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Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för att göra dyslexiutredningar. Annars
sviker vi de barn som är i behov av dessa utredningar
I Gävleborgs grundskolor har många barn läs- och skrivsvårigheter. I Gävleborgs skolor kan det finnas
upp till 1 000 barn som har den neurologiska funktionsnedsättningen dyslexi med läs- och
skrivsvårigheter. Region Gävleborg gör inte längre gör dyslexiutredningar. Beslutet av Region
Gävleborg att sluta med dessa utredningar innebar att 150 barn tappade sin köplats för att bli utredda.
När Region Gävleborg slutade att göra dyslexiutredningar och överlämnade dessa till kommunerna så
gjordes märkligt nog ingen konsekvensanalys för att säkerställa att de 150 barnen som köade för en
dyslexiutredning fick hjälp. En sådan konsekvensbedömning borde givetvis ha gjorts. Till att börja
med så skulle en undersökning gjorts för att se över om kompetens finns för att göra
dyslexiutredningar i länets kommuner. Faktum är att informationen till och kommunikationen med
kommunerna och dess skolverksamhet om att Region Gävleborgs dyslexiutredningar skulle upphöra
tycks ha varit obefintlig.
Expertisen inom området är överens om hur viktigt det är att barn utreds för dyslexi.
Dyslexiutredningar är viktiga både för rätt skolinsatser och att förhindra psykisk ohälsa. Forskning har
visat hur viktigt det är att genom utredningar upptäcka barnen med dyslexi tidigt, helst före tolv år.
Därefter försämras den kognitiva utvecklingen och stödinsatserna får mindre effekt. En sen eller
missad diagnos innebär också en stor risk för psykisk ohälsa, bristande självförtroende och låg
motivation i skolan.
När Region Gävleborg tidigare utrett barn för dyslexi har det inneburit råd till skolan om vilka
stödinsatser som passar eleven, vilket varierar mellan olika individer. I en studie gjord på 175 lärare
uppger 87 procent att logopedernas råd efter dyslexiutredningar bidragit till att anpassa det
pedagogiska stödet.
Någon specialkompetens för dyslexi finns till exempel inte inom Gävle kommun och att börja utreda
barn för dyslexi i Gävle ligger för närvarande långt borta. Från kommunens sida konstateras att det
inte finns några krav att kommunen ska utreda dyslexi. Det är kommunens uppdrag att barnet får rätt
stöd efter behov. Men kommunen sätter inte en diagnos utan denna måste Region Gävleborg sätta.
Expertisen inom området är ju dock överens om hur viktigt det är att barn utreds för dyslexi.
Dyslexiutredningar är viktiga både för rätt skolinsatser och att förhindra psykisk ohälsa. Så för att
kunna ge möjlighet till att sätta in rätt stöd behövs tillgång till dyslexiutredningar. Så som läget är nu
med uteblivna dyslexiutredningar så sviker vi i Gävleborg de barn med mer omfattande läs- och
skrivsvårigheter som är i behov av dyslexiutredningar.
Yrkande
Att Region Gävleborg återtar ansvaret för att göra dyslexiutredningar.
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