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Specifika läs- och
skrivsvårigheter/Dyslexi
Logopedmottagningarna inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Rosenlund och Nacka Närsjukhus
Telefon:
08-123 367 50
Remissadress: Logopedi Södra
Önskad logopedmottagning
Gullmarsplan 17
121 40 Johanneshov
e-remiss TakeCare: Sök respektive logopedmottagning!

Hässelby, Kista, Stureplan och Traneberg
Telefon:
08-123 367 00
Remissadress: Logopedi Västra
Önskad logopedmottagning
Gullmarsplan 17
121 40 Johanneshov
e-remiss TakeCare: Sök respektive logopedmottagning!

Välkommen att läsa mer på vår webbplats:
logopeder.sll.se
logopeder.sll.se

Specifika läs- och
skrivsvårigheter/Dyslexi
På flera av våra logopedmottagningar finns logopeder som utreder
läs- och skrivsvårigheter.
Dyslexi
Dyslexi innebär avkodningssvårigheter som medför
svårigheter att lära sig läsa och skriva. Svårigheterna vid
dyslexi varierar från person till person, och går att överbrygga
om rätt hjälp sätts in.
Vem vänder vi oss till?
Vi utreder läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och
vuxna. Utredningen tar tre till fem timmar inklusive pauser,
och kan ske under en dag eller vara uppdelad på flera tillfällen.
Vad undersöker logopeden?
Logopeden undersöker bland annat:
• Avkodningen, den rent tekniska läsförmågan
• Läshastigheten
• Läsförståelsen
• Stavningsförmågan
• Språkförmågan

Åtgärder
Utifrån utredningens resultat kartlägger logopeden de behov
som finns och ger förslag på kompensatoriska åtgärder. Vid
behov förskriver logopeden kompensatoriska datorhjälpmedel
som till exempel stavningsprogram och talsyntes. Efter
utredningen sker en genomgång av resultatet och
rekommendationerna delges och diskuteras. Om utredningen
gäller en skolelev och föräldrarna så önskar kan genomgång
ske på skolan tillsammans med berörd skolpersonal.
Hur kommer jag i kontakt med en logoped?
Vi tar emot patienter ifrån hela Stockholms län och även
utomlänspatienter efter avtal med länet. För att komma till oss
behöver man ha en remiss. En remiss kan skrivas av:
• läkare
• skolsköterska
• psykolog
• annan logoped
När remissen kommit till vår mottagning skickar vi en tid för
utredning. Kontaktuppgifter till oss finner du på baksidan av
denna folder. Ring oss gärna om du har några frågor!

Välkommen!

