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Syfte 
Information till barnhälsovårdsenheterna i Halland med syfte att hitta de barn som är i behov 
av logopediskt stöd.   
Denna information skickades ut till BVC i Halland maj 2014.  
 
 
Remiss från BVC till logopedimottagning  
BVC kommer ofta i kontakt med barn med svårigheter inom tal/röst/språk- och 
kommunikationsutveckling, liksom stamning- och ätproblematik.  
På nästa sida finns uppräknat det som logopedmottagningen anser att är det viktigaste att få 
med i remissen. BVC kan naturligtvis också lägga till viktiga delar som man anser bör vara 
med.  
 
Vid remiss till logopedimottagningen med för lite information och underlag, så returneras 
remissen för komplettering.  
 
Vid osäkerhet eller funderingar kan logopedmottagningen kontaktas.  
Man kan också söka råd i Rikshandboken/Barnhälsovård under rubrikerna: 
 
Metoder & riktlinjer - Språkundersökning och screening 
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/sprakundersokning-och-screening/ 

Hälsa & utveckling - Kommunikativ utveckling, länk:  
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/kommunikativ-utveckling/ 

 
 
 
 

 
 
Uppdaterat från föregående version 
 
Uppdaterat länkar  190924/aod 
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Checklista inför remiss till logoped rehabiliteringskliniken  
 
 

1. Finns föräldraroro?  
Detta är alltid en anledning till remiss 
 

2. Utvecklas barnet typiskt för åldern gällande motoriskt & psykomotorisk utveckling?  
 

3. Har barnet haft tidigare sjukdomar?  
Har barnet haft återkommande öroninfektioner?  
Är hörseln testad eller planeras detta?  
När testades barnet och vad blev resultatet?  
 

4. Finns ärftlighet för språkförsening, för läs- och skrivsvårigheter, för stamning?  
 

5. Har barnet haft en normal ät-utveckling?  
Ammades barnet? 
Har barnet svårt att äta varierad kost?  
Saglar barnet?  
 

6. Talar barnet/familjen mer än ett språk?  
Behövs tolk vid besöket? I så fall – tolk på vilket språk och dialekt?  
Hur länge har familjen bott i Sverige?  
Barnets tid på förskola i Sverige eller i annat land? 
Vad väljer barnet spontant att tala för språk? 
Vilket tror ni eller föräldrarna är barnets starkaste språk? 
Har barnet svårt även på sitt modersmål? Är barnet senare än syskon eller andra 
jämnåriga på sitt modersmål? 
 

7. Har barnet kontakt med specialpedagog eller logoped inom förskolan?  
 

8. Skickas remiss till fler instanser efter besöket?  
ÖNH, BVC-psykolog, habilitering, BUP eller annan?  
 

9. Kort sammanfattning av resultat från 2-årsbedömning /  3-årstest / 4-årsbedömning 
eller 5-årskontroll.  
Finns avvikelser/oro i den språkliga utvecklingen? Stamning Beskrivning av svårighet 
och styrkor.  
 

10. Övrigt  
 
 
Gällande barn med flera språk i familjen finns det ytterligare information 
och frågor som är viktiga att ta hänsyn till, se bilaga: 
 

Råd till BVC 
angående flerspråkigh 
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Här finns mer information om språkutveckling och språklig stimulans att 
ta del av som BVC-ssk eller att lämna ut/rekommendera till familjerna: 
 
Filmsnuttar om språkutveckling och språklig stimulans (finns på olika språk): 
http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/  
 
Informationsblad om språkutveckling (finns på olika språk): 
https://cplol.eu/documents/prevention/posters-about-developing-language.html 
 
Häften med råd kring språkstimulans för olika åldrar (finns på olika språk): 
https://cplol.eu/documents/prevention/leaflets-about-facilitating-your-childs-language-
development.html 
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