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Bedre språktrening etter hjerneslag  

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet for Nord- og Sør-Trøndelag SV 5. februar 2017 

 

 

SV mener at retten til språktrening etter et slagtilfelle bør være det offentliges ansvar. 

Mister du tilgangen til språket, er det nødvendig med tett oppfølging av en logoped helt fra 

starten. Slik det er i dag, får du ikke rask oppfølging hvis sykdommen rammer i ferier. Har 

kommunen uklare retningslinjer for oppfølging kan du risikere å vente lenge også resten av 

året. Ettersom en del logopeder er tilsatt på lærervilkår og svært mange logopeder er 

privatpraktiserende, blir ikke ferieordningen koordinert der det er mangel på logopeder. Blir 

du rammet av slag samtidig som mange andre, må du også regne med å måtte vente i 

taushet på hjelp. Du skal få hjelp uavhengig av når slaget inntreffer, hvor du bor, og uten å 

være prisgitt et godt støtteapparat av pårørende. Ved tap av språk både muntlig og skriftlig, 

har man hittil vært avhengig av pårørende med tid og stå-på-vilje til å ta kontakt med alle 

kontorene som behandler saken før logoped er innvilget. 

 

Retten til logoped er hjemlet i opplæringsloven og folketrygdloven, og det er uklar 

ansvarsdeling mellom disse to. Den bør imidlertid høre hjemme i helse- og 

omsorgstjenesteloven, slik at vi får en helhetlig rehabilitering. Fra januar i år er kravet om 

forhåndsgodkjenning fra HELFO for å få behandling hos logoped opphevet. HELFO står for 

«Helseøkonomiforvaltningen» og er en etat underlagt Helsedirektoratet. Etaten forvalter 

blant annet oppgjør til behandlere. Slik ordningen har vært hittil, har kommunene fått 

søknadene om logopedbehandling, og hvis kommunen avslo søknaden, har HELFO gitt 

forhåndsgodkjenning til privatpraktiserende logoped.  

 

Det blir to viktige endringer fra 1.1.2017: 

1) Det gis unntak fra krav til forhåndstilsagn fra Helfo for brukere som er 18 år og eldre 

2) Det kreves ikke vedtak om avslag fra kommunen før Helfo kan gi stønad etter 

folketrygdloven § 5-10. 

Endringene i saksbehandlingsrutiner i HELFO endrer ikke på rettigheter og plikter verken 

etter opplæringsloven eller folketrygdloven. Tilbud som kommuner og fylkeskommuner gir 

etter opplæringsloven skal fortsette som tidligere.  

 

Det er stor forskjell på kommunene, og spesielt i kommuner med kaotisk saksgang, er man 

avhengig av ressurssterke pårørende. De som roper høyest får hjelp, og de som er rammet 

kan ikke en gang hviske. 
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I motsetning til i de fleste europeiske land, er ikke logopedene som jobber innen helse og 

rehabilitering autoriserte. Hvis rett til logoped blir hjemlet i lov for helse- og 

omsorgstjenester, er det naturlig å innføre autorisasjon. Logopedlaget har sendt en søknad 

om autorisasjon til Helse- og omsorgsdepartementet, og SV vil etterspørre autorisasjon av 

logopeder i Stortinget. 

 

SV vil ha en helhetlig rehabilitering av slagpasienter, trafikkskadde, nevrologiske sykdommer 

(f.eks. Parkinson) og behandling av stamming, stemmevansker samt sykdommer som 

rammer språk og stemme. I dag er det for få som utdanner seg til logoped, fordi det er for få 

stillinger å søke på. Dette må være et offentlig ansvar, og målet er å skape flere og større 

stillinger for autoriserte logopeder som jobber innen helse. Vi får et ryddig system og 

ansatte får en mer forutsigbar arbeidsdag. Først og fremst gagner dette mennesker i en 

vanskelig livssituasjon. 

 

 

 
 

 

 


