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Vednhoringsnotat: Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  -
Samhandlingsreformen

Norsk logopedlag (NLL) er en faglig interesseorganisasjon med ca 1200 medlemmer.
Logopediske tjenester gis innen området språk- og talevansker - medfødte eller ervervede.
Mange av brukerne trenger langvarig oppfølging. NLL har i mange år mottatt henvendelser
fra folk i ulike kommuner i Norge som viser at tilbudet om logopediske tjenester er
mangelfullt eller i verste fall fraværende. Siden dette er en åpen høring, ønsker NLL å uttale
seg om sider ved lovverket som kan være uheldige for brukerne i forhold til logopediske
tjenester.

Forslagene i høringsnotatet vil erstatte kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I
tillegg foreslås det endringer i andre lover, blant annet i pasientrettighetsloven og
spesialisthelsetjenesteloven. Ved gjennomgang av høringsdokumentet erfarer NLL at
logopediske tjenester ikke er nevnt i dokumentet, til tross for at logopedene med sin
spesialiserte kompetanse, naturlig hører med i det tverrfaglige samarbeidet.

Gjeldende lovverk sier at kommuner og fylkeskommuner i henhold til opplæringsloven
kapittel 4A og 5, har ansvar for å gi spesialundervisning til alle aldersgrupper. Rettigheten til
logopedi er ikke presisert i Opplæringsloven, men er nevnt i  Veileder til opplæringsloven
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (2009).

NAV Helsetjenesteforvaltning kan gi stønad til undersøkelse og behandling hos
privatpraktiserende logoped eller audiopedagog etter folketrygdloven § 5-10 dersom det
offentlige ikke yter stønad etter andre lover. Det er videre et vilkår at behandlingen er
rekvirert av lege, at behandlingen er ledd i behandling eller etterbehandling av sykdom, skade
eller lyte og at behandlingen er av vesentlig betydning for brukerens funksjonsevne.
Folketrygdlovens bestemmelser kommer først til anvendelse når kommunen eller fylkes-
kommunen, ikke kan gi et tilbud etter opplæringsloven. Det er derfor nedfelt i NAV sine
retningslinjer at det bør foreligge vedtak om avslag fra kommunen før det innvilges stønad
etter folketrygdloven. Ved at alle søknader om behandling skal vurderes i kommunene først,
får kommunene oversikt over behandlingsbehovet i egen kommune og dermed en mulighet
for å dimensjonere tjenestene ut fra behov.
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De lokale NAV-kontorene har i varierende grad fulgt opp kravet til vedtak i kommunen før
det gis stønad etter folketrygdloven. Dagens lovverk kan tolkes ulikt p.g.a. manglende
presisering av logopediske tjenester.

Tiden må nå være inne for å innføre rutiner som sikrer lik praksis på landsbasis og som også
sikrer at kommunene oppretter logopedstillinger.

Her følger kommentarer til enkelte punkter i høringsdokumentet:

s.28
Samhandlingsreformen fremhever kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende
arbeid. Kommunene har allerede i dag et slikt ansvar, men det foreslås at
dette tydeliggjøres i loven. Dette må særlig ses i sammenheng med høringsnotatet om lov om
folkehelsearbeid. En hensiktsmessig innrettet lovgivning er et virkemiddel for å oppnå bedre
samhandling.
Våre kommentarer: Det later til å være enighet om at logopedene hører med i det tverrfaglige
samarbeidet.

s. 43:
De overordnede målsettingene for helse- og omsorgstjenestene ligger fast: Befolkningen
skal sikres lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av
diagnose eller behov, alder, kjønn, personlig økonomi og bosted. Å gi et helhetlig og
tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte bruker står sentralt i tjenesteytingen. Andre verdier
som er grunnleggende for tjenestene er trygghet, respekt, individuelle hensyn og
valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig god kvalitet.
Våre kommentarer: Mange logopeder arbeider i dag med helse- og omsorgstjenester, men er
ikke autorisert under helsepersonelloven.

Ved en konkret henvendelse fra en pasient, kan verken helseforetaket eller kommunen avvise
pasienten med den begrunnelse at man ikke har ansvaret for den tjenesten pasienten har behov
for. Det vil si at dersom en pasient oppsøker kommunehelsetjenesten, må pasienten vurderes,
og dersom kommunen ikke kan gi pasienten forsvarlig helsehjelp, må pasienten henvises
videre. Dette vil gjelde tilsvarende for spesialisthelsetjenesten.
Våre kommentarer: Dette kan sikre et logopedisk tilbud.

Enkelte helsetjenester som omfattes av kommunens lovpålagte ansvar etter
kommunehelsetjenesteloven § 1-3, delfinansieres av folketrygden etter bestemmelsene i
folketrygdlovens kapittel 5. Dette gjelder fastlegeordningen, kommunal legevaktordning,
fysioterapitjenester og jordmortjenester, jf. folketrygdloven §§ 5-4, 5-8, 5-12 og 5-21.
Våre kommentarer: Det samme lovverket § 5 -10 gjelder også logopedisk hjelp.

NLL ber om at lovverket blir så presist at det ikke gir rom for tolkning, og at det kan
føre til en lik praksis rundt om i landets kommuner som ivaretar behovet til personer
med språk- og talevansker.
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