
Underlag till logopedutredning 
Remissen bör, förutom namn och personnummer på eleven, innehålla: 

• Namn, telefonnummer och profession på remittent

• Remissdatum

• Vårdnadshavares namn och telefonnummer

• Frågeställning (dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och/eller språkstörning/språkliga 
svårigheter)

• Medicinsk anamnes:

• aktuell årskurs för eleven,

• syn, hörsel,

• tidig språkutveckling,

• neurologi, ev sjukdomar/diagnoser,

• hereditet,

• när svårigheterna först uppmärksammades (kan ev finnas i pedagogisk kartläggning).

• Pedagogisk kartläggning så sen som möjligt beroende på vilken åk eleven går i, när 
svårigheterna uppmärksammades osv. Kartläggningen bör innehålla:

o Namn, personnummer på och årskurs för eleven.

o Namn, telefonnummer och namn på spec.ped eller pedagog som utfört 
kartläggningen. Gärna epostadress för att lättare få kontakt.

o Misstanke om språkliga svårigheter. Beskriv i sådana fall vad.

o När debuterade svårigheterna i läs- och skrivinlärningen.

o Tidigare avkodnings-/lästräning, metod och resultat.

o Misstanke om räknesvårigheter (dyskalkyli). Beskriv i sådana fall vad.

o När debuterade räknesvårigheterna.

o Generell inlärningsförmåga.

o Insatser (anpassningar, hjälpmedel, särskilt stöd). Resultat och användning.

o Tester/bedömningar med värden i percentil/stanine eller liknande beroende på vilka 
tester som utförts på skolan.

o Ev betyg från NP eller misstankar om att eleven inte klarar uppsatta kunskapsmål.

o Slutsatser av den pedagogiska kartläggningen.  

Eventuella frågor om innehåller i remiss/underlag besvaras gärna av våra logopeder Marie och Sofia.

Utredningen tar ungefär 4-5 timmar sammanlagt och genomförs vid ett eller flera tillfällen. 
Logopeden och eleven utför de tester som de kliniska riktlinjerna anger. 

Vid återkopplingen har vi möjlighet att ha den på plats hos Capio Läkargruppen i Örebro, via telefon 
eller videosamtal tillsammans med elev, vårdnadshavare och vid önskemål även med skolpersonal 
på skolan. Om vårdnadshavare och ni på skolan väljer telefon/video bör ni lägga till vilket 
telefonnummer vi ska ringa för att ge återkopplingen som tar ca 1-1,5 timme. Ange om ni önskar 
videosamtal. Kallelse till både utredning och återkoppling skickas till vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare vidarebefordrar kallelsetid till skolan.

Kontakt 
Ring 019-21 79 75 (TeleQ)

Capio Läkargruppen AB, Box 344, 701 46 Örebro 
Besöksadress: Manillagatan 1, 702 12 Örebro 
Telefon: 019-21 79 00 (vx) 
Organisationsnummer 556492-0410 
www.capiolakargruppen.se 
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