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Brytpunkt för inkommande remisser till
Länslogopedin inför förskoleklass
Sändlista: Centrala barnhälsovården i Region Uppsala, MBHV-psykologer, Habiliteringen,
Kommunlogoped

Beslut
Brytpunkten för att ta emot remisser sätts vid årsskiftet efter att barnet har fyllt 5 år. Undantag för
barn som fyller sent på året. Remiss kan i dessa fall inkomma inom en tidsperiod på maximalt 3
månader efter 5-årskontrollen.
Beslutet börjar gälla från årsskiftet 2022/2023
För 2022 gäller brytpunkten 30 april 2022 för barn som ska börja förskoleklass under 2022.

Motivering/Bakgrund
I dag kommer många remisser efter att barnet fyllt 5 år från BVC till Länslogopedin. Tiden från remiss
till att barnet ska börja i förskoleklass blir i dessa fall kort.
Då Länslogopedins uppdrag avslutas i samband med start i förskoleklass avslutar kontakten och
barnet hinner inte att få några behandlingsinsatser.
MBHV-psykologer på Barnspecialistmottagningen tar ej emot remisser efter att skolplikten har
infallit, vi kan därför inte remittera till MBHV-psykolog vid behov av utvecklingsbedömning, vilket
skapar merarbete i form av kontakt med skola för att få till ett bra omhändertagande.

Syfte
Öka tidsfönstret - från remiss till avslut - där logoped har chans att hinna göra en bedömning och
avsluta barnet innan skolplikten infaller. Detta med stöd av riktlinjer i rikshandboken, där det tydligt
framgår när remiss ska till logoped. Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)
Minska behovet av att vidareremittera barn till andra regioner.

Konsekvenser där remisser ej accepteras
När barnet ej kan träffa logoped innan förskoleklass är stödet av skolhälsovården mer avgörande,
med anpassningar i skolan och att skolan remitterar till logoped vid behov.

Kommentarer
Målet är att alla remisser kan accepteras och barnet får en bedömning innan skolstart.

Författat av
Siri Jareborg, Avdelningschef, Länslogopedin
Nicola Ingvast, Biträdande verksamhetschef
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