I mai 2018 flytter Asker og Bærum logopedi fra Sandvika til Hurum
og skifter navn til Hurum logopedi. Frem til august vil kontoret ligge
i Bjørnstadveien på Filtvet. I august flyttes logopedkontoret til
Åsveien 21 på Sætre.

Logoped Linda Steinsland
Jeg har mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som
grunnutdanning og har drevet Asker og Bærum logopedi siden 2010.
Før dette jobbet jeg som logoped i PPT i Asker og som logoped på
Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Aker. Jeg har også i flere år
hatt oppdrag for Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter
(FOKUS) der jeg har utredet unge i førstegangstjenesten for dysleksi
og språkvansker. I tillegg har jeg fått gitt ut boka «R- vansker» som
er en bok for dem som skal lære seg rulle- r.
Selv om jeg driver et enkeltmannsforetak samarbeider jeg gjerne
med Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen,
skolehelsetjenesten, rehabiliteringsavdelinger, skoler, barnehager,
StatPed eller andre logopeder.
Jeg har jobbet med de aller fleste områder innen logopedifeltet:





Språkvansker
Uttalevansker
Afasi
Verbal apraksi








Dysartri
Stamming
Løpsk tale
Dysleksi
Svelgevansker
Dyspraksi

Hvem kan få hjelp og hvordan får man dekket
logopedbehandling?
Jeg har refusjonsavtale med HELFO (Helseøkonomiforvaltningen).
Dersom man har krav på å få dekket utgifter til logopedi gjennom
HELFO, betaler man derfor ingenting.
For å få dekket utgifter gjennom HELFO, må man sende inn
henvisning fra legespesialist. Legen må være spesialist i sykdommen
eller skaden som er årsaken til språk- eller uttalevanskene.
For eksempel kan barn som har eller har hatt nedsatt hørsel få
dekket logoped med henvisning fra Øre-Nese-Hals-lege, barn med
syndromer, cerebral parese, forsinket utvikling eller skader i
hjernen med henvisning fra barnelege eller nevrolog, barn og
voksne som stammer med henvisning fra psykiater eller nevrolog,
og mennesker med afasi, dysartri, svelgevansker eller andre språkog talevansker etter hjerneslag eller hodeskade med henvisning fra
nevrolog eller spesialist i indremedisin. Disse eksemplene på hvilke
vansker som dekkes, er ikke en utfyllende liste.
Henvisningen sendes til HELFO. Det er vanlig at det innvilges 25
timer av gangen for de som har kjente årsaker til vanskene, som i
eksemplene ovenfor.

Språk- og talevansker med ukjent årsak- som altså ikke kan knyttes
til en medisinsk tilstand- blir gjerne avslått og man må da få hjelp
gjennom kommunen. Det finnes noen unntak, som for eksempel de
som stammer eller har andre taleflytvansker- disse får stort sett alltid
innvilget timer gjennom HELFO. Om man ikke har krav på å få
dekket logopedtimene, kan man betale behandlingen selv.
Når de 25 timene er brukt opp, kan man søke om flere timer ved å
sende ny henvisning til HELFO. Da holder det med en henvisning
fra fastlegen som bekrefter at man fremdeles har språk- eller
talevansker. Når man har fått godkjent den første henvisningen er det
vanligvis uproblematisk å få godkjent videre behandling så lenge
man har behov for det.
Lurer du på om du har krav på å få logopedbehandlingen dekket, så
ta gjerne kontakt.
Jeg kan være behjelpelig med en eventuell søknad til HELFO i
forhold til dekning av logopedutgifter.

I mai 2018 etableres Hurum logopedi. Her kan du få
hjelp til:
Kommunikasjonsvansker –språkvansker- uttalevansker stamming - løpsk tale – svelgevansker- afasi – dysartri –
dyspraksi- stemmevansker

I denne brosjyren finner du informasjon om Hurum logopedi, hvem som
kan få hjelp, og hvem som har rett til gratis logopedbehandling.

Besøksadresse:
Åsveien 21, 3475
Sætre

Hjemmeside:
hurumlogopedi.no
Telefon: 40856624

E-post:
logopeden@live.no

