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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres  ref.: Vår ref.: 2757/2006- Dato: 25.9.2006

Høring: Endring  i folketrygdloven  -  Behandling  for språk -  og taledefekter

Vi viser til brev av 16.08. 2006 vedrørende forslag til oppheving av § 5-10 i folketrygdloven
- Behandling for språk- og taledefekter.

Forslaget har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening.
Kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeiding av høringsuttalelsen, som er
behandlet i Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningens vurdering
Forslaget om å oppheve § 5-10 i folketrygdloven er begrunnet i en vurdering foretatt av en
arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 2001, som
vurderte at språk- og talebehandling kan inngå som en samordnet del av helhetlige
rehabiliteringstilbud som forutsetter tverrfaglige og sektorovergripende samhandling mellom
forvaltningsnivåene. Det tas sikte på å overføre et beløp tilsvarende folketrygdens
utbetalinger til slik behandling i 2005, 59 mill. kroner, til kommunenes rammetilskudd. I
henhold til opplæringslovens kap 4a og kap 5, har kommuner og fylkeskommuner ansvar for
logopediske og audiopedagogiske tjenester til alle aldersgrupper.

Legeforeningen kan ikke se at det er tilfredsstillende klarlagt hvordan endringen vil ivareta
behandlingstilbudet og interessene til denne pasientgruppen, og fraråder derfor at
bestemmelsen oppheves. Når penger overføres til kommunene som del av rammetilskuddet i
stedet for at de går som utbetaling over folketrygden er det, etter Legeforeningens syn, fare
for at man mister styringen over at pengene faktisk går til den pasientgruppen de er tiltenkt og
hittil har vært brukt til. Logopedi/audiopedagogikk er ikke lovpålagte kommunale tjenester.
Legeforeningen er bekymret for at slike tjenester vil tape i kampen om tilgjengelige
økonomiske ressurser i kommunene, når valget står mellom disse og styrking/opprettholdelse
av kommunale lovpålagte helsetjenester. Legeforeningen vil bemerke at pasienter med språk-
og taledefekter i mange sammenhenger må kunne betraktes som en svakstilt gruppe.
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Dersom § 5-10 i folketrygdloven skal oppheves, vil Legeforeningen sterkt tilråde at man først
sikrer seg at midlene fortsatt kommer tiltenkt pasientgruppe til gode.

d hilsen
De norske/lægeforening

Terje/Vigen Ø
Generalsekretær

Jorunn Fryj ordet
Avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Ingrid M. Høie
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