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Stønad til behandling hos logoped og audiopedagog - endrede saksbehandlingsrutiner i Helfo
Fra 1.1.2017 innfører Helfo nye saksbehandlingsrutiner i saker som gjelder stønad til logopedog audiopedagogbehandling. Formålet med endringene er å sikre at pasientene kommer
raskere til behandling. Dette ble varslet av Regjeringen i Opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering, og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt nærmere presiseringer i brev av
19.10.2016 til Helsedirektoratet. Kopi av departementets brev er vedlagt.
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.
Helsedirektoratet vil med dette brevet informere nærmere om hva de nye rutinene i Helfo
innebærer for logopeder, audiopedagoger og deres brukere.
Unntak fra krav til forhåndstilsagn for voksne
Per i dag må alle brukere søke om forhåndstilsagn fra Helfo før behandlingen starter opp.
Dersom logopeden eller audiopedagogen anser det sikkert at tilsagn vil bli gitt, kan
behandlingen starte opp før forhåndstilsagn foreligger. Logoped eller audiopedagog kan likevel
ikke kreve oppgjør for utført behandling før Helfo har gitt forhåndstilsagn.
Fra 1.1.2017 skal følgende rutiner legges til grunn:
 Henvisninger som gjelder barn under 18 år må fortsatt sendes til Helfo for
forhåndstilsagn. Helfos vedtak skal sendes inn sammen med første oppgjør for
behandlingen. Ved behov for mer enn 25 behandlinger, må det sendes ny søknad om
forhåndstilsagn.
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Henvisninger som gjelder brukere over 18 år skal ikke sendes til Helfo for
forhåndstilsagn, men henvisningen må sendes inn sammen med første oppgjør for
behandlingen.
Hvis bruker over 18 år har behov for mer enn 25 behandlinger skal det ikke sendes
søknad til Helfo, men logopeden/audiopedagogen må på forespørsel fra Helfo kunne
dokumentere at behovet for ytterligere behandling er vurdert i samråd med henvisende
lege.

Logopeder og audiopedagoger som leverer oppgjør elektronisk over linje eller på
CD/minnepinne, trenger ikke å sende inn Helfos vedtak eller henvisningen dersom nødvendig
informasjon om forhåndstilsagn og henvisning er registrert i Behandlerkravmeldingen.
Når bruker over 18 år har fått henvisning fra lege og uttalelse fra spesialist, kan
logopeden/audiopedagogen starte behandling umiddelbart. Den enkelte
logoped/audiopedagog har ansvar for å vurdere om behandlingen er refusjonsberettiget etter
folketrygdloven § 5-10, herunder at:
- det foreligger henvisning fra lege
- det foreligger uttalelse fra spesialist med mindre forholdene gjør det særlig vanskelig å
skaffe slik uttalelse
- behandlingen er ledd i behandling eller etterbehandling av sykdom
- behandlingen er av vesentlig betydning for brukerens sykdom og funksjonsevne
Endringene i rutiner medfører at Helfo ikke lenger vil kontrollere at vilkårene er oppfylt i
forkant gjennom behandling av enkeltsøknader, men kontrollere logopedens/audiopedagogens
oppgjør i ettertid. Dette er vanlig rutine ved behandleroppgjør, og rutinene på logopedområdet
blir dermed mer like de som gjelder på andre stønadsområder.
Når Helfo mottar søknader om forhåndstilsagn for brukere over 18 år etter 1.1.2017, vil
søknaden bli returnert med informasjon om at det ikke lenger er krav til forhåndstilsagn.
Bortfall av krav til vedtak fra kommunen før det gis stønad etter folketrygdloven
Siden 2008 har det vært en etablert rutine at alle brukere må søke til kommunen for å få
vurdert sin rett til logopedhjelp etter opplæringsloven før Helfo kan ta stilling til rett til stønad
etter folketrygdloven.
Fra 1.1.2017 kan logopeder/audiopedagoger starte behandling og sende oppgjør til Helfo på
bakgrunn av henvisning fra lege uten at det foreligger vedtak i kommunen først. Helfo kan gi
stønad når vilkårene etter folketrygdloven er oppfylt uavhengig av om rettigheten etter
opplæringsloven er prøvd først.
Helfo vil sørge for nødvendige endringer i rundskriv, blanketter og informasjon på
www.helsenorge.no og www.helfo.no innen 1. januar 2017.
Spørsmål om de skisserte endringene i rutiner kan rettes til Helfo på 815 70 070 eller på
post@helfo.no.
Vi vil for øvrig også informere om at Helse- og omsorgsdepartementet i Opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering har varslet at regjeringen vil starte opp et arbeid for tydeligere å
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definere roller og ansvar for logopedtjenester. Dette arbeidet vil også inkludere en
gjennomgang av regelverket for refusjon.

Vennlig hilsen
Steinar Mathisen e.f.
avdelingsdirektør
Helga Rudjord
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Endringer i saksbehandlingsrutiner i Helfo for stønad til dekning av utgifter til
undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog Oppfølging av opptrappingsplan om habilitering og rehabilitering
Helse- og omsorgsdepartementet viser til den nylig fremlagte opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering. I planens kapittel 4 beskrives ulike tiltak og strategier som skal
bidra til å nå målene med opptrappingsplanen.
I planen varsler regjeringen at det vil bli gjort endringer i Helfo sine saksbehandlingsrutiner
på logopedområdet for å sikre at pasientene kommer raskere til behandling hos logoped. Med
bakgrunn i dette ber Helse- og omsorgsdepartementet om at Helsedirektoratet endrer
saksbehandlingsrutinene knyttet til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos
logoped og audiopedagog. Følgende endringer skal gjøres:
1. Det skal ikke lengre være et krav om at medlemmet/logopeden har innhentet et avslag
fra kommunen før stønad til dekning av utgifter kan utbetales.
2. Det gjøres et unntak fra kravet om forhåndsgodkjenning før utbetaling av stønad for
alle medlemmer over 18 år, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog § 3
annet ledd, jf. første ledd.
Nærmere om endringene:

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

Kommunetjenesteavdelinge
n

Saksbehandler
Vegard Skaug
22248761

Endringene som foreslås forandrer ikke på ansvarsdelingen mellom hva som er tjenester etter
opplæringsloven og det som omfattes av folketrygdens stønadsordning. Vilkårene som ligger
til grunn for etablerte saksbehandlingsrutiner i Helfo gjelder fortsatt, men kontrollen med
vilkårene endres. En behandler må, før det kan utløses et refusjonskrav mot folketrygden,
vurdere om de tjenestene det nå søkes refusjon for er refusjonsberettiget. Det vil i denne
sammenheng være nødvendig å foreta en vurdering av om tjenestene skulle vært dekket
gjennom annen lovgivning, om behandlingen er av vesentlig betydning for medlemmets
sykdom og funksjonsevne og om tjenesten som tilbys ellers er innenfor de rammene
stønadsordningen setter.
Når det gjelder tolkningen av forskriften § 3 første og annet ledd legger departementet til
grunn av det fortsatt skal være et krav om forhåndsgodkjenning for stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling for barn (de under 18 år). Når det nå skal gjøres unntak
fra kravet om forhåndsgodkjenning for de over 18 år mener departementet at dette ligger
innenfor unntaksbestemmelsen i § 3 andre ledd, hvor det står: "Selv om forhåndstilsagn ikke
foreligger, kan det likevel ytes stønad hvis det er klart at tilsagn ville ha blitt gitt."
Erfaringene knyttet til forvaltningen av regelverket viser at så godt som alle refusjonskrav for
behandling av personer over 18 år, over flere år nå, blir innvilget. På generelt grunnlag antas
det derfor at det er "klart at tilsagn ville blitt gitt" for denne gruppen. I § 4 omtales videre en
begrensning i antallet behandlinger knyttet opp mot forhåndstilsagn som gis i medhold av § 3
første ledd. Med bakgrunn i ovennevnte presiserer departementet at det heller ikke er
nødvendig med søknad til, eller tilsagn fra, Helfo dersom det er behov for flere enn 25
behandlinger. Logopeden eller audiopedagogen må imidlertid sørge for at behovet er
begrunnet, inkludert en uttalelse fra lege, og at forholdet kan dokumenteres for en eventuell
kontroll av refusjonskravene.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at aktuelle endringer i saksbehandlingsrutinene
gjennomføres fra 1. januar 2017, at rundskriv oppdateres og at Helsedirektoratet sender ut
informasjon om endringene til behandlere, brukere og kommuner.

Med vennlig hilsen

Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør
Vegard Skaug
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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