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Inledning 

Detta material grundar sig på den rapport, som utarbetats som ett led i kommunernas  social- 

och hälsovårds anordnandeplan inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2017. Materialet 

har bearbetats av sakkunniga lokalt och den slutliga versionen har översatts till svenska för 

Österbottens behov.  

1.  Ordnande av medicinsk rehabilitering 

 

Medicinsk rehabilitering är lagstadgad. Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen skall 

kommunen ordna medicinsk rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter
1
.   

  

Medicinsk rehabilitering omfattar:  

1) rådgivning och handledning som gäller rehabilitering,  

2) utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov,  

3) en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter utreds,  

4) terapier som skall förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga 

rehabiliteringsfrämjande åtgärder,  

5) hjälpmedelstjänster,  

6) anpassningsträning,  

7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av behövliga åtgärder 

enligt 1-6 punkten.  

 

Kommunen/kommunförbundet ansvarar för planeringen av patientens medicinska 

rehabilitering så att rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård 

som behövs. Behovet av medicinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och innehåll ska 

anges i en individuell, skriftlig rehabiliteringsplan. Kommunen/kommunförbundet ansvarar 

dessutom för styrningen och övervakningen av rehabiliteringsservicen och utser vid behov en 

kontaktperson för patienten.   

Kommunen är inte skyldig att ordna rehabilitering enligt 1 mom. om det med stöd av 9 § i 

lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 

(566/2005)
2
 är Folkpensionsanstalten som ska ordna rehabilitering. Om rehabiliteringen av 

patienten enligt Folkpensionsanstaltens expertbedömning inte hör till krävande medicinsk 

rehabilitering
3
, kan patientens rehabiliteringsbehov bedömas på nytt. Om det ändå hör till 

Folkpensionsanstalten att ordna och bekosta rehabiliteringen ska den ersätta kommunen för 

rehabiliteringskostnaderna. För detta förutsätts att kommunen har ingått ett 

serviceproducentavtal med Folkpensionsanstalten.  

Enligt 8 § i hälso- och sjukvårdslagen
4
 skall verksamheten inom hälso- och sjukvård baseras 

på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och 

bedrivas på behörigt sätt.   

  

2.  Individuellt rehabiliteringsbehov  

Utgångspunkterna för rehabiliteringsrekommendationerna är ICF-klassifikation, individuell 

GAS-bedömning, en bra rehabiliteringsplan och en rehabiliterande vardag. Dessa följer den 

rådande uppfattningen om delfaktorerna i en god rehabilitering. Utgångspunkten för 

rehabilitering är rehabiliteringsklientens funktionsförmåga, möjliggörande av aktörskap samt 

livskvalitet. Rehabiliteringsbehovet fastställs alltid individuellt.  
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Rehabiliteringsbehovet kan fastställas av primärvården och den specialiserade sjukvården 

samt av nuvarande specialomsorgsdistrikt. Behovet av hjälpmedel i anknytning till 

kommunikation kan lyftas upp av samma instanser. Tilläggsinformation om hjälpmedel för 

kommunikation och remisskriterier finns i fortsättningen i handboken för regionala 

hjälpmedelstjänster och på Regionala hjälpmedelscentralens/Tikotekets webbplats. Dessa 

uppdateras under år 2018. 

         

3.  Talterapi  

En talterapeut är en person som har avlagt filosofie magisterexamen i utbildningsprogrammet 

i logopedi och är en av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården auktoriserad 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.   

Talterapi är medicinsk rehabilitering, vars syfte är att förbättra ett barns eller en vuxen 

persons funktions- och kommunikationsförmåga i det dagliga livet genom att förhindra, lindra 

eller avlägsna störningar som kan förekomma på områdena för tal, språk, kommunikation, 

röst, läsning och skrivning, ät- och sväljförmåga eller munnens motoriska funktion.   

Talterapi innehåller en talterapeutisk bedömning, fastställande av behovet av talterapi samt 

planering och genomförande av talterapi.  

  

3.1.     Talterapeutisk bedömning:  

Talterapeuten bedömer kundens individuella funktionsförmåga. Bedömningen kan vara 

orienterande eller omfattande. Talterapeuten använder vid bedömningen allmänt godtagna 

test- och bedömningsmetoder (bilaga 1), observation av klienten samt intervju med klienten 

och de anhöriga.  

Bedömningsresultaten används enligt följande:     

 fastställande av funktionsbegränsningen 

 handledning av individen och näromgivningen 

 direkt och indirekt terapi 

 fastställande av behovet av talterapi 

 planering av talterapi 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif9ZvM5qfZAhUL-6QKHdIZB-oQjRx6BAgAEAY&url=https://www.thl.fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on/toimintakyky-icf-luokituksessa&psig=AOvVaw2cCkROVMMInauuIIZi8Xkt&ust=1518780014808945
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 uppföljning och bedömning av effekterna av terapin 

 bedömning av behovet av fortsatt rehabilitering 

 

 

Bedömningen utförs av en talterapeut på en oberoende instans som gör upp 

rehabiliteringsplanen. I vissa fall kan bedömningen genomföras som köptjänst från privata 

sektorn. 

Bedömningen innehåller i allmänhet 1–3 besök (45 minuter– 2timmar/besök). Dess längd 

bestäms enligt svårighetsgraden på kommunikationsproblemet eller 

kommunikationsstörningen. Ibland behövs därtill en s.k. bedömningsperiod, varvid man 

under en kort terapiperiod preciserar kvaliteten på den logopediska störningen, terapibehovet 

eller målen med terapin. 

I bedömningen ingår alltid respons till sändande instans angående bedömningens resultat och 

resultatens inverkan på klientens liv och rehabiliteringsmöjligheter. Till bedömningen hör 

även utarbetandet av rekommendationer. 

Bedömningen kan vara en del av en omfattande multiprofessionell bedömning. En talterapeut 

kan vid behov rekommendera att klienten genomgår ytterligare undersökningar. 

 

3.2.     Talterapiplan:  

 En plan görs upp då terapin inleds, i samarbete med klienten och de anhöriga. I planen 

kommer man överens om mål, metoder, mängd, terapimängd, frekvens och längd samt på 

vilket sätt klienten och näromgivningen deltar i terapin.    

Då målen sätts upp beaktas kvaliteten och svårighetsgraden på störningen samt klientens 

motivation och klientens och de anhörigas resurser. Vid planeringen av mängden och 

tidpunkterna för terapin ska också klientens helhetsrehabiliteringsplan (övriga terapier) 

beaktas. Målen ska vara preciserade och realistiska. För att sätta upp dem kan t.ex. GAS-

metoden (Goal Attainment Scaling) användas. 

 

3.3.    Genomförande av talterapi:  

Talterapi kan enligt övervägande genomföras individuellt eller i grupp, antingen på en 

mottagning eller i klientens vardagsmiljö. Talterapi genomförs så att målen beaktas, antingen 

som en intensiv rehabilitering eller genom uppföljnings- och handledningsbesök. Talterapi 

kan genomföras tillsammans med klientens anhöriga eller med andra yrkespersoner. En 

handledningsgrupp för anhöriga kunde vara en metod att genomföra handledningsbesök. 

Likaså kan t.ex. träning av stödtecken genomföras som gemensamma mottagningsbesök. 

De rehabiliteringsmetoder som en talterapeut använder ska basera sig förutom på nationell 

god talterapipraxis även på tillgängliga vetenskapliga belägg samt empiriskt grundad 

effektivitetskunskap. I talterapi används rehabiliteringsmaterial och redskap som är lämpliga 

för klienten och uppdaterade. Talterapeuten planerar och framställer vid behov 

rehabiliteringsmaterial som är anpassat för klienten.   

För bedömningen samt planeringen och genomförandet av terapin förutsätts omsorgsfulla 

förberedelser av talterapeuten. Talterapeuten sköter om att arbetet dokumenteras i 

patientjournaler enligt gällande författningar (bilaga 2). Talterapeuten förutsätts sätta sig in i 
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dokument, söka information och samarbeta i nätverk. Talterapeuten gör vid behov separata 

utlåtanden till exempel för ordnande av tolkningstjänst till personer med talsvårigheter eller 

kommunikationshandledning. Talterapeuten deltar även i utvecklingen av nya 

verksamhetsmodeller och verksamhetssätt samt i utökandet av kunskap i samarbete med 

övriga yrkesutbildade personer. 

 

3.3.1 Handledning  

I talterapi ingår alltid handledning som en central del. Målet med handledningen är att 

uppmuntra klienten och de anhöriga att delta aktivt i rehabiliteringen samt att öka de 

närståendes förståelse för klientens situation samt visa och beskriva metoder med vilkas hjälp 

de kan stödja klienten att klara sig i vardagliga situationer. Omgivningen kan med sin egen 

insats minska de svårigheter som kommunikationsproblemet orsakar och stödja klienten att ta 

nya inlärda färdigheter i användning. Handledningen av omgivningen kan riktas till de 

anhöriga (föräldrar, partner, syskon) eller till närmiljön (personalen på daghem, skola eller 

vårdhem). Handledning kan också innebära att ge anvisningar för träning i hemmet.  

Handledningen innehåller i allmänhet 1–5 besök (av motiverade skäl flera) och riktas till 

följande delområden:  

 berikning av språket 

 talmotorisk träning 

 handledning i anknytning till interaktion och kommunikation 

 handledning i anknytning till kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal 

 handledning i anknytning till ät- och sväljförmåga 

 handledning i anknytning till röstergonomi 

 

Talterapi kan också i sin helhet genomföras genom handledning, varvid antalet besök kan 

vara större.  

 

3.3.2 Terapimängd 

Terapins mängd, varaktighet och intensitet bestäms utgående från talterapeutens bedömning 

och baseras på bedömning av individuell funktionsförmåga och uppsatta mål. Av denna 

anledning finns stora individuella variationer i terapimängderna. I fråga om terapi för barn 

kan t.ex. SLNY:s anvisningar (SLNY.fi/ajankohtaista) användas som allmänna riktlinjer (på 

finska). Om problemen är mångformiga, besvären i anknytning till funktionsförmågan 

avsevärda eller ett realistiskt mål för rehabiliteringen är till exempel arbetsförmåga, ska 

talterapin vara intensiv och tillräckligt långvarig. Det rekommenderas att fastställandet av 

terapimängderna och uppgörandet av rehabiliteringsplaner för långvariga terapier, särskilt vid 

svåra och omfattande problem, genomförs i en mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp. 

På så vis kan hela rehabiliteringens helhet och klientens och de anhörigas resurser bättre 

beaktas vid bedömningen av den individuella terapimängden. 

Klientens och de anhörigas motivation och engagemang i den självständiga träningen 

förbättrar terapins effektivitet. Intensivt genomförd terapi rekommenderas bl.a. vid 

talmotoriska svårigheter och sväljsvårigheter. Det är viktigt att beakta barns känsliga 

utvecklingsperioder då terapin tidsplaneras. Förutom ett rehabiliteringsorienterat arbetssätt i 

terapin rekommenderas kontinuerlig, dynamisk bedömning av hur färdigheterna utvecklas 

och vilken nytta terapin gör. 
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Den rekommenderade och genomförda terapimängden varierar på grund av otillräckliga och 

ojämnt fördelade talterapitjänster. Terapirekommendationerna borde dock alltid grunda sig på 

individuell bedömning. Sådana faktorer som till exempel klientens ålder, störningens 

svårighetsgrad (t.ex. lindrig) eller regionala resurser borde inte få fungera som 

uteslutningskriterier då terapirekommendationer görs. 

 

3.3.3 Uppföljning efter en terapiperiod 

 
Efter en talterapiperiod görs en bedömning av terapins effekt. Vid bedömningen ska beaktas 

hur målen med terapin har uppnåtts och terapins inverkan på funktionsförmågan. 

I terapiresponsen/mellan- eller slutrapporten ska följande punkter beskrivas: 

 vilka metoder som har använts i terapin 

 hur målen har uppnåtts 

 inverkan på funktionsförmågan 

 bedömningsmetoderna och vilka resultat de har gett 

 klientens motivation och klientens och de anhörigas engagemang och resurser 

 

Om bedömningen visar att klienten har nytta av en ny talterapiperiod, ska tydliga och 

konkreta mål fastställas för perioden. Om klienten inte längre har nytta av talterapi, antecknas 

det i responsen. 

 

 

3.3.4 Talterapi som köptjänster 

 

Talterapi som genomförs som en kommuns, en samkommuns eller ett sjukvårdsdistrikts egen 

verksamhet ersätts eller kompletteras med köptjänster. Köptjänster anskaffas i enlighet med 

upphandlingslagen. För en del klienter ordnas talterapi i form av krävande medicinsk 

rehabilitering som bekostas av Folkpensionsanstalten. Vissa rehabiliteringar kan ersättas 

genom försäkring. 

 

Då talterapi genomförs som köptjänst i privata sektorn, ska terapirespons fås efter varje 

talterapiperiod.  I köptjänstbeslutet ska anges vem terapiresponsen ska skickas till. På basis av 

responsen görs en bedömning av det fortsatta terapibehovet. Bedömningen av en talterapeut 

på en oberoende instans rekommenderas alltid efter en genomförd period eller med minst 1–2 

års intervaller. 

 

 

4.  Remiss till talterapi  
 

Klienterna kommer oftast till talterapeutens mottagning med remiss av läkare eller 

hälsovårdare. Representanter för småbarnsfostran kan göra sina egna rekommendationer som 

bilaga till en remiss. Vuxenneurologiska klienter behöver i allmänhet en läkarremiss. En 

talterapeut inom den specialiserade sjukvården kan ge en rekommendation till talterapi inom 

primärvården.  

 

Det rekommenderas att begäran om konsultation hos talterapeut alltid görs utan dröjsmål om 

en läkare observerar eller en klient eller närstående tar upp tal, röst eller sväljningsförmåga 

som stör funktionsförmågan eller försvagad kommunikation. För att uppnå ett gott 

rehabiliteringsresultat och förhindra associerade symptom ska talterapi inledas så fort som 
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möjligt efter att rehabiliteringsbehovet har observerats. Vid misstanke om försvagad 

talförståelse rekommenderas att en läkare granskar klientens hörselförmåga.   
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4.1.     När remitteras ett barn till bedömning av talterapeut?  
 

Barn i åldern 2–6 år:  

 

2-åringar 

 

Vid observation av stora problem i interaktion och kontakt kan remiss skrivas ut även 

tidigare.  

 

 svårigheter att förstå enkelt tal  

 interagerar inte, stannar inte upp för att lyssna på tal eller för att leka  

 har inte etablerade/identifierbara ord  

 ett barn som inte talar kan följas upp av barnrådgivningen till högst 2½ års ålder 

 stamning: se separat anvisning  

 

 

3-åringar  

 

 brister i interaktionsfärdigheterna  

 säger endast enstaka ord   

 talet är påtagligt otydligt och svårt att förstå (några felaktiga språkljud stör inte)  

 svårigheter att förstå verbala uppmaningar och anvisningar i vardagliga situationer  

 klumpighet och känslighet i munområdet, dregling, svårighet att hantera grov föda  

 stamning: se separat anvisning  

 

4-åringar 

 

 klarar inte de muntliga delarna i Lene-testet vid 4-års granskningen  

 den muntliga framställningen är knapp    

 talet är svårt att förstå för en främmande person (några felaktiga språkljud stör inte, 

om de inte väsentligt inverkar på talets begriplighet)  

 svårigheter att förstå instruktioner  

 talet innehåller upprepade ordföljds- och böjningsfel  

 stamning: se separat anvisning  

 

5-åringar  

 

 klarar inte talscreeningen i den utökade 5-års granskningen (i Lumiukko-testet)  

 flera felaktiga språkljud (t.ex. /r/- och /l/)  

 stamning: se separat anvisning  

 

6-åriga  

 

 misstanke om lindrig fördröjning i den språkliga utvecklingen (t.ex. begrepp, 

strukturerad framställning,  

 förståelse av komplicerade instruktioner)   

 enstaka felaktiga språkljud (t.ex. /r/, /s/ eller /k/), vilka barnet lider av (t.ex. blir retat)  

 stamning: se separat anvisning  
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Barn i skolåldern 

 

 talmotoriska svårigheter och flera felaktiga språkljud, och träningen framskrider inte 

med stöd av speciallärare 

 inlärningssvårigheter som misstänks bero på en särskild språksvårighet 

 stamning: se separat anvisning 

 

Flerspråkiga barn 

 

För flerspråkiga barn gäller ovan angivna grunder för remittering. Vid svårigheter med 

uttryck och förståelse av finska/svenska är förutsättningen för remittering dock att barnet har 

varit i finsk-/svenskspråkig dagvård eller skola regelbundet i 1,5–2 år. Remiss kan skrivas 

redan tidigare, om barnet har riskfaktorer i anknytning till språkutvecklingen eller om 

föräldrarna är oroliga över hur barnet behärskar hemspråket/modersmålet (tal saknas eller 

knappt tal, otydligt tal, problem med talförståelse, stamning). 

 

Stamning 

 

Ett barn som stammar remitteras till undersökning av talterapeut om 

 ett 3-årigt barn har ofta återkommande, långa upprepningar av stavelser eller korta 

ord (ka-ka-ka-ka-kaka, men-men-men-men och/eller sporadiska utdragningar 

(jjjjjjjjag) och/eller låsningar (ljudproduktionen avstannar helt) 

 stamningssymptomen har fortsatt mer än 2–3 månader 

 föräldrarna är mycket oroliga över att barnets tal flyter trögt 

 

Ätsvårigheter: 

 

Ett barn remitteras till Vasa centralsjukhus barnpoliklinik för undersökningar av ett 

mångprofessionellt s.k. ätteam efter preliminär bedömning av en talterapeut.  

Orsaker att remittera barnet: 

 barnet hostar, får kväljningar eller kräks under nästan varje måltid 

 barnets kost är klart begränsad, eftersom barnet vägrar äta mat med viss konsistens 

eller går med på att äta endast mat med viss konsistens 

 föräldrarna är mycket oroliga över barnets ät- eller drickfärdigheter 

 

Avvikande röstproduktion: 

 

 ett barn som har hes röst, talar nasalt eller har ett annat röstproblem remitteras först 

till ÖNH-läkare eller helst för undersökning av en foniater 

 bedömning av talterapibehovet utgående från undersökning och rekommendation av 

en foniater eller ÖNH-läkare 
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4.2.     När remitteras en vuxen till bedömning av talterapeut?   
  

Bedömningsgrunderna för hur brådskande talterapin är  

 

Behov av akut vård (0-1 mån)  

 

Målet är att svara på alla remisser från sjukhus och hälsovårdscentraler utan dröjsmål, inom 

en vecka  

  

 alla klienter som kommer med läkarremiss (bäddavdelning eller poliklinik), vilkas 

ätförmåga är avsevärt försvagad på grund av sväljsvårigheter  

 patienter som vårdas på bäddavdelning på grund av akut blodcirkulationsstörning i 

hjärnan eller hjärnskada, vilka har afasi och/eller talmotorisk störning  

 patienter med svälj- och röstproblem efter mun- och svalgcanceroperation  

 patient vars sväljning och kommunicering har försvagats på grund av trakeostomi   

 patienter med framskridande sjukdomar, vilkas funktionsförmåga i fråga om tal, 

kommunikation eller sväljning försvagas snabbt (t.ex. ALS)  

 patienter i arbetsför ålder med röststörning, vilka är sjuklediga på grund av den eller 

vilkas arbetsförmåga är avsevärt hotad  

 övriga klienter vilkas arbetsförmåga är hotad på grund av vilket som helst 

talterapeutiskt problem  

 

 

Subakuta (1-2 mån)  

 

 kroniska sväljsvårigheter (t.ex. ombedömningar och personer med PEG-matslang)  

 preliminär bedömning av personer med framskridande sjukdomar och vid behov 

korta rehabiliteringsperioder (t.ex. Parkinson, MS, ALS). Snabbt framskridande, se 

ovan.  

 dysartri- och dysfagipatienter, med öppen diagnos och för vilka bedömning av 

talterapeut krävs för planering av fortsatta undersökningar hos neurolog  

 patienter med svår eller framskridande afasi/kommunikationsstörningar  

 patienter med blodcirkulationsstörning i hjärnan, vilka skrivs ut från sjukhus eller 

fortsatt rehabilitering av patienter med förvärvad hjärnskada (afasi, dysartri, verbal 

apraxi, dysfagi)  

 röststörningar, som medför att funktionsförmågan är klart nedsatt på grund av att 

röstens kvalitet och/eller hållbarhet är avsevärt försvagad eller röstproduktionen är 

arbetsam (t.ex. stämbandsförlamning, psykogen röststörning, godartade förändringar 

på stämläpparna)  

 

 

Övriga, inte brådskande (2 – 3 mån)  

 

 bedömning och rehabilitering av stamning och sluddrande  

 lindriga och medelsvåra röststörningar, som medför försvagad funktionsförmåga men 

inte orsakar avsevärda besvär  

 ombedömning av behov av kommunikationshjälpmedel  

 bedömning och handledningsbesök för personer med språkljudsfel enligt 

övervägande  
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https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050566
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050566
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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BILAGA 1  

De mest centrala tester och bedömningsmetoder som talterapeuter använder. I bedömningen 

används vid behov också andra bedömningsmetoder enligt arbetets natur. Efter namnet på 

testet anges om materialet finns på finska eller svenska. 

De mest centrala testerna och bedömningsmetoderna som används vid bedömning 

av barn:  

Reception/förståelse av talat språk:  

Kettu-testi / Räven. Puheen ja kielentaitojen arviointimenetelmä (Korpilahti, P., Eilomaa P., 

2000). (suomi, ruotsi)  

Reynellin kielellisen kehityksen testi III (Edwards, S., Fletsher P., Garman M., Hughes A., 

Letts C., Sinka I., suomennos: Kortesmaa M., Heimonen K., Merikoski H., Warma M-L., 

Varpela V., 2001) (suomi) 

The New Reynell Developmental Language Scales – NRDLS (Edwards, S., Letts, C., 

Sinka, I., 2011 svensk version: Lundeborg Hammarström, I., Kjellmer, L.,  

Hansson, K.)  (svenska)   

Lausetesti (Korpilahti P., 2001), (suomi, ruotsi).  

Itpa –osioita (Suomennos: Jorma Kuusinen, Lea Blåfield 1974). (suomi)  

Itpa-3 (Hammill, D.D., Mather, N., Roberts, R., 2001, svensk översättning och bearbetning 

2013) (ruotsi) 

CELF-4 (Semel, E., Wiig, E.H., Secord W.A., 2003, svensk översättning och bearbetning 

2013) (ruotsi) 

TROG (Bishop, D., svensk översättning och bearbetning: Holmberg, E., Lundälv E., 1998) 

(ruotsi) 

SIT (Hellquist, B. 1989) (ruotsi) 

Benämning, begrepp och ordförråd:  

 

Sproglig Test 1 (Ege B., 1984, suomennos: Pirkanmaan puheterapeutit, 1984). (suomi, ruotsi)  

 

Varhaisen kommunikaation ja kielen arviointimenetelmä, MCDI (Lyytinen P., 1999).  

 

The Renfrew Language Scales: Word Finding Vocabulary Test (Renfrew C., 1995).  

(suomi, ruotsi) 

 

Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen T., Tuovinen S., Leppäsaari T., 2003).  

 

Sananlöytämistesti (German D., suomennos: Tuovinen S.,  Ahonen T., Westerholm J. 2007)  

 

Bostonin nimeämistesti BNT (Kaplan E., Goodglass H., Weintraub S., Segal O., suomennos 

Laine M., Koivuselkä-Sallinen P., Hänninen R., Niemi J., 1997, svensk standardisering 

Tallberg, 2005). (suomi, ruotsi)  

 

Boehmin peruskäsitetesti (Boehm A. E., suomennos Heimo, H., 1992). (suomi, ruotsi)  
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HYKS muki-kuppi / mugg-kopp (suomi, ruotsi) 

  

 

Talutveckling och oral-/talmotorik:  

 

Fonologiatesti – Lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä (Kunnari S., 

Savinainen-Makkonen T., Saaristo-Helin K., 2012). 

 

NOT-S  (NFH, 2006) (suomi, ruotsi) 

 

ORIS (Holmberg, E, Bergström, A., 2008) (ruotsi) 

 

SOMA (Reilly, S., Skuse, D., Wolke, D., svensk översättning Wallgren, G.A., 2007) (suomi, 

ruotsi) 

 

Nya Fonemtestet (Hellqvist, B & B, 2015) (ruotsi) 

 

B.A.F (Fryhlmark, A., Edquist,G., 2015) (ruotsi) 

 

Nya Lundamaterialet (Holmberg, E, Stenkvist, A.) (ruotsi) 

 

Ellin pöytäkortit, artikulatoorinen kuvasanatesti (suomi) 

 

  

Språkanvändningsfärdigheter och muntlig framställning  

 

The Renfrew Language Scales: Bus Story Test (Renfrew C., 1994, svensk översättning och 

bearbetning Tuominen-Eriksson, A-M., Svensson, Y. 2015).  

 

The Renfrew Action Picture Test (Renfrew, C., 1997) (suomi, ruotsi) 

 

CCC-2, Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely (Bishop D.V.M., 2003, 

suomennos Yliherva A. & työryhmä).  (suomi-ruotsi)  

 

Esikko (Wetherby, A., Prizant, B., 2002, suomennos: Laakso, M-L., Eklund, K., Poikkeus A-

M., 2011) (suomi, ruotsi) 

 

 

Bedömning av flerspråkiga barn:  

 

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) (Paradis, J. , Emmerzael, K. 

& Sorenson, D. T., suomennos: Smolander S.,  Laasonen M.,  Kunnari S.,  2013.) (suomi-

ruotsi) 

 

GRUS (Salameh, E-K, 2015)  (ruotsi) 

 

 

Läsning och skrivning:  

 

Lukiva, Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille (Puolakanaho A., 

Poikkeus A-M, Ahonen T., Aro M.,  2011). (suomi) 
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KUMMI 3, Lukemisen aika, leikin taika, Lukemisvalmiuksien arviointi ja 

harjoittaminen (Mäkinen M., 2003). (suomi) 

 

Duvan (Lundberg, I., Wolff, U. 2003)  (ruotsi)  
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De mest centrala testerna och bedömningsmetoderna som används vid bedömning 

av vuxna:  

  

Språkliga färdigheter:  

 

Bostonin Diagnostinen Afasiatestistö, BDAT (Goodglass: H.& Kaplan, E., suomennos: 

Laine, M., Niemi, J., Koivuselkä-Sallinen, P. & Tuomainen, J., 1997). (suomi)  

 

Bostonin Nimentätesti BNT (Kaplan, E., Goodglass, H., Weintraub, S.& Segal, O., 

suomennos: Laine, M., Koivuselkä-Sallinen, P., Hänninen, R. &amp; Niemi, J., 1997). 

(suomi, ruotsi)  

 

Western Aphasia Battery, WAB (Kertesz, A., suomennos: Pietilä, M-L., Lehtihalmes, M., 

Klippi, A., Lempinen, M., 2005). (suomi) 

 

A-NING Neurolingvistisk afasiundersökning. (Lindström, E.A., Werner, C., 1995) (ruotsi) 

 

KAT-testi -kielelliset arviointitehtävät lievien häiriöiden määrittämiseksi aikuisilla 

(Manninen R-L., Pietilä, M-L, Setälä, P., Laitinen, V.,2015).  

 

LAT Lyhyt afasiatutkimus (Lempinen, M., Söderholm, S. 1986) (suomi) 

 

PIZZAMIGLIO (suomi, ruotsi) 

 

Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, T., Tuovinen, S., Leppäsaari, T. 2003).  

 

Token test (De Renzi & Vignolo 1962) (suomi, ruotsi)  

 

 

Oral- och talmotorik, sväljförmåga:  

 

Frenchay Dysarthria Assessment (Enderby, P. 1981 ja 1983, suomennos: Lehtihalmes, 

M.1981; suomennoksen päivitys: Korpijaakko-Huuhka, A-M., 2006).  

 

AVH-potilaan nielemisen ja ruokailun arviointi (Haapala, Heikkinen, Laivo, Passinen 

/Helsingin terveyskeskus ja Pietilä, Ojala, Rydenfelt, Saye /HUS, 2006).                                                                                

 

Dysartritest (Hartelius & Svensson 1990) (ruotsi) 

 

Suun, nielun ja kurkunpään kliininen tutkimus. (Sala, E., Söderholm, S. 1994) (suomi)  

 

Kliininen vedennielemistesti (Kukkonen, T. 1999) (suomi)  

 

Blue dye test  

 

NOT-S  (NFH, 2006) (suomi, ruotsi)  
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BILAGA 2  
   

Patientjournaler och dokumentation 

  

I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och i lagen om 

patientens ställning och rättigheter stadgas om den skyldighet yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården har att iaktta de bestämmelser som gäller patientjournaler.  

 

Genom anteckningar i patientjournalerna förmedlar talterapeuterna uppgifter om innehållet i 

talterapirehabiliteringen till klienterna och till yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården samt beskriver de resultat som har uppnåtts med rehabiliteringen. Därför bör 

texten vara tydlig och konsekvent. I patientjournalerna ska antecknas tillräckligt 

omfattande uppgifter som behövs för tryggande av vården av patienten. Anteckningarna ska 

vara tydliga och begripliga, och de ska innehålla endast allmänt kända och godtagna 

begrepp och förkortningar. I patientjournalen ska källan till uppgifterna anges, om de inte 

baserar sig på observationer som talterapeuten själv har gjort. Patientjournalerna ska göras 

utan dröjsmål senast inom fem dygn efter att patienten avlägsnar sig från mottagningen eller 

efter att servicehändelsen i övrigt avslutas (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om 

journalhandlingar 2009, 8 §).  

 

Det är viktigt att patientjournalerna är enhetliga. Enhetligheten gör att uppgifterna kan 

användas och utnyttjas bättre både inom en enhet och mellan olika enheter. För att möjliggöra 

enhetlighet har man kommit överens om nationellt använda rubriker, som specialarbetare 

inom hälso- och sjukvården bör använda vid dokumentation. Enhetlig rubricering och 

nomenklatur erbjuder redskap för tydlig framställning av mål, innehåll och resultat i 

anknytning till rehabiliteringen.  

 

De riksomfattande rubrikerna preciseras genom användning av nomenklaturen för området i 

fråga. Nomenklaturen för talterapi har reviderats år 2010. Nomenklaturen finns på 

Kommunförbundets och Finlands Talterapeutförbunds webbsidor.  

 

Talterapeuterna dokumenterar huvudsakligen i den yrkesspecifika vyn PUH. I vissa fall, t.ex. 

i hjälpmedelsarbete, är den yrkesspecifika vyn KUN (då används nomenklaturen för 

hjälpmedel).  

 

 

Vid dokumentation iakttas följande allmänna modell för strukturerad dokumentation:   

  

Rubrik  

Utgångspunkten är att nationellt överenskomna rubriker används. Talterapeutförbundet har 

gjort upp en rekommendation över nationella rubriker för talterapeuter.         

 

Beteckning i nomenklaturen  

Journaltexten indelas med hjälp av nomenklaturen. Beteckningarna fungerar som under- och 

mellanrubriker.   

 

Fri text eller färdiga fraser  

Förutom fri text kan i dokumentationen användas färdiga modellmeningar eller fraser, som 

kan utvecklas på arbetsplatsen.   
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Det rekommenderas att rubrikerna och nomenklaturerna används både då sammanfattningar 

skrivs och vid dagliga anteckningar.  

 

1. Exempel på dokumentation av talterapibedömning. Bland rubrikerna och 

benämningarna väljs de som behövs. Ordningsföljden på rubrikerna kan vid behov ändras.  

 

Ankomstorsak/Konsultationssvar  

Används på samma sätt som en huvudrubrik som övre rubrik.  

  

Diagnos: Vårdhändelsens diagnos (Dokumentationen av diagnosen varierar i organisationen 

enligt överenskommen praxis).  

  

Förhandsuppgifter (anamnes)  

Övervägs från fall till fall i vilken omfattning förhandsuppgifter behövs. Onödiga 

upprepningar undviks. De väsentliga uppgifterna dokumenteras dock angående orsakerna till 

bedömningen/vården samt faktorer som inverkar på rehabiliteringen.  

RP 310 Informationssökning  

 

Funktionsförmåga  

Klientens kommunikationsrelaterade förmåga att klara det dagliga livet samt 

funktionsbegränsningar dokumenteras. Bedömningen kan basera sig på observationer som 

gjorts under rehabiliteringen, intervju med rehabiliteringsklienten och/eller näromgivningen, 

bedömning eller testning.  

RP 110, RP 120, RP 121-127 och RP130 (se test- och bedömningsresultat)  

 

Test- och bedömningsresultat  

Genomförda tester och andra undersökningar samt resultat dokumenteras. Förutom eventuella 

testpoäng dokumenteras tolkningar och slutledningar som baseras på dem.  

RP 110 Orienterande talterapeutisk bedömning  

RP 120 Talterapeutisk bedömning    

RP 121 Bedömning av interaktions- och kommunikationsförmågan  

RP 122 Bedömning av språkligt-kognitiv förmåga  

RP 123 Bedömning av talmotorik   

RP 124 Bedömning av röst  

RP 125 Bedömning av ät- och sväljförmåga  

RP 126 Bedömning av alternativ och kompletterande kommunikation  

RP 127 Bedömning av kommunikationsmiljö  

RP 130 Deltagande i multiprofessionell bedömning  

  

Hjälpmedel och vårdtillbehör  

Den hjälpmedelstjänst som klienten ges dokumenteras, som till exempel bedömning av 

hjälpmedelsbehov, planering, val och anskaffning av hjälpmedel, lån av hjälpmedel, praktisk 

handledning, reparation och underhåll samt uppdatering av hjälpmedel.   

RP 126 Bedömning av alternativ och kompletterande kommunikation  

 

Plan  

En talterapiplan som är uppgjord tillsammans med klienten eller en anhörig, vilken baserar 

sig på talterapibedömning.  

En sammanfattning av bedömningen och rekommenderad fortsättning dokumenteras.  

RP 233 Sammanfattande diskussion  

RP 140 Talterapiplan  
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Planen kan också indelas enligt RP 110, RP 120, RP 121–127 och RP 130.   

 

2. Exempel på dokumentation av talterapeutens mellan-/slutbedömning. Bland 

rubrikerna och benämningarna väljs de som behövs. Ordningsföljden på rubrikerna kan vid 

behov ändras. 

 

Mellanbedömning/Slutbedömning  

Används som övre rubrik, på samma sätt som en huvudrubrik.  

  

Diagnos: Vårdhändelsens diagnoser (Enligt organisationens överenskomna praxis.)  

  

Rehabilitering  

Genomförandet av talterapin dokumenteras. Uppgifter om innehåll, mängd, intensitet, 

varaktighet och framsteg gällande terapin dokumenteras.   

RP 210 Individuell talterapi  

RP 211 Rehabilitering av interaktions- och kommunikationsförmåga  

RP 212 Rehabilitering av språkligt-kognitiv förmåga  

RP 213 Rehabilitering av talmotorik  

RP 214 Röstvård och -terapi  

RP 215 Rehabilitering av ät- och sväljförmåga  

RP 216 Träning i att använda alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder  

RP 220 Talterapi i grupp  

RP 230 Talterapeutisk handledning och rådgivning  

RP 231 Klienthandledning och klientrådgivning  

RP 232 Handledning av näromgivning  

RP 233 Sammanfattande diskussion  

  

Hjälpmedel och vårdtillbehör  

Den hjälpmedelstjänst som klienten får dokumenteras, som till exempel planering och 

uppföljning, praktisk handledning och träning samt uppdatering av hjälpmedel.  

RP 126 Träning i att använda alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder  

RP 231 Klienthandledning och klientrådgivning  

RP 232 Handledning av näromgivning  

  

Test- och bedömningsresultat  

Genomförda tester och andra undersökningar samt resultat dokumenteras. Förutom eventuella 

testpoäng dokumenteras tolkningar och slutledningar som baseras på dem.  

RP 120 Talterapeutisk bedömning    

RP 121 Bedömning av interaktions- och kommunikationsförmågan  

RP 122 Bedömning av språkligt-kognitiv förmåga  

RP 123 Bedömning av talmotorik   

RP 124 Bedömning av röst  

RP 125 Bedömning av ät- och sväljförmåga  

RP 126 Bedömning av alternativ och kompletterande kommunikation  

RP 127 Bedömning av kommunikationsmiljö  

RP 130 Deltagande i multiprofessionell bedömning  

  

Funktionsförmåga  

Klientens kommunikationsrelaterade förmåga att klara det dagliga livet samt 

funktionsbegränsningar dokumenteras. Bedömningen kan basera sig på observationer som 



18 

 

gjorts under rehabiliteringen, intervju med rehabiliteringsklientens och/eller näromgivningen, 

bedömning eller testning.  

RP 110, RP 120, RP 121-127 och RP130 (se test- och bedömningsresultat)  

  

Plan  

En sammanfattning av bedömningen och rekommenderad fortsättning dokumenteras.  

RP 233 Sammanfattande diskussion  

RP 140 Talterapiplan  

Planen kan också indelas enligt benämningarna RP 110, RP 120, RP 121–127 och RP 130.   

  

 

1. Rubrik på utlåtande  

Används då expertutlåtande av en talterapeut görs som grund för ett myndighetsbeslut (t.ex. 

rehabiliteringsrekommendationer, taltolkrekommendationer osv. till Folkpensionsanstalten). 

Texterna indelas enligt behov med hjälp av nomenklaturen.  

  

  

2. Nationella rubriker:  

De rubriker som Talterapeutförbundet rekommenderar är med fet stil. Förutom de fetstilta 

rubrikerna kan det tidvis finnas behov att använda även andra nationella rubriker.  

                        

Diagnos                             

Förhandsuppgifter (anamnes)         

Vårdresultat                                          

Vårdtyngd                            

Vårdbehov                         

Konsultation / Remiss         

Rehabilitering                           

Slutbedömning (epikris)        

Nuläge (status)                                         

Riskuppgifter                            

Åtgärder                         

Undersökningar                         

Läkemedelsbehandling                            

Vårdåtgärder                          

Utlåtande                             

Hjälpmedel och vårdtillbehör  

Fysiologiska mätningar        

Vårdorsak                           

Förebyggande vård (prevention)   

Hälsogranskning                                        

Faktorer som inverkar på hälsan  

Test- och bedömningsresultat  

Funktionsförmåga                                           

Mellanbedömning                              

Plan                                              

Övrig anteckning                                             

Uppdateringsanteckning (decursus)  

Distanskontakt                           

Ankomstorsak                                                       

Mål med behandlingen                                         
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På talterapeuternas arbetsplatser används flera olika patientdatasystem, som stöder 

strukturerad dokumentation, i synnerhet användningen av nomenklatur och fraser, på 

varierande sätt. Det är viktigt att systemen utvecklas så att de gör det möjligt att använda 

nomenklatur och fraser på ett smidigt sätt och på så vis göra dokumentationen snabbare.  
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BILAGA 3  
 

Arbetsgruppen som utarbetade verksamhetsprinciperna  

  

 

Beredningen utfördes av två separata underarbetsgrupper  

  

Arbetsgruppen för vuxna:  

 

 Anita Sandström, Vasa centralsjukhus 

 Therese Hannus, Vasa stad 

 Nina Rönnqvist, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

 Tarja Ahonen, Vasa centralsjukhus 

 Marjaana Gomez-Ortega, Vasa centralsjukhus, Tikoteket 

 Hedvig Grannas-Honkanen, rehab.överläkare, VCS 

 Kati Piilikangas, rehab.planerare, VCS 

 

 

Arbetsgruppen för barn och unga:  

  

 Hanna Udd, K5 

 Marie Nyberg, Vasa centralsjukhus 

 Carina Ahtola, Vasa stad 

 Mathilda Bonden, Vasa stad 

 Marjaana Gomez-Ortega, Vasa centralsjukhus, Tikoteket 

 Jan Olme, barnneurologi öl,Vasa centralsjukhus 

 Hedvig Grannas-Honkanen, rehab öl, VCS 

 Kati Piilikangas, rehab.planerare, VCS 

 

 


