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Inkludera logopedisk kompetens i BUPs mottagningar och neuropsykiatriska 
team – ett förslag i samband med omorganisation/översyn inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige uppmärksammas logopedisk kompetens alltmer och allt 
fler regioner bildar neuropsykiatriska utredningsteam där också logopeder ingår (Wemar, 2021). Vi 
föreslår att även Region Stockholm inkluderar logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till 
mottagningar och neuropsykiatriska team i samband med den nu aktuella omorganisationen och över-
synen av omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Logopeder har en 
unik kompetens inom avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling, läs- och skrivutveckling 
samt ät- och sväljförmåga; funktioner som alla är direkt grundläggande för en individs fungerande i 
vardagen.  

Aktuell forskning visar att det snarare är regel än undantag att en eller flera olika neuropsykiatriska 
tillstånd som exempelvis adhd, autism, svag teoretisk begåvning eller intellektuell funktionsnedsätt-
ning (IF) ofta samexisterar (Fernell et al., 2019; Gillberg, 2018), då ofta med logopediska diagnoser 
som exempelvis dyslexi och språkstörning/DLD (Developmental Language Disorder). Samförekomsten 
av olika diagnoser kan sammanfattas i begreppet ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting 
Neurodevelopmental Clinical Examinations) (Gillberg, 2018). Många utredningar är komplexa och 
innebär ställningstagande till fler diagnoser än en. Symptombilden vid neuropsykiatriska tillstånd kan 
dessutom förändras under barnets utveckling, och utredningar behöver ibland följas upp. Något som i 
en neuropsykiatrisk utredning i förskoleåldern främst bedöms vara en tal- och språkstörning kan i en 
senare utredning visa sig vara en språkstörning i kombination med adhd och autism, kanske dessutom 
i kombination med en svag teoretisk begåvning och dyslexi. Det finns många exempel där olika till-
stånd överlappar varandra och där läkarens, psykologens och logopedens kompetens kompletterar 
varandra väl, vilket gör att teamen efter avslutad utredning kan ge familj och skola kvalificerade 
rekommendationer. 

En individs språkliga förmåga är avgörande för att klara olika sociala och akademiska sammanhang i 
vardagen. Diagnosen utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD har uppmärksammats alltmer de senaste 
åren och är en dold men vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som förekommer hos ca 6-8 % 
av alla barn och ungdomar (Lagercrantz, 2021; Hallin, 2019). Språkstörning/DLD kan exempelvis 
innebära svårigheter med språkförståelse för en individ, det kan vara svårt att hitta ord eller att lära 
sig nya ord och begrepp på sitt modersmål, eller att man har svårt med språkligt komplexa uppgifter 
som att kunna förklara och berätta (Hallin, 2019). Dessutom har Region Stockholm en hög andel 
invånare med flerspråkig bakgrund, och logopedens specifika kompetens inom flerspråkighet är en 
självklar tillgång vid neuropsykiatriska utredningar med frågeställning språkstörning/DLD och/eller 
dyslexi.  

Selektiv mutism är ett psykiatriskt tillstånd som ofta samexisterar med neuropsykiatriska tillstånd, och 
nära hälften av barn och unga med selektiv mutism har ytterligare en neuropsykiatrisk eller psykiatrisk 
diagnos enligt Steinhausen & Juzi (1996) och Kristensen (2000). Barn och unga med selektiv mutism är 
en patientgrupp som lätt hamnar mellan stolarna då det saknas tydliga riktlinjer för omhändertagande 
och behandlingsinsatser. Logopeder träffar individerna på logopedmottagningar och har en betydelse-
full roll i diagnostik/differentialdiagnostik och behandling, men ett samarbete mellan logopeder, 



psykologer och läkare på gemensam mottagning vore önskvärt då det ofta rör sig om svårigheter som 
inte är avgränsade till det logopediska. I nuläget finns i Region Stockholm ingen fungerande samverkan 
mellan BUP och logopedmottagningar, vilket kan leda till utdragna utredningar och försenade behand-
lingsinsatser. Barn och ungdomar löper ökad risk för att utveckla sekundära svårigheter i form av ned-
stämdhet och ångest. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar med bred kompetens skulle ge 
patienten ett bättre omhändertagande och de olika professionerna skulle också ha möjlighet till större 
kompetensutveckling inom området. 

Ytterligare medicinska och psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar där logopeder har specifik 
kompetens är språkliga svårigheter vid epilepsi, stamning/skenande tal, ät- och sväljsvårigheter/ 
dysfagi och restriktiv ätstörning/ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, Dinkler, 2020) 
och/eller PFD (Pediatric Feeding Disorder, ICD-11). Alla dessa tillstånd är vanligt förekommande hos 
barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet. Team med logoped inkluderad 
skulle tillgodose behoven för dessa patienter med kvalificerade insatser. 

Gemensamt för de flesta av oss som undertecknar denna skrivelse är att vi arbetar eller har arbetat i 
neuropsykiatriska team inom Region Stockholm där läkare, psykolog och logoped arbetar tillsammans 
på gemensamma mottagningar och ser stora fördelar i det. Gemensamma teamdiskussioner höjer 
kompetensen inom teamet och ger bättre förutsättningar för patientsäkra utredningar. Sammanhållna 
utredningar och återlämningar till familj och skola är kostnadseffektivt för alla parter och genererar 
färre besök. Logopedutredningar och neuropsykiatriska utredningar som görs parallellt synkroniseras 
sällan och ger en sämre helhetsbild av patientens svårigheter och sämre förutsättningar för rätt insat-
ser. 

Vi vill lyfta fram aktuell forskning och samtidigt påminna om riktlinjer inom svensk barn- och ungdoms-
psykiatri.  

Språkliga svårigheter hos barn och ungdomar med adhd 
Studier har visat att det finns stora skillnader vad gäller språkliga färdigheter mellan barn med adhd 
och barn med typisk utveckling, och uppåt hälften av alla barn med adhd har språkliga svårigheter 
(Redmond, 2016; Korrell et al., 2017; Sciberras et al., 2016). Det gäller språklig uttrycksförmåga, språk-
förståelse och pragmatisk användning av språket, där adhd-gruppen presterar långt under kontroll-
gruppen. I en systematisk genomgång (Korrell et al., 2017) kunde man konstatera att det handlar om 
grava språkliga svårigheter som diagnosticerad språkstörning/DLD, men också om subtila språkliga 
svårigheter som antas orsakas av brister i kognitiv förmåga. En nyligen publicerad svensk studie visade 
också att normalbegåvade ungdomar med adhd (utan utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD) hade 
svårare med en språkligt komplex uppgift jämfört med en kontrollgrupp; adhd-gruppen återberättade 
en hörd berättelse signifikant kortare, med färre beskrivande detaljer och med fler grammatiska fel. 
Ungdomarna med adhd visade en språklig sårbarhet som antas bero på brister i s k exekutiva funk-
tioner, d v s grundläggande kognitiva förmågor som gör det möjligt att exempelvis upprätthålla upp-
märksamhet, minnas och på ett strukturerat sätt kunna planera och organisera olika vardagliga uppgif-
ter (Bergman & Hallin, 2021). I skolan i dag skall eleven använda sitt språk genom att resonera, ut-
veckla och diskutera muntligt och skriftligt i olika uppgifter. En svensk studie visar att skolans läroplan 
från 2011 ställer högre krav på språklig och exekutiv förmåga jämfört med tidigare läroplaner, och 
antas försvåra för elever med bakomliggande neuropsykiatrisk problematik att kunna nå skolans mål 
(Lindblad et al., 2018). I Riktlinje adhd 2016 från SFBUP (Svenska föreningen för barn- och ungdoms-
psykiatri) uppges att 85 % av skolbarn med adhd har åtminstone en annan utvecklingsrelaterad funk-
tionsavvikelse, däribland i kommunikation inklusive språk och social interaktion. Man skriver att barn 
som utreds för adhd ibland kan behöva utredas av logoped, och vi menar att sammanhållna neuropsy-
kiatriska utredningar med läkare, psykolog och logoped på gemensam mottagning är att förorda.  

 

 



Språkliga svårigheter / ätsvårigheter hos barn och ungdomar med autism 
En annan studie (Kjellmer et al., 2018) undersökte språklig förmåga hos barn med autism utan 
diagnosticerad intellektuell funktionsnedsättning (IF). Man undersökte språkförståelse, språklig ut-
trycksförmåga och uttal/fonologi. Studien visade att nästan 60 % av deltagarna hade måttliga till svåra 
språkliga nedsättningar, där hälften uppvisade svårigheter med både språkförståelse och språklig ut-
trycksförmåga. Många av barnen (21 %) uppvisade dessutom fonologiska svårigheter. Studien visade 
att en av de undersökta grupperna, barn med Aspergers syndrom, ofta har språkliga svårigheter, trots 
att det i diagnoskriterierna ingår att de inte ska ha språksvårigheter. Författarna lyfter fram att barn 
med autism utan IF kan ha problem med komplex språkförståelse vilket gör dem till en utsatt grupp i 
skolan; de språkliga svårigheterna är ofta dolda. Barn och ungdomar med autism utan intellektuell 
funktionsnedsättning placeras ofta i vanlig klass i Sverige och för att de ska få rätt förståelse och stöd 
hos omgivningen behöver språklig förmåga uppmärksammas, exempelvis i samband med neuro-
psykiatriska utredningar. Dessutom, i Riktlinje autism från 2021 pekar SFBUP på att barn med språk-
störning/DLD kan uppvisa autistiska symptom utan att ha autism, liksom att barn med samtidig adhd 
och språkstörning/DLD kan uppvisa autistiska symptom. Ett nära samarbete mellan professioner, 
däribland logopeder, är en förutsättning för en säker differentialdiagnostik.  

Det är också vanligt med selektiva matvanor hos barn med autism (SFBUP, 2021), där orsaker kan vara 
känslighet för temperatur, konsistens, typ, form eller färg, eller svårigheter med att svälja och tugga. 
För att förstå vilka svårigheter barnet eller ungdomen har och för att undvika underdiagnostik eller fel-
diagnostik, så menar vi att logopedisk kompetens i större utsträckning behövs vid barn- och ungdoms-
psykiatriska mottagningar.  

Aktuell situation i Region Stockholm 
Inom Region Stockholm finns idag utredningsteam med anställda logopeder i KNUT-teamet på Karo-
linska Universitetssjukhuset samt i NU-teamet på Södersjukhuset. I utredningsteamet, Nackamottag-
ningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samarbetar logoped med läkare och psykologer på en 
gemensam mottagning. I nämnda team görs utredningar med fördjupade anamneser, gemensamma 
teamdiskussioner och när behov finns gemensamt planerade barn-, föräldra- och skolåtergivningar. I 
andra neuropsykiatriska utredningsteam inom Region Stockholm remitteras patient till logoped inom 
primärvården om och när behov identifieras. Logopedernas erfarenhet är att kunskapen om svårig-
heter eller funktionsnedsättningar inom det logopediska området varierar mellan olika neuro-
psykiatriska mottagningar, samtidigt som vi också uppfattar vi att det finns ett ömsesidigt ökat 
intresse för samarbete mellan läkare, psykologer och logopeder.    

Hur ser det ut i resten av landet? 
För att få en aktuell bild av hur det ser ut i resten av landet, har Logopedförbundet Stockholms län 
gjort en informell undersökning via telefonsamtal och mejl, och konstaterar att följande regioner har 
logopeder anställda eller nära knutna till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har också samlat in informa-
tion från regionernas hemsidor. 

• Västra Götalandsregionen har ett femtontal logopeder anställda eller knutna till barn- och ung-
domspsykiatrin. Man uppger ändå brist på logopedisk kompetens. 

• Region Kronoberg har sedan drygt åtta år en logopedtjänst inom BUP, med ett väl etablerat team-
arbete. Logopeden på BUP uppger att en logoped är alldeles för lite för alla barn och ungdomar 
som skulle behöva logopedutredning i regionen, särskilt som gruppen med selektiv mutism ökar 
kraftigt. 

• Region Uppsala: Liknande situation som i Stockholm med Optimus-teamet på Akademiska sjukhu-
set, ett multidisciplinärt team som utreder barn med svårigheter inom två eller flera områden, 
där man har minst en logoped anställd. Logopedförbundet Uppsala län uppger att det är en stor 
brist på logopedisk kompetens inom resten av utredningsverksamheterna och långa väntetider på 
utredningar. 



• Region Värmland: två logopedtjänster inom BUP. Mest språkliga utredningar, men även insatser 
vid behov. 

• Region Västerbotten har ett multidisciplinärt s k ESSENCE-team inklusive logoped, läkare, psyko-
log, fysioterapeut, specialpedagog. Informationsmaterial med checkfrågor har tagits fram till 
barnsjukvård/BVC, vilket gör det lättare att ringa in problemområden och ta kontakt. Basutred-
ning görs av läkare och psykolog, sedan kopplas andra professioner in, allt sker i samma lokaler. 
Projekt 2018, men ska nu permanentas i hela regionen. Man uppger att antalet besök har halve-
rats liksom utredningstid och kostnader (Region Västerbotten, 2020).  

• Region Västmanland har en nystartad ESSENCE-inspirerad mottagning, ett multidisciplinärt team 
med läkare, psykolog, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut och vårdadministratör. Föräldrar 
har länge uttryckt att de vill möta samlad kompetens, och teamet är ett svar på detta. BVC remit-
terar till teamet, psykolog träffar först barnet. Barnen får sedan följa olika spår: ett prioriterat 
spår för små barn med misstänkt autism, ett spår för barn med ESSENCE-problematik inom flera 
områden, och ett spår för utredning av lite äldre barn med diffusa problem, t ex misstänkt IF. 
Man uppger radikalt minskad tid från remiss till insats (Wemar, 2021). 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis vill vi framhålla att det finns goda skäl att anställa logopeder på BUPs mottag-
ningar och neuropsykiatriska team inom Region Stockholm, med stöd av aktuell forskning och erfaren-
het som visar att sammanhållna utredningar ger bättre förutsättningar för kvalificerade utredningar 
och rekommendationer till familj och skola, och som dessutom skulle innebära lägre kostnader och 
minskade kötider. Vårt gemensamma mål är att ge kvalificerad vård där patienten är i fokus. 
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