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Sammanfattning 

Personer med kognitiva funktionshinder har mer eller mindre stort behov av logopedstöd för sin 

kommunikation, varför HSO Uppsala i samarbete med FUB Uppsala undersökte hur omfattande 

stödet är idag i Uppsala när det gäller boende och daglig verksamhet enligt LSS för att ha ett underlag 

om förbättring av stödet behövs.  

En enkät utformades och skickades till LSS-boenden och daglig verksamhet i Uppsala kommun. För de 

61 LSS-verksamheterna kom 32 svar in efter 3 påminnelser. Det framkom att av totalt 375 

stödanvändare hade mellan 33-45 logopedstöd där 20 fick någon form av kommunikationsstöd och 4 

stöd på grund av sväljproblematik. 

Chefer för de 32 verksamheter som lämnat svar, önskade logopedstöd till ytterligare 14-16 

stödanvändare. Om dessa önskemål tillgodoses når man 49-61 av de 375 stödanvändarna (13-16%).  

Vi redovisar fakta som talar för att stödet är lägre.  En chef utmärkte sig med att anse att alla, dvs 70-

80 av hennes stödanvändare borde ha logopedstöd. Logopedinsats till stödanvändare hade en viss 

koppling till hur länge chefen arbetat i LSS-verksamheten, om verksamheten var kommunal eller 

privat och i viss mån chefens utbildning. De chefer som arbetat kortast, den kommunala 

verksamheten respektive lärarutbildning hade högre antal/önskade mer logopedstöd.  

Sammanfattningsvis framgår det tydligt att målet att nästan alla ska ha logopedstöd alternativt annat 

kommunikationsstöd inte uppfylls, inte ens om cheferna (utom en) hade fått igenom ett önskat stöd 

för fler stödanvändare. Okunskapen om vad logopeder gör eller skulle kunna göra är stor. 

 

Introduktion 

För personer med kognitiva funktionsnedsättningar finns för flertalet ett behov av logopedstöd  i 

någon form under hela deras liv. De har varierande problem med att kommunicera, skriva, tänka, 

förstå, komma ihåg och planera, varför kommunikationssätten måste anpassas till den nivå de 

befinner sig på. De lindrigast utvecklingsstörda ligger på en nivå motsvarande barn 9-11 år. I den 

gruppen kan flertalet läsa och/eller skriva men behöver uppmuntras och få stöd i olika former (1). De 

med svårast utvecklingsstörning kommunicerar med kroppsspråk, mimik, känsloyttringar mm (2).  

Stödet från logoped kan vara att pröva ut och följa upp lämpliga hjälpmedel, språkträna, vid 

utredning inför byte av tex skola, hjälp vid dysfagiproblem och vid diskussion om förhållningssätt 

kring stödanvändaren.   
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Medlemmar i FUB Uppsala har länge fått signaler om att logopedstödet försämras när 

stödanvändaren blivit myndig och/eller flyttat hemifrån. Vi har också fått höra att stödanvändaren 

informeras om att ”på det här boendet använder vi inte ditt kommunikationssätt utan ett annat, så 

du får byta”, vilket är som att tvingas prata arabiska när man bara kan prata svenska.  

Det som händer när personen är myndig är att hen själv ska begära stödet från habiliteringen, vilket  

de sällan kan på grund av sin kognitiva funktionsnedsättning utan de behöver hjälp av någon 

närstående, anhörig, personal eller god man att söka stödet. Om dessa inte vet vad en logoped gör, 

vilket vi förstått är vanligt, kan inte heller de efterfråga stödet. Många vet inte att en logoped kan 

hjälpa till när stödanvändaren har sväljproblem tex.  

Att kunna kommunicera med sin omvärd är ett grundläggande och primitivt behov. Det finns 

historiskt dokumenterat att barn dör om ingen kommunicerar med dem och då inräknas även 

kroppsspråket, som är minst lika viktigt som språket när vi kommunicerar med varandra (2,3). 

Komorbiditeten mellan utvecklingsstörning och autism är stor, språkstörning är ett kriterium vid 

diagnosticering av autism och andra autismspektrumdiagnoser (4). Det finns många hjälpmedel för 

kommunikation idag och nya dataprogram tillkommer hela tiden, som ökar möjligheten för de som 

inte kan tala eller skriva så bra att framföra sina önskemål, öka sin självständighet och minska sitt 

beroende av stödpersonal. Om inte stödet ges minskar således stödpersonernas möjlighet att vara 

delaktiga i beslut kring deras person - att själv få bestämma - vilket tex kan resultera i agressivitet, 

svält och en risk att många med sväljproblem inte får den hjälp de behöver så onödiga medicinska 

ingrepp utförs i stället.  

 

Syfte 

För att undersöka om våra misstankar om att logopedstödet i Uppsala kommun inte är tillräckligt i 

vuxen ålder, valde vi att göra en deskriptiv analys av stödläget i boende och daglig verksamhet (DV) 

enligt LSS, under våren 2013. Undersökningen skulle även i viss mån visa om cheferna har kunskap 

om vad en logoped kan göra, vilket är en av förutsättningarna för att stödet ska kunna begäras i 

samråd med stödanvändaren.  

 

Metod 

Enkäter skickades ut till cheferna för 48 gruppbostäder och 13 DV i Uppsala. Adresserna erhölls från 

kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun. Första utskicket gick med brev. En 

påminnelse gick ut med e-post (några ringdes upp) utom till de DV som var kommunala, som fick ett 

nytt brev, då vi fick signaler om att de inte fått vårt första brev. Den tredje påminnelsen var genom 

ett telefonsamtal. Enkäten och följebrev finns som bilaga 1. Första utskicket gick ut i februari och 

sista telefonsamtalet ägde rum den 21 maj 2013. Antal boende enligt LSS uppgavs av kontoret till ca 

550 och i DV till ca 750.  

 

 



 

3 
 

Resultat 

Under våren 2013  skickades enkäter angående logopedstöd ut till enhetschefer för boende och DV. 

Sju gruppboendechefer svarade efter första utskicket, 11 efter första påminnelsen och 5 efter andra 

påminnelsen, se tabell 1.  25 chefer svarade inte alls. Dvs svarsfrekvensen blev 48%. 

När det gällde DV var motsvarande siffror  för besvarad enkät 1, 1 och 7. Fyra dagliga verksamheter 

svarade inte på enkäten, se Tabell 1. En chef kan ha svarat för mer än en av sina verksamheter, vilket 

gör att beräkningarna  inte är exakta.  Således svarade några fler av DV-cheferna och frekvensen var 

>64% av samtliga tillfrågade. 

Tabell 1. Tabellen visar vilka enheter inom LSS-erksamhet för vuxna som svarat på enkäten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppbostäder     
Första utskicket 

Har inte svarat Daglig verksamhet   
Första utskicket 

Har inte svarat 

Domherren Arkitektvägen Hugin CB Assistans 

Fänrikstålsgatan 119 Backvägen Första påminnelsen CVO Center 

Otto Myrberg Bordtennisvägen Linné Uppsala kommun ? 

Seminariegatan Byggmästargatan Andra påminnelsen Utsikten 

Tallbacken Fålhagsleden Connexi  

Topelius 21 Granelidsvägen EBK  

Björkbackagården Hasselvägen Fyrisgården  

Första påminnelsen Konstnärsvägen Labanskolan  

Arkeologvägen Lagerlöfsgatan Misa  

Grundstensvägen Lunda 1 SRK  

Helsingforsgatan Lunda 2 Konstbruket  

Linvägen Morkullevägen   

Malma Backe 3F Rådjursstigen   

Muntersgatan Sandelsgatan   

Ringgatan Smålandsvägen   

Sandbacken Stenkolsvägen   

Sandstensvägen Storgatan   

Sköldmövägen Stålgatan 39   

Svartbäcksgatan Stålgatan 57 
 

  

Andra påminnelsen Topelius 2D   

Bellmansgatan Tunagatan   

Bredgränd Täbyvägen   

Fänrikstålsgatan 44 Vitsippsvägen   

Järnmalmsvägen Västgötaresan   

Tibblevägen 12 Ärentunavägen   
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Tabell 2. Tabellen visar hur enheter inom LSS-verksamhet för vuxna svarat på enkäten. Färg = samma verksamhet För 

frågornas utformning, se bilaga 1 

Frågor rörande logopedstöd   Personliga frågor till chefen 

fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 5 fråga 5 b fråga 6 fråga 6b född genus arbetar arbetsplats arbetstid utbildning 

5 b vet ej nej 
 

ja mer än 5 68 kvinna kommun boende >7 år socionom 

1 b år 12 nej   ja   68 kvinna kommun boende >7 år socionom 

1 vet ej vet ej nej   ja   68 kvinna kommun boende >7 år socionom 

vet ej vet ej vet ej  
  

vet ej   61 kvinna privat dv 1-7 år socionom 

0 
     

  70 kvinna privat dv 1-7 år socionom 

0? vet ej vet ej ja 2 eller 3 vet ej   54 man privat dv >7 år högskola 

vet ej vet ej vet ej ja 2 eller 3 vet ej   51 kvinna privat dv 1-7 år lärare 

0 
  

ja 2 ja 1 till 5 67 kvinna privat dv >7 år högskola 

1 c år 13 nej   ja   69 kvinna privat boende < 1 år gymnasium 

1 c år 12 vet ej   ja   69 kvinna privat boende < 1 år gymnasium 

vet ej vet ej vet ej vet ej 
 

nej   65 kvinna kommun boende >7 år gymnasium 

ca 5 vet ej vet ej vet ej 
 

vet ej   64 kvinna kommun boende >7 år socionom 

1 a år 10 nej 
 

vet ej   55 man kommun boende >7 år högskola 

vet ej vet ej vet ej ja 2 vet ej   49 kvinna privat dv >7 år lärare 

0 
  

ja 
  

  69 kvinna privat dv, boende < 1 år socionom 

1 a år 12 nej 
 

nej   74 kvinna privat boende >7 år gymnasium 

0 
  

nej 
  

  73 kvinna privat dv,boende 1-7 år högskola 

  
     

  58 kvinna kommun dv 1-7 år socionom 

1 a år 09? nej   ja 1 till 5 50 kvinna kommun boende >7 år högskola 

1 a år 09? nej   ja 1 till 5 50 kvinna kommun boende >7 år högskola 

0 
  

nej 
 

nej   80 man privat boende < 1 år högskola 

1 c år 11? vet ej 
 

ja 1 till 5 50 kvinna kommun boende >7 år socionom 

1 c år 13 nej 
 

ja 1 till 5 72 man privat boende 1-7 år gymnasium 

  
     

    
    

  

1 a år 13 ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 c år 12 ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 c vet ej ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej år 13 ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej vet ej ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej år 13 ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej vet ej ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej år 13 ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej vet ej ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 vetej vet ej ja 70-80 vet ej   ? kvinna kommun dv >7 år högskola 

1 a vet ej vet ej 
 

vet ej   92 kvinna kommun boende 1-7 år gymnasium 

0 
  

vet ej 
 

vet ej   89 man kommun boende 1-7 år gymnasium 

7? vet ej år 13 vet ej 
 

ja 7? 57 kvinna privat boende >7 år högskola 

1 c år 13? vet ej 
 

ja 1 till 5 77 man ? boende >7 år lärare 

0 
  

ja 2 ja 1 till 5 65 kvinna privat boende 1-7 år lärare 

vet ej vet ej vet ej ja 2 nej   78 man kommun boende 1-7 år gymnasium 

1 vet ej år 13? ja 
 

nej   ? ? ? ? ? ? 

1 1 år 12 vet ej 
 

ja 1 till 5 ? kvinna privat boende ? ? 

vet ej vet ej b nej 
 

nej   ? ? ? ? ? ? 

0 
     

  ? kvinna ? boende ? ? 

vet ej vet ej b ja 2 nej   67 kvinna kommun boende 1 socionom 

1 d b vet ej 
 

nej   ? ? ? ? ? ? 

1 c år 12 dec nej 
 

ja 1 till 5 73 man kommun boende >7 år gymnasium 

1     ja   nej   66 kvinna privat boende 1 gymnasium 
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I Tabell 2 ses verksamheternas svar, se bilaga 1 där frågornas utformning finns. Av samtliga 

stödanvändare har 33-45 kontakt med logoped, vilket är mindre än 9-12% av de som svarat 

(beräknat på 50% av 750). I Figur 1 ses hur de som får logopedstöd fördelar sig mellan boende och 

DV. Andelen med stöd i DV är avsevärt högre än det stöd som ges i boendet, 90 procent mot 58. 

Beräkning utifrån de värden en chef, markerad med ljusblått i Tabell 2 ger, visar att 13% av hennes 

stödanvändare har kontakt med logoped.   

 

 

Figur 1. Logopedstöd i procent till stödanvändare i gruppboende jämfört med DV visas. Antal som svarat anges med en 

siffra efter angiven verksamhet.  

I fråga 5 efterhördes om cheferna ansåg att någon eller några skulle behöva logopedstöd. I figur 2 

presenteras data utifrån om någon av cheferna anser att fler behöver logopedstöd för att de redan 

har aktuell kunskap om vad en logoped kan bidra med för att någon annan stödanvändare har 

stödet. Data antyder att det snarast är tvärtom. Om logopedstöd förekommer bland 

stödanvändarna, anser 15 % att fler behöver, mot 47 % av de chefer där ingen har logopedstöd. En 

tredjedel av cheferna kunde inte besvara frågan.  Undantaget är den chef, som anser att alla LSS-

personer behöver mer eller mindre logopedstöd. 

 

 

Figur 2. Visar i procent vad cheferna anser om behov av logopedstöd hos övriga stödanvändare utifrån erfarenhet av 

aktuellt logopedstöd för en eller flera av deras stödanvändare. Antal som svarat anges med en siffra efter 

stapelinformationen. 
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Chefens utbildning i relation till om det fanns stödanvändare som har kontakt med logoped, visas i 

figur 3 och deras deras åsikt om flera skulle behöva logopedstöd redovisas i figur 4.  

 

Figur 3. Figuren visar relationen mellan chefens utbildning och förekomst av logopedstöd i procent bland stödanvändarna. 

Antal som svarat anges med en siffra efter utbildningsinformationen. Under gymnasieutbildning finns undersköterskor med 

(4), under lärare 1 specialpedagog och under högskoleutbildade 1 sjuksköterska.  

 

Figur 4. I figuren visas i procent om chefens utbildning påverkar önskemål om fler logopeder än de som redan finns. Antal 

som svarat anges med en siffra efter utbildningsinformationen. Under gymnasieutbildning finns undersköterskor med (4), 

under lärare 1 specialpedagog och under högskoleutbildade 1 sjuksköterska. I vet ej finns även de som inte svarat alls på 

frågan. 

 

Resultaten i figur 3 respektive 4 visar en liten överrepresentation av logopedanvändare om chefen 

har gymnasieutbildning och att lärargruppen ser ett behov av att flera av deras stödanvändare skulle 

behöva hjälp av logoped. En hög procent av socionomutbildade svarar vet ej eller inte alls på frågan.  

0

10

20

30

40

50

60

70

logopedstöd

ej logopedstöd

vet ej

0

10

20

30

40

50

60

70

ja

nej

vet ej



 

7 
 

 

Figur 5. Figuren illustrerar i procent om chefen anser att fler stödanvändare behöver logopedstöd utifrån tidigare 

erfarenhet av vad logopeder kan bidra med. Antal som svarat anges med en siffra efter stapelinformationen. 

Av figur 5 framgår att det inte spelade någon roll om chefen hade kunskap om vad en logoped kan 

göra för en stödanvändare, snarare tvärtom. Det är fler logopedstödanvändare i gruppen där chefen 

inte har tidigare erfarenhet. Yrkeslivserfarenhet inom LSS-området verkar inte heller påverka chefens 

syn på behovet hos de stödanvändare som ansvaret omfattar (Figur 6). Det antyds i figur 6 att de 

som arbetat kortast tid ser de största behoven, men antalet som svarat är bara 5. 

 

 

Figur 6. Behov av logopedstöd i procent till fler stödanvändare utifrån chefens yrkeslivserfarenhet inom LSS-området. Antal 

som svarat anges med en siffra efter stapelinformationen. 
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Figur 7. Figuren visar i procent stödanvändare med logopedstöd utifrån chefens yrkeslivserfarenhet. Antal chefer som 

svarat anges med en siffra efter stapelinformationen. 

Om man jämför figur 6 och 7, styrks dock slutsatsen att de som inte arbetat så länge inom LSS-

området ser ett större behov av logopedinsats, då de även har relativt många stödanvändare som 

har hjälp av logoped. Det sammanhanget ses inte i figur 5, där skillnaden inte synliggörs då övriga 

chefer är fler till antalet.  

 
Figur 8. Figuren visar i procent hur logopedstödet fördelar sig mellan privat och kommunal regi.  Antal som svarat anges 

med en siffra efter stapelinformationen. De med logopedstöd som inte vet om de arbetade privat eller kommunalt var 3 

och de chefer som inte visste om stödanvändarna hade logopedstöd uppgick till 8. 

 

Av figur 8 framgår att chefer i privat verksamhet har lägre frekvens av det logopedstöd som 

redovisats, ett värde som får betraktas som säkert, då det är många i varje grupp som svarat.  
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Figur 9. Hur procentandel enheter med logopedstöd fördelar sig efter chefens ålder visas. Antal som svarat anges med en 

siffra efter stapelinformationen. 

 
Ur figur 9 kan slutsaten dras att logopedstödet fördelar sig relativt jämt mellan enheterna om man 
delar dem efter chefens ålder.  
 
På fråga 4 om vad stödanvändarna fick hjälp med fanns svar för 26 av de 33-45 stödanvändarna. 

Svaren ses i tabell 3, där svar under Annat förts in under rätt stöd. I kommentarsfältet  återfanns en 

som saknade en sväljfråga och den enda kommentaren i övrigt var ”många i vår verksamhet behöver 

stöd med kommunikation, då de sällan har talat språk, saknar punkt om detta på fråga 4”. 

 

Tabell 3. Visar hur det stöd från logoped fördelade sig för de 32 stödanvändarna. 

Stödet från logopeden Antal 

språkträning 
andning* 7+1 

hjälpmedelsutprovning 
bildstöd* 4 + 3 

förhållningssätt kring person 5 

utredning 2 

dysfagi 
svälj* 
mungymnastik* 2+1+1 

*angavs under Annat och har med antal fördelats till det område de tillhör. Andning kan höra till flera. 

 

Diskussion 

När vi undersökte hur många vuxna stödanvändare i LSS-boende och DV, som kontinuerligt hade 

kontakt med logoped använde vi oss av en enkät och de adressregister som kontoret för hälsa vård 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 logopedstöd

födda 61-70 11

födda 71-80 7

födda 81-92 2

okänt födelseår 7



 

10 
 

och omsorg försett oss med. Då 2 av de adresser vi fått inte stämde, breven kom i retur på grund av 

okänd adressat, kan det även vara så att vi inte fått samtliga adresser, något vi inte undersökt vidare.  

För att kunna lita på en enkät anses det att mer än 75% av de tillfrågade svarat på den. Vid 

uppringning fick vi veta av några inte svarat för att de inte hade någon stödanvändare som hade 

behov av logoped. Om det gäller alla som inte svarat (totalantal stödanvändare är ca 750) har mindre 

än 1 av 17 stöd av logoped. Några meddelade vid uppringning att chefen inte varit på boendet/DV 

under den tid materialet insamlades och de 13 uppmanades att svara i stället för chefen. Det är 

enligt vår mening inte acceptabelt att chefer för 13 verksamheter av de 32 som svarat, inte varit på 

gruppbostaden eller DV under 3 månaders tid. Om övriga chefer som inte svarat inte gjort det för att 

de inte sett enkäten blir siffran 42 verksamheter med icke-närvarande chefer. Det kan dock vara så 

att en chef svarat för mer än en verksamhet men inte varit fysiskt i alla sina verksamheter. 

Antalet stödanvändare som redovisats, 33, är en inte helt säker siffra. En chef har svarat 11, en 5? 

och en 7. Vi vet inte om de cheferna svarat för alla sina verksamheter eller om det finns så många 

stödanvändare med logopedkontakt i en verksamhet. Därför har vi även angivit en högsta siffra, 45, 

där alla stödanvändare är medräknade om inte enkätsvaren i övrigt visat att chefen missförstått 

frågorna. 

Den höga procentsiffran för DV är osäker. En chef har troligtvis svarat för fler verksamheter. Om så, 

blir siffran som lägst 50%. Det är rimligt med högre andel logopedinsatser i DV, där stödanvändaren 

tillbringar mycket av dagen, men det kan också betyda att både boendet och DV svarat för samma 

stödanvändare, vilket även det leder till att procentsiffrorna sjunker. Vi kan konstatera att alla osäkra 

parametrar leder till sänkta procentsiffror. 

Det är relativt stor skillnad i logopedstöd om verksamheten är privat eller kommunal – antal 

stödanvändare i privatregi är 31% mot 62% i kommunal regi. Det är något som eventuellt kan 

undersökas närmare.  

Övriga parametrar som kön, utbildning, mm förefaller inte ha så stor betydelse, se figur 4-7 och 9 

samt tabell 2. Dock är inte alla chefer högskoleutbildade, vilket anges att de är när det gäller DV i 

kommunal regi.  På Vård och Bildnings hemsida står det:  ” Ansvarig chef för verksamheten ska ha 

relevant högskoleexamen samt minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning 

inom området vård- och omsorg”. Socialstyrelsen föreskriver för boendechef : ” 5 § Med lämplig 

utbildning enligt 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade avses 

en högskoleutbildning som är relevant för att en person skall kunna förestå verksamheten i en 

gruppbostad. Så många som 30% anger att de har gymnasieutbildning och i den siffran ingår troligen 

några som svarat i chefens ställe, men bara 2 (med gymnasieutbildning) av de 13 som svarat i 

chefens ställe har angivit det i enkäten. Från vårt underlag förefaller det inte ha så stor betydelse när 

det gäller logopedstöd; de chefer som har gymnasieutbildning hade flest stödanvändare med 

logopedinsats. Dessutom finns en antydan om att de med kortast yrkeslivserfarenhet har mer 

logopedstöd till stödanvändarna i sin verksamhet, vilket möjligen kan bero på att utbildningar under 

senare tid är bättre på att uppmärksamma kommunikationsproblematiken. 

 

Det är anmärkningsvärt att så många chefer genomgående inte har svarat eller har svarat ”vet ej” på 

frågorna. Ett skäl skulle kunna vara att de inte är övertygade om att informationen behandlas på ett 

sätt som säkerställer anonymiteten. Om det är så, ingår en osäkerhet om att organisationen kan 
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utnyttja deras okunskap eller misstag negativt, i stället för att använda resultaten konstruktivt för att 

utveckla verksamheterna. Att inte besvara frågor om ålder, kön, utbildning och om verksamheten är 

privat eller kommunal men besvara resten, antyder att de inte litar på anonymiteten. De höga 

frekvenserna av icke-svar eller ”vet ej” rörande logopedstöd bör tolkas på annat sätt. Där kan det 

faktiskt bero på att de inte vet, något som inte är orimligt då det är en profession man normalt har 

dålig kunskap om enligt vår erfarenhet. Däremot kan man kräva att de som arbetar med personer 

med kognitiv funktionsnedsättning, ska ha kunskap om vad en logoped kan ge för stöd. Det framgår 

av undersökningen att de som har en stödanvändare med logopedstöd i regel vet vad personen fått 

hjälp med, bara 12-28 av dessa svarar vet ej. Om de vet, så har hjälpen bestått i att logopeder har 

hjälpt till med språkträning;  Åtta av stödanvändarna har den hjälpen, medan färre fått stöd med 

sväljproblematik. Två stödanvändare har sådan hjälp och en chef efterlyser sväljstöd, dvs hen vet ej 

att dysfagi i fråga 4 betyder just det. När det gäller hjälpmedelsutprovning har 4 stödanvändare fått 

den hjälpen medan 2 har haft logopedstöd vid utredning. Förhållningssätt kring person, vilket skulle 

kunna innebära att informera personal om kommunikativa strategier utifrån en specifik 

stödanvändare, har 5 fått stöd med. En slutsats som är rimlig utifrån undersökningen är att 

kunskapen bland cheferna om vad en logoped gör är bristfällig, vilket kan vara ett av skälen till att så 

få har logopedstöd. Om stödanvändaren tex fått hjälpmedelsutprovning via arbetsterapeut eller haft 

stöd av taltolk, hade chefen haft möjlighet att ange det, vilket ingen gjorde. Ett citat ur enkäten 

“många i vår verksamhet behöver stöd med kommunikation, då de sällan har ett talat språk, saknar 

punkt om detta på fråga 4” visar också att den som svarat inte förstått att nästan hela enkäten 

handlar om just detta, men som ändå vet att kommunikation är viktig.   

Att bara maximalt 12% av stödanvändarna får stöd av logoped är en anmärkningsvärt låg siffra, då 

funktionsnedsättningen i sig innebär att alla har rätt att träffa en logoped, samt att flertalet i gruppen 

i någon mån har behov av detta stöd. Antalet ökar inte nämvärt (16%) om man lägger till de övriga 16 

stödanvändare som cheferna anser behöver kommunikationsstöd. Regionförbundet i Uppland har 

frågat chefer (21) och personal (33) om stödanvändares delaktighet vid beslut som rör deras person. 

I den studien framkom ett önskemål från flera i personalgruppen om mer kunskap om hur man 

kommunicerar med stödanvändare. Är det så att personalen ser ett större behov än cheferna och 

inte förmedlat det uppåt eller inte blir lyssnade på? Habiliteringen i Uppsala har ofta kurser som alla i 

länet kan gå, men vet personalen om det? Får de ledigt för att gå? Om de med gymnasieutbildning i 

vårt material svarat i stället för chefen, kan resultatet -  att många av dem ansåg att fler behövde 

logopedstöd - tolkas på samma sätt.  

Uppställningen av enkäten kan diskuteras. Som tidigare nämnts har flera inte förstått att de ska svara 

även om ingen av stödanvändarna har logopedhjälp. Det hade kunnat förtydligas. Som tidigare 

diskuterats har troligtvis flera varit osäkra på om de skulle kunna identifieras. Det är svårare att 

övertyga personer om det. Där räcker det inte med att lova - de måste också lita på att vi gör som vi 

sagt.  En fråga som blev helt fel är frågan som berör antal stödanvändare. Alla verksamheter har haft 

fler än 9 stödanvändare för att chefen ansvarar för flera verksamheter. Där hade vi hoppats få svar 

på antalet i det aktuella boendet eller DV. Antal stödanvändare i ett LSS-boende ska ju helst inte 

överstiga 5, men nu svarade alla att de hade mer än 9 stödanvändare, vilket troligtvis är fel. Antal 

boende i gruppboende enligt Uppsala kommuns praxis är i  nuläget högst 6! per enhet.  

Vad kan man göra? En chef ger en kommentar på fråga 7: ”Logopedstödet beslutas av hab el 

biståndshandläggare. Själva kan vi bidra med tex röstövningar i verksamheten”. Hen ser inte 

möjligheten att som personal konsultera en logoped, men det kan man och dessutom bör man 
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arbeta på ett aktiverande sätt, dvs om man ser att något vore bra för stödanvändaren, ska man 

försöka motivera till att insatsen tas emot. Under Uppsala kommuns hälso- och sjukvårdsansvar står 

bla: ”I hälso- och sjukvårdsansvaret ingår hemsjukvård, rehabiliterings- och funktionsuppehållande 

insatser med stöd och handledning..”. När det gäller personkrets med LSS-insatser kan rehabilitering i 

vissa fall ersättas med habilitering. Att konsultera habiliteringen för logopedinsats kostar inget för 

kommunen. Habiliteringen får inte ha uppsökande verksamhet men är tvunga att hantera alla frågor 

som ligger under LSS. Kan vi föreslå cheferna att konsultera en logoped för de stödanvändare de 

ansvarar för? Eftersom det är den enskilde som ska begära stödet, kan nästa steg bli att diskutera ett 

identifierat behov med stödanvändaren och/eller hens företrädare. När stödpersonen fått 

logopedinsats sköts den individuella uppföljningen av habiliteringen. En proaktiv insats vore att föra 

in ett krav vid upphandling och LOV att habiliteringen initialt måste konsulteras för alla 

stödanvändare.  

Sammanfattningsvis kunde vi konfirmera de misstankar som fanns om att logopedstöd till vuxna som 

tillhör LSS,  inte är tillräcklig och att verksamhetscheferna inte har tillräcklig kunskap om vad de kan 

få hjälp med från habiliteringen. Endast en av de besvarande cheferna ansåg att alla borde ha 

logopedstöd. Förslag ges till hur området kan förbättras.  

 

Tack till Kommunens handikappråd och Nämnden för hälsa och omsorg, Uppsala kommun för det 

bidrag som möjliggjort undersökningen. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

Vi har fått medel från nämnden för hälsa och omsorg, Uppsala kommun för att arbeta med stöd i 

samband med kognitivt funktionshinder. När det gäller gruppen utvecklingsstörda har vi som ett 

första steg bestämt att vi tar reda på hur bra logopedstödet är idag i de LSS-verksamheter som 

omfattas av Uppsala kommuns kontor för hälsa, vård och omsorg.  

Syftet med studien är därför att påbörja en inventering  av logopedstöd  när det gäller 

kommunikationsstöd i  bostäder med särskild service LSS samt Daglig verksamhet LSS.  Det är ett 

angeläget område att få kunskap om  eftersom möjligheten att förstå sin omvärld samt att göra sig 

förstådd utgör fundamentet för ett individuellt anpassat stöd på stödanvändarens1 villkor.  

Allt material kommer att sparas på ett sådant sätt att bara den person som skickar ut enkäten har 

tillgång till kodnyckeln fram till den tidpunkt då enkäten är besvarad, därefter förstörs kodnyckeln. 

Sammanställningen blir offentlig.  De gruppbostäder/dagliga verksamheter som deltagit i studien 

kommer att anges, men ingen enskild verksamhet kommer att kunna identifieras. Du kommer att få  

sammanställningen när den är klar.  

Har du några frågor kring undersökningen får du gärna kontakta elisabeth.axberg@hsovisst.se 

 

Sista svarsdatum för enkäten är  11 februari 2013. 

 

 

 

 

Ombudsman HSO 

Lars Persson 

 

 

1 stödanvändare är i denna enkät huvudsakligen brukare eller boende men kan vara tex särskoleelev 

eller assistansmottagare i fråga 6.  
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Inledningsvis får du svara på några bakgrundsfrågor 

Kön? 

Kvinna □ 

Man □ 

 

Födelseår? 

________ 

 

Vilken är din arbetsgivare? 

Uppsala kommun □ 

Privat  □ 

 

Vilken utbildning har du? 

_______________________ 

 

Hur länge har du haft din nuvarande befattning ?  

Mindre än 1 år □ 

Ett till sju år  □ 

Mer än sju år  □ 

 

Vilken verksamhet ingår i ditt ansvarsområde? 

Bostad med särskild service LSS  □ 

Daglig verksamhet   □  
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I den verksamhet jag är chef, tillhandahålls logopedstöd till.  

Mindre än 10 personer  □ 

Mellan 11-25 personer  □ 

Mellan 26-50 personer  □ 

Fler än 50 personer  □ 
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Frågor angående kommunikationsstöd 

I fråga 2, 3 och 4 ska insatsen för varje stödanvändare,  som fått logopedinsats,  preciseras mer 

noggrant.  Vi har därför gjort en BILAGA (sist) som kan kopieras och användas när du besvarar den 

delen av enkäten för fler än en stödanvändare. 

1. Hur många av dina stödanvändare har eller har haft  kontakt med logoped? __________ 

 

2. Ange för var och en av dessa hur ofta de haft kontakten – använd  bilaga om fler än en 

användare  

Stödanvändare 1 

Mer sällan än en gång per år □ 

En gång per år  □ 

Mer än 1 gång per år  □ 

Vet ej   □ 

 

3.  Ange för var och en när senaste logopedbesöket var – använd  bilaga om fler än en    

användare 

Stödanvändare 1 

År  _________   

Vet ej    □ 

 

4.   Vad fick var och en hjälp/stöd med?  - använd bilaga om fler än en 

Stödanvändare 1 

Hjälpmedelsutprovning/uppföljning □ 

Förhållningssätt kring personen i fråga □ 

Språkträning   □ 

Utredning   □ 

Dysfagiproblematik   □ 

Annan behandling   □            specificera_________________ 

Vet ej     □ 
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5. Anser du att fler av dina stödanvände  skulle behöva logopedstöd? 

Ja  □ 

Nej  □ 

Vet ej  □ 

  

Om du svarat ja - Hur många? __________ 

Kommentarer (valfritt):  ______________________ 

 

 

 

6. Har du tidigare, när du arbetat inom verksamheter där stödanvändare som exemplifieras i 

not på första sidan funnits,  haft stödanvändare som fått logopedstöd?  

Ja □ 

Nej □ 

Vet ej □ 

Om ja.  Vilken typ av verksamhet?  ___________________________________ 

Om ja, Hur många? 

1-5 □ 

 5 □ 

 

7.  Kommentarer till hela enkäten (valfritt) använd baksidan vid behov. 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten. 
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BILAGA 

Kopiera denna bilaga så att du får det antal som behövs för att besvara frågorna 2-4 för varje 

stödanvändare som har/har haft  logopedinsats. Ange den unike stödanvändaren med en siffra. 

 

Stödanvändare  ___ 

2. Ange hur ofta stödanvändaren haft kontakten  

Mer sällan än en gång per år □ 

En gång per år   □ 

Mer än 1 gång per år  □ 

Vet ej   □ 

 

 

3.  Ange när senaste logopedbesöket var 

  _________   

Vet ej    □ 

 

 

4. Vad fick stödanvändaren hjälp/stöd med?   

Hjälpmedelsutprovning/uppföljning  □ 

Förhållningssätt kring personen i fråga  □ 

Språkträning    □ 

Utredning    □ 

Dysfagiproblematik   □ 

Annan behandling   □            specificera  _________________ 

Vet ej    □ 

 

 

 


