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Høringsuttalelse til forslag om bortfall  av RTV -  dekning av
audiopedagogisk /logopedisk behandling.

På tross av at Cochleaklubben ikke er blant de som har fatt tilsendt høringen etter den
ordinære utsendingen tillater vi oss å uttale oss. Våre medlemmer blir i høyeste grad
rammet av en oppheving av § 5-10 i folketrygdloven - Behandling for språk og
taledefekter.

Cochleaklubben er en forelderforening for cochlea- implanterte barn. Barna våre er
enten født døve eller de har mistet hørselen tidlig. Etter dette har de fatt operert inn et
såkalt cochlea- implantat. Man kan gjerne kalle dette en kunstig hørsel eller en "hørsel-
protese".

Dette er selvsagt en kjempeflott hjelp, men på tross av hva en del presseoppslag kan få
omverdenen til å tro: hørselen deres blir ikke som hos alle andre barn.

Barna har ingen eller svært liten "hørselserfaring" fra før og trenger masse trening for å
lære seg å bruke "hørselsprotesen" sin. Dette anser vi som habilitering ikke
undervisning.

Vi som i det daglige kjemper ute i kommunene for våre barn vet at pengesekkene ofte
er for små og behovene for store. Mange små kommuner har ikke mulighet til å ansette
audiopedagoger/logopeder og tilbudet blir av veldig varierende kvalitet alt etter hvor
man bor i landet. Dette er slik det er i dag og mange av våre barn har blitt "reddet" av
at det finnes tilbud som for eksempel Cochletten.



Det er fra vårt ståsted helt uakseptabelt at et slik velfungerende system fjernes uten at
det erstattes av noe annet. At alt skal være så fantastisk mye bedre fra 01.01.2007 har
vi ingen tro på og vi er redde for at mange av barna våre står uten et akseptabelt
habiliterings tilbud etter nyttår.

Dagens ordning har i stor grad jevnet ut forskjellene i hvordan mulighetene for en god
habilitering er. Uten denne blir forskjellene veldig store ut fra hvor man bor i landet og
hvordan den enkelte families økonomi er. Dette er det ingen som ønsker.

Vi håper dere opprettholder dagens ordning i alle fall til det finnes et akseptabelt
alternativ. Det gjør det ikke i dag og det gjør det ikke i januar 2007 heller.

På vegne av Cochleaklubben.
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