
       
 

Logopedimottagning barn och 
ungdom 

 
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus 

 

 

 
Logopedimottagning barn och ungdom är en specialistenhet för barn och 
ungdomar 0-18 år med störning av språk, kommunikation, oralmotorik 
samt sväljning. Hos oss arbetar logopeder med specialisering inom olika 
områden. 
 



 

Vi erbjuder: 
Utredning  
Diagnostik 
Behandling 
Rådgivning 
 
 

Vi ingår i Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, 
verksamhetsområde för barnneurologi, barnpsykiatri och habilitering. 
Enheten bedriver länssjukvård och viss regionvård. Vår verksamhet 
bedrivs både inom öppenvård och slutenvård. 
 
 

Vår huvudmottagning är belägen på Folkungatan 16, nära Ullevi. Vi har 
också öppna mottagningar i anslutning till några av de Barnmedicinska  
och Barnpsykiatriska mottagningarna i Göteborg och södra Bohuslän. 
 
 

På Barnsjukhuset ingår vi i olika utredningsteam, såsom sväljnings- och 
nutritionsteam, epilepsiteam och barnneuropsykiatriskt team. Under 
akutskedet ger vi även vård till barn som är inlagda på sjukhuset. 
 
 

Forskning/utveckling/utbildning 
 
Vid enheten bedrivs också forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi 
erbjuder även verksamhetsförlagd praktik för logopedstudenter på våra 
mottagningar och ger teoretisk undervisning på logopedprogrammet vid 
Göteborgs Universitet. 

 
 

Diagnos/tillstånd 
 
 

Språkliga svårigheter/språkstörning 
 
Språket utvecklas inte alltid som förväntat hos ett barn. Det kan bero på 
språkutvecklingen blir något försenad, men sedan hämtar sig utan att 
några större insatser krävs. Det kan också bero på en språkstörning, 
som innebär att språkutvecklingen är mer avvikande än förväntat. Ofta är 
orsaken inte känd, men vanligt är att svårigheten finns hos någon i 
släkten. I några fall beror svårigheterna på någon annan 
utvecklingsavvikelse eller sjukdom. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Språket har flera beståndsdelar. Det består av en bestämd form för hur 
något ska uttryckas: ett system av ljud och regler för hur de kan 
kombineras till ord, och regler för hur ord kan kombineras till meningar; 
ett innehåll, där vi knyter ord och uttryck till en bestämd betydelse; och 
konventioner kring hur språket ska användas för att kommunikationen 
ska fungera.  
 
 

Därför kan en språkstörning hos ett barn visa sig som svårigheter med 
att uttala språkljud, att bilda meningar, att hitta ord. Det kan också handla 
om svårigheter med att förstå vad andra säger och med att samtala och 
berätta, eller kommunicera. Dessa svårigheter kan finnas enskilt eller i 
kombination med varandra.  
 
 

 



 
 
 
 
Ju fler områden som är drabbade, desto allvarligare är språkstörningen. I 
allvarligare fall är det också vanligt med andra former av 
utvecklingsmässiga svårigheter i kombination med språkstörningen. 
Språkstörningen ändrar ofta karaktär under barnets utveckling och visar 
sig med olika symptom i olika åldrar. Ofta påverkas självkänslan 
eftersom barnet kanske inte vågar tala i grupp och inte kan ta för sig i lek 
med andra barn. 

 
Liksom vuxna kan även barn drabbas av förlust av redan förvärvad 
språklig förmåga, vilket då kallas afasi. Det är sällsynt, men kan uppstå i 
samband med sjukdomar i hjärnan, till exempel stroke eller epilepsi. En 
språkförlust eller försämrad förmåga kan drabba antingen förståelsen 
eller uttrycksförmågan eller bådadera. Den förlorade förmågan att 
uttrycka sig eller förstå leder till frustration hos barnet och även hos 
omgivningen, eftersom kommunikationen drabbas. 
 
 
 

Läs- och skrivsvårigheter 
 



Läs- och skrivsvårigheter blir ibland följden av en språkstörning som 
upptäckts tidigare i barndomen. Läs- och skrivsvårigheter kan också 
upptäckas utan att tal- och språksvårigheter har uppmärksammats 
tidigare. Det finns en stark ärftlighet för läs- och skrivsvårigheter.  Olika 
former av läs- och skrivsvårigheter finns. Den form som innebär 
svårigheter med att hantera språkets ljudsystem och ljudens 
representation i bokstäver kallas dyslexi. Det leder till svårigheter med att 
stava och att läsa ut orden i en text, så kallad avkodning. Vissa barn har 
större svårigheter med att förstå vad de läser än med avkodning och 
stavning. De kan ofta läsa ut orden, med förstår inte den text de läst. 

 
 
 
 
 
Svårigheter med artikulation och munmotorik 
 
För att kunna tala krävs förmågan till snabba, precisa talrörelser. Denna 
förmåga kan vara sent utvecklad hos några barn, s k omogen 
munmotorik. Munmotoriken kan också vara påverkad vid olika 
sjukdomstillstånd eller skador i nervsystemet.  
Detta kan leda till dysartri, som är talsvårigheter vid nedsatt rörlighet i 
talorganen av neurologisk orsak.  
Det kan också finnas motoriska hinder, t ex i form av kort tungband 
eller förstorade tonsiller, som kan påverka artikulationen och även 
ätandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talet är beroende av 
munmotoriken, och därför kan talsvårigheter finnas utan att språkliga 
svårigheter finns. Uttalssvårigheterna beror då på svårigheter med att 
utföra talrörelserna. Hos några barn uppträder specifika svårigheter med 
att programmera och automatisera de snabba rörelserna i talet och 
därmed får de svårt att kombinera språkljud, vilket kallas taldyspraxi. 
Vid taldyspraxi kan barnet ofta uttala enskilda språkljud och 
rörelseförmågan är inte inskränkt, men uttalet fungerar inte. Ord kan 



uttalas olika vid olika tillfällen och barnet ”letar” ibland i munnen efter att 
hitta rätt uttal.  

 
 
 
 
 
 
Men om barnet inte har upptäckt betydelsebärande ljudskillnader i 
språket, som t.ex. i orden ”jaga” och ”laga”, och alltid uttalar dessa på 
samma sätt, kan det i stället vara fråga om språkliga orsaker bakom 
uttalssvårigheterna. 
 
 
 

Ät- och sväljsvårigheter 
 

Ät- och sväljningssvårigheter kan 
finnas från födseln eller uppkomma 
senare i livet. Orsaken är ofta 
komplex och kan variera från 
mindre allvarliga till svårare 
sjukdomstillstånd; missbildningar, 
genetiska syndrom, neurologiska 
sjukdomar och/eller uppkomma 
efter trauma. Sväljningsstörningar 
kan vara tecken på någon 
behandlingsbar sjukdom men 
ibland kan man inte hitta någon 
egentlig orsak till varför barnet inte 
vill/kan äta. Förutom att 

svårigheterna kan leda till allvarlig hälsorisk kan det även inverka på 
livskvalitet och social samvaro. Inte bara patienten utan hela familjen 
påverkas.   
 
 

Barn som har ät- och sväljningssvårigheter under en tid kan behöva 
sondmatas för att tillgodose ett tillräckligt näringsintag. Detta innebär att 
de till en början får en sond genom näsan (nasogastrisk sond) som förs 
ned i magsäcken och sondvälling kan ges via sonden. Då barn är i 
behov av sondmatning under lång tid byter man den nasogastriska 
sonden mot en gastrostomi vilket innebär att man skapar en öppning 
direkt från magens utsida, genom bukväggen och in i magsäcken. 
Sondmatning under kortare eller längre tid kan medföra en störning i 
ätutvecklingen och störd aptitreglering. 



 
 

Utredningar 
 
 

Språkliga utredningar 
 
Vid besöket hos logoped görs en kartläggning av barnets svårigheter. 
Den kan vara inriktad mot specifika språksvårigheter, eller omfatta 
många språkliga funktioner. Vi bedömer barnets uttrycksförmåga, 
språkförståelse och kommunikation. Språkljud, meningsbyggnad och 
ordförråd undersöks, liksom förståelse för ord och meningar och barnets 
förmåga att berätta och samtala. Vid bedömningen används språktest 
som utgår från svenska barns normalprestationer i olika åldrar. 
Språktesten består av bilder och/eller leksaker som barnet får peka ut, 
benämna eller hantera på uppmaning. Vi bedömer också hur barnet 
leker och uppträder i testsituationen.  
 
 
 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter 
 

Vi utreder läs- och skrivsvårigheter i 
kombination med språkliga svårigheter 
och/eller neuropsykiatriska svårigheter. En 
del barn har redan kontakt med oss på 
grund av sin språkstörning. Andra 
remitteras från t.ex. BUP eller 
skolhälsovården, som gör en basutredning. 
Utredningen hos oss omfattar både språklig 

förmåga ur flera aspekter och läs- och skrivförmåga. 

 
 
 
 
Utredning av artikulation och munmotorik 
 
Prövning av artikulationsförmågan görs genom eftersägning av ljud, 
stavelser och tungvrickande ord. Munmotoriken bedöms genom att 
barnet får utföra olika munrörelser på uppmaning eller genom härmning. 
Förmågan jämförs med normalprestationer vid barnets ålder. Remiss till 
öronläkare eller foniater (specialist i tal- och språkrubbningar) kan bli 
aktuell. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utredning av ät- och sväljsvårigheter 
 
För att utreda och bedöma ett barns ätsvårigheter är samverkan mellan 
flera yrkeskategorier viktig. Vi samarbetar därför i team tillsammans med 
specialistläkare, sjuksköterska, barnsköterska, dietist, tandläkare, kurator 
och psykolog kring dessa barn. Ibland görs röntgenundersökningar av 
sväljningsförmågan. Logopeden i teamet gör observationer av hur barnet 
äter. 
 
 
 

Utredning i team 
 



Utredningen hos logoped kan vara en del av en större utredning kring ett 
barn som pågår på t.ex. barnsjukhuset eller en barnmedicinsk 
mottagning. Om så är fallet samarbetar logopeden med övriga 
yrkeskategorier som utreder barnets svårigheter, för att kunna föreslå de 
bästa åtgärderna för barnet. Logopedutredningen kan också resultera i 
att logopeden föreslår kontakt med en annan yrkesgrupp. Flera olika 
samarbetspartners finns, såsom barnneurolog, neuropsykiater, psykolog, 
hörselvård, samt förskola/skola. För barn med oralmotoriska problem 
samarbetar vi med foniater och ibland även med tandläkare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Behandling 
 
 

All behandling på vår enhet utgår från vad som är den bästa tillgängliga 
och lämpligaste metoden för barnets svårigheter. 
 
 
 

Tal- och språksvårigheter  
 
Små barn: 
Små barn som inte börjat tala som förväntat kan behöva ett sätt att 
komma igång. Vi använder då tecken som stöd till talet, vilket bidrar till 
att stimulera tal- och språkutvecklingen. 
För de yngsta barnen med språkliga svårigheter erbjuds först träning 
tillsammans med föräldrarna i en liten grupp. Syftet är att få igång tal- 
språk- och kommunikationsutvecklingen med hjälp av 
härmningsövningar och tecken som stöd till talet.  
 
 



Ett alternativ är att man först kan få börja i barngruppsbehandling under 
några få tillfällen, för att se om teckenkommunikation skulle kunna passa 
barnets behov.  
 
 

Vi erbjuder också en föräldrautbildning där föräldrar får redskap för hur 
de själva kan hjälpa barnet att utveckla sitt språk. Hit kommer man utan 
sitt barn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lite äldre barn:  
Vi har fortsättningsgrupper för träning av 
ordförråd och meningsbyggnad för barn på 
olika nivåer. De flesta barnen går dock i 
individuell språkträning, där övningarna är 
anpassade till varje barns speciella 
svårigheter och behov. Det kan gälla 
svårigheter med språkljud, grammatik eller 
ordförråd eller svårigheter med att 
automatisera ljudsekvenser. Övningarna är 
lustfyllda och sker genom att det som ska övas vävs in i lek och spel. 
Barnen får oftast hemövningsuppgifter. Vi samarbetar också med 
personer i barnets förskola/skola så att rätt språkstimulans ges i barnets 
vardag. Detta är särskilt viktigt då barnet har svårigheter med förståelse 
och kommunikation.  
 
 

För barn som tappat tal- och språkförmåga till följd av sjukdom eller 
skada i hjärnan kan det bli aktuellt med kommunikationshjälpmedel i 
början av rehabiliteringen. Det kan handla om tecken som stöd till talet 
eller bildstöd, men allteftersom språket återkommer liknar behandlingen 
mer och mer den vid språkstörning. 
 
 

Läs- och skrivsvårigheter 
 
Behandling ges inte vid dessa svårigheter, utan förslag ges till åtgärder i 
skolan. I enstaka fall kan kompensatoriska hjälpmedel bli aktuella. Dessa 



förskrivs av logopeden enbart för hemmabruk, medan skolan får stå för 
de hjälpmedel som behövs i undervisningen. 

 
 
 
 

 
 
 
Munmotoriska svårigheter  
 

  
 
 
 
 
 
Behandling 

kan vara både direkt och indirekt med 
hemövningsprogram. Ibland föreslås träningshjälpmedel som placeras i 
munnen, som komplement, t.ex. en gomplatta. Dessa utformas i 
samarbete med tandläkare. Även andra redskap för att stimulera 
munmotoriken används. Barn med mycket stora munmotoriska eller 
artikulatoriska svårigheter kan ibland få kommunikationshjälpmedel för 
att kunna kommunicera när talet inte fungerar. 
 
 

Ät- och sväljsvårigheter 
Behandling för barn med ätsvårigheter ser 
mycket olika ut beroende på vilken 
grundproblematik barnet har. Familjen kan 
få råd och stöd kring matsituationen och 
information om olika ”ätverktyg” som kan 
underlätta ätandet. Vid motoriska 
svårigheter kan behandlingen inriktas på 
träning/stimulering av munmotorik, 

sugande, tuggande. Gäller svårigheterna överdriven känslighet i munnen 
kan råd ges om sådant som minskar känsligheten. Vi har även 
behandling i barngrupp -”Smaskarna”, där barnen genom lek får 
erfarenhet av vad man kan göra med munnen mer än att äta, och 
undervisning i ätandet via Smaskarnas favorit – hunden ”Hubbe”. 

 
 
 



 
 
 
 
Språkförskola: 
 
 För barn med riktigt stora svårigheter föreslås placering i språkförskola 
från ca 3 år eller språkklass för skolbarn, där språkträning kan ges ofta 
och regelbundet. Vi samarbetar med några av språkförskolorna och 
språkklasserna i området och erbjuder logopedbehandling i 
språkförskolegruppen Findus belägen på förskolan Bronsåldersgatan 82 
i Göteborg. 
 
 

Flerspråkiga barn 
 
Vid bedömning av flerspråkiga barn använder vi oss av auktoriserad tolk 
från Tolkförmedlingen. Vi försöker om möjligt hitta en tolk som talar 
samma dialekt som barnet. Bedömningen görs både på svenska och på 
modersmålet via tolken. Behandling sker enbart på svenska, eftersom vi 
inte har personal med annan språkkompetens. Vi eftersträvar dock ett 
samarbete med personer som talar barnets modersmål för att stimulera 
språkutvecklingen på båda språken. 
 
 

Rådgivning 
 
En stor del av våra åtgärder är rådgivning till föräldrar och personal kring 
barnet. Rådgivningen gäller förhållningssätt då barnet har tal- språk- och 
kommunikationssvårigheter, och tips om hur man stimulerar utvecklingen 
av tal, språk, oralmotorik, kommunikation eller ät- och sväljningsförmåga. 
Ibland behövs enbart rådgivning och inga direkta behandlingsinsatser. 
För skolbarn resulterar en utredning oftast i förslag till åtgärder i skolan. 
Detta gäller såväl vid språkliga svårigheter som vid läs- och 
skrivsvårigheter. 

 
 
 
 
 
 
 

Tillstånd som hänvisas till annan vårdgivare 
 



 

Stamning/heshet/nasalt tal 
Barn som stammar, är hesa eller talar nasalt (i näsan) hänvisas till 
Mottagningen för logopedi på Sahlgrenska sjukhuset, där även vuxna 
med dessa problem får hjälp. Barn med både språkstörning och 
stamning kan dock få viss vägledning även hos oss. 
 
 
 

Hörselnedsättning 
Barn med språkliga svårigheter till följd av hörselnedsättning får hjälp av 
pedagogiska hörselvården inom Habilitering & Hälsa. Ibland utreds dock 
de språkliga svårigheterna även hos oss. 
 
 
 

Utvecklingsstörning/autism/rörelsehinder 
Barn med tal- och språksvårigheter som en del av en 
utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder får hjälp av 
habiliteringslogoped inom Habilitering & Hälsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länkar till hemsidor 
 
Barnlogopedmottagning i Borås med tips till föräldrar: 
https://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/logoped/blom/ 
Afasiförbundets föräldraförening Talknuten: www.afasi.se 

Döva, hörsel- och språkstörda barn: www.dhb.se 
Stamningsförbundet: www.stamning.se 
Dyslexiföreningen: www.dyslexiforeningen.se 
Två språk eller flera: 
https://www.skolverket.se/sok?page=search&website=&q=publikationer 
Språkens hus: www.sprakenshus.se 
Tolkcentralen: https://www.tolkformedlingvast.se/ 
Språkförskolan Findus: 
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bronsaldersgatan-82-forskola 

https://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/logoped/blom/
http://www.afasi.se/
http://www.dhb.se/
http://www.stamning.se/
http://www.dyslexiforeningen.se/
https://www.skolverket.se/sok?page=search&website=&q=publikationer
http://www.sprakenshus.se/
https://www.tolkformedlingvast.se/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bronsaldersgatan-82-forskola


Mun-H Center: www.mun-h-center.se 
Ågrenska – nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser: 
http://www.agrenska.se/ 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se 
Interaktiv information till barn om besök på Östra sjukhuset: 
http://epi.vgregion.se/dunder 

http://www.mun-h-center.se/
http://www.agrenska.se/
http://www.spsm.se/
http://epi.vgregion.se/dunder

