CASE SPECIFIK SPRÅKSTÖRNING
Besparingsregel för språkstörningar: tidigt stöd förebygger att svårigheterna blir värre.
Specifik språkstörning (termen x används från och med 1/2019) är ett problem som har omfattande
påverkan på barnets funktionsförmåga, deltagande och växelverkan. Ungefär sju procent av barnen
i åldersgruppen diagnostiseras med störningen. Cirka 70 000 under 18-åriga barn och ungdomar i
Finland har diagnostiserats med specifik språkstörning.
De viktigaste faktorerna i att prognosen för barnet förbättras är att hans eller hennes funktionsförmåga i vardagen stöds tillräckligt i ett tidigt skede. Därtill behöver barnet vältajmad, tillräcklig
rehabilitering. Bristerna i hans eller hennes språkinlärning och funktionsförmåga måste tas i beaktan
också i skolan.
Om barnets specifika språkstörning inte hittas i ett tidigt skede, kan barnets svårigheter invecklas och
torna upp sig. Dessa svårigheter kan senare utvecklas till psykiska problem. Om svårigheterna hittas
och undersöks först i skolåldern, behöver både barnet och familjen mera medicinsk rehabilitering och
andra stödåtgärder. Då har man gått miste om de viktiga åren för tidigt stöd och rehabilitering. Ifall
terapier och stödåtgärder inleds först i skolåldern, är det möjligt att både barnet och hans eller hennes
familj har större behov av specialsjukvårdens tjänster. Att fixa problemet kan kosta ca 75 000 euro.
Ofta blir kostnaderna ännu högre, eftersom det behövs olika undersökningar och tjänster inom specialsjukvården. Rehabilitering och tidigt stöd kan börja redan inom rådgivningen och småbarnspedagogiken om den specifika språkstörningen eller en risk för det upptäcks i ett tidigt skede, Familjen får
handledning av en talterapeut så fort som stödbehovet blir tydligt. De får också använda tjänsterna av
en speciallärare inom småbarnspedagogiken och de styrs till tjänster med låg tröskel (Hjärnförbundets
Vinkkipäivät för familjer). Vid behov får barnet redan före han eller hon kommer till skolåldern

delta i talterapi och familjerådgivningens tjänster. Kostnaderna för detta förebyggande alternativ är ungefär 10 000 euro.

Inbesparingar:
Om barnets behov för stöd blir tydligt redan i rådgivningen och föräldrarna handleds av en talterapeut,
barnets språkutveckling stöds inom småbarnspedagogiken och den eventuella diagnosen ges i tidigt
skede är prognosen för barnet bättre och inbesparingarna större, eftersom barnet inte behöver mycket
specialvårdstjänster eller inte behöver dem alls. Inbesparingen kan vara över 60 000 e/barn per år.

Kostnader:
Rådgivningsarbetet satsar på att identifiera problem i barnets språkutveckling i ett tidigt skede.
Alla föräldrar för barn som har en medfödd risk (ärftlig benägenhet då det finns dyslexi i t.ex. släkten)
har rättighet att få handledning av en talterapeut. Tjänster av en speciallärare inom småbarnspedagogiken bör finnas tillgängliga överallt i landet. Kostnaderna på årsnivåär ca 10 000 euro.
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