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Handläggare

Barnlogopedmottagningen
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

Information angående remissförfarande till logoped på
Barnlogopedmottagningen vid Barn- och ungdomskliniken, SÄS.

Allmän information
Barnlogopedmottagningen på barn- och ungdomskliniken SÄS utreder och behandlar barn
och ungdomar från 0-18 år med svårigheter gällande tal, språk, kommunikation och
oralmotorik. Vi utreder även ät- och sväljningssvårigheter samt läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi (se separata remisskriterier).
Logopedmottagningen på öron- näs- halskliniken utreder och behandlar barn och ungdomar
med stamning, nasalitet, röstproblematik samt läpp-käk-gomspalt.
Remiss skickas till respektive mottagning om logopedinsats önskas. Vid frågeställningar
kring diagnoser som ska bedömas på olika mottagningar skall två remisser skickas, till
exempel en till barnlogopedmottagningen för utredning av tal/språk och en till
logopedmottagningen på öron- näs- halskliniken för bedömning av stamning.
Observera att samma remiss inte får skickas till flera vårdgivare.

Vem kan skicka remiss till Barnlogopedmottagningen?
Endast legitimerad sjukvårdspersonal får skicka remiss till logoped på barnlogopedmottagningen vid barn- och ungdomskliniken, SÄS. I de fall då specialpedagog tar initiativ till
att remiss skickas till logoped ska remissen skrivas av legitimerad personal från
barnhälsovården. Underlag från specialpedagogen bifogas remissen.
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Vad bör en remiss till logoped innehålla?
Barnhälsovården:


Vilka svårigheter uppvisar barnet vid screeningen på BVC?



Finns oro hos föräldrarna kring barnets språkliga svårigheter?



Har barnet barnomsorg? Och i vilken omfattning?



Finns eller planeras kontakt med MBHV-psykolog?



Är barnet flerspråkigt?
Om ja:
 Vilka språk talas i familjen?
 Hur länge har familjen varit i Sverige?
 Hur länge har barnet gått på förskola?
 Finns det behov av tolk till föräldrarna och/eller barnet?



Viktiga uppgifter gällande barnets medicinska och sociala bakgrund.



Telefonnummer och adress till inremitterande och vårdnadshavare ska stå med i
remissen. Ange gärna om föräldrar önskar sms-påminnelse inför besöket.



Bifoga arbetsformulär när språkfyran har genomförts.

Information gällande barn yngre än två år med frågeställning sen språkutveckling
Det går bra att skicka remiss till barnlogopedmottagningen vid föräldraoro eller misstanke om
sen språkutveckling redan då barnet är 18 månader. Föräldrarna kan då erbjudas att delta i
föräldragrupp med inriktning mot tecken som stöd. Barnen kallas till logoped för ett första
bedömningsbesök när de har fyllt två år.
Information gällande 4-åringar med frågeställning gällande uttal
Om barnet vid 4-årskontrollen endast har svårt med uttal av ljuden /r/, sje och tje samt
konsonantkombinationer (exempelvis: blomma, sko, knapp, två) önskar vi att ni avvaktar
med remiss då dessa svårigheter är inom normalvariationen. Att ha svårigheter med
språkljuden /r/, sje och tje bedöms åldersadekvat upp till 7 års ålder.

Ge gärna familjen information om vår hemsida http://sas.vgregion.se/blom
Har ni frågor gällande remissförfarande hör gärna av er till oss!
Vänliga hälsningar
Barnlogopederna
Barnlogopedmottagning
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
Tfn: 033-616 17 56, val 2
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