
 
 

Høringsuttalelse fra Hjernerådet til Helse- og omsorgsdepartementet om 
endringer i helsepersonelloven om autorisasjon av bl.a. logopeder  
 

Hjernerådet støtter forslaget om autorisasjon av logopeder. 
 
Flere av de pasientgruppene som rammes av sykdommer og skader i hjernen, får problem 
med språket. De er ofte i en sårbar situasjon. Å bli rammet i talen er alvorlig, siden språket er 
så grunnleggende for kommunikasjon mellom menneske. Personer som har hatt hjerneslag, 
er en stor gruppe som trenger logoped, men behovene er der også for mennesker med 
andre skader og sykdommer i hjernen. Ved god hjelp fra kvalifiserte logopeder kan mange få 
bedre taleevne og dermed økt livskvalitet. Autorisasjonen vil bidra til å sikre at kun de som 
innehar en godkjent logopediutdanning, utfører arbeid som logoped.   
 
Logopeden har i dag en naturlig rolle i tverrfaglig rehabilitering. Slik tverrfaglighet legges det 
i dag vekt på, men ofte mangler logopeden i f.eks. rehabiliteringsteamene. Autorisasjon vil 
knytte logopeden tettere til de andre helseaktørene og til de tverrfaglige teamene i 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hjernerådet mener autorisasjon av 
logopeder vil styrke tverrfaglig samarbeid til beste for pasientene.  
 
Uforsvarlig behandling eller oppfølging kan få store konsekvenser for funksjon og prognose 
for pasienter. Uforsvarlig oppfølging av f.eks. svelgevansker/dysfagi vil forsterke problemene 
og kan føre til alvorlige komplikasjoner. Autorisasjon vil sikre kvalifikasjonene til logopeder 
og bidra til god yrkesutøvelse.  
 
Ved autorisasjon får også privatpraktiserende logopeder plikt på seg til å melde sin 
virksomhet til kommunen, samt til å føre journal og samhandle med annet helsepersonell. 
Hjernerådet mener dette er et gode for pasientene og for samfunnet.  
 
Det har vært foreslått å dele logopedgruppen i to, logopeder og helselogopeder. Dette vil 
stykke opp denne lille yrkesgruppen for mye. Hjernerådet mener at man heller må arbeide 
for å øke kompetansen blant logopeder som én gruppe.  
 
At logopeder er autorisert i både Sverige, Finland og Island og i de fleste EU-land og da ofte 
som helsepersonell, styrker synspunktet om at logopeder bør autoriseres som 
helsepersonell også i Norge.  
 
Hjernerådet forutsetter at logopeder gjennomgår en standardisert utdanning som 
kvalifiserer dem til å bli autorisert helsepersonell. I dette arbeidet vil det være naturlig å 
skjele til logopediutdanningen i andre europeiske land.  
 
Hjernerådet støtter også autorisasjon av paramedisinere/ personell i ambulansetjenestene 
som er foreslått av både departementet og Helsedirektoratet. Det samme gjelder her som 
over. Hjernepasienter er en gruppe som kan trenge god akutthjelp. En autorisasjon vil bidra 
til at ambulansepersonellet er godt kvalifisert for sine oppgaver. 
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