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Til: Helse- og omsorgsdepartementet 

Dato: 25. juni 2021 

 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser. En million nordmenn 

har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, 

likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende 

rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. 

Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra 

utdanning og arbeidsliv 

 

Notat til forslag til endring av lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiologoped 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i folketrygdloven § 5-10 og ny 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og 

audiopedagog. Formålet med endringene er å forenkle og forbedre regelverket slik at brukerne får 

enklere tilgang til logoped- og audiopedagogtjenester, og å sørge for at ordningen forvaltes i tråd med 

bestemmelser i lov- og forskrift. 

Logopeder og audiopedagoger er viktige yrkesgrupper for hørselshemmede, og det er viktig å sikre 

dem gode og fleksible betingelser, noe som igjen vil gi brukerne gode tjenester. 

 

HLF støtter derfor følgende forslag i høringsnotatet: 

 

1) Bortfall av presisering om hvilke vansker det gis stønad for (språk- og taledefekt), noe som kan 

medføre at flere grupper kommer innenfor folketrygdens dekningsområde 

2) Bortfall av krav til uttalelse fra spesialist før behandling settes i verk bortfaller, tilstrekkelig med 

henvisning fra lege  

3) Bortfall av krav til forhåndstilsagn for barn under 18 år 

4) Videreføring av takst for videkonsultasjon er positivt. Her kan også følgende kommenteres: 

• Departementet har bedt om høringsinstansenes synspunkt på mulig unntak fra krav om fysisk 

undersøkelse i forbindelse med oppstart med videokonsultasjoner. Unntaksvis kan det 

innebære særlig belastning for pasienten å møte fysisk til behandling. Tilgangen på 

audiopedagoger og logopeder varierer i ulike deler av landet, og reiseavstandene kan derfor 

være store. Mange av pasientene er eldre eller har hørselsvansker som medfører 

funksjonsnedsettelser, og som derfor kan oppleve reisevei eller fysisk oppmøte som 

belastende. Vi mener at brukerens behov bør styre tjenestene, derfor kan det i flere tilfeller 

være formålstjenlig med unntak fra krav om fysisk undersøkelse i forbindelse med oppstart av 

videokonsultasjon.  

5) Bortfall av krav om legehenvisning for behandling utover 25 timer (antallsbegrensning for 

behandling uten ytterligere dokumentasjon bortfaller) 

6) Økning av tillegg for behandling i hjemmet som er rekvirert av lege  

7) Økning av takster for samhandling med kommune og helsepersonell. 

8) Utvidet takst for møtegodtgjørelse som inkluderer pedagogisk personell, dette er særlig relevant ved 

behandling av barn 
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9) Utvidet forståelse av begrepene «sykdom, skade og lyte» i lovteksten som vil føre til at flere kan 

inkluderes innenfor dekningsområdet.  

 

HLF mener disse forslagene sikrer hørselshemmede enklere og raskere tilgang til tjenester. Forslagene 

vil også medføre enklere videreføring av påbegynt behandling, jevne ut nasjonale forskjeller i tilgang 

til tjenester, skape bedre betingelser for tverrfaglig samarbeid, og forenkle administrative oppgaver for 

yrkesgruppene.  

 

For å ytterligere sikre tilgang til tjenester i hele landet, mener HLF at man også bør vurdere:  

a. Mulighet til førstegangskonsultasjon/undersøkelse på video, se nærmere kommentar om dette 

i punkt 4) i dette notat. 

 

b. Ad punkt 4.1 i høringsnotatet: HLF forstår det slik at man vurderer å endre Rundskriv til ftrl § 

5-10 vedrørende dekningsområder. I rundskrivet står det eksplisitt at tinnitus faller utenfor 

dekningsområdet. Tinnitus er en tilstand som kan sidestilles med andre tilstander som er 

innenfor dekningsområdet i dag. Vi mener at ordlyden som foreslås ikke lenger bør ekskludere 

tinnitus med tanke på at det er en tilstand som kan gi sterke symptomer og føre til 

funksjonsnedsettelse, nedsatt arbeidsevne og nedsatt livskvalitet. HLF støtter på dette punkt 

høringssvaret til Norsk Audiopedagogisk Forening. 

 

c. Ad punkt 4.2.7 i høringsnotatet: HLF har forståelse for at det er behov for en omfordeling 

mellom takstene for å utjevne skjevhet i honorar. Det er særlig positivt at takster for 

samhandlingsmøter, behandling i hjemmet og reise justeres. Vi vil likevel i denne 

sammenheng nevne at ikke alle tilbyr tjenester utenfor kontoret, og at takstendringen vil 

medføre et økonomisk tap for disse, og at dette er en vurdering man må ta når man nå 

omfordeler takster.  

 

 

Vi ønsker lykke til med arbeidet, og ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller ønske om ytterligere 

informasjon. 

 

 

Merete J. Orholm      Marit Skatvedt 

      
   

 

Politisk sjef HLF        Seniorrådgiver HLF 
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