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Hur gör jag för att få träffa en talterapeut? 
För att få träffa en talterapeut krävs en läkarremiss.  
För mer information och vid eventuella frågor kan man ringa 
talterapeuterna direkt under deras telefontider eller kontakta 
receptionen vid Rehab- och fysiatrikliniken. 
 
 
 
 

För mer läsning om talterapi rekommenderas: 
 

www.lul.se/infoteket 
 

www.fmls.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontaktuppgifter till oss på talterapin hittar du på 

 

www.ahs.ax  

 Specialsjukvård  Medicinkliniken Talterapi.

 

 

 
 

 

 

 

TALTERAPI 
 

- vad är det?
 
 

http://www.ahs.ax/


  
 

 

   

Vad är en talterapeut? 
En talterapeut eller en logoped har kunskaper i logopedi, psykologi, 
språkvetenskap, fonetik och relevanta medicinska områden som till 
exempel anatomi, barn- och vuxenneurologi, audiologi och fonatri. 
Utbildningen ges vid universitet och omfattar 300 studiepoäng i Finland 
(ca 5 studieår).  
Talterapeuten arbetar med kommunikationsförmågan, talet, språket, 
rösten, hörseln samt ät- och sväljförmågan. 
 
 
 

Vad gör en talterapeut? 
 Utreder och bedömer tal- språk och kommunikationsförmågan hos 

både barn. ungdomar och vuxna med olika former av röst-, tal och 
språkstörningar. 

 Utreder förutsättningarna att påverka kommunikationsförmågan och 
ger vid behov terapi eller ordinerar alternativa och kompletterande 
kommunikationshjälpmedel. 

 Undersöker, utreder och behandlar barn, ungdomar och vuxna med 
ät- och sväljsvårigheter. 

 Utreder läs- och skrivsvårigheter samt ger förslag på åtgärder. 
 
Talterapeuten handleder också anhöriga och personal, t.ex. föräldrar, 
daghems- och skolpersonal eller personal på vårdavdelningar, kring 
kommunikation och ätteknik. 
 
Talterapi är helhetshabilitering och undersökning och planering av 
talterapi grundar sig ofta på samarbete mellan olika yrkesgrupper som till 
exempel psykologer, lärare, ergo- och fysioterapeuter. 
 
 

Vid vilka svårigheter ska man uppsöka en talterapeut? 
 

Försenad tal- och språkutveckling 
Barn med försenad tal- och språkutveckling är en välrepresenterad 
grupp hos talterapeuter. 
 

Multihandikapp 
Barn med en utvecklingsstörning och/eller ett funktionshinder kan ofta 
ha kommunikationsproblem, oralmotoriska svårigheter och/ eller 
sväljningssvårigheter. 
 

Stamning 
Talterapeuten tar emot barn, ungdomar och vuxna med stamning/ 
stamningsproblematik 
 

Afasi 
Afasi är en symtomdiagnos för en förvärvad språkstörning som kan 
orsakas av en stroke eller trauma. 
 

Röststörningar 
Problem med rösten till exempel rösttrötthet, heshet, 
stämbandsförlamning eller efter att hela struphuvudet avlägsnats. 
 

Artikulationssvårigheter 
Både barn och vuxna kan ha funktionella artikulationsfel eller organiska 
avvikelser i mun och svalg. 
 

Ät- och sväljningssvårigheter 
Både barn och vuxna kan ha olika typer av svårigheter med att äta eller 
svälja. 
 

Läs- och skrivsvårigheter 
Talterapeuten tar emot både barn, ungdomar och vuxna med olika 
grad av läs- och skrivsvårigheter. 

 
 


