
2019-10-11

1

INTE BARA SEN
SPRÅKUTVECKLING 

CARMELA MINISCALCO,
LEG LOGOPED,

DOCENT
GILLBERGCENTRUM

& 
ENHETEN FÖR BARNNEUROPSYKIATRI & LOGOPEDI 

BARN- OCH UNGDOM,

DROTTNING SILVIAS BARNSJUKHUS,

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSJUKHUSET, GÖTEBORG

Stockholm 12 oktober 2019

Innehåll

1. Hur vanligt är språkstörning?

2. Hur upptäcks barn med språkstörning i Sverige?

3. Finns det samband mellan sen språkutveckling,  

språkstörning och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, t.ex. autismspektrumtillstånd 

(ASD), ADHD/ESSENCE?

4. Kommer barn med sen språkutveckling “bara” till 

logopedmottagningen?

Hur vanligt är språkstörning?

Varierar i olika studier från 1- 15 % (Law, 2000) beroende på 

ålder, vilken definition av språkstörning och vilka 

testinstrument som används 

I Sverige

- 15% av en årskull 4-åringar, varav ca 2% grav 

språkstörning (Westerlund, 1994)

- ca 6% av en årskull 2½-åringar, varav 2% grav 

språkstörning  (Miniscalco, 2003)

Språkstörning är den vanligaste förekommande 

”störningen” hos förskolebarn 
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Totalt 9.92%

Hur vanligt är språkstörning (forts.)?

Norbury,... & Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence 

and clinical presentation of language disorder: evidence from a population 

study. Journal of Child Psychology and Psychiatry

Hur vanligt är språkstörning i skolan?

• Var tionde barn känner av varje dag i 

skolan att språket begränsar 

honom/henne

• Grav språkstörning 1½-2%, 

internationellt vedertagen siffra

• 0,7 % (7 000 elever i grundskolan) har en 

så grav språkstörning att det blir 

omöjligt att få det att fungera i 

klassrummet (Sydhoff, juni 2016).

Språklig sårbarhet används om barn och elever som inte har en 

språkstörning men som har språkliga begränsningar av olika 

orsaker.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stod-for-elever-med-sprakstorning-brister

Mer om Sydhoffs utredning

1. Elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning har en 

svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet.

2. Skolenkät: stora skillnader mellan olika skolor när det gäller berörda 

lärares kompetensutveckling och tillgången till bland annat logoped, 

hörselpedagog och speciallärare/specialpedagog 

3. 95% av elever med grav språkstörning går i reguljär klass, men det 

finns kommunikationsspår och kommunikationsklasser på flera grundskolor 

4. Statens, landstingens och kommunernas insatser varierar över landet

→ elever riskerar  att falla  mellan stolarna

5. För att samordna insatserna ska SPSM få i uppgift att upprätta 10–15 så  

kallade regionala nav 

6. Skolorna behöver speciella grupper eller klasser som kallas SAK-miljöer 

(särskilt anpassade kommunikativa miljöer).

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2016/06/sou-201646/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stod-for-elever-med-sprakstorning-brister
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Hur upptäcks barn med språkstörning? 
Svensk barnhälsovård (BHV)

1. Förebyggande  

– hälsoövervakning

– systematisk screening på BVC

– hembesök

– vaccination program

2. Språk i fokus 

– vid 6 mån (stavelsejoller[da-da], 

vid 10 mån (ordförståelse), vid 18 mån (8-10 talade ord)

– Språkscreening vid 2½-3 åå

– Språkscreening vid 4 åå www.rikshandboken.se

Internationell syn på språkscreening

• US Preventive Services Task Force 
“insufficient evidence to assess the benefits 
and harms of screening…  in children aged 5 
years and under” 

• UK “screening for language impairment is not 
advisable in toddlers (age 1-3y)” 

International samsyn: 

• Föräldraoro skall tas på allvar

• Tidig upptäckt och tidig intervention/stöd

är viktigt

Siu, 2015, Bishop et al, 2016 , www.bercow10yearson.com 2018

Långtidsuppföljning av barn med utfall på 
2½-års språkscreening i S Bohuslän

Om barnet

• använder 0-25  talade ord

• saknar 2-ordssatser

• har dålig språkförståelse

• Om föräldraoro finns

Remiss logoped + 

hörselprövning

- Sverige är det enda land som har generell 

screening av språk, 90-95% av alla barn deltar

http://www.rikshandboken.se/
http://www.bercow10yearson.com/
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Deltagare

• 25 barn med positiv screening (=språkliga problem)

80 barn med negativ screening (= inga problem)

vid 2½-års ålder

• Barnen ansågs vara populationsrepresentativa och

matchades för ålder och BVC

• Samtliga 105 barn screenades på BVC vid 4-års kontrollen

• 22  barn med språkliga problem och  77 barn utan 

logopedbedömdes vid 6 år

• 21 av dessa bedömdes av logoped, barneuropsykiatriker, 

neuropsykolog och specialpedagog vid 7-8 års ålder

Resultat: Långtidsuppföljning av barn med 
utfall på 2½-års screening i S Bohuslän:

• Språkstörning identifieras via 2.5 år-screening på BVC

• Nästan alla barn som identifieras vid 2.5 år har kvar sina

språkliga svårigheter vid 6 år

• När de barnen undersöktes av ett tvärprofessionellt team 

vid  7-8 år hade >60%  överlappande svårigheter med ASD, 

ADHD eller inlärningssvårigheter och 33% hade motoriska

svårigheter (DCD)

• Samtidigt hade de kvar sina språkliga svårigheter, tex  med 

non-ordsrepetition, läsning och berättarförmåga

Miniscalco et al., 2001; 2003; 2005; 2006; 2007;2009; 2010

Fallbeskrivning 
Johan vid  2½ och 4 år

• 2½ års screening på BVC

Få ord, svårförståelig, enstaka 2-ordssatser

• Logopedbedömning vid 2½ år:   Språkförståelse ua. Ärftlighet

för sen språkutveckling via modern.  Ej föräldraoro. 

• 4 års screening på BVC

Klarade: balansgång, hopp på ett ben, imitera kors, räkna 3 

föremål, rita huvudfoting

Klarade ej: Värmlandstestet (taltest), synprövning (men klarade

den efter 3 besök)

Behandling hos logoped,  inriktat på ffa fonologi och

grammatik.
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Fallbeskrivning Johan 6 år

Föräldrafrågor: 

Logopedkontakt med regelbunden behandling. 

J pratar mycket sämre än jämnåriga kamrater.

Språkutvecklingen var mycket sen.

Leker bra, men inga avancerade rollekar.

Nu finns stark föräldraoro vad gäller språkutvecklingen.

Fallbeskrivning Johan 6 år

6 års logopedbedömning:

Kvarstående stora språkliga svårigheter

• fonologi (t → k, d →g, n →ng) non-ordsrepetition

• grammatik (ffa berättarförmåga)

• ordmobilisering utan bilder, benämna färger, antal

• verbalt korttidsminne

• språkförståelse:   TROG ≤ 10 percentilen, dvs 90% av 

hans jämnåriga kamrater hade bättre språkförståelse

än Johan 

Hur gick det för Johan 8:1 år?

Diagnos enligt DSM IV:  

• ADHD

• Motorisk koordinationsrubbning(DCD)

• “Borderline” IQ (FSIQ 81, VIQ 73,PIQ 95)

• Lässvårigheter

Språkbedömning:

Kvarstående stora svårigheter med Non-ordsrepetition,

fonologiskt ordflöde, avkodning och läsförståelse av enstaka 

ord ≤ stanine 2 och med berättarförmåga
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Bild 
nr

Uppläst text

1 Det var en gång en mycket stygg buss
2 Medan chauffören försökte laga honom
3 bestämde sig bussen för att rymma.
4 Han åkte på vägen bredvid ett tåg. De gjorde grimaser åt varandra och tävlade om vem 

som kunde köra fortast.
5 Men bussen måste fortsätta ensam därför att tåget åkte in i en tunnel.
6 Han skyndade in till staden där han mötte en polis som blåste i sin visselpipa och skrek: 

Stanna buss.
7 Men den stygga bussen brydde sig inte om det utan fortsatte ut på landet. Han sa: Jag är 

trött på att åka på vägen.
8 Så han hoppade över ett staket.
9 Han mötte en ko som sa: Mu, jag kan inte tro mina ögon. 

10 Bussen rusade nerför backen. Så fort han såg att det var vatten därnere  försökte han 
stanna. 

11 Men han visste inte hur han skulle göra för att bromsa så han föll i dammen med ett plask 
och fastnade i leran. När chauffören hittade platsen där bussen var ringde han efter en 
lyftkran för att dra upp honom

12 och sätta tillbaka honom på vägen igen.

Buss-sagan J 8:1 år

(Johan: jag kommer inte klara det här) 

(C promptar: det var en gång en ..) 

en buss som var trasig

Gubben skulle fixa den

Och sen så åkte bussen och chauffören sa så hära ”nej stanna”

Å så tävlade tåget och bussen om vem som körde fortast

Sen så åkte -te tåget in i en tunnel så han fick klara sig själv

Då sa polisen visslade men han stannade inte

Han tyckte det var tråkigt att köra på vägen så han hoppa över ett staket -et

Han träffa en ko så här ”mu varför kör du inte på vägen”

Å sa ”hjälp jag kan inte stanna” splash

Så kom dom och hitta honom igen och tog upp den

Buss-sagan analys  Johan 8:1 år

• Innehåll:   

12 p motsvarar en ålder av 3;10-4;0 år

• Satslängd: 

8.2 ord motsvarar en ålder av 6;0 år

• Bisatser: 

1  motsvarar en ålder av 4;0-4;3 år
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Nya frågor…

• Kan skolbarn med ASD och/eller ADHD 

”egentligen” identifieras redan vid 

språkscreening på BVC i förskoleåldern?

• Skiljer sig skolbarn med ASD och/eller ADHD 

verbalt eller ickeverbalt från barn som identifierats 

som språkförsenade redan på BVC?

Har skolbarn med nydiagnostiserad ASD, ADHD 
eller båda ”egentligen” identifieras redan vid 
språkscreening på BVC i förskoleåldern?

• 40 nyinremitterade skolbarn till BNK (barnneuropsykiatri) 

testades på ett identiskt sett som barnen med 

språkstörning (medelålder 7.3 år)

• Information om tidigare logopedkontakt inhämtades från 

BVC journaler

• 31 fick ASD diagnos (eller ASD/ADHD)

• 9 fick ADHD diagnos

Hagberg, Miniscalco & Gillberg (2010).

Resultat

• 60% (24 av 40) i klinikgruppen hade varit i 

kontakt med logoped under förskoleåren

• 71% (22 av 31) med ASD eller kombinerad 

ASD/ADHD hade varit i kontakt med logoped, 

varav 13 redan vid 2.5 åå

• 22% (2 av 9) med ADHD hade varit                                    

i kontakt med logoped, 

1 av dessa vid 2.5 åå
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BNK 

klinikbarn

DLD

Jämförelse mellan klinisk grupp (ASD/ADHD) och 

populationsbaserad grupp där samtliga identifierats ha 

språkstörning vid 2.5 år

BNK 

klinikbarn

DLD

Jämförelse mellan klinisk grupp (ASD/ADHD) och 

populationsbaserad grupp där samtliga identifierats ha 

språkstörning vid 2.5 år

Går det att screena för 
språkstörning/DLD och ASD samtidigt?

Två screeningsmetoder utförda vid samma 2.5 års besök på

BVC:

• Språkscreening direkt observation + föräldrafrågor

• Autismscreening direktobservation av kommunikation och 

samspel + Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT, 

föräldraintervju)

Miniscalco et al., 2001;2006, Robins et al., 2006, Buschmann et al, 2008,Nygren et al. 2012a, b
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BVC sjuksköterskan 2.5 års arbetsformulär
A. SPRÅKBEDÖMNING 

1. Talar barnet spontant?              

2. Härmar barnet ko, hund eller bil ljud?

3. Har barnet 2-ordsatser?
4. Förstår barnet prepositionerna i och på?

5. Kan barnet peka ut den stora respektive den lilla bilen?

6. Kan barnet peka ut olika kroppsdelar?   
7. Förstår barnet uppmaningar/instruktioner?

8. Skriv ner hur barnet säger ord och mening/fras                                                                            

9. Stämmer undersökningsresultatet med föräldrasvaren?     

B. OBSERVATION KONTAKT OCH SAMSPEL

1. Reagerar barnet på sitt namn? 
2. Söker barnet ögonkontakt med dig?         

3. Kan barnet följa med blicken när du pekar på något längre bort i  rummet?,.     

4. Använder barnet sitt eget pekfinger för att peka på något (t ex. i en bok )?         
5. Kan barnet samverka/låtsasleka tillsammans med dig eller förälder?

Utfall  A         Remiss logoped och hörselbedömning               

Utfall  B         Samråd  BVC läkare för vidare remittering
Utfall  A+B    Samråd  BVC läkare för vidare remittering

Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) Robins et al 2009

Fyll i hur ditt barn vanligen beter sig. Försök att svara på alla frågor. Om det gäller ett beteende. som är ovanligt för ditt barn 
(du har sett beteendet någon enstaka gång) svara som om det inte förekommer. Ange Ja eller Nej-svar

1.Tycker ditt barn om att bli hissad i luften, eller studsa på ditt knä etc. ?

2.Är ditt barn intresserad av andra barn?

3. Tycker ditt barn om att klättra på saker, exempelvis uppför trappor?

4. Tycker ditt barn om att leka tittut/kurragömma?

5. Låtsas ditt barn någonsin, t.ex. att prata i telefon eller tar hand om 

en docka eller låtsas något annat?

6. Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att be om något? 

7. Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att 

visa sitt intresse för något?

8. Leker ditt barn på ett vanligt sätt med små leksaker (t.ex. bilar eller klossar) 

utan att grimasera, fumla eller tappa dem?

9.  Tar ditt barn med saker till dig (förälder) för att visa dig något?

10. Tittar ditt barn dig i ögonen i mer än en sekund eller två?

11. Verkar ditt barn någonsin överkänslig för ljud? 

(t.ex. håller för öronen)                                                                           

12. Ler ditt barn tillbaka som svar på ditt ansiktsuttryck eller ditt leende?

13. Härmar ditt barn dig? (t.ex. om du gör en grimas - härmar ditt barn dig då?)

14. Reagerar ditt barn på sitt namn när du kallar på henne/honom?  

15. Om du pekar på en leksak tvärs över rummet, tittar ditt barn på leksaken då?

16. Kan ditt barn gå?

17. Tittar ditt barn på de saker som du tittar på?

18. Gör ditt barn ovanliga fingerrörelser nära sitt ansikte?                          

19. Försöker ditt barn få din uppmärksamhet på sin egen aktivitet?                                               

20. Har du någonsin undrat om ditt barn är dövt?                                        

21. Förstår ditt barn vad folk säger?  

22. Stirrar ditt barn ibland ut i luften eller irrar omkring utan mening?                                                    

23. Tittar ditt barn på ditt ansikte för att undersöka din reaktion när  barnet möter något främmande?

Ett samarbete mellan olika vårdnivåer;  

I. Barnhälsovården (autism och språkscreening av 
alla barn i Göteborg vid 2,5  års ålder)

II. Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK) (utredning 
direkt efter screening + uppföljning 2 år senare) 

III. Barn- och ungdomshabiliteringen  (insatser)

Tidig Upptäckt – Tidiga Insatser (TUTI)
AUtism Detection and Intervention in Early life (AUDIE) 

NB: Barn med enbart positiv språkscreening

remitterades till logopedimott barn och ungdom

Nygren et al., 2012a,b Kantzer et al., 2013, 2018 ,  Andersson  et al., 2013, Spjut Jansson et al., 2016
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Syftet med projektet

• Tidig upptäckt (2-3 års ålder) BHV

– Barn som faller ut på språkscreeningen remitteras till 

Logopedimott barn – och ungdom/SU

– Barn som faller ut på autismscreening remitteras till BNK

• Utveckla en väl och fungerande vårdkedja 

• Barn med utvecklinsavvikelser (ESSENCE-problem) skall 

snabbt få tillgång till utredning  BNK

• Barn med autismspektrumtillstånd (ASD) ska så tidigt som 

möjligt få tillgång till insatser Habilitering

Projektet startade i Gbg år 2009

Studiegrupp

• I Göteborg fanns då ca 6000 barn/årskull

~ 6% av barnen förväntades falla ut på 

språkscreening (Miniscalco, 2003), dvs 360 barn/år

varav ~ 1 % med ASD, dvs 60 barn/ år

År 2007-08 kom ca 1 % av Gbg-barnen till logoped via 3-

årsscreening

År 2007-08 kom n=24 barn under 4 års ålder till utredning på 

BNK pga misstänkt autismspektrumstörning

Danielsson, 2009 (opublicerad), Sandberg, 2014

Resultat

>95 % av alla 2.5 åringar deltog i både språk- och autismscreening
2009-10  

År 2009-10 remitterades 129 barn till BNK pga utfall i 
autismscreeningen vid 2½ år:

• 100 (78%) hade ASD (~1%) 

• 29 (22%) hade ESSENCE (ADHD, språkstörning och  autistiska 
drag) vid första utredningen

2 år senare följdes barnen upp 93% av barnen med ASD hade 
fortfarande ASD 

• 40% av ESSENCE vid första utredningen hade  ASD 2 år  senare, 
resten hade ESSENCE 

År 2009-10 remitterades ca 4% av alla barn till logoped pga utfall i 

språkscreeningen vid 2½ år

Nygren et al., 2012a, b, Sandberg, 2014, Kantzer et al., 2013, Kantzer et al., 2018 
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Fem år senare: uppföljning av alla barn med 
utfall i  antingen språk- eller  autismscreening 

• 5 % remitterades totalt vid 2.5 års ålder

-237 barn kom till Logopedimottagningen
-61 barn till BNK

• 40% hade minst en funktionsnedsättning el tydliga 

utvecklingsrelaterade svårigheter vid 7-8 års ålder, utöver sin 

DLD eller ASD som de screenats positivt för 5 år tidigare,

DLD+ och ASD+

• Samtidiga överlappande problem var vanliga och många

av barnen hade pågående kontakter med sjukvården

Miniscalco, Fernell, Thompson, Sandberg, Kadesjö & Gillberg (2018). 

ESSENCE 

Early Symptomatic Syndromes

Eliciting Neurodevelopmental

Clinical Examinations

(Gillberg, 2010,2013)

Tidiga symptom som leder till oro och motiverar kliniska 

utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska   

undersökningar före 3-5 års ålder.

Är sen språkutveckling en markör för ESSENCE?

Språkstörning

Dyslexi

ADHD

Intellektuell 
funktionsnedsättning

?

Motorisk
koordinationsrubbning

DCD

Autism

Fem till Femton-formuläret (FTF) 
Kadesjö et al.,2004

• Barn i åldrarna 5-15 år

• Svarsformulär: lärarversion och föräldraversion – validerad

• 181 påståenden fördelat på 8 domäner:
– Motorik

– Perception

– Exekutiva funktioner

– Minne

– Inlärning

– Språk

– Social kompetens 

– Psykiska problem

• Tregradig skala (0= stämmer inte,1=stämmer ibland,2=stämmer bra)

• Syfte ffa vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik

• Användningsområde: screening, stöd vid utredning, samtala kring mm

https://gnc.gu.se/forskningsomraden/screeningformular www.5-15.org

https://gnc.gu.se/forskningsomraden/screeningformular
http://www.5-15.org/
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Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och 
beteende – småbarnsversionen;  FTF-T 2-5 år
(Kadesjö, Miniscalco, Hagberg & Gillberg, opubl)

• Barn i åldrarna 2-5 år

• 124 påståenden fördelat på 8 domäner (motorik, exekutiva 

funktioner (EF), varseblivning, minne, språk, inlärning, social 

förmåga, barnets beteende)

• Tregradig skala (0= stämmer inte,1=stämmer ibland,2=stämmer 

bra)

• Impairment fråga efter varje huvuddomän där föräldern måste 

skatta hur barnet fungerar i vardagen: t ex

Påverkar svårigheter med språkförståelse, tal eller kommunikation 

ditt barns funktion i vardagen? 

Nej Lite Ganska mycket Väldigt mycket 

www.5-15.org eller  www.gnc.gu.se/forskningsomraden/screeningformular

Kan vi identifiera ESSENCE  ”direkt” hos barn 
med utfall  på 2.5 års språkscreening?

http://www.5-15.org/
http://www.gnc.gu.se/forskningsomraden/screeningformular


2019-10-11

13

Frågeställningar

• Vilka språkdiagnoser (ICD-10) får

barnen vid den logopediska

bedömningen?

• Beskriver FTF-T även problem inom

andra utvecklingsområden? 

• Hur relaterar föräldrars svar i FTF-T 

till de olika språkdiagnoserna? 

Resultat
Deltagare:

• 100 barn (flickor:pojkar ratio 1:2)

• Hereditet hos 50%

• Flerspråkiga 51/100

Tre diagnostiska grupper: 

• Generell språkstörning, (n=52)

• Expressiv språkstörning (n= 35)

• ”Late talkers” (n= 13) ingen ICD-10 diagnos

• FTF-T resultaten visade att föräldrarna är försiktiga med att 

rapportera svårigheter inom andra områden än de rent språkliga

Diagnostisk ”overshadowing”? 

Kommer barnen bara till 
logopedmottagningen?

• Idag står 1100 barn  (0-18 år) på kö till 

Logopedmottagning barn- och ungdom, Sahlgrenska

universitetssjukhuset i Gbg

• Antal remisser har fördubblats de senaste 10 

åren, ca 1800 remisser inkom 2018

• Antalet logopeder ganska oförändrat sedan 10 år

• Vi klarar att starta upp ca 1000 nya ärenden per år

KONSEKVENSER Fler individer som kommer, fler får

nybesök men färre får behandling!
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Antal besök till logoped per åldersgrupp 

0-1 år

2-3 år

4-6 år

7-9 år

10-18 år

Hur länge finns barnen kvar på
logopedmottagningen?

• 25% finns kvar 2.4-9.1 år

• 75% finns kvar i 1-2.3 år

• 75% av barnen gör mellan 2-7 besök

• 25% av barnen gör mellan 8-98 besök

Vilka andra mottagningar besöker 
logopedmottagningens patienter?

30 %  AV ALLA BARN PÅ 

LOGOPEDI HAR BESÖK HOS 

ANNAT TEAM  FFA  BUP
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När och varför besöker LOG-patienter andra 
mottagningar?

• Vid 0-1 år Neurolog och Sjukgymnastik

pga svår problematik med uppfödning/ätssvh/oralmotorik

• Vid 4-6 år BNK(Barnneuropsykiatri) och BUP

pga svår problematik med kontakt- och beteende

• Vid 10-18 år BUP   

pga psykiatriska pålagringar, hemmasittare, ångetstillstånd, 

tvång, ADHD-utredning, depression

Språkstörning/DLD = en komplex 
utvecklingsneurologisk 
funktionsnedsättning

• Flera kognitiva processer involverade, t.ex. 

exekutiva funktioner; arbetsminne, 

processhastighet/bearbetning 

• Dessa kognitiva nedsättningar ses också hos barn 

med ADHD och hos barn med ASD –tillstånd som 

ofta förekommer samtidigt som språkstörning

Tidiga språkliga svårigheter:

• har stark koppling med ASD, koncentrationssvårigheter, 
motoriska problem och lässvårigheter när barnen följs över 
tid

• predicerar misslyckande i skolan, anpassningsproblem, 
mobbning, psykiatrisk sjuklighet, sociala svårigheter

• motiverar att barnen redan från början undersöks brett (team) 
och följs över tid 

• barn behöver förståelse utifrån sin samlade problembild

• barn behöver hjälp för flera områden samtidigt

• Samtidiga problem motiverar samtidiga separata 
insatser!

“When comorbid problems occur, each is likely to require 
separate treatment”  Willcutt EG & Pennington BF. J Child Psychol Psychiatry.2000 

Nov;41(8):1039-48. Psychiatric comorbidity in children and adolescents with reading disability.
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Samarbete kring barn och ungdomar med 
DLD/funktionsnedsättningar/ESSENCE!

• Olika yrkeskategorier (team)

• Olika vårdgrannar (BUP, Logopedi, Neuropsykiatri m.fl.)

• Olika vårdnivåer (pvo, länssjukvård, habilitering)

• Barnhälsovård-Elevhälsa-skola

För att kunna främja god, etisk, 
rättsäker vård
och adekvat diagnossättande 
(DSM-5, ICD 10)

Stort TACK till alla barn, föräldrar och  medarbetare på Gillbercentrum,

BNK & Barnlogopedi

Bilder: Margaretha Jansson

carmela.miniscalco@gnc.gu.se, www.gnc.gu.se

Tack för uppmärksamheten!

Länkar
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/svarigheter-som-ligger-nara/

http://www.habilitering.se/autismforum

https://attention.se/

http://pedagog.malmo.se/author/idaros6/

http://gnc.gu.se/gillbergs-blogg

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen

https://www.youtube.com/watch?v=0mcjf6nCXQs

http://ralliindex.blogspot.se/

https://www.symbolbruket.se/Content/files/S%C3%A5h%C3%A4r%20vill%20jag%20ha%

20det%20i%20skolan%20-

%20samtal%20kring%20anpassningar%20med%20bildst%C3%B6d%20170510.pdf

Så här vill jag ha det i skolan av logopederna Ida Rosqvist & Julia Andersson 

mailto:carmela.miniscalco@gnc.gu.se
http://www.gnc.gu.se/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/svarigheter-som-ligger-nara/
http://www.habilitering.se/autismforum
https://attention.se/
http://pedagog.malmo.se/author/idaros6/
http://gnc.gu.se/gillbergs-blogg
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen
https://www.youtube.com/watch?v=0mcjf6nCXQs
http://ralliindex.blogspot.se/
https://www.symbolbruket.se/Content/files/S%C3%A5h%C3%A4r%20vill%20jag%20ha%20det%20i%20skolan%20-%20samtal%20kring%20anpassningar%20med%20bildst%C3%B6d%20170510.pdf

