
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi   

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund    

      

  

 

 

 

Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök 

för fyraåringar 

Vad sa remissen och vad hände hos logopeden? 
 

 

 

Clara Olofsson 

Natalie Engdahl 

 

 

 

Logopedutbildningen, 2017 

Vetenskapligt arbete, 30 högskolepoäng 

 

Handledare:  

Nelli Kalnak & Ketty Holmström 

 

 



Sammanfattning  
Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en 

logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva 

väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten 

mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes 

också. Metod: 148 remisser med tillhörande logopedjournal samlades in och analyserades. 

Resultat: Vilken information som förekom i remisserna påverkades av vilken remissmall som 

användes. Hereditet var den information som nämndes minst frekvent och fonologi var 

informationen som nämndes mest frekvent i remisserna. Väntetiden varierade mellan 0 och 11 

månader. Indirekt intervention var den vanligaste insatsen. Vi fann ett svagt negativt 

signifikant samband mellan väntetiden och språkliga svårigheter samt talavvikelser nämnda i 

remissen. Slutsatser: De remissmallar som efterfrågade information om barnets bakgrund, 

språk och tal innehöll mer information om dessa områden än de mallar där informationen inte 

efterfrågades. Vi noterade en viss överremittering av barn med lindriga uttalssvårigheter men 

sannolikt även av flerspråkiga barn.  
 

Nyckelord: Barnavårdscentralen, remiss, logopedjournal, språkscreening 

 

Abstract 
Purpose: The purpose of the study was to describe the contents of referrals that were sent to a 

speech-language pathologist (SLP) clinic after health visit for four-year-olds at the child 

welfare centers and describe waiting time and efforts of the SLP clinic as a result of the 

referrals. Consistency between the information of the referrals, waiting time and efforts of the 

SLP clinic have also been described. Method: 148 referrals with associated medical records 

were collected and analyzed. Result: The information in the referral was influenced by which 

referral template was used. Heredity was the least frequent information mentioned and 

phonolgy was the most frequent information mentioned in the referrals. Waiting time varied 

between 0-11 months. Indirect intervention was the most common intervention. We found a 

weak, but significant correlation between shorter waiting time and referrals mentioning more 

lingustic difficulties and speech abnormalities. Conclusion: In the referral-templates that 

were designed as a questionnaire the information about the child’s bakground, language and 

speech were requested wich meant that information concerning these things were mentioned 

more than in the templates where the information was not requested. We found that over-

referrals mainly concerned children with minor pronunciation difficulties, but probably also 

multilingual children. 
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Introduktion 

Inledning 

Kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och utvecklingen av tal, språk 

och kommunikation startar redan i nyföddhetsperioden. Hos barn med typisk tal- och 

språkutveckling är de mest fundamentala aspekterna av talet och språket utvecklade vid fyra 

års ålder, därefter utvecklas framför allt komplexiteten (Nettelbladt, 2007a; Håkansson & 

Hansson, 2007; Stolt, Lind, Matomäki, Haataja, Lapinleimu & Lehtonen, 2016). En del barn 

uppvisar dock en avvikande tal- och språkutveckling (Law, Boyle, Harris, Harkness & Nye, 

2000a). Avvikande tal- och språkutveckling kan vara ett primärt problem i ett barns 

utveckling, men det kan också vara en del av till exempel en generell kognitiv 

funktionsnedsättning, hörselnedsättning, autismspektrumtillstånd eller koncentrations- och 

uppmärksamhetsstörning (Socialstyrelsen, 2016; Westerlund, 2008).  

Avvikande tal- och språkutveckling riskerar att innebära problem för barnen att 

kommunicera med sin omgivning, till exempel att förstå vad andra säger och menar samt att 

själva göra sig förstådda. Språkstörning hos barn är kopplat till risk för både sociala och 

skolrelaterade problem såsom svaga skolprestationer och sämre förutsättningar till att få ett 

arbete (Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox, 2009; Stothard, Snowling, Bishop, 

Chipchase & Kaplan, 1998; Elbro, Dalby & Maarbjerg, 2010). Det är av största vikt att barn 

med avvikande tal- och språkutveckling upptäcks tidigt för att preventiva insatser ska kunna 

möjliggöras. Barnavårdcentralen (BVC) i Sverige utför ett mycket viktig arbete för att 

identifiera dessa barn i språkliga screeningar när barnen är mellan 2,5 till 3 år samt 4 år 

(Socialstyrelsen, 2012). På BVC följs cirka 99 % av alla barn i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

 I BVCs språkscreeningar undersöks barnens språkliga utveckling av en sjuksköterska. 

Barn som bedöms ha en avvikande tal- och språkutveckling remitteras till logoped för 

bedömning (Rikshandboken, 2015). Hos logopeden görs en bedömning av barnets tal- och 

språkutveckling vilket kan leda till att barnet får en diagnos, intervention och/eller 

vidareremittering till annan specialiserad vårdinstans (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 

2008; Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkka, 2008). Logopedisk intervention av tal- och 

språkstörningar har positiv effekt och leder till att konsekvenserna av funktionsnedsättningen 

blir mindre (Wallace, Berkman, Watson, Coyne-Beasley, Wood, Cullen & Lohr, 2015).  

Fram till och med 2016 fanns ingen enhetlig nationell metod för språklig screening 

vid hälsobesöket för fyraåringar på BVC, vilket har inneburit risk för både över- och 

underremittering av barn med avvikande tal- och språkutveckling till logoped (Nayeb & 

Westerlund, 2014). Samtliga BVC i Region Skåne har under 2016 successivt övergått till att 

använda Språkfyran som huvudsakligt screeningmaterial. Språkfyran är ett nytt 

språkscreeningtest utformat av Lavesson, Hansson och Lövdén (2015).  

Enligt vår kännedom har inga studier tidigare beskrivit informationen i BVC-

sjuksköterskors remisser till logoped eller samstämmigheten med insatserna på 

logopedmottagningen. Med vår studie vill vi tillföra kunskap om den information som fanns i 

remisser som skickades till logoped när de gamla språkscreeningmaterialen fortfarande 

användes på BVC. Studien syftar även till att undersöka huruvida remissinformationen 

samstämde med insatserna på logopedmottagningen i form av väntetiden och antal 

logopedbesök. Vår studie kommer i ett senare skede förhoppningsvis kunna ligga till grund 

för en uppföljningsstudie där remitteringen utifrån de gamla språkscreeningmaterialen jämförs 

med remitteringen utifrån Språkfyran. 
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Syfte 

 Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva vilken information om barnets 

bakgrund, språk och tal som förekom i BVC-sjuksköterskors remisser till logoped år 2014 

Studien syftar också till att beskriva väntetiden från det att remissen skickades från BVC till 

första logopedbesöket samt insatserna som gavs vid logopedmottagningen som följd av 

remissen. Hur informationen i remissen samstämde med väntetiden och de totala antal 

logopedbesöken på logopedmottagningen, är ytterligare en aspekt vi vill undersöka. 

Frågeställningar 

 Vilken information fanns med i remisser som BVC-sjuksköterskor skickade till 

logoped efter hälsobesöket vid fyra års ålder på BVC om barnets bakgrund, språk och 

tal? 

 Hur lång var väntetiden från det att remissen skickas från BVC till att barnen träffade 

logoped och vilka insatser fick barnen på logopedmottagningen?  

 Hur samstämde den beskrivna informationen i remissen med väntetiden och de totala 

antal logopedbesöken som barnen fick på logopedmottagningen?  

Bakgrund 

Barnavårdscentralen   
 Barnavårdscentralen genom historien. Barnhälsovårdens historia i Sverige började 

redan tidigt på 1900-talet. Under den tidsperioden var levnadsstandarden i Sverige låg och 

kosten undermålig. Detta föranledde att många sjukdomar spreds och barnadödligheten var 

hög (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). För att minska barnadödligheten skapades den 

ideella organisationen Mjölkdroppen. Mammorna uppmanades att amma barnen så länge som 

möjligt och om inte den möjligheten fanns, erbjöds bröstmjölksersättning. Med tiden övergick 

Mjölkdroppen till att bli kommunalt styrda och i samband med det bytte de namn till 

Barnavårdcentralen (Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm, u.å.). 

På 70-talet övergick BVC till att vara landstingets uppdrag (Hagelin et al., 2000). 

BVC fick ansvar för alla barn i förskoleåldern och föräldrarna blev erbjudna utbildning kring 

graviditeten och den första tiden med barnet (Västra Götalandsregionen, 2008). Det var även 

då som den språkliga screeningen infördes (Hagelin et al., 2000).  

Barnavårdscentralen idag. Det fanns 1771 barnavårdscentraler i Sverige år 2014 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). BVCs främsta uppgift är numera att främja god hälsa genom 

att identifiera och förebygga olika sorters problem hos barn samt fungera som stöd och 

vägledning åt föräldrar (Barnhälsovården i Landstinget Halland, 2008; Socialstyrelsen, 2013). 

På 90-talet skapades nationella riktlinjer för BVC men 2009 upphävdes riktlinjerna eftersom 

att de ansågs föråldrade (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Idag finns istället 

rekommendationer från webbsidan Rikshandboken i barnhälsovård att tillgå 

(http://www.rikshandboken-bhv.se). 

Att besöka BVC är frivilligt och kostnadsfritt för alla barn i Sverige (1177 

Vårdguiden, 2016). Rekommendationerna är att barnen ska ha besökt BVC minst sex gånger 

innan de börjar skolan, något som 97 % av barnen också gör (Socialstyrelsen, 2013). På BVC 

är det främst sjuksköterskor som möter barnen men även läkare och psykolog finns 

tillgängliga. Det finns en specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar (Linköpings universitet, 2011; Högskolan i Borås, 2016). 

Det första året besöker föräldrarna ofta BVC med sitt barn. Efter barnets första 

levnadsår glesas besöken ut (1177 Vårdguiden, 2016). En hörselbedömning ska göras innan 

barnet är tolv månader och en synundersökning ska ha utförts innan barnet fyllt fem år 

http://www.rikshandboken-bhv.se/
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(Barnhälsovården i Landstinget Halland, 2008). En språkscreening utförs vanligtvis när barnet 

är mellan 2,5 till 3 år samt vid 4 års ålder (Socialstyrelsen, 2012).  

Hälsobesöket för fyraåringar. Under hälsobesöket för fyraåringar ska sjuksköterskan 

bedöma många olika aspekter. Främst ska en bedömning av utvecklingen göras där olika 

förmågor testas såsom motorisk, språklig och kognitiv utveckling. Sjuksköterskan har också 

ett hälsosamtal med föräldrarna rörande barnet (1177 Vårdguiden, 2016). Under besöket 

diskuterar sjuksköterskan och föräldrarna tal- och språkutveckling, familjeförhållanden, 

barnets utveckling och beteendemönster (Västra Götalandsregionen, 2012).  

För den språkliga screeningen finns olika material. Barnet får utföra olika tal- och 

språkuppgifter beroende på vilket språkscreeningtest som används. Sjuksköterskan kan notera 

annat än det som testuppgifterna prövar, såsom nasalitet, heshet, om barnet är generat över sitt 

tal, stamning eller om barnet pratar ett annat språk än svenska med sina föräldrar (Västra 

Götalandsregionen, 2012).  

För att sjuksköterskan ska kunna göra en bra bedömning utifrån screeningsmaterialet 

krävs det att hen har kunskap om vad som är en typisk och avvikande tal- och språkutveckling 

för barn i fyra års ålder. Under specialistutbildningen får BVC-sjuksköterskorna bland annat 

utbildning kring att bedöma utvecklingen hos barn (Linköpings universitet, 2011; Högskolan i 

Borås, 2016). Enligt K. Holmström ges ibland vidare utbildning till BVC-sjuksköterskor av 

logoped (personlig kommunikation, 1 juni 2017).  

Barn som sjuksköterskan uppfattar ha en avvikande tal- eller språkutveckling 

remitteras till logoped för vidare bedömning. Remiss till logoped från BVC skickas enligt 

överenskommelse med föräldrarna (1177 Vårdguiden, 2016). När remissen är skickad har 

barnet rätt att få ett första besök hos logoped inom 90 dagar enligt vårdgarantin 

(Socialstyrelsen, u.å). Även barn med avvikande resultat på de andra undersökningarna under 

hälsobesöket remitteras till annan specialiserad vårdinstans (Västra Götalandsregionen, 2012). 
 

Screening 

  En population screenas systematiskt för att upptäcka individer med oidentifierade 

sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Syftet är att möjliggöra tidiga åtgärder, med 

förhoppningen att konsekvenserna ska bli mindre omfattande för individen och samhället. I 

Sverige utförs screeningar för många olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar 

varav den språkliga screeningen på BVC är en variant (Socialstyrelsen, 2014).  

Resultatet på en screening uttrycks vanligen som att det är positivt eller negativt. Om 

screeningresultatet är negativt innebär det att personen som testats inte uppvisar någon risk för 

det tillstånd som screeningen prövar. Om resultatet är positivt föreligger det däremot en risk 

att personen har det tillstånd som screeningen prövar. Screeningens validitet kan kontrolleras 

genom att jämföras med om individerna visar sig ha tillståndet eller inte. Om resultatet från en 

screening visar sig vara falskt negativt innebär det att individen faktiskt hade ett visst tillstånd 

trots att screening inte visade det. Om screeningen istället är falsk positiv har individen 

felaktigt misstänkts ha ett visst tillstånd. Ett sant resultat innebär att det negativa eller positiva 

screeningresultatet var korrekt. Screeningmaterialets sensitivitetsvärde är detsamma som det 

sanna positiva resultatet medan specificitetsvärdet är detsamma som det sanna negativa 

resultatet (Wetherby, Goldstein, Cleary, Allen & Kublin, 2003). 

 Evidens för språkscreening. Även om det har gjorts en del studier kring evidensen 

för språkscreening saknas det fortfarande storskaliga randomiserade studier med 

kontrollgrupp (Klem, Hagtvet, Humle & Gustafsson, 2016; Law, Boyle, Harris, Harkness & 

Nye, 2000b). Generellt brukar specificiteten vara hög i språkliga screeningar medan 

sensitiviteten brukar vara lite lägre. Det innebär att det är en något högre risk för att barn med 

språkstörningar missas i screeningar än att barn med typisk språkutveckling felaktigt bedömts 
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ha en avvikande språkutveckling (Law et al, 2000b; Miniscalco Mattson, Mårild & Pehrsson, 

2001).  

Språkscreeningar som har låg sensitivitet har som följd att barn med avvikande tal- 

och språkutveckling inte blir identifierade och därmed går miste om insatser (Nelson, Nygren, 

Walker & Panoscha, 2006). Screeningar som har låg specificitet, vilket innebär att barn med 

typisk språkutveckling remitteras till logoped, kan medföra att belastningen på 

logopedmottagningen blir högre och väntetiderna blir längre. Det är såklart problematiskt då 

resurser i så fall tas från barn med avvikande språkutveckling (Glascoe, 2001; Westerlund, 

2008).  

Det finns ingen enighet angående språkscreeningars tillämpbarhet. En del menar att 

språkscreeningar är bra på att identifiera barn med språkliga svårigheter medan en del menar 

att det inte är en tillräckligt tillförlitlig metod för att särskilja individer med avvikande 

språkutveckling från individer med typisk språkutveckling (Law et al., 2000b; Wallace et al., 

2015). De forskare som inte förespråkar screening förespråkar istället en mer dynamisk 

bedömningsmetod där inte bara barnets språkkunskaper mäts utan även barnets förmåga att 

tillägna sig språklig träning (Elliot, 2003).  

Språkscreeningmaterial för fyraåringar på BVC. Screeningmaterialen som har 

använts i Sverige under de senaste decennierna skapades på 70-talet och materialen var 

utformade för enspråkiga barn. I dessa material låg fokus framför allt på att bedöma barnets 

fonologiska förmåga. Detta har bidragit till både över- och underremittering av barn som 

remitterats till logoped från BVC (Nayeb et al., 2014). Exempel på språkscreeningmaterial 

som användes vid BVCs fyraårskontroll år 2014 är Värmlandstestet och Johan och Lena test. 

Dessa test prövar fonologi och grammatik. En observation görs av språkförståelsen genom att 

undersöka hur barnen förstår instruktionerna på uppgifterna som prövar fonologi och 

grammatik. Även ordförråd och föräldraoro noteras (Sahlgrenska, 2013a; Sahlgrenska, 

2013b).  

Språkfyran som är ett nytt normerat språkscreeningstest är anpassat för att testa både 

enspråkiga och flerspråkiga barn (Lavesson et al., 2015). Språkfyran har mindre fokus på den 

fonologiska förmågan och mer fokus på viktiga kliniska markörer. Testet infördes 2016 på 

BVC i Skåne för hälsobesöket för barn i fyraårsåldern (Lavesson et al., 2015). I Språkfyran 

testar BVC-sjuksköterskan fonologisk och narrativ förmåga med hjälp av bilder i materialet. 

Språkförståelsen testas genom att barnet ska peka på den bild som passar bäst ihop med 

påståendet som sjuksköterskan säger. Nonordsrepetition och kategorisering har även adderats 

till testet (Lavesson et al., 2015).  

 

Språkutveckling och språkstörning 

Språkutvecklingen varierar mycket mellan individer och det finns därmed en stor 

normalvariation (Desmarais, Sylvestre, Myer, Bairati & Rouleau, 2008) bland de 115 000 

barn som årligen föds i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). Flerspråkiga barn är om 

möjligt en ännu mer heterogen grupp än enspråkiga då exponeringen för de olika språken 

skiljer sig mycket åt mellan olika individer (Bedore & Peña, 2008). 

Barn med typisk språkutveckling gör sig förstådda även av vuxna som de inte känner 

när de är fyra år. Vid fyra års ålder är de mest grundläggande språkliga förmågorna etablerade 

vad gäller barnens fonologiska, grammatiska, pragmatiska, semantiska och impressiva 

förmåga (Nettelbladt, 2007a; Håkansson och Hansson, 2007; Stolt et al., 2016; Tiwari, Joshi, 

Marathe & Pushparanidevi, 2016). Det är dock inte ovanligt med en viss fonologisk omognad 

hos typiska barn till exempel med fonemet /r/ och tje-och sje-ljuden (Nettelbladt, 2007a).  

Prevalensen för utvecklingsrelaterad tal- och språkstörning hos barn mellan 2 och 5 år, 

är 5,95 procent (Law et al., 2000) även om det sannolikt är underdiagnosticerat (Wetherby et 

al., 2003).  
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Identifiering av språkstörning. Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom en 

eller flera språkliga domäner (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Den mest kända 

orsaksförklaringen till språkstörning är ärftlighet (Tallal, Hirsch, Realpe-Bonilla, Miller, 

Brzustowicz, Bartlett & Flax, 2001). Nonordsrepetition, satsrepetition och verbmorfologi är 

kliniska markörer för språkstörning (Graf Estes, Evans, & Else-Quest, 2007; Archibald & 

Joaanisse, 2009; Ash & Redmond, 2014) Barn med grava språkstörningar har vanligtvis också 

mer beteendeproblem, till exempel i form av aggression och frustration (McCabe, 2005). 

Föräldraoro tas ofta med i bedömningen om ett barn ska remitterats från BVC till logoped 

(Rikshandboken barnhälsovård. 2015). I en studie gjord av Miniscalco Mattson et al. (2001) 

var dock enbart nio procent av föräldrarna till barn som screenats positivt oroliga för sitt barns 

språkutveckling.  

 
Metod 

Inklusions- och exklusionskriterier     

 I föreliggande studie har vi utgått från remisser som skickades från BVC till en 

logopedmottagning i Region Skåne. Remisser som inkom under 2014 valdes för att 

säkerhetsställa att Språkfyran ännu inte hade introducerats på BVC, då studien syftade till att 

undersöka processen när de gamla screeningmaterialen fortfarande användes på BVC. I 

studien ingick remisser gällande barn i åldrarna 3:10- 4:6 år och där remisserna var initierade 

på grund av den språkliga screeningen som görs vid BVCs hälsobesök för fyraåringar. De 

remisser och journaler som inte hade initierats på grund av den språkliga screeningen 

exkluderades. Vidare exkluderades remisser där det saknades information om remittent.  

Remiss- och journaltillgång 

Vi fick tillgång till listor av logopedmottagningen på barn som remitterats dit under 

2014. Det fanns 323 remisser som uppfyllde studiens ålderskriterier. Remisserna var skickade 

från en mängd olika enheter. Exempelvis kunde remisserna vara skickade från BVC, andra 

logopedmottagningar, andra vårdenheter eller från barnets förskola. Av de 323 remisserna 

saknade 175 remisser information om var remissen skickats ifrån. De exkluderades ur studien. 

Resterande 148 remisser med tillhörande logopedjournal blev vårt forskningsmaterial. 

Remisserna kom från 32 olika BVC och var skrivna av 80 olika BVC-sjuksköterskor.  

Remisserna bestod av två olika mallvarianter. Den ena mallen var utformad som ett 

frågeformulär där frågorna framför allt berörde barnens språkliga utveckling och svårigheter 

(se bilaga 1). Denna mall benämns i fortsättningen som “frågeformulärsmall”. Den andra 

mallen benämns i fortsättningen som “fritextmall” eftersom den lämnade mer plats åt BVC-

sjuksköterskan att själv beskriva barnets svårigheter. Den senare gav också möjlighet till 

BVC-sjuksköterskan att ha med en frågeställning, vilket inte frågeformulärsmallen gjorde. 

Med remissen bifogades ibland också en del ur BVCs språkscreeningtest där det fanns 

uppgifter rörande fonologi, grammatik och talavvikelser.   

Datainsamling 

Datainsamlingen gjorde de två uppsatsförfattarna tillsammans via Region Skånes 

journalsystem. Alla personnummer ersattes med en kod för att skapa anonymitet och dessa 

skrevs ner på ett papper för hand. Pappret blev vår kodnyckel. Kodnyckeln och listorna 

förvarades separat från vår data. Kodnyckeln och listorna förvarades inlåsta i ett skåp på 

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet. 

Data dokumenterades i SPSS och i ett worddokument. I worddokumentet 

dokumenterades informationen från remissen. Utifrån våra frågeställningar valde vi att 
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dokumentera följande information i tabell 1 nedan. All data som dokumenterades enligt tabell 

1, användes dock inte i analysen och resultatet för uppsatsen.  

 

Tabell 1. Information som dokumenterades utifrån listorna, remisserna och journalerna.  

Listor Remiss Journal 

Barnets 

födelsedatum 

BVC-mottagning Datum för första logopedkallelse 

Barnets kön BVC-sjuksköterska Antal kallelser 
 

Remissdatum Datum för första logopedbesök 

 
BVC-sjuksköterskans 

beskrivning av barnets 

svårigheter 

Vilken/vilka diagnoser barnet fick 

 

Vilken logoped barnet träffade 

  
Vilka insatser barnet fick 

  
Antal besök hos logoped för 

bedömning 
  

Antal telefonkontakter 

  
Totalt antal logopedbesök (fysiska 

besök och telefonkontakter är 

inräknade) 
  

Diagnosgrupp som remissen 

kategoriserats till 

 

 Interventionen som ibland gavs som insats på logopedmottagningen, kategoriserades 

antingen som direkt eller indirekt. Interventionen kategoriserades som direkt när barnet fick 

behandling hos logoped. En beskrivning i logopedjournalen av att föräldrarna eller andra 

personer i barnets omgivning (till exempel förskolepersonal) fick råd angående barnets 

svårigheter, kategoriserades som indirekt intervention.  
 

Dataanalys 

En tematisk analys utfördes av den inskrivna remissinformationen i worddokumentet. 

Analysen ledde fram till 16 teman som kategoriserade enligt 3 temagrupperna: bakgrund, 

språkliga domäner och övrigt, vilka kan ses i tabell 2. Dessa 16 teman dokumenterades 

därefter i SPSS.  

 

Tabell 2. Våra 16 teman kategoriserade enligt de 3 övergripande temagrupperna bakgrund, 

språkliga domäner och övrigt.  

Bakgrund Språkliga 

domäner 

Övrigt 
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Hereditet Pragmatik Frågeställning 

Hörsel Fonologi Remissmall 

Frustration (om barnet 

påverkas av sina svårigheter) 

Syntax Talavvikelser (exempelvis stamning, 

röstproblem, oralmotoriska svårigheter) 

Föräldraoro Morfologi 
 

Språkutveckling Lexikon 
 

Flerspråkighet Impressiv 

förmåga 

 

Förståelighet (om omgivningen 

förstår barnet) 

  

   

Dessa 16 teman ovan är vår logopediska kategorisering av den information vi fann i 

remisserna. Exempelvis kategoriserades en beskrivning från remissen av samspel, 

blickkontakt och kommunikation som information om den pragmatiska förmågan. Vilken 

remissmall som användes ingår dock inte i flertalet av våra analyser i kommande resultatdel. 

När temat remissmall inte ingår i analysen är antal teman således 15.  

Den statistiska analysen genomfördes med IBM SPSS Statistics version 24. För att 

besvara vilken information som fanns i remisserna samt väntetiden och insatserna på 

logopedmottagningen till följd av remissen användes deskriptiv statistik. Resultatet 

presenteras med flytande text, figurer och tabeller där antal, procent, medelvärde, typvärde 

och standardavvikelse redovisas. För att undersöka hur remissinformationen samstämde med 

väntetiden och de totala antal logopedbesöken som barnen fick på logopedmottagningen, 

gjordes en korrelationsanalys. Spearmans rho användes som korrelationsmått då data inte var 

normalfördelad 

.  

Bedömarreliabilitet 

Bedömarreliabiliteten kontrollerades genom att de två uppsattsförfattarna tillsammans 

gjorde en förnyad dokumentation av data för 5 % av remisserna och journalerna. Urvalet av 

de 5 % skedde slumpmässigt. Kontrollen gjordes efter avslutad datainsamling. Den förnyade 

dokumentationen jämfördes med den tidigare utförda dokumentationen av data. 

Bedömarreliabiliteten är baserad på antalet aspekter som bedömdes likadant vid tillfälle ett 

(datainsamlingen) och tillfälle två (kontrollen). På så sätt kunde samstämmigheten i procent 

räknas ut. Bedömarreliabiliteten uppmättes då till 98 %.  

Forskningsetiska överväganden 

 Föreliggande studie har godkänts av den Etiska kommittén vid Avdelningen för 

logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds 

Universitet. Enligt medicinska forskningsrådets (2003) riktlinjer får journaler användas till 

forskning utan deltagarnas aktiva samtycke om forskningen är av samhällsintresse samt om 

vinsten med forskningen klart överväger risken för intrång i individens personliga integritet. 

För studiens genomförande räckte det därmed med ett skriftligt beslut från 
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logopedmottagningens verksamhetschef. Handledarna för uppsatsen ansvarade för kontakten 

med verksamhetschefen. 

Resultat 

 Nedan redovisas studiens resultat. Inledningsvis presenteras deskriptiv data från 

BVC-sjuksköterskans remiss gällande våra tre övergripande temagrupper bakgrund, språkliga 

domäner och övrig information. Därefter redovisas deskriptivt resultat från journalen 

angående väntetid och insatser på logopedmottagningen. Slutligen presenteras hur 

remissinformationen samstämfr med väntetiden och de totala antal logopedbesöken på 

logopedmottagningen.  

Remiss  
Sammantaget bestod forskningsmaterialet av 148 remisser från BVC som tagits emot 

av en logopedmottagning i Region Skåne. Remisserna gällde 101 pojkar och 47 flickor som 

remitterats efter BVCs hälsobesök för fyraåringar. Andelen flerspråkiga var 51,4 %.  

I remisserna nämndes minst 1 tema och max 14 teman. I genomsnitt omnämndes 7,2 

teman i remisserna. Standardavvikelsen var 3,2. Nedan i figur 1 redovisas huruvida 

remissmallen påverkade rapporteringen av våra 15 teman (remissmall borträknat). 

Frågeformulärsmallen omnämnde i genomsnitt fler av våra 15 teman än vad fritextmallen 

gjorde. 

  
Figur 1. Medelvärde för antal teman som omnämndes i de två olika mallarna.  
 

 Nedan redovisas data från remisserna gällande bakgrund, språk och övrig 

information. Temat som innefattar vilken remissmall som använts är inte medräknat i 

resultatet. Procentsatsen för de 15 teman som presenteras i tabell 3 innefattar all sorts 

information som nämnts om temat i remissen. Temat fonologi omnämndes mest frekvent i 

remisserna (87,8 %) medan temat hereditet omnämndes minst frekvent i remisserna (11,5 %). 
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En frågeställning fanns i 48,2 % av fritextmallarna. Frågeställning fanns i 19,6 % av 

remisserna när både fritextmallen och frågeformulärsmallen var medräknade. Det är den 

senare siffran som kan ses i tabell 3.  

 

Tabell 3. Deskriptiv tabell presenterat i procent av remisserna från BVC till logoped som 

omnämner respektive 15 teman. Den övergripande tematiska gruppindelningen av teman finns 

i den vänstra kolumnen.  

Gruppindelning av 

teman 

Teman  Andel remisser som 

nämner temat (n=148) 

Bakgrund Förståelighet (om barnet förstås 

av omgivning)  

63,5 %  

Föräldraoro   60,1 %  

Flerspråkighet   56,1%   

Hörsel   53,4 %  

Språkutveckling   51,4 %  

Frustration hos barnet   46,6  %  

Hereditet  11,5 %  

Språkliga domäner Fonologi   87,8 %  

Syntax   65,5 %  

Lexikon  57,4 %  

Impressiv förmåga  55,4 %  

Pragmatik   46,6 %  

Morfologi 27,7 % 

Övrigt Talavvikelse (stamning, 

barnheshet och så vidare)   

24,3 %  

Frågeställning  19,6 %  

 

En mer utförlig analys gjordes för några av våra teman där inte bara rapporteringen 

undersöktes, utan även i hur många remisser temat beskrevs vara ett problemområde eller 

inte. Resultatet för temagruppen språkliga domäner redovisas i figur 2. Fonologi var det temat 

inom temagruppen språkliga domäner som flest barn beskrevs ha svårigheter med enligt 

remisserna (n=119), vilket presenteras i figur 2. Temat impressiv förmåga beskrevs vara god 

mest frekvent i remisserna av alla teman inom temagruppen språkliga domäner (n=65). Inom 

temagruppen bakgrund undersöktes föräldraoro och flerspråkighet. Föräldraoro fanns i 43,9 % 

av remisserna. I 5,4 % av remisserna uttrycktes barnets förstaspråk vara typiskt utvecklat 

medan barnets andraspråk (svenska) beskrevs ha en avvikande utveckling.  
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Figur 2. Figuren ovan visar antal av de remisser där temat omnämnts och där barnen beskrivs 

ha svårigheter jämfört med goda förmågor inom temagruppen språklig domäner.  
 

Journal 

Väntetiden från det att remissen skickades från BVC till första logopedbesök 

varierade mellan 0 och 11 månader. Medelväntetiden var 7,2 månader och standardavvikelsen 

2,4 månader.  

Av samtliga remitterande barn var det 32 barn (21,6 %) som inte träffade logoped. I 

journalerna beskrevs olika orsaker till att barnen inte träffade logoped. Den vanligaste 

anledningen var uteblivande från nybesök (n=11). Övriga orsaker var avbokning av nybesök 

(n=9) eller att föräldrarna aldrig bokade någon tid för logopedbesök då det i vissa fall låg på 

föräldrarnas ansvar att boka nybesök (n=6). För 3 barn saknades anteckning från journalen. 

Ytterligare 3 barn fick logopedkontakt på annat sätt; remiss skickades till annan 

logopedmottagning på grund av att föräldrarna åberopat vårdgarantin (n=1), barnet träffade 

logoped men som följd av annan remiss (n=1) eller att barnet ingick i förskoleprojekt (n=1). 

Av de barnen som inte kom till logoped var det 43,8 % som enbart beskrevs ha fonologiska 

svårigheter i remissen.  

Av samtliga remitterade barn träffade 116 barn (78,4 %) logoped. De barnen fick 

mellan 1 och 13 logopedbesök. I genomsnitt träffade barnen logoped 2.9 gånger. 

Standardavvikelsen var 2,7. Mer än hälften av barnen (63,8%) träffade logoped 1-2 gånger.  

Diagnosfördelningen över de diagnoser som logopederna diagnosticerade barnen med 

redovisas i tabell 4. En kategoriindelning av diagnoserna har gjorts av uppsatsförfattarna. 

Kategorierna blev språkstörningsdiagnoskoder, övriga logopediska diagnoskoder och övriga 

diagnoskoder. Den vanligaste diagnosen var fonologisk språkstörning (31,1 %) följt av 

generell språkstörning (13,5 %). Den tredje vanligaste förekommande diagnosen var “Person 

med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs” (9,5 %,).  



11 
 

 

Tabell 4. Fördelningen av diagnoserna som barnen fick inom varje diagnoskategori uttryckt i 

procent.  

Diagnoskategori Diagnos  Procent  

   (n=116) 

Språkstörningsdiagnoskoder F80.0a Fonologisk språkstörning 31,1 %  

 

F80.2b Generell språkstörning 13,5 %  

F80.1 Expressiv språkstörning 2,7 %  

F80.1b Fonologisk och grammatisk 

språkstörning 

2,7 %  

F80.9 Störning av tal- och 

språkutvecklingen, ospecificerad 

3,4 %  

F80.8b Läspning 1,4 % 

F80.1c + 

F80.2a 

Semantisk +  

Impressiv språkstörning 

1,4 % 

F80.8c R-fel 0,7 %  

F80.1b+ 

F80.0b 

Fonologisk språkstörning +. 

Utvecklingsförsening av 

oralmotorik 

0,7 % 

F80.1b+ 

F80.8b 

Fonologisk språkstörning +. 

Läspning 

0,7 % 

Övriga logopediska 

diagnoskoder 

F98.5a Stamning 2,7 %  

R49.0a Funktionell barnheshet 0,7 %  

R48.2a Oral dyspraxi 0,7 %  

Övriga diagnoskoder Z71.1 Person med befarad sjukdom där 

ingen diagnos ställs 

9,5 %  

Z03.8 Observation för andra misstänkta 

sjukdomar och tillstånd 

2,7 %  

 Z71.9 Rådgivning, ospecificerad 2,0 %  

Z71.0 Person som konsulterar annan 

persons räkning 

2,0 %  
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Interventionen som barnen fick på logopedmottagningen kategoriserades som direkt, 

indirekt eller både och. Indirekt intervention var den vanligaste förekommande 

interventionen. Av de 116 barn som kom till logoped fick 87 barn (75,0 %) indirekt 

intervention (ett sammanslaget värde av den indirekta interventionen och kombinationen med 

direkt och indirekt intervention i figur 3). 28 barn fick ingen intervention av 

logopedmottagningen.  
 

 
 

Figur 3. Antal barn som fick respektive interventionsform av de 116 barn som träffade 

logoped.  
 

 I remisserna beskrevs 17 barn ha en typisk språkutveckling. Vi studerade vilken 

diagnos dessa barn fick. Det var 5 barn (29,4 %) som inte kom till logoped alls. Fonologisk 

språkstörning var den vanligast förekommande diagnosen då 7 av de 12 barn som kom till 

logoped fick diagnosen fonologisk språkstörning (58,3 %).  
 

Samstämmighet mellan remissinformation och väntetid och totalt antal logopedbesök på 

logopedmottagningen  

En korrelationsanalys gjordes för att undersöka samstämmighet mellan den 

information som förekom i remisserna och väntetiden till logoped samt de totala antal 

logopedbesöken barnen fick på logopedmottagningen. I korrelationsanalysen användes 

följande variabler: De tre temagrupperna bakgrund, språkliga domäner och övrigt samt 

väntetid och totalt antal logopedbesök. Bakgrund omfattade problem inom temana hereditet, 

språkutveckling, förståelighet, hörsel, frustration och föräldraoro. Med problem inom 

bakgrundstemana menade vi till exempel om det i remissen beskrevs att barnet var frustrerat 

eller att föräldrarna var oroliga. Språkliga domäner omfattade svårigheter inom temana 

fonologi, syntax, morfologi, pragmatik, lexikon och impressiv förmåga. Övrigt omfattade 

temat talavvikelser.  
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Vi fann en signifikant svag negativ korrelation både mellan väntetiden och språkliga 

svårigheter (rho=-0,231, p<0,05) och mellan väntetiden och beskrivna talavvikelser i remissen 

(rho=-0,225, p<0,05). Det indikerar att barnen fick något kortare väntetid ifall de hade fler 

beskrivna svårigheter inom de språkliga domänerna i remissen eller en talavvikelse nämnt i 

remissen. Utöver det fann vi även signifikanta korrelationer mellan väntetiden och totalt antal 

logopedbesök (rho=0,205, p<0,05) samt antal språkliga svårigheter och bakgrundsproblem 

(rho=0,388, p<0,001). Det indikerar på att barnen som hade längre väntetid fick färre antal 

logopedbesök samt att de remisser som innehöll fler språkliga svårigheter även innehöll fler 

bakgrundsproblem. De sistnämnda signifikanta korrelationerna görs ingen vidare diskussion 

av, då det inte var syftet med studien.  

 

Tabell 5. Korrelationsmatris över informationen från remisserna angående bakgrund, 

språkliga domäner och övrigt samt information från journalen gällande väntetiden och de 

totala antal logopedbesöken. Spearmans rho användes som korrelationsmått för samtliga 

beräkningar eftersom data inte var normalfördelad. 

 

 Totalbesök Väntetid Bakgrund Språkliga 

domäner 

Övrigt 

Totalbesök 

Korrelationskoefficient 

(rho) 

 

 

- 

 

 

- 0,21* 

 

 

 

0,11 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,02 

 

 

Väntetid 

Korrelationskoefficient 

(rho) 

 

  

- 

 

0,03 

 

 

 

-0,23**  

 

 

¨ 

-0,23* 

 

 

Bakgrund 

Korrelationskoefficient 

(rho) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

0,39** 

 

 

 

-0,12 

 

 

Språkliga domäner 

Korrelationskoefficient 

(rho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

0,06 

 

 

Övrigt 

Korrelationskoefficient 

(rho) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Not: * <signifikant 0,05, ** < signifikant 0,01 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 Inledningsvis diskuteras resultaten angående remissinformationen. Därefter 

diskuteras resultaten från journalen gällande väntetid och insatser. Slutligen diskuteras 

samstämmigheten mellan remissinformationen och väntetiden och de totala antal 

logopedbesöken. 

Remiss. Betydligt fler av våra 15 teman omnämndes i remisserna som var utformade 

som ett frågeformulär jämfört med remisserna som var utformade som en fritextruta. En orsak 
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till att frågeformulärsmallarna innehöll mer information, är att frågeformulärsmallarna 

efterfrågade information gällande barnets bakgrund, språk och tal. Information om många av 

våra teman efterfrågades därmed i frågeformulärsmallen vilket med största sannolikhet är 

orsaken till att fler av de 15 temana omnämndes i frågeformulärsmallarna. I fritextmallarna 

efterfrågades ingen information utan det var upp till BVC-sjuksköterskan att bedöma vad som 

borde finnas med i remissen. Möjligtvis ställer fritextmallen högre krav på BVC-

sjuksköterskans kunskap om språkutveckling och språkstörning.  

Temat frågeställning nämndes mer frekvent i fritextmallen eftersom den innehöll en 

ruta där frågeställning efterfrågades. I frågeformulärsmallen efterfrågades ingen 

frågeställning, vilket vi delvis misstänker är anledningen till att frågeställning bara fanns med 

i 19,6 % av remisserna. Det fanns dock bara en frågeställning i 48,2 % av fritextmallarna. 

Avsaknad av frågeställning i frågeformulärsmallen upplevde uppsatsförfattarna inte vara ett 

problem då en problembeskrivning framgick genom de svaren på de formulerade frågorna 

som fanns i remissen.  

Vi kunde inte se några mönster i vilken remissmall som användes, då vi noterade att 

samma BVC och samma BVC-sjuksköterska använde både frågeformulärsmallar och 

fritextmallar. En möjlig förklaring till denna variation av remissmallar är att det inte fanns 

några riktlinjer på BVC angående vilken remissmall som skulle användas. 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat tolkas som att mer information om barnet bakgrund, 

språk och tal, framkommer i mallar där färdiga frågeformulär används eftersom denna 

information efterfrågas där. 

 Hereditet var temat som omnämndes minst frekvent i remisserna (11,5 %). Forskning 

har visat att språkliga svårigheter är ärftliga och i en studie gjord av Kalnak, Peyrard- Janvid, 

Forssberg och Sahlén (2014) hade 62,3 % av alla barn med språkstörning minst en förälder 

med språkrelaterade svårigheter. Information om hereditet i remissen ger viktig information 

till logopeden, framför allt för att barn med språkstörning ska kunna identifieras tidigare 

(Kalnak, Peyrard- Janvid, Sahlén & Forssberg, 2012). En möjlig förklaring till att hereditet 

omnämndes minst frekvent i remisserna är att det inte efterfrågas i någon utav 

remissmallarna. För att få mer information om hereditet i remisserna tycker vi att hereditet bör 

efterfrågas i remisserna. 

Föräldraoro är en viktig aspekt att undersöka i utredningen av ett barn med misstänkt 

språkstörning. För det första är föräldrarna bra på att beskriva sina barns språkliga förmågor 

samt att de är bra på att identifiera om barnet har en avvikande språkutveckling, framför allt 

vid en grav avvikande språkutveckling (Conti-Ramsden, Simkin & Pickles, 2006). För det 

andra utgör föräldrarna en mycket viktig samarbetspartner i en eventuell framtida språklig 

intervention (Hauerwas & Stone, 2000). Trots att föräldraoro efterfrågades i 

frågeformulärsmallen fanns det enbart information om föräldraoro i 60,1 % av remisserna. Vi 

ser dock ett problem i begreppet föräldraoro. Problemet är att begreppet föräldraoro kräver att 

föräldrarna är oroliga. Vi tror att föräldrarna ibland kan ha identifierat sina barns språkliga 

svårigheter och vill ha logopedisk hjälp, utan att för den sakens skull anse sig vara oroliga. 

Det medför att BVC-sjuksköterskan ställts inför ett val där hen inte vet om föräldraoro ska 

fyllas i eller inte. Vi misstänker att det är en förklaring till att information om föräldraoro 

saknas i en del remisser. 

Jämfört med den studie som Miniscalco Mattson et al. (2001) har gjort, har vårt 

resultat påvisat högre andel oroliga föräldrar. I studien av Miniscalco Mattson et al. (2001) 

var enbart 9 % av föräldrarna oroliga medan 43,9 % av föräldrarna i vår studie beskrevs vara 

oroliga. Studien av Miniscalco Mattson et al. är gjord 2001 och screeningen utfördes redan 

1998 vilket kanske skulle kunna vara en bidragande orsak. Möjligtvis var föräldrar mer 

oroliga år 2014 än 1998. En förklaring till att föräldrar var mer oroliga 2014 skulle kunna vara 

att det läggs större vikt på en god språklig förmåga 2014 jämfört med 1998 samt att 
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föräldrarna har mer kunskap om barns språkutveckling 2014. Dessutom var barnen i 

Miniscalco Mattson et al. studie yngre än barnen i vår studie, då de deltagande barnen i 

Miniscalco Mattson studie var 2,5 år. Barn i tvåårsåldern som har avvikande språkutveckling 

är en heterogen grupp (Desmarais et al., 2008). Det gör det möjligtvis svårare för föräldrar att 

identifiera tvååringars avvikande språkutveckling jämfört med fyraåringars avvikande 

språkutveckling.  

Av våra 148 remisser beskrevs 119 barn ha fonologiska svårigheter. Att det är så 

många som beskrevs ha fonologiska svårigheter skulle kunna bero på två saker. För det första 

noteras det ofta och relativt lätt av omgivningen (Nettelblad, 2007b). För det andra är 

fonologisk språkstörning en väldigt vanligt förekommande diagnos i vår studie. 

Trots att forskning har påvisat att verbmorfologi är en klinisk markör (Ash & 

Redmond, 2014) omnämndes det endast i 41 remisser. Testning av morfologi verkade ingå 

som en del av språkscreeningen på BVCs hälsobesök för fyraåringar. Det förekom ett flertal 

gånger att enbart fonologidelen var ifylld och morfologidelen var helt tom. Om det innebär att 

barnet presterade helt felfritt på morfologiuppgifterna eller om BVC-sjuksköterskan valde att 

inte göra morfologidelen av språkscreeningtestet är därför oklart. Ett förslag på åtgärd till att 

öka informationen om morfologi i remisserna är mer utbildning till BVC-sjuksköterskorna 

gällande verbmorfologi som en klinisk markör.  

Journal. Medelväntetid från datumet då remissen skickades från BVC till datumet när 

barnet blev kallad första gången till logoped, var 7,2 månader. Enligt vårdgarantin har barnen 

rätt att träffa logoped inom 90 dagar från det att remissen skickats (Socialstyrelsen, u.å). En 

lång väntetid till logopedmottagningen är problematiskt då tidig intervention minskar de 

negativa konsekvenserna av en språkstörning (Warren & Yoder, 2004). Spridningen i 

väntetiden var mellan 0 och 11 månader. Det innebar att alla remisser inte hamnade i samma 

väntekö utan väntetiden bestämdes utifrån andra principer. En förklaring, som vi noterade i 

journalerna, till att en del barn fick en kortare väntetid än andra var för att de fick träffa 

logoped direkt på BVC eller på förskolan.  

Av de 32 barn som inte kom till logoped var det 43,8 % som enbart hade fonologiska 

svårigheter beskrivna i remissen. Eftersom väntetiden till logopedmottagningen var lång tror 

vi att en möjlig förklaring till att dessa barn inte kom till logoped, var att barnens fonologiska 

svårigheter hade minskat eller försvunnit när de blev kallade. Det gjorde att barnen inte längre 

var i behov av logopedkontakt. Vi misstänker även att vissa av barnen inte hade fonologiska 

svårigheter utan att de istället rörde sig om att de hade en fonologisk omognad, eftersom att 

några fonem etableras senare än vid fyra års ålder (Nettelbladt, 2007a).  

Av samtliga barn som kom till logoped var det 9,5 % som bedömdes ha en typisk tal- 

och språkutveckling då de fick diagnos Z71.1 som innebär ”Person med befarad sjukdom där 

ingen diagnos ställs”. De falska positiva screeningresultaten från BVC är alltså 9,5 %. I 

förhållande till Westerlunds screeningresultat för treåringar påvisar vårt resultat en högre 

andel falska positiva resultat. Westerlund & Sundelin (2000) hade 4,5 % falska positiva 

screeningresultat. Däremot är 9,5 % en låg siffra jämfört med Minisclacos screening där 48 % 

av resultaten var falskt positiva (Miniscalco Mattson et al, 2001). Huruvida vårt falska 

positiva screeningresultat är högt eller lågt är därmed svårt att avgöra. Självklart hade det varit 

önskvärt om det falska positiva screeningsresultatet närmade sig 0.  

En annan intressant upptäckt i vår studie var att för 11,5 % av barnen som 

remitterades till logoped beskrevs det att barnen hade en typisk språkutveckling. För en del 

barn var detta inget anmärkningsvärt då de skickades till logoped för andra orsaker än 

språksvårigheter, som till exempel stamning. För de barnen som skickades vidare på grund av 

språksvårigheter, där det dessutom framgick i remissen att barnet ansågs ha en typisk 

språkutveckling får remissinformationen anses som tvetydig. Bland dessa barn såg vi att det 

var fler i förhållande till resten av barnen som inte kom till logoped (29,4 %, var god se s.17, 
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jämfört med 21,6 %, var god se s.14). Vi såg även att det var betydligt vanligare att dessa barn 

fick fonologisk språkstörning än resten av barnen (58,3 %, var god se s.17 jämfört med 31,1 

%, var god se s.15). En tänkbar orsak till att barnen som ansågs ha typisk språkutveckling 

ändå remitterades till logoped kan vara att begreppet “avvikande” språkutveckling kanske inte 

har en tydlig definition. Vi misstänker till exempel att lindriga fonologiska svårigheter inte 

alltid definierades på BVC som avvikande språkutveckling. Notera att språkutvecklingens 

karaktär (avvikande eller typisk) efterfrågades i frågeformulärsmallen. 

I vår studie var 51,4 % av barnen flerspråkiga. Screeningmaterialet som användes på 

BVC var anpassat för enspråkiga barn. Vi fann att i 5,4 % av remisserna som skickades till 

logoped beskrevs det flerspråkiga barnet ha ett typiskt utvecklat förstaspråk medan barnets 

utveckling av andraspråket (svenska) beskrevs vara avvikande. Det talar för att barnet 

troligtvis inte hade en språkstörning utan bristen på exponering av det svenska språket 

troligen var orsaken (Salameh, 2008) I tidigare studier har det beskrivits att flerspråkiga barn 

med språkstörning ofta screenas falskt negativt (Nayeb, Wallby, Westerlund, Salameh & 

Sarkadi, 2015). Eftersom vår studie är retrospektiv kan vi inte kontrollera de negativa 

screeningresultaten från BVCs språkscreening. Det innebär att vi inte något underlag för att 

bedöma om flerspråkiga barn även har underremitterats i vår studie. 

Fonologisk språkstörning var den vanligaste diagnosen i vårt urval (31,1 %). Det 

stämmer överens med tidigare studier där det påvisats att de gamla screeningmaterialen främst 

fångar barn med fonologiska svårigheter (Nayeb & Westerlund, 2014). Det överensstämmer 

dessutom med att fonologiska svårigheter är de vanligaste språkliga svårigheterna för barn i 

förskoleåldern (Nettelbladt, 2007b). För många barn med fonologiska svårigheter är 

svårigheterna inte persisterande utan de försvinner med ökad ålder (Shriberg, Paul, Black & 

van Santen, 2011), vilket talar för en relativt god prognos för 31,1 % av de remitterade 

barnen.  

För 28 barn uttrycktes det inget i journalen om att barnen hade fått någon typ av 

intervention vilket kan ha berott på att barnen inte var i behov av intervention eller att den 

indirekta interventionen inte alltid noterades i logopedjournalen. Av de barnen som fick 

intervention var indirekt intervention den vanligaste förekommande insatsen (n=87). En 

förklaring till att det var fler som fick indirekt intervention än direkt intervention är att barnen 

som remitterades till logoped inte var i behov av direkt intervention då de hade lindriga 

svårigheter. En annan förklaring kan vara att logopedmottagningen var högt belastade, vilket 

bidrog till att antal barn som fick direkt intervention var låg. 

Samstämmighet mellan remissinformation och väntetid samt totalt antal 

logopedbesök på logopedmottagningen. Det fanns ett signifikant svagt negativt samband 

(rho=-0,225) mellan fler antal beskrivna språkliga svårigheter och kortare väntetid. Det fanns 

också ett signifikant svagt negativt samband (rho=-0,225) mellan beskrivna talavvikelser och 

kortare väntetid. I övrigt fanns det inga signifikanta korrelationer mellan remissinformationen 

och väntetiden. Variationen i väntetiden var 0-11 månader vilket innebär att de två svaga 

signifikanta korrelationerna mellan antal beskrivna språkliga svårigheter och talavvikelser inte 

kan förklara hela väntetidsvariationen. Väntetiden måste alltså också bestämmas av andra 

faktorer än vad uppsatsförfattarna kunde utläsa utifrån journalen. En förklaring kan vara den 

som tidigare diskuterats, det vill säga att en del barn fick träffa logoped i direkt anslutning på 

BVC eller förskolan. Varför dessa barn fick kortare väntetid misstänker vi inte ha orsakats av 

remissinformationen i sig, utan istället av att logopedmottagningen hade satt in extra resurser 

för att korta ner de långa vänteköerna. Hur de extra resurserna har fördelats framgår 

naturligvist inte logopedjournalerna, vilket föranleder att detta inte är något uppsatsförfattarna 

känner till. Vi misstänker även två andra faktorer som kan ha påverkat väntetidsvariationen. 

Den ena faktorn är att logopedmottagningen väntade med att kalla de barn där en remiss också 

skickats till en annan vårdinstans (till exempel BHV-psykolog eller hörselenheten). Den andra 
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faktorn är att ansvaret ibland låg på föräldrarna att boka tid till logoped och att föräldrarna 

dröjde med att ringa in och boka ett nybesök. Uppsatsförfattarna känner inte till 

logopedmottagningens rutiner gällande när logopedmottagningen skickar en kallelse 

respektive när ansvaret för tidsbokning läggs över på föräldrarna.  

Utöver de tidigare beskrivna sambanden kunde det inte heller noteras någon 

signifikant korrelation mellan informationen i remissen och antal logopedbesök. Det betyder 

att antal logopedbesök inte påverkades av informationen som framgick i remissen utan av 

andra aspekter, såsom logopedens språkliga bedömning av barnet på logopedmottagningen. 

Ett antagande uppsatsförfattarna gör är att den information som framgick i remisserna var 

knapphändig och att logopeden noterade annan viktig information om barnets bakgrund, språk 

och tal.  
 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen nedan diskuteras utifrån studiens forskningsmaterial och 

tillvägagångssätt.  

Forskningsmaterial. Vårt forskningsmaterial bestod av 148 remisser med tillhörande 

logopedjournal. Enligt logopedmottagningens remisslistor fanns det ytterligare 175 remisser 

som uppfyllde våra ålderskriterier men där det saknas information om var de remitterats ifrån. 

Det hade givetvis tillfört studien mycket att undersöka dessa 175 remisser, eftersom vårt 

forskningsmaterial då blivit större vilket ökat generaliserbarheten.  

Remisserna var skrivna från 32 olika BVC-mottagningar och 80 BVC-sjuksköterskor, 

vilket är ett stort antal. Tidigare logopedisk forskning har påvisat att det är det vanligare att 

pojkar har språkliga svårigheter än flickor, vilket stämde överens med vårt forskningsmaterial. 

Det tyder på god validitet (Leonard, 2014).  

Datainsamling, dataanalys och dataredovisning. Data i vår studie blev väldigt 

omfattande eftersom våra frågeställningar var brett formulerade. Det ökade såklart tillgången 

till ett stort och intressant material. Relevant data valdes utifrån studiens syfte medan 

irrelevant data således sållades bort redan under pågående datainsamling.  

För att möjliggöra en objektiv dataanalys gjordes data, som fanns i remisserna och 

journalerna, om till variabler i SPSS. Fördelen med att göra om data till variabler var att det 

blev mera överskådligt samt att beräkningar kunde göras. Vår data bestod av sekundärdata 

hämtad från remisser och journaler. Nackdelen med sekundärdata är att BVC-

sjuksköterskorna och logopederna naturligtvis inte tog hänsyn till våra variabler när de skrev 

sina remisser och journaler. Det medförde ibland svårigheter för oss att göra om data till 

variabler. Fördelen med sekundärdata är att det i mindre mån påverkas av tid och rum än 

primärdata.  

I så hög grad som möjligt undveks subjektiva bedömningar genom att 

uppsatsförfattarna enbart tolkade data som stod direkt skrivet i texten. Ett exempel är för 

temat “föräldraoro”. Ibland beskrevs det i remissen att föräldrarna önskade hjälp med barnet 

svårigheter. Det skulle möjligtvis kunna tolkas som att föräldrarna var oroliga, men eftersom 

uppsatsförfattarna inte med säkerhet kunde garantera att påstående i remissen verkligen 

innebar att föräldrarna var oroliga tolkades det som att föräldraoro inte fanns nämnt i 

remissen.  

Det gjordes även en bedömarreliabilitetskontroll för 5 % av forskningsmaterialet för 

att kontrollera stabiliteten i uppsatsförfattarnas dokumentation. Bedömarreliabiliteten 

uppmättes till 98 %. Det innebär att uppsatsförfattarna dokumenterade likadant vid 

datainsamlingen som vid kontrollen i 98 % av fallen. Det talar för hög samstämmighet i våra 

dokumentationer av informationen i remissen och journalen, vilket talar för god reliabilitet. 

De 2 % där dokumentationen gjordes annorlunda gång ett och gång två kan orsakas av en del 

olika saker. En vanlig skillnad mellan de två tillfällena var att informationen hade tolkats som 
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att den hade nämnts i remissen vid dokumentation ett men inte dokumentation två. Efterhand 

som datainsamlingen utfördes, adderades en del variabler, vilket skulle kunna bidra till att 

data dokumenterades något annorlunda i takt med att datainsamlingen fortlöpte. Det skulle 

självklart även kunna ha orsakats av ett mänskligt fel, antingen på grund av att informationen 

faktiskt inte noterades och inte bara tolkades annorlunda, eller att fel siffra noterades i SPSS.  

   

Slutsats och kliniska implikationer 

 Nedan belyses de viktigaste resultaten i vår studie. Ett viktigt fynd var att den 

information som fanns med i remissen från BVC berodde på vilken remissmall som använts. 

Det fanns mer information om barnets bakgrund, språk och tal i remissmallen som var 

utformad som ett frågeformulär. Ett antagande vi gör är att den information logopeder vill ska 

finnas med i remissen bör efterfrågas i remissen. Hereditet efterfrågades inte i någon utav 

remissmallarna och det var också det tema som nämndes minst frekvent i remisserna. Vi anser 

att information om hereditet bör efterfrågas i remissen eftersom det sannolikt skulle leda till 

att fler remisser innehöll information om hereditet. Resultatet pekar också på att det var 

övervägande fonologiska svårigheter som nämndes i remisserna. 

Nära en tredjedel av de barn som remitterades från BVC till logoped fick ingen 

logopedisk diagnos, antingen på grund av att de aldrig kom till logoped eller att deras 

språkliga svårigheter visade sig vara ålderstypiska. Överremitteringen gällde främst barn med 

lindriga fonologiska svårigheter men sannolikt även flerspråkiga barn. Vi tycker att mer 

utbildning bör ges till BVC-sjuksköterskorna angående avvikande språkutveckling och 

kliniska markörer både för enspråkiga och flerspråkiga barn.  

Det var lång medelväntetid (cirka 7 månader) tills barnen fick komma till logoped 

efter remiss, vilket är högst problematiskt för barn med språkstörning. Väntetiden påverkades 

i en liten grad av antal rapporterade språkliga svårigheter och talavvikelser men inget annat 

signifikant samband fanns med väntetiden Det låga antal logopedbesöken barnen fick 

(genomsnitt 2,9 logopedbesök) kan bero på en hög belastning på logopedmottagningen men 

det kan också ha orsakats av att få barn ansågs behöva direkt intervention. Det fanns inte 

något signifikant samband mellan remissinformationen och de totala antal logopedbesöken 

barnen fick. Vad denna bristande signifikanta korrelation beror på, framgår ej utifrån vår data 

men en tänkbar förklaring är att det beror på en kombination av en otillräcklig beskrivning av 

barnets språkliga svårigheter i remissen och hög belastning på logopedmottagningen.  

Sammanfattningsvis förespråkar vi mer utbildning till BVC-sjuksköterskor angående 

bedömning och remittering av barn med avvikande tal- och språkutveckling. Dessutom bör 

remissen till logoped efterfråga den informationen om barnet som logopeden vill ha, till 

exempel information om hereditet föreligger. Avslutningsvis anser vi att 

logopedmottagningen bör få resurser för att minska väntetiden.  

Framtida forskning 

 Vår förhoppning är att studien kan användas som diskussionsunderlag till 

utvecklingsarbete både på BVC och logopedmottagningen och inte minst för fortsatt 

utveckling av samarbetet mellan parterna. Vår studie möjliggör en uppföljningsstudie av det 

nya språkscreeningtestet som under 2016 introducerats på BVC runt om i Skåne.  

En framtida studie om vilken information logopeder vill ha i remisser från BVC, för 

att bidra till en smidigare övergång för barnen till logopedmottagningen, hade varit intressant. 

Vilken remissinformation som är överflödig skulle således också kunna undersökas.  

I vår studie får vi reda på det sanna positiva screeningresultatet eftersom det i studien 

framgår att 90,5 % av de remitterade barnen som träffade logoped fick en diagnos som 
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innefattade avvikande tal- eller språkutveckling. Det sanna negativa screeningresultaten, går 

inte att undersöka retrospektivt då det krävs att en förnyad bedömning görs av samtliga barn 

som screenats negativt. Om en förnyad bedömning av barnen språk hade gjorts, hade det 

inneburit att vi också hade fått kunskap om hur många barn med språkliga svårigheter som 

hade missats i screeningen. Därför skulle det vara mycket givande att i framtiden undersöka 

de falska negativa screeningresultaten, inte minst med tanke på att Region Skåne nu har infört 

det nya språkscreeningtestet Språkfyran.  

Tack till 

Ett stort tack till Nelli Kalnak och Ketty Holmström för ett gott samarbete och stöd 

genom uppsatsarbetet. Vi vill även tacka logopedmottagningen som gett oss möjligheten att 

utföra studien! 
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Bilaga 1- Exempel på frågeformulärsmall 

Skrivfrågor 

När kom föräldrarna till Sverige?  

Talas annat språk än svenska i hemmet? Vilket/vilka? 

Behövs tolk? Kan de komma med kort varsel? 

Hur samspelar barnet och förälder (beskriv kort)?  

Vilken förskola? Sedan när?  

Andra kontakter (till exempel remiss hörsel, psykolog etc).  

Övrig information 

Kryssfrågor 

Reagerar barnet adekvat på tal/uppmaning/instrument? Alternativ ja, nej 

Hur uttrycker sig barnet mestadels? Alternativ talar inte alls, ljud, gester/tecken, enstaka ord, 

korta och ofullständiga meningar, meningar, meningsbyggnad u.a.  

Om barnet använder tal, förstås barnet av? Alternativ föräldrar, utomstående 

I vilka situationer har barnet språkliga svårigheter? Alternativ hemma, på 

förskolan/dagmamma, tillsammans med främmande/utomstående  

Hur stort ordförråd använder barnet? Förstår barnet? 

Alternativ ca 0 -20 ord, 20-50, 5-100, 100+ 

Hur stort ordförråd förstår barnet? 

Alternativ ca 0 -20 ord, 20-50, 5-100, 100+ 

Hur påverkas barnet av sina svårigheter? Alternativ inte alls, lite, mycket.  

Har barnet uttalssvårigheter? Alternativ ja, nej. 

Är föräldrarna oroliga? Alternativ ja, nej. 

Avviker barnet i sin språkutveckling från sina syskon/kusiner/ jämnåriga barn som talar 

samma språk? Alternativ ja, nej. 

Anamnesblankett lämnad? Alternativ ja, nej. 

 

 

 


