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Nye behandlere 2017, 2018 og 2019
• 49 logopeder registrert i 2017
• 47 logopeder registrerte i 2018
• 8 logopeder registrerte i 2019
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Antall logopeder med refusjon 2016-18
Antall logopeder med
oppgjør i KUHR

Prosentvis endring

2016

343

2017

357

4,1%

2018

377

5,6%

Helsedirektoratet

Prosentvis endring
2016-18

9,9%
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Utbetalinger logopedhjelp 2015-2018

Helsedirektoratet
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Antall forhåndsgodkjenninger

•
•
•
•
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2016:
2017:
2018:
2019:

7931 saker
2354 saker
2212 saker
994 saker
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Spørsmål frå NLL
∙

Hva tenker Helfo om logopedenes takstsystem? For eksempel har vi få takster
sammenlignet med fysioterapeuter.

∙

Testing. Hvorfor er det et tak på undersøkelsestakst? Dette er noe logopeder må gjøre
jevnlig for å dokumentere effekt av behandling.
• Det er HOD som gir forskriftene til § 5-10. Helfo spiller inn forslag til endringer til
Helsedirektoratet som igjen har dialog med HOD. Helfo spiller hvert år inn forslag til
endringer på våre fagområder, og ser behovet for en gjennomgang av regelverket på
dette konkrete fagområdet.
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Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet
• Gitt i Tildelingsbrev fra HOD til Hdir. for 2019
• Oppdraget kan splittes i to hoveddeler:
• Utrede og vurdere tiltak som vil bidra til å knytte logopedene nærmere kommunene
• Gjennomgå takster og regler og foreslå endringer som bidrar til bedre samhandling som igjen fører
til bedre og mer tilpassede logopedtjenester for pasientene

• Det er opprettet en ekstern ressursgruppe med representanter fra NLL, Afasiforbundet
og Norges Parkinsonforbund. Katrine og Malin fra NLL.
• Frist: 1. november 2019
• Hdir har også fått et tilleggsoppdrag om å vurdere anmodning fra bl.a. NLL om å bli
omfattet av helsepersonellovens autorisasjonsordning
• Frist 4. november 2019
Helsedirektoratet
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Spørsmål fra NLL
∙

∙

∙
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Hvor lenge kan man jobbe som privatpraktiserende logoped? Hvilket lovverk forholder
man seg til her.
∙ Det er ikke noe i mønsteravtale eller annet regelverk Helfo forvalter som sier noe om
alder i forhold til refusjonsrett. For andre behandlere er dette regulert i
helsepersonelloven og i driftsavtaler med kommune.
Hva med klienter som ikke kommer til timen og som ikke selv har avlyst, eks forsinket
transport (pasienttransport, off. kom, akutt sykdom)? Hvordan skal dette faktureres
∙ Dette anser Helfo som en sak mellom pasient og logoped. Det er ikke noen takst som
dekker dette.
Hvorfor er logoped og audiopedagog alltid nevnt sammen når det er to helt ulike
utdanninger og arbeidsområder?
∙ Det er fordi de ligger på samme stønadsområde i folketrygdloven. Det er samme
regelverk som regulerer begge behandlingsformene.

Spørsmål fra NLL
∙

Hvordan er ansvarsforholdet mellom kommunen og private logopeder.
Hva innebefatter det for logopedene:
∙

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye saksbehandlingsrutiner i Helfo når det gjelder stønad
til logopedbehandling. Dette var et ledd i Opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering. Formålet med endringen var å sikre at pasienter kommer raskere til
nødvendig behandling hos logoped.

Det som var nytt fra 1. januar 2017 er:
1)
2)
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Helfo krever ikke lenger et vedtak om avslag fra kommunen før det kan gis stønad etter
folketrygdloven til logoped- og audiopedagogbehandling. Kravet er nå at behandleren
holder seg oppdatert om kommunens tilbud.
Helfo krever ikke lenger at personer over 18 år søker om forhåndstilsagn før oppstart av
behandling. Barn under 18 år må fortsatt ha forhåndstilsagn fra Helfo.

Holde seg oppdatert om kommunens tilbud
•
•

•
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Private logopeder bør ha kunnskap om hvilket logopedtilbud kommunen har og
veilede pasienter i forhold til dette.
Vi anbefaler at en jevnlig holder seg oppdatert om kommunes tilbud.
Informasjonen en får fra kommunen bør dokumenteres. Oppnår en ikke svar,
dokumenterer en dette også. Jfr. formålet med endringen; pasienten raskere til
nødvendig behandling.
Dersom en pasient trenger mer en 25 behandlinger skal ikke den måtte skifte
behandler selv om tilbudet i kommunen har endret seg. Pasienten fortsetter hos
samme behandler dersom han ønsker det.

Spørsmål fra NLL
∙

Hvorfor stilles det ikke krav om politiattest?
∙ Dette er ikke noe Helfo kan svare på, men vil vurdere dette i
samband med innspill til regelverksendringer. Vi viser og til
pågående utredningsarbeid. For andre behandlere er dette regulert i
helsepersonelloven.

∙

Veiledningen er en større og større del av behandlingen logopeder gir til
spesielt barn. Hvordan skal vi kunne gjennomføre evidensbaserte tiltak
når vi ikke har takster for det?
∙ Vi viser til utredningsarbeidet som er i gang i Helsedirektoratet
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Spørsmål fra NLL
∙
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Krav til spesialisterklæring burde vært avviklet da det ikke finnes spesialister på de fleste
av våre områder. Logopedene er fagpersonene. Et forslag: Helfo bør ha en rådgivende
logoped ved vurdering av logopedfaglige saker.
∙ Helfo forholder seg til gjeldende regelverk. I utgangspunktet er det et krav om
spesialisterklæring men med unntak der det er lang vei til spesialist eller ved lidelser
som ikke naturlig hører inn under en spesialitet. Vi viser her også til formålet med
endringene i saksbehandlingsrutinene; raskere til nødvendig behandling.
∙ Viser her også til pågående utredningsarbeid i Helsedirektoratet
∙ Helfo har ikke vurdert å ta inn rådgivende logoped.

Spørsmål fra NLL
∙
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Hva gjør Helfo med klagesaker (f.eks. behandling under takst, overfakturering, misnøye
med tilbudet)?
∙ Klagesaker fra pasient mot logopedens behandling kommer ikke inn under Helfos
område. Helfo kan bare behandle søknader om stønad for å få behandling, og
klagesaker i forhold til dette.
∙ Når det gjelder refusjoner til behandler følger vi opp dette med kontroller av
oppgjørene. Pasienter og andre kommer gjerne med tips om saker som bør sjekkes.

Spørmål fra NLL
•

∙
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Noen medlemmer opplyser om at saksbehandlere gir ulike svar på hvem som har rett til
logopedhjelp. Finnes det en manual eller et oppslagsverk som vi og saksbehandlere kan
støtte seg til?
∙ Helfo saksbehandler etter gjeldende regelverk med tilhørende retningslinjer
(rundskriv).
Hvor mange leverer elektroniske oppgjør? Blir dette et krav?
• Enklere digitale tjenester er en stor satsning på helserefusjonsområdet i regi av
Helsedirektoratet, og Helfo bidrar aktivt i dette arbeidet. Programmet kalles EDiT og
inneholder flere delprosjekter. Det er bl. a. et mål å få alle behandlere over på
elektroniske oppgjør, og det arbeides med å etablere ulike kanaler for elektroniske
oppgjør slik at f.eks. behandlere med små praksiser kan velge andre løsninger enn
Norsk helsenett for å sende oppgjør til Helfo, f.eks. opplasting av oppgjør via en
helseaktørportal, evt. punching av regninger direkte inn i en slik portal. Disse
løsningene vil ikke gi samme mulighet for toveis-kommunikasjon som Norsk
helsenett gir. Merk at disse tiltakene er under utredning, og ikke vedtatt.
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Skjermbilde - utkast

Helsedirektoratet
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www.helfo.no
https://helsenorge.no
Telefon 23 32 70 40
post@helfo.no
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Takk for oss

