Röstkonsulten AB
Handen, Tyresö,
Nacka, Nynäshamn

Nytt gratis kurstillfälle: Ät- och sväljsvårigheter samt
kommunikationssvårigheter
Nu finns det möjlighet att anmäla dina medarbetare som inte hade möjlighet att delta vid våra
tidigare kurstillfällen. Kursen är riktad till vårdbiträden och undersköterskor, det vill säga den
vårdgivare som är närmast omsorgstagaren. Vi kommer att repetera upplägget från förra
tillfället med fokus på ett förbättrat omhändertagande av äldre med nedsatt funktion vad
gäller språk-, tal-, röst- samt ät- och sväljsvårigheter. Passa på att utbilda den personal som
missade förra gången! Vi bjuder på fika, så kontakta om eventuella allergier. Det kommer att
finnas ett begränsat antal platser så först till kvarn...
Med tanke på Covid-19 finns det risk att kurstillfället kan komma att ställas in alternativt hållas digitalt.
Information om detta kommer ges i god tid innan. Vi kommer självklart följa de aktuella restriktioner
som gäller.
Ni har möjlighet att remittera till oss för logopediska insatser på äldreboenden. Vi hjälper till med->
Omsorgstagare med misstänkt eller identifierad sväljsvårighet
 Screena för sväljsvårigheter (efter initial patientgenomgång för identifiering av ”risk”-patienter)
 Genomföra måltidsobservation och klinisk sväljbedömning
 Föreslå anpassningar och ge råd och rekommendationer utifrån den ät-/sväljproblematik som
patienten uppvisar.
 Remittera till instrumentell sväljbedömning om nödvändigt (så kallad FUS)
Omsorgstagare med misstänkt eller identifierad nedsatt funktion gällande röst-tal- och/eller språkförmåga
 Genomföra bedömning av röst, tal, språk och kommunikativ förmåga
 Ge rådgivning kring kompletterande kommunikation och att utforma kommunikationshjälpmedel för
patienter med nedsatt språklig/kommunikativ förmåga
 Genomföra behandling individuellt, eller i grupp.
Övrigt
 Handleda/utbilda personal gällande de svälj-, tal-, röst- och språkstörningar som är vanligt
förekommande hos patientgruppen
 Kontinuerliga uppföljningar för aktuella patienter
 Delta vid teammöten efter överenskommelse
 Samverka med arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och aktivitetsansvarig

Anmälan görs genom mail till: konferens@roestkonsulten.com

Varmt välkomna fredag den 4 mars kl. 13:00-16:30 till
Röstkonsultens logopedmottagning, Västra Finnbodavägen 2, 6 tr.
Legitimerade logopeder
Petra Pichler, Patricia Buaka och Camilla Orre
Röstkonsulten AB
Telefon: 08-4485220
Fax: 08-4485320
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