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Remiss till logoped gällande ät- och sväljsvårigheter hos barn 

Remiss till logoped gällande ät- och svälj-
svårigheter hos barn 

Sammanfattning 
Remisskriterier för remittering av barn med misstanke om ät- och 

sväljsvårigheter i åldrarna 0-18 år. Remisskriterier gäller för 

barnlogopedimottagning på Sjukhusen i Väster i Alingsås samt för 

logopedmottagning Barn på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. 

 

 

Förutsättningar 
Barnlogopedmottagning utreder och behandlar barn och ungdomar från 0–18 

år med ät- och sväljsvårigheter.  

Remiss kan skickas för barn med ett omoget/avvikande ätande för åldern, 

med eller utan tillväxtavvikelse. Detta innebär barn med svårigheter att tugga 

och/eller svälja eller barn som äter mycket selektivt.  

 

Genomförande 

Vem kan skicka remiss till logoped? 

Remiss ska skickas av läkare som ska ha gjort en grundläggande 

undersökning. 

Remissförfarande 

 Remiss ska skickas av läkare som ska ha gjort en grundläggande 

undersökning. 

 Vid misstanke om medicinska orsaker som reflux, kräkningar, 

förstoppning, allergi, förstorade tonsiller/adenoid etc. ska dessa utredas 

och vid behov behandlas.  

 Tillväxtkurva samt viktiga uppgifter gällande barnets medicinska och 

sociala bakgrund bifogas remissen. 

 Finns kontakt med dietist eller psykolog ska detta stå med i remissen. 

 Finns det behov av tolk? 

 Telefonnummer till inremitterande och vårdnadshavare ska stå med i 

remissen. 
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Allmän information 

Logopedimottagningen på Sjukhusen i väster, Alingsås, samt 

barnlogopedmottagning på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, utreder och 

behandlar barn och ungdomar från 0-18 år med ät- och sväljningssvårigheter 

och salivläckage. Vi utreder även svårigheter gällande tal, språk och 

kommunikation samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (se separata 

remisskriterier). 

Kontaktuppgifter  

Södra Älvsborgs Sjukhus  

Logopedmottagning Barn 

Brämhultsvägen 53  

501 82 Borås  

Telefon: 033 – 616 17 56, val 2  

 

Dokumentinformation 
För innehållet svarar 

Maria Eriksson, enhetschef, logopedienheten, SÄS 

Fastställt av 

Gunnar Helgesson, verksamhetschef, neuro- och rehabiliteringskliniken, SÄS 

Nyckelord 

Logoped, sväljsvårigheter, ätsvårigheter 


