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Hur gör man för att få komma till logopedmottagningen?
Logopedverksamheten Västerbotten tillhör den specialiserade
sjukhusvården och för att få komma behövs en remiss. Remiss kan
man få till exempel via Elevhälsan, BUP, Barnkliniken eller vård- och
hälsocentraler.

Vad är logopedverksamhetens uppdrag?
Logopedverksamhetens uppdrag för barn och ungdomar i skolåldern
omfattar utredning av:
 Förståelse av språk; ljud, ord, meningar, texter.
 Uttrycksförmåga; uttal, hitta ord, bygga meningar, berätta.
 Användning av språk för kommunikation.
Utredning Utifrån det som efterfrågas i remissen planeras
utredningen. Språkliga tester och observationer ingår i bedömningen.
Information om de språkliga svårigheterna från barnet/ungdomen och
omgivningen är också viktig för bedömningen.
Behandling kan bli aktuellt för de barn/ungdomar som inte kan göra
sig förstådda med sitt tal eller som är hämmade i kommunikativa
situationer på grund av att de till exempel inte kan säga vissa
språkljud.
Efter utredningen träffar vi barnet/ungdomen och vårdnadshavare för
att gå igenom resultatet och eventuell språklig diagnos. Bedömningen
sammanfattas oftast i ett skriftligt utlåtande. Remissvar skickas alltid
till in remittent. Vidare utredning kan ibland rekommenderas då
språkliga svårigheter kan förekomma tillsammans med andra
svårigheter.
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Vad g
gör logo
opeder?
?
Logoppeder arbbetar med
d kommuunikation
n: rösten – talet – språket

Logoppeder utrreder, diaagnostiseerar och behandla
b
r när det finns
svåriggheter meed komm
munikatioon hos baarn, ungd
domar, vuuxna och
h
äldre. Det kan exempelvis handdla om:





A
Avvikannde språk
kutvecklinng hos baarn och ungdoma
u
ar
T
Tal- och röstsvårrigheter
ng, räknin
ng
Svårigheeter med läsning, skrivnin
K
Kommunnikativa svårigheeter efter hjärnskaada eller nneurolog
gisk
sjukdom
m
 Ä
Ät/sväljssvårighetter
 Stamninggsproblematik
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Vad mer erbjuder logopedverksamheten?
Logopeder har kompetens att utreda läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Det ingår inte i logopedverksamhetens uppdrag att utreda detta hos
barn och ungdomar i skolåldern. Mot betalning kan vi erbjuda:






Utredning av läs- och skrivförmåga (dyslexiutredning)
Utredning av räkneförmåga (dyskalkyliutredning)
Uppföljande språkliga bedömningar
Konsultationer kring specifika elever
Information/fortbildning om språkstörning

För ytterligare information, kontakta avdelningschef Veronica
Lindberg, veronica.lindberg@vll.se, 090-785 1476.
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