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Høring – Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hatt høringsforslaget til vurdering og fått innspill fra
Landsgruppen av helsesykepleiere og Øre-Nese-Hals-sykepleierne. Vi stiller oss bak de
foreslåtte endringene, med noen kommentarer.
Kapittel I Regler
§ 1 Stønad til undersøkelse og behandling (jfr. 4.2.1)
Vi støtter at det fortsatt skal kreves henvisning fra lege til logoped og audiopedagog. Vi mener
imidlertid at henvisningsmulighet for helsesykepleiere også bør utredes. Det kan bidra til at flere
får hjelp, og tidligere hjelp. Vi forutsetter et tett samarbeid og dialog med fastlegen, evt. også
barnehage, tannhelsetjeneste i forkant av en henvisning. Det må være klare henvisningsrutiner
som gjøres kjent i aktuelle tjenester.
§ 2 Logopedens og audiopedagogens kompetanse (jfr.4.2.2)
Vi støtter kravet om offentlig godkjent eksamen på masternivå (eller tilsvarende) for logopeder
og audiopedagoger.
§ 3 Stønaden (jfr. 4.2.1)
Det foreslås endringer og forenklinger i reglene som gjelder utforming og omfang av stønaden.
Forslaget innebærer en lavere terskel for å få stønad, eksempelvis ved at begrensning på antall
konsultasjoner skal fjernes, og at målgruppen ikke skal defineres så begrensende som tidligere.
Dette mener vi er hensiktsmessige endringer som også vil bidra til å redusere sosiale forskjeller.
Vi støtter departementets vurdering av at bortfall av krav til forhåndstilsagn også for barn vil bety
en forenkling, og at det vil kunne sikre raskere oppstart av nødvendig behandling.
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