
 

               

Upprättat av: Central Barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän i samarbete med logopedverksamheter i Göteborg och 

Södra Bohuslän 

Upprättat för: BHV personal   Giltighet: 2020-09-01 till och med 2021-09-01, rev 2022-03-25 – gäller tills vidare 

 

Remiss till logoped vid 4 år  

Språkfyran kan användas från 3:8 år till max 4: 4 år  

Remiss kan skickas:  

 När barnet har utfall enligt Språkfyrans remisskriterier  

 När barnets meningar består av färre än 4 ord 

 När barnet är negativt påverkat av sina tal- och språksvårigheter tex undviker att 

repetera sitt yttrande och /eller väljer att vara tyst 

När barnet har utfall i flertalet uppgifter eller i uppgifterna 33–37 i Språkfyran kan detta vara 
ett tecken på att barnet har mer omfattande utvecklingsrelaterade svårigheter. Barnet bör då 
bedömas av läkare/BHV-team och/eller diskuteras i BHV-psykologkonsultation för 
ställningstagande till vidare utredning.  
 

Om barnet har svårigheter med kommunikation och samspel och/eller när misstanke finns om 
generell utvecklingsförsening ska barnet bedömas av BHV-team/BHV-läkare. Exempel på 
sådana svårigheter kan vara att barnet:  
 

 har långsam utvecklingstakt,  

 inte medverkar i någon aktivitet under hälsobesöket som förväntat för åldern,  

 inte reagerar på namnanrop och/eller har avvikande blickkontakt. 

 

Ta hänsyn till vid flerspråkighet 
Språk måste värderas med hjälp av föräldrauppgifter och språkscreening. Det tar ca 2 år för 
ett barn att lära in en så kallad bassvenska. Vid språkstörning ska barnet ha svårigheter på 
samtliga språk.  
 

Dokument som ska bifogas remiss; 

 Kopior från BHV journalen på utvecklingsbedömningar vid 2,5 år,3 år och 4 år  

 Arbetsformulär från Språkfyran  

Konsultbedömning – som ett led i en bredare utredning 

 Remiss kan skickas efter det att en läkarbedömning har genomförts. Det ska framgå i 

remissen att det är en konsultbedömning (utredning) som önskas. 

 Barnet bedöms vid 1–3 tillfällen. Vanligen avslutas kontakten med barnet efter detta och 

inga andra insatser ges. 

 

   



 

 

Upprättat av: Central Barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän i samarbete med 

logopedverksamheter i Göteborg och Södra Bohuslän 

 Upprättat för: BHV personal   Giltighet: 2020-09-01 till och med 2021-09-01 

 

2 
 
Övrigt  

Föräldraoro 
Om det finns stor föräldraoro kring barnets tal-, språk- och kommunikativa förmåga utan utfall på 
språkscreening kan de eller du rådfråga logoped. 

Kontakt med förskola 
Förskolans personal kan ofta ge ytterligare information om allmän- och språklig utveckling. 

Kontakt sker efter vårdnadshavares godkännande. 

 

Remiss till logoped skickas  
Göteborg     Södra Bohuslän 
Adress på kuvertet:   Respektive BUM Mottagning  
Remissportalen  
Logopedimottagning barn och ungdom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
413 45 Göteborg 

  
Adress på remissen:  
Drottning Silvias Barnsjukhus 
Logopedimottagning barn och ungdom, 
Behandlingsvägen 7 
416 50 Göteborg  

 

Kontaktuppgifter till logoped  
 Logopeder i Central Barnhälsovård, Göteborg och Södra Bohuslän, kontaktuppgifter finns på 

CBHV:s hemsida.  

Central Barnhälsovård Västra Götaland - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 Logopedimottagning barn och ungdom Drottning Silvias barnsjukhus har telefontid för rådgivning 

till föräldrar med flera, torsdagar klockan 08:00-09:00, telefon 031-342 61 85  

Logopedimottagning barn och ungdom - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 Kontakt med Logopeder i Södra Bohuslän, v g se de olika Barn och ungdomsmedicinska 

mottagningarnas respektive telefonnummer  

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning - Regionhälsan (vgregion.se)  

 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/enheter/logopedimottagning-barn-och-ungdom/
https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/om-regionhalsan/vara-verksamheter/for-patienter/barn--och-ungdomsmedicinsk-mottagning/

