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Remissmall till Länslogopedin 
 

Bilaga till ”Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och 

Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, 

läs- och skrivproblematik”. 

 

FRÅGA TILL LOGOPED 

 En tydlig fråga ska framkomma i remissen. Ange flera frågor 

vid behov, viktigaste först. Ex. på frågor: ”Kan X svårigheter 

att berätta muntligt (eller hitta ord) bero på språkstörning?”, 

”Genomförd läs- och skrivutredning visar att X resultat är 

inom normalvärdena och tyder på att X inte har dyslexi. Kan 

logopedisk utredning förklara varför X ändå har stora 

studiesvårigheter med inläsning och minne för texter?”. 

 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER SOM MÅSTE ANGES 

 Elevens årskurs, rektors namn, skolans namn och postadress 

 Föräldrars namn (om vårdnadshavare) och telefon, delad 

vårdnad, en eller flera adresser 

 Namn på pedagog som ansvarat för kartläggning/utredning 

 Föräldrar ska ha informerats om varför remiss skickas till 

Länslogopedin samt godkänt detta 

 

MEDICINSK DEL 

 Den medicinska informationen ska finnas med i remissen 

(första sidan) och skrivs av skolsköterska/skolläkare. 

 Hörsel/syn/hälsa 

 Tidigare allmän och språklig utveckling 

 Känd ärftlighet för tal-/språksvårigheter/dyslexi/neuropsykiatri 

 Andra av remissavsändaren kända diagnoser av betydelse för 

skolgång och inlärning 

 Hur mår eleven? 

 Vilka svårigheter märker man hemma? 

 

PEDAGOGISKT UNDERLAG OCH BILAGOR  

 Vad fungerar bra för eleven i studier och i grupp? 

Vad har eleven svårt för i studier och i grupp? 

 Vad har gjorts för att utreda elevens svårigheter i skolan? 

 Vilka åtgärder har satts in för att hjälpa eleven? Resultat av 

åtgärderna?  
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 Kartläggning och testning (på individnivå) som har betydelse 

för frågan till logoped (ex. språktest) ska bifogas remissen. Det 

ska då tydligt framkomma: 

- när i tid test gjordes 

- vilket/vilka test som genomförts 

- testresultat, sammanfattning/översiktsblad, ej hela test 

- pedagogens bedömning och slutsatser av resultaten  

Logopederna använder delvis samma verktyg som 

pedagogerna och det kan vara olämpligt att använda samma 

test igen. Om exempelvis CELF har genomförts, är det 

”förbrukat” för viss tid.  

 Bifoga eventuella tidigare relevanta utredningar t.ex. utlåtande 

från psykolog. 

 

 


