 
Norrlands universitetssjukhus anges att symptomatisk behandling gäller samtliga 
modaliteter, medan det av enkätundersökningen framgår att aktualiteten gällande just  
modaliteten språk ifrågasätts. Kanske kan detta förklaras genom att man i en skriftlig 
redogörelse vill fånga in alla aspekter av omhändertagandet och därför omnämner 
samtliga modaliteter, trots att det i klinisk verksamhet sällan är aktuellt att behandla just  
språk. Att behandling sällan ges gällande språk skulle kunna bero på att besvären ofta är 
subtila och därmed inte bedöms lika viktiga som exempelvis sväljningssvårigheter. 
Tänkbart är också att patienten själv inte upplever språkliga nedsättningar som 
problematiskt och därför inte initierar och/eller är mottaglig för behandlingsinsatser. 

Avseende vårdprogrammen finns brister vad gäller både tillgång till och innehåll i 
logopedkontakten. Intressant vore att veta av vem dessa vårdprogram och skriftliga 
rutiner är utformade, då det bör påverka utfallet. Riktlinjer formulerade av logopeder 
borde logiskt sett kunna vara mer utförliga och specifika för professionen än om de 
utarbetas av annan profession. Samtidigt kan tänkas att det är svårt att ha mer specifika 
riktlinjer då patientgruppen beskrivs uppvisa stora variationer i behov. För 
vårdprogrammen gäller också att kunskap saknas om i vilken utsträckning eller på 
vilket sätt de används. 

5.3. Metoddiskussion

5.3.1. Studiens u2ormande

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar genomfördes en 
enkätundersökning. Detta för att få inblick i hur det logopediska omhändertagandet av 
ALS-patienter ser ut. Att ha personlig kontakt med var och en av deltagarna samt 
utformningen som postenkät avsåg att öka svarsfrekvensen. Utformningen som 
postenkät gav också deltagarna möjlighet att fritt anpassa svarslängden samt att lämna 
kommentarer. Dock medför användningen av en enkät som metod för datainsamling 
risk för att svaren snedvrids av medveten eller omedveten social önskvärdhet. Detta är 
ett hot mot reliabiliteten, men kan avhjälpas av rådande konfidentialitet. Risk finns 
också för feltolkning av frågor, vilket kan leda till felaktiga slutsatser om dessa 
eventuella missförstånd inte upptäcks. Pilotstudien fungerade förhoppningsvis som 
skydd mot bland annat dessa hot. Ytterligare ett skydd är att enkätsvaren har tolkats 
separat av de båda författarna och i de få fall av oklarheter som förekommit har 
diskussion förts till dess att konsensus uppnåtts. Gällande enkätens utformning är det 
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möjligt att en kortare enkät hade genererat en högre svarsfrekvens. Då möjlighet inte 
fanns att distribuera enkäten till samtliga logopeder verksamma inom området lades 
dock fokus på att få en så bred bild som möjligt, med förhoppning att täcka in en stor 
del av det logopediska arbetet, varför en längre enkät bedömdes nödvändig. En nackdel 
med personlig kontakt och utformningen som postenkät var att processen blev 
tidskrävande. 

5.3.2. Deltagare

Med avseende på studiens syfte att beskriva hur det logopediska omhändertagandet av 
ALS-patienter ser ut generellt i Sverige ses en styrka i den spridning i ålder och 
arbetslivserfarenhet som uppvisas bland deltagarna. Dock besvarades enkäten enbart av 
kvinnor, vilket kan tänkas påverka urvalets representativitet negativt även om 
logopedkåren övervägande utgörs av kvinnor. Att inga män valt att deltaga skulle kunna 
bero på att de skulle vara lätta att identifiera och att konfidentialiteten därmed vore  
hotad. En svaghet är att kunskap saknas gällande hur många logopeder i Sverige som 
arbetar med patienter med ALS. Det går därmed inte att veta hur stor del av 
yrkesgruppen som representeras av deltagarna i studien. Dock lades mycket arbete på 
att identifiera logopeder aktuella för studien och svarsfrekvensen var tämligen hög, 
vilket ses som en styrka.

5.3.3. Hantering och analys av resultat

Såväl vid datainsamling som vid analys och sammanställning av data tolkades 
enkätsvaren av de båda författarna. Oundvikligen baseras tolkningarna på dessas 
individuella förkunskaper och tidigare erfarenheter, vilket kan ha påverkat utfallet. Till  
exempel kan ett utelämnat svar från deltagare tolkas på flera sätt: att frågan är 
svårförstådd, att den inte anses vara relevant eller att den redan besvarats i annan fråga. 
Ett uteblivet svar kan således vara talande i sig, men på vilket sätt blir en tolkningsfråga.  
På samma sätt kan studiens resultat framförallt visa på vad som görs, snarare än vad 
som inte görs, gällande logopediskt arbete med ALS-patienter. Att en deltagare har 
utelämnat en aspekt, till exempel att dysfagi undersöks med FUS, säger inte att 
deltagaren menar att denna undersökning inte görs. Istället kan deltagaren ha olika 
anledningar att inte ange just detta, exempelvis att FUS utförs av annan profession än 
logopeden eller att aspekten helt enkelt glöms bort vid ifyllande av enkäten. Detta är 
möjligt att kringgå genom mer slutna frågor, men vid utformande av enkäten gjordes 
avvägningen att risken då var stor att frågorna istället skulle uppfattas som ledande i 
större utsträckning och ge mer riktade svar, med risk att information skulle gå förlorad.

Att inmatningen av data skedde manuellt, till följd av att enkätsvaren fyllts i för hand av 
deltagarna, kan trots kontroller utgöra en möjlig felkälla.

Där respondenter angivit att testning ej är aktuell finns möjligheten att en informell  
bedömning ändock brukar genomföras, men att deltagaren inte betecknar det som en 
regelrätt bedömning och därför inte ser det som ett svarsalternativ. Frågeställningen kan 
alltså ha tolkats på olika sätt och resultatet blir därför en produkt av deltagarnas analys 
av frågeställningen och författarnas tolkning av svaren.

Det har blivit tydligt att tolkningarna av enkätens olika termer kan skifta. Framför allt  
termen behandling har vållat problem, då det beror på vad som avses med behandling 
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och att denna till största del tycks vara rådgivande. Dock är förhoppningen att olika 
uppfattningar fångas upp genom att det stora antalet frågor blir utslagsgivande för hur 
termen har tolkats.

För inhämtning av vårdprogram upprättades kontakt med regionsjukhusen via e-post, 
och svar om huruvida vårdprogram används eller inte erhölls från samtliga. Därmed bör 
det låga antalet insamlade vårdprogram inte bero på brister i metod för inhämtning utan 
ses som representativt för tillgången vid de aktuella sjukhusen. 

Utöver en kartläggning av vad det logopediska arbetet med ALS-patienter innefattar 
generellt över landet var en initial tanke också att undersöka huruvida det fanns 
geografiska skillnader i hur omhändertagandet ser ut. Detta bedömdes inte 
genomförbart till följd av att endast ett fåtal logopeder som arbetar med ALS 
identifierats i respektive län och att det saknas uppgift om hur många logopeder som är 
verksamma med patientgruppen. Även om skillnader skulle visa sig mellan två län är 
det inte möjligt att säkert uttala sig om huruvida den beskrivning som gäller för 
omhändertagandet i ett län är representativ för länet i stort eller om den är kopplad till  
just den logoped som svarat på enkäten. Möjligheten finns att ytterligare logopeder i 
länet arbetar med samma patientgrupp på ett annat sätt som kan tänkas motsvara den 
hypotetiska skillnaden mot andra län. För att en dylik jämförelse skulle vara relevant att  
genomföra skulle således fler deltagare från respektive län vara önskvärt. Ytterligare en 
försvårande omständighet gällande jämförelse är den svarsvariation som uppvisats 
gällande vissa kvantitativa frågor om omhändertagande. Denna variation tillskrevs av 
deltagarna de stora skillnader i behov som uppvisas i patientgruppen under 
sjukdomsförloppet, vilket gör det svårt att ge generella svar och i förlängningen svårt att 
jämföra svaren. En sådan jämförelse är också tveksam ur etiskt perspektiv med hänsyn 
till få deltagare från respektive län då risken är att enskilda logopeder kan identifieras.

5.4. Kliniska implika�oner och fram�da forskning

Tillgången till formella kliniska riktlinjer för logopediskt omhändertagande av denna 
patientgrupp är begränsad. Ett enhetligt och genom konsensus sammanställt dokument 
med utförliga och specifikt logopediskt inriktade riktlinjer och lämpligt material  
gällande bedömning, behandling och rådgivning vore värdefullt. En försvårande 
omständighet i framtagningen av sådant dokument är den varierande sjukdomsbilden. 
Förslagsvis fastställs ett mål för respektive aspekt och presenteras med ett uppslag 
beprövade metoder för att nå dem. Därigenom kan upplägget individanpassas trots 
variationen. Under arbetets gång med studien har kommentarer från kliniskt verksamma 
logopeder, både i enkätsvar och genom personlig kontakt via e-post, gjort gällande att 
det finns ett intresse i yrkesgruppen att få större inblick i hur kollegor arbetar med ALS-
patienter. Detta skulle därmed kunna styrka behovet av en sammanställning av riktlinjer.  
Det ofta snabbt progredierande sjukdomsförloppet innebär att tidig intervention måste 
till för att komma patienten till gagn. Detta kan dock vara svårt att realisera då patienten  
inte säkert är mottaglig för förebyggande insatser, utan motsäger sig dessa. Att 
patientens önskemål på detta sätt vägs in i behandlingen kan motivera att även 
patienters och anhörigas perspektiv inkluderas vid utformning av formella kliniska 
riktlinjer genom framtida studier.
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För framtida studier föreslås också att undersöka huruvida geografiska skillnader i 
omhändertagande finns. Även aspekter som utbildningsort och arbetslivserfarenhet 
skulle kunna vägas in i analys för att undersöka korrelation och kausalitet. För detta 
ändamål skulle en bred nationell studie med ett högre deltagande krävas. Utifrån 
föreliggande studies resultat skulle en mer komprimerad enkät kunna utformas, vilket 
skulle kunna bidraga till en mer lättadministrerad och -analyserad enkät med ett högre 
deltagande som möjlig följd. Som nämnt tidigare saknas dock kunskap om antal 
logopeder verksamma med patientgruppen och det är inte säkert att antalet logopeder 
som arbetar med ALS-patienter i respektive län är högre än vad som identifierats i 
föreliggande studie. Därmed är kanske en liknande undersökning som beskrivits ovan 
inte genomförbar i form av enkätstudie. 

Vidare är forskning kring logopediska interventionsmetoder för patientgruppen högst 
motiverat, med syfte att stärka evidensen för det material och de metoder som används.

5.5. Slutsatser

Denna studie har berett en bred bild av hur svenska logopeders arbete med ALS-
patienter ser ut. Den visar på variation till följd av skillnader i sjukdomsbild patienter 
emellan, men studien visar också en samstämmighet gällande de logopediska insatserna. 
Fokus ligger på optimering av bibehållande av patientens förmågor samt på rådgivning 
kring strategier. Kartläggningen av befintliga vårdprogram visar att 2 av Sveriges 7 
regionsjukhus har tillgång till sådant och ytterligare ett har skriftliga rutiner. De 
riktlinjer givna däri verkar stämma väl överens med de inkomna enkätsvaren, så när 
som på symptomatisk behandling av språk. Detta förordas i ett av vårdprogrammen men 
har inte framstått som en prioriterad modalitet bland respondenterna.
 

30



6. Referenser

Andersen, P. M., Abrahams, S., Borasio, G. D., Carvalho, M. de, Chio, A., Damme, P. 
V., … Weber, M. (2011). EFNS guidelines on the Clinical Management of 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. 
European Journal of Neurology, 19, 360–375.

Apt, P. (2001). Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning (GNU). Neurologiska 
kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Belafsky, P. C., Mouadeb, D. A., Rees, C. J., Pryor, J. C., Postma, G. N., Allen, J., & 
Leonard, R. J. (2008). Validity and reliability of the eating assessment tool (EAT 
10). Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 117, 919-24

Blom Johansson, M., Carlsson, M. & Sonnander, K. (2011). Working with families of 
persons with aphasia: a survey of Swedish speech and language pathologists. 
Disability and Rehabilitation, 33:1, 51-62.

Brunnegård, K., & Laakso, K. (1998). BSS, Bedömning av Subtila Språksvårigheter.  
Assessing high-level language – the construction of a new test battery and the  
assessment of a group with multiple sclerosis. Göteborgs Universitet.

Gordon, P. H., Wang, Y., Doorish, C., Lewis, M., Battista, V., Mitsumoto, H., & Marder, 
K. (2007). A screening assessment of cognitive impairment in patients with ALS. 
Amyotroph Lateral Scler, 8, 362-365.

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative Content Analysis in Nursing 
Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24, 105-112.

Hagelin, H., Heurlin Jonsson, L., Lindqvist, G., Ottosson, G., Stenborg, Å., & 
Zetterling, Å. (1998). Kortfattad afasiprövning vid förstagångsbesök – KAP. 
Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län.

Hammarberg, B. (2006). Protokoll: The Stockholm voice evaluation approach (SVEA).  
Röstkvalitetsparameterar för perceptuell bedömning av avvikande röstfunktion. 
Enheten för logopedi och foniatri. Karolinska Institutet.

Handy, C. R., Krudy, C., Boulis, N., & Federici, T. (2011). Pain in Amyotrophic Lateral 
Sclerosis: A Neglected Aspect of Disease. Neurology Research International, 2011, 
403808.

Hardiman, O., Van Den Berg, L. H., & Kiernan, M. C. (2011). Clinical diagnosis and 
management of amyotrophic lateral sclerosis. Nature reviews neurology, 7, 639-
649.

Hartelius, L., Elmberg, M., Holm, R., Lövberg, A. S. & Nikolaidis, S. (2008). Living 
with dysarthria: evaluation of a self-reported questionnaire. Folia Phoniatrica et  
Logopedica, 60, 11-19.

Hartelius, L., & Svensson, P. (1990). Dysartritest. Stockholm: Psykologiförlaget.
Hillel, A. D., Miller, R. M., Yorkston, K., McDonald, E., Norris, F. H., & Konikow, N. 

(1989). Amyotrophic lateral sclerosis severity scale. Neuroepidemiology, 8, 142
Kaplan, E., Goodglass, H., & Weintraub, S. (1983). Boston naming test. Philadelphia: 

Lea and Febiger.
Kiernan, M. C., Vucic, S., Cheah, B. C., Turner, M. R., Eisen, A., Hardiman, O., … 

Zoing, M. C. (2011). Amyotrophic lateral sclerosis. The Lancet, 377, 942-955.
Kühnlein, P., Gdynia, H. J., Sperfeld, A. D., Lindner-Pfleghar B., Ludolph, A. C., 

Prosiegel, M., & Riecker, A. (2008). Diagnosis and treatment of bulbar symptoms 
in amyotrophic lateral sclerosis. Nature Clin Pratct Neurol, 4, 366-74.

31



Leigh, P. N., Abrahams, S., Al-Chalabi, A., Ampong, M. A., Goldstein, L. H., Johnson, 
J., … Rio, A. (2003). The management of motor neurone disease. J Neurol  
Neurosurg Psychiatry, 74, 32-47.

Lindström, E., & Werner, C. (1995). A-ning: neurolingvistisk afasiundersökning.  
Stockholm: Ersta högskola.

Logemann, J. A., Rademaker, A., Pauloski, B. R., Kelly, A., Stangl-McBreen, C., 
Antinoja, J. et al. (2009). A randomized study comparing the Shaker exercise with 
traditional therapy: a preliminary study. Dysphagia, 24, 403-11. 

McHorney, C. A., Robbins, J., Lomax, K., Rosenbek, J. C., Chignell, K., Kramer, A. E., 
Bricker, D. E. (2002). The SWAL-QOL and SWAL-CARE outcomes tool for 
oropharyngeal dysphagia in adults: III. Documentation of reliability and validity. 
Dysphagia, 17, 97-114.

Miller, R. G., Jackson, C. E., Kasarskis, E. J., England, J. D., Forshew, D., Johnston, W., 
… Rosenfeld, J. (2009). Practice parameter update: the care of the patient with 
amyotrophic lateral sclerosis: multidisciplinary care, symptom management, and 
cognitive/behavioral impairment (an evidence-based review): report of the Quality 
Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 73, 
1227-1233.

Murphy, J., Gray, C., Achterberg, T., Wyke, S. & Cox, S. (2010). The effectiveness of 
the Talking Mats framework in helping people with dementia to express their views 
on the well-being. Dementia, 9, 454-472.

Ohlsson, A.-C., & Dotevall, H. (2009). Voice handicap index in Swedish. Logopedics  
Phoniatrics vocology, 34, 60-66. 

Olney, N. T., Goodkind, M. S., Lomen-Hoerth, C., Whalen, P. K., Williamson, C. A., 
Holley, D. E., … Rosen, H. J. (2011). Behaviour, physiology and experience of 
pathological laughing and crying in amyotrophic lateral sclerosis. Brain, 134, 
3455–3466.

Raaphorst, J., de Visser, M., Linssen, W. H., de Haan, R. J., & Schmand, B. (2010). The 
cognitive profile of amyotrophic lateral sclerosis: a meta-analysis. Amyotroph 
Lateral Scler, 11, 27–37.

Ramig, L. O., Sapir, S., Countryman, S., Pawlas, A. A., O'brien, C., Hoehn, M., & 
Thompson, L. L. (2001). Intensive voice treatment (LSVT®) for patients with 
Parkinson's disease: a 2 year follow up. Journal of Neurology, Neurosurgery & 
Psychiatry, 71, 493–498.

Rocha, J. A., Reis, C., Simoes, F., Fonseca, J., & Ribeiro, J. M. (2005). Diagnostic 
investigation and multidisciplinary management in motor neuron disease. J Neurol,  
252, 1435-1447.

Rowland, L. P., & Shneider, N. A. (2001). Amyotrophic lateral sclerosis. New England 
Journal of Medicine, 344 (22), 1688-1700.

Sixt Börjesson, M. (2014). Nätverksträff för ALS/MND-team, Göteborg 11-12 
september. Neurologi i Sverige, 4-14, 18-21.

Socialstyrelsen. (2014). Amyotrofisk lateralskleros. Nedladdad 9 oktober 2015 från 
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros

Tomik, B., & Guiloff, R. J. (2010). Dysarthria in amyotrophic lateral sclerosis: A 
review. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 11, 4-15.

Wiig, E. H., Nielsen, N. P., Minthon, L., & Warkentin, S. (2002). A Quick Test of  
Cognitive Speed. San Antonio: Pearson.

Wijesekera, L. C., & Leigh, P. N. (2009). Amyotrophic lateral sclerosis. Orphanet 

32



Journal of Rare Diseases, 4, 3.
Yorkston K. M., Beukelman D. R., Strand E. A. & Bell, K. R. (1999). Management of  

motor speech disorders in children and adults (2nd. ed.). Austin, TX: Pro-Ed.

33



Bilaga 1

Enkät för logopeder som arbetar med ALS-patienter

Var god läs informationsbrevet innan du svarar på enkäten! Observera att personliga uppgifter hanteras 
konfidentiellt och inte kommer att redovisas i studien på sådant sätt att enskilda personer går att identifiera. 
Markera med kryss respektive ange det som gäller för dig!

Personliga uppgifter

1. Din ålder: ___________ år

2. Kön:  Kvinna  Man

3. Logopedexamen år: __________

4. Antal år som verksam logoped: ___________ 

5. Antal år som verksam med ALS-patienter? ___________

6. Utbildningsort:

Göteborg  

Linköping

Lund

Stockholm  

Umeå  

Uppsala

Utländsk examen, nämligen från _____________________________________________________________

7. I vilket län är din arbetsplats belägen?

________________________________________

1
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Allmän information

8. Är din kontakt med ALS-patienterna inriktad på:

Markera med ett eller flera kryss!

bedömning

behandling  

rådgivning

annat, nämligen:____________________________________________________________________

9. Under hur lång period har du vanligtvis kontakt med en och samma ALS-patient?  

ca___________ månader

10. Hur många träffar omfattar vanligtvis kontakten med en och samma ALS-patient totalt sett? 

ca___________ träffar

11. Hur lång tid omfattar vanligtvis en träff med patienten?

ca___________ minuter

12. Arbetar du inom ett multidisciplinärt team?

(om nej, gå vidare till fråga 14)

Nej  Ja, MNS-team  Ja, ALS-team  

Ja, nämligen __________

13. Beskriv kort ditt arbete i teamet:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

14. Uppskatta hur stor del av patientbesöken med ALS-patienter som sker...

...polikliniskt  __________%  

...som hembesök  __________%

...på annat sätt, nämligen _______________  __________%

2
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15. Hur inhämtar du ny kunskap om ALS?
Markera med ett eller flera kryss!

Vetenskapliga artiklar

Facklitteratur

Kurser

Nationella konferenser

Internationella konferenser

Kollegiala sammankomster

Annat, nämligen _________________________________________________________________________

16. Brukar du och dina kollegor träffas regelbundet för diskussioner om ALS?

På arbetsplatsen: Nej Ja, nämligen _____________ ggr/år

I länet: Nej Ja, nämligen _____________ ggr/år

I regionen: Nej Ja, nämligen _____________ ggr/år

Nationellt: Nej Ja, nämligen _____________ ggr/år

Kommentar:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Bedömning

17. Beskriv hur     du     går     tillväga   samt lista de test     och     bedömningsmaterial   du vanligen använder vid 

bedömning av:

Dysartri: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test och 

bedömningsmaterial:_____________________________________________________________________

Dysfagi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test och 

bedömningsmaterial:_____________________________________________________________________
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Språk: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test och 

bedömningsmaterial:_____________________________________________________________________

Röst: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test och 

bedömningsmaterial:_____________________________________________________________________

Kommunikation: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test  och 

bedömningsmaterial:_____________________________________________________________________

Övrigt (ange syfte): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Test  och bedömningsmaterial:______________________________________________________________

18. Hur   ofta   och när i sjukdomsförloppet gör du bedömning av en och samma patient gällande...

...dysartri?

_______________________________________________________________________________________

...dysfagi?

_______________________________________________________________________________________

...språk?

_______________________________________________________________________________________

...röst?

_______________________________________________________________________________________

4
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...kommunikation?

_______________________________________________________________________________________

...övrigt (ange vad)?

_______________________________________________________________________________________

19. Gör du någon bedömning av patientens livskvalitet?

Nej

Ja. Specificera: __________________________________________________________________________

20. Övriga kommentarer angående bedömning

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Behandling

21. Uppskatta hur stor andel av de ALS-patienter du träffar som får logopedisk behandling?

____________%

22. Om behandling ej ges, vad är vanligen orsaken till detta: 

_______________________________________________________________________________________

23. Hur ofta träffar du vanligtvis en och samma ALS-patient för behandling? 

_______________________________________________________________________________________

24. Beskriv hur du vanligen går tillväga vid behandling av:

Dysartri: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dysfagi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

Språk: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Röst:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kommunikation:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Övrigt (ange syfte): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

25.  Lista de 5 behandlingsmaterial/-metoder/-tekniker, som du oftast använder vid

ALS-behandling för:  

Dysartri:_______________________________________________________________________________

Dysfagi:________________________________________________________________________________

Språk: _________________________________________________________________________________
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Röst:___________________________________________________________________________________

Kommunikation:________________________________________________________________________

Övrigt (ange syfte): ______________________________________________________________________

26. Uppskatta hur stor del av den totala behandlingen som sker hos logoped respektive som 

självträning gällande:

Dysartri:

 _________ % hos logoped _________ % som självträning

Dysfagi:

 _________ % hos logoped  _________ % som självträning

Språk:

 _________ % hos logoped  _________ % som självträning

Röst:

_________ % hos logoped  _________ % som självträning

Kommunikation:

_________ % hos logoped  _________ % som självträning

Övrigt, ange vad:________________________________________________________________________

_________ % hos logoped _________ % som självträning

Kommentar:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

27. Tillverkar/förskriver du kommunikationshjälpmedel till dina ALS-patienter?

Alltid

Ofta

Ibland

Aldrig

(om aldrig, gå vidare till fråga 30)
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28. Vilka kommunikationshjälpmedel tillverkar/förskriver du till dina ALS-patienter? 

Rangordna med det vanligaste först!

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

29. Vilka kriterier använder du för att bedöma när kommunikationshjälpmedel är aktuellt?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

30. Övriga kommentarer angående behandling

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Rådgivning och kontakt med närstående

31. Vilken rådgivning ger du vanligen till:

 ALS-patienter:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Patienters närstående:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

32. Har du kontakt med närstående till ALS-patienterna?

Alltid

Ofta

Ibland

Aldrig

Kommentar:_____________________________________________________________________________
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33. Beskriv din kontakt med närstående samt deras roll i den logopediska behandlingen.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

34. Övriga kommentarer angående din rådgivning och/eller kontakt med närstående  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

35. Tyckte du att enkäten var relevant avseende ditt arbete med ALS-patienter?

Ja

Till viss del

Nej

Kommentar:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Stort tack för din medverkan!
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Vill Du delta i en studie om logopedens arbete med pa�enter med ALS?

Logopeden har en viktig roll vid omhändertagandet av patienter med Amyotrofisk 
lateral skleros. Med kunskaper inom dysfagi, dysartri, språk och kommunikation är 
yrkesgruppen i många fall en självklar del i det multiprofessionella arbetet med 
patientgruppen. Hur olika logopeder vid olika sjukhus ser på bedömning och 
behandling är dock inte känt, varför denna studie syftar till en kartläggning av de 
insatser som görs över landet.

Projekt om logopedisk intervention vid ALS
Vi kommer under hösten att genomföra ett projekt om svenska logopeders arbete med 
patienter med ALS, som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. Vårt syfte är att undersöka och sammanställa hur 
logopeder i Sverige arbetar med patienter med ALS, vad gäller bedömning och 
behandling. Vi vill beskriva hur vårdrutinerna för patientgruppen ser ut över landet 
och kommer för detta ändamål även att inhämta vårdprogram från regionsjukhusen. 
Förhoppningen är att denna kartläggning vidare ska kunna ligga till grund för fortsatt 
utarbetande av en jämlik vård över landet.

Vad innebär deltagande?
Om du väljer att vara med, vilket självklart är helt frivilligt, ber vi dig att fylla i den 
bifogade enkäten och skicka den till oss i det medföljande svarskuvertet. Vi önskar att 
du skickar ditt svar till oss senast vecka 40. Svarspåminnelse kommer att skickas via 
e-post halvvägs in i svarstiden och vi ber dig att bortse från denna om du då redan har 
skickat in ditt svar. Du kan avbryta din medverkan när som helst utan att ange skäl. 

Deltagare
Vi söker legitimerade logopeder som arbetar med ALS-patienter. 

Personuppgifter
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Inga personliga uppgifter såsom 
namn, utbildningsort, examensår eller arbetsort kommer att redovisas i resultaten på 
sådant sätt att enskilda personer går att identifiera.
Koden i hörnet av enkäten är individuell och används endast för att koppla samman 
deltagarnas namn med rätt enkät vid händelse av att medverkan ångras. Informationen 
som kopplar namn till kod finns i ett lösenordsskyddat dokument och är endast 
tillgängligt för författarna till studien.
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ALS severity scale
Utvecklad för att på ett snabbt och säkert sätt kunna bedöma sjukdomsstatus hos patienter med 
ALS. Genom utvärdering och gradering av symptom på tal, sväljning och rörelseförmåga kan 
skalan användas vid upplägg av behandlingsplan.

Hillel, A. D., Miller, R. M., Yorkston, K., McDonald, E., Norris, F. H., & Konikow, N. (1989). 
Amyotrophic lateral sclerosis severity scale. 

A-ning
Neurolingvistisk afasiundersökning

Språkligt bedömningsmaterial ur ett neurolingvistiskt perspektiv.

Lindström, E., & Werner, C. (1995). A-ning: neurolingvistisk afasiundersökning.

Stockholm: Ersta högskola.

AQT
A Quick Test of Cognitive Speed

Mätning av återgivningshastigheten för visuella stimuli. Testet har visat sig vara en indikator på 
hjärnskador.

Wiig, E. H., Nielsen, N. P., Minthon, L., & Warkentin, S. (2002). A Quick Test of Cognitive Speed.

San Antonio: Pearson.

BNT
Boston naming test

Neuropsykologiskt bedömningsmaterial i form av ett benämningstest.

Kaplan, E., Goodglass, H., & Weintraub, S. (1983). Boston naming test. Philadelphia: Lea and 
Febiger.

BESS
Bedömning av Subtila Språkstörningar

Fångar även lättare språkliga nedsättningar genom att inkludera uppgifter som testar högre språkliga 
förmågor och kognitiva processer.

Brunnegård, K., & Laakso, K. (1998). BSS, Bedömning av Subtila Språksvårigheter. Assessing  

high-level language – the construction of a new test battery and the assessment of a group with  

multiple sclerosis. Göteborgs Universitet.

CES
Communicative Effectiveness Survey

Graderar kommunikativ effektivitet i vardagssituationer hos individer med dysartri. Detta tolkas 
som det avsedda med enkätsvaret ”Kommunikativ effektivitet (Yorkston)”.

Yorkston K. M., Beukelman D. R., Strand E. A. & Bell, K. R. (1999). Management of motor speech 
disorders in children and adults (2nd. ed.). Austin, TX: Pro-Ed.

Dysartritest
Bedömningsmaterial som omfattar respiration, fonation, oralmotorik, artikulation, prosodi och 
förståelighet. Resultatet ger en bild av patientens röst- och talsvårigheter.
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Hartelius, L., & Svensson, P. (1990). Dysartritest. Stockholm: Psykologiförlaget.

EAT-10/Ät-10
Eating Assessment Tool

Ett instrument för bedömning av sväljfunktion där patienten får skatta sig själv i syfte att mäta 
dennes sväljsvårigheter.

Belafsky, P. C., Mouadeb, D. A., Rees, C. J., Pryor, J. C., Postma, G. N., Allen, J., & Leonard, R. J. 
(2008). Validity and reliability of the eating assessment tool (EAT 10). Annals of Otology,  

Rhinology & Laryngology. 117, 919-24

FUS
Fiberendoskopisk undersökning av sväljningen

Ett tunt fiberskop förs genom näsan ned i svalget för att filma sväljning i realtid. Visar tydligt  
patientens bolushantering och kan ligga till grund för kostanpassning.

GNU
Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning

Används för bedömning av funktion vid tillstånd som exempelvis dysartri och neuropsykologiska 
störningar. Fungerar som en språngbräda för vidare lämpliga åtgärder.

Apt, P. (2001). Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning (GNU). Neurologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

KAP
Kortfattad afasiprövning

Kartlägger språkliga svårigheter genom att testa eftersägning, hörförståelse, uttrycksförmåga samt 
läs- och skrivförmåga.

Hagelin, H., Heurlin Jonsson, L., Lindqvist, G., Ottosson, G., Stenborg, Å., & Zetterling,
Å. (1998). Kortfattad afasiprövning vid förstagångsbesök – KAP. Länssjukhuset Ryhov,
Landstinget i Jönköpings län.

LtL
Läpp till larynx

Mått på den tid det tar att transportera bolus från läppslutning till larynxhöjning.

RHI
Rösthandikappindex

Självskattning av subjektivt upplevda tal- och röstproblem.

Ohlsson, A.-C., & Dotevall, H. (2009). Voice handicap index in Swedish.

Shakerträning
Träningsmetod med syfte att förbättra sväljförmågan, innefattande en serie huvudlyft liggande i  
ryggläge.

Logemann, J. A., Rademaker, A., Pauloski, B. R., Kelly, A., Stangl-McBreen, C., Antinoja, J. et al. 
(2009). A randomized study comparing the Shaker exercise with traditional therapy: a preliminary 
study. Dysphagia, 24, 403-11. 
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SOFT
Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter

Patientens självskattning av sina tal- och språkproblem. Berörda områden är funktion, aktivitet och 
delaktighet, person- och omgivningsfaktorer samt personliga bakgrundsuppgifter.

Hartelius, L., Elmberg, M., Holm, R., Lövberg, A., & Nikolaidis, S. (2008).

Soundswell
Datorprogram som används vid röstanalys.

SVEA
Stockholm Voice Evaluation Approach

Röstbedömningsmaterial där begrepp rörande perceptuella, fysiologiska och akustiska aspekter 
samlats i syfte att systematisera bedömning vid perceptuell röstanalys.

Hammarberg, B. (2006). Protokoll: The Stockholm voice evaluation approach (SVEA).  

Röstkvalitetsparameterar för perceptuell bedömning av avvikande röstfunktion. Enheten för 
logopedi och foniatri. Karolinska Institutet.

Sväljmanövrar
Tekniker för att facilitera säker sväljning.

Chin-tuck

I fall där larynxhöjning inte sker som sig bör kan risken för penetration eller 
aspiration minskas genom att böja in nacken vid sväljning.

Effortful swallowing

För att minska bolusretention kan normal sväljning göras med extra kraft från tunga 
och halsmuskler.

Sväljröntgen
Röntgenfilmning av munhåla, svalg och till viss del matstrupe under sväljning för att identifiera 
vilka konsistenser som är problematiska samt var i sväljningsprocessen problemet uppstår.

SWAL-QOL
Quality of Life in Swallowing Disorders

Ett självskattningsformulär med syfte att förstå hur patienten upplever att dennes sväljsvårigheter  
påverkar livskvaliteten på daglig basis.

McHorney, C. A., Robbins, J., Lomax, K., Rosenbek, J. C., Chignell, K., Kramer, A. E., Bricker, D. 
E. (2002). The SWAL-QOL and SWAL-CARE outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in 
adults: III. Documentation of reliability and validity. Dysphagia, 17, 97-114.
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