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Bøverbru ,  21. september 2006

Høringsuttalelse  -  endring i  folketrygdeloven

Steffensrud Rehabiliteringssenter ønsker å komme med en høringsuttalelse til forslaget om
oppheving av § 5-10 i folketrygdeloven - Behandling for språk- og taledefekter: "Trygden
yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter
hos logoped og audiopedagog. Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra
lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og
funksjonsevne. Stønaden ytes etter fastsatte satser. Departementet gir forskrifter om stønad
etter denne paragrafen."

Steffensrud Rehabiliteringssenter har samarbeidet med en privatpraktiserende logoped i drøyt
8 år, og dette har vært en ordning som har fungert meget tilfredsstillende for alle parter både
pasientene, logopeden og for oss som institusjon. Ordningen fungerer slik at logoden har
"rekruttert" en del av sine pasienter hos oss. For at våre pasienter skal få et tilbud hos logoped
må de ha med seg rekvisisjon fra egen lege som er forhåndsgodkjent av trygdekontoret.
Behandlingen hos logopeden foregår i institusjonens lokaler, der logopeden har eget kontor.
De pasientene som blir fulgt opp av logopeden får en intensiv og grundig oppfølging. De
pasientene som får logopedibehandling hos oss kommer enten direkte fra sykehus etter et
akutt hjerneslag og er i behov av rask og intensiv behandling eller så kommer de fra hjemmet
til en senfase rehabilitering. Disse har ofte en dårlig oppfølging ift. logopedibehandling i
hjemmekommunen, fordi kapasiteten mange steder er svært liten ift. behandling av eldre med
språkvansker. Pasientene som kommer til oss og som trenger et logopeditilbud er svært
fornøyde med den oppfølgingen de får hos oss.

Steffensrud Rehabiliteringssenter har lang erfaring i å behandle pasienter med nevrologiske
lidelser - spesielt hjerneslag og MS. Det er blant disse pasientgruppene at behovet for
logopedibehandling er størst. Steffensrud Rehabiliteringssenter har inngått avtale med
Helse Øst RHF og vi er den eneste av opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene som har
avtale ift. hjerneslag og MS i denne regionen. Det logopeditilbudet som vi kan tilby disse
pasientene er meget verdifullt og for oss har det vært mulig å opprettholde dette p.g.a.
ordningen med privatpraktiserende logoped som kan behandle pasienter på rekvisisjonsbasis.
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Forslaget som nå foreligger om at det tas sikte på å oppheve § 5-10 i folketrygdeloven pr.
01.01.2007 vil dermed få store konsekvenser for vårt tilbud til pasienter med språkvansker.
Pasientene som søker seg hit etter årsskiftet og som trenger dette tilbudet vil ikke lenger få det
hos oss. Tilbudet til slagrammede og MS pasienter vil med dette forringes betraktelig.

Steffensrud Rehabiliteringssenter vil selvfølgelig på sikt arbeide for å få ansatt en logoped,
men p.g.a. stramme økonomiske rammer vil det ikke være mulig å realisere dette med det
første.

For at ikke mange pasienter skal miste et verdifullt logopeditilbud synes vi at institusjoner
som har benyttet privatpraktiserende logopeder bør få dette kompensert ved at deler av de
midlene som i dag brukes på denne tjenesten kan overføres til aktuelle institusjoner slik at
logopeditilbudet kan opprettholdes.
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