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Sak 14/15 Logopedtilbudet ved Sunnaas sykehus HF  
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret ber adm.dir. informere Helse Sør-Øst RHF om utfordringene med logopedtilbudet 
for pasientene ved Sunnaas sykehus HF. Det bør spesielt påpekes at det er stor forskjell på 
hvordan tilbudet gis på Sunnaas sykehus HF sammenliknet med tilsvarende tilbud på 
Haukland Universitetssykehus HF. 

2. Styret ber adm.dir. svare opp brevet fra Akershus fylkeskommune av 05.01.15 og spesielt 
referere til hvordan Haukland Universitetssykehus HF og Hordaland fylkeskommune har 
organisert tilbudet til beste for pasientene. 
 
 

Sammendrag og konklusjoner 
Logopedtilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) og samarbeidet med Akershus fylkeskommune 
(AFK) har vært behandlet i styret en rekke ganger de senere år. Til tross for omfattende arbeid mot 
AFK, myndigheter og politiske aktører, har man ikke lykkes med en vesentlig bedring av tilbudet til 
pasienter som har behov for logopedi. AFK finner ikke situasjonen problematisk til tross for at 
pasientene daglig opplever problemene, og er ikke villig til å innføre et smidigere system, men 
benekter at slike løsninger eksisterer. 
Styret orienteres herved om oppdatert status i saken. 
 
Bakgrunn for saken 
Det vises til tidligere saker om logopedtilbudet ved SunHF. Etter en endring av Opplæringsloven i 
2007 overtok AFK ansvaret for daværende Sunnaas sykehus spesialpedagogiske 
kompetansesenter, og helt siden tiden før overtakelsen har samarbeidet med AFK vært 
utfordrende. Endringen har medført økonomiske belastninger for SunHF og samtidig ført til et 
dårligere tilbud spesielt for voksne pasienter med behov for logopedi. 
 
Det har blitt gjort et omfattende arbeid for å prøve å bedre situasjonen. Det har bl.a. vært kontakt 
med AFK, Helse Sør-Øst RHF, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, 
stortingspolitikere m.fl. AFK har ikke vært villig til å endre på tilbudet, og de andre aktørene har 
ikke vært villige til å engasjere seg nevneverdig i saken. 
 
Brukerutvalget ved SunHF arrangerte et dialogmøte mellom brukerutvalget, 
brukerorganisasjonene og AFK i februar 2014. Som et resultat av dialogmøtet ble det i mai 2014 
sendt et brev ved adm. dir. SunHF sammen med brukerutvalget og de 3 sentrale 
brukerorganisasjonene (de 2 slagorganisasjonene og Afasiforbundet) til AFK med oppfordring om å 
igangsette tiltak for å bedre situasjonen. Det ble bl.a. vist til at lovverket åpner for mer smidige 
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løsninger for samarbeid som f.eks. brukes mellom Hordaland fylkeskommune og Haukeland 
universitetssykehus HF. 
 
Svar fra AFK ble mottatt 5. januar 2015 (ref. vedlegg) hvor AFK hevder at situasjonen er 
tilfredsstillende og ikke ser behov for endring. AFK hevder i ref. brev at ordningen i Hordaland ble 
endret i 2012 og nå skal være ”i prinsippet lik den ordningen Akershus fylkeskommune 
praktiserer”. Ved avsjekk mot miljøet i Hordaland viser det seg at AFKs påstand ikke medfører 
riktighet og man der fortsatt har en ordning til beste for pasientene. (Hordaland fylkeskommune 
kjøper tjenesten av Haukland Universitetssykehus HF som organiserer pasienttilbudet uten 
innblanding fra fylkeskommunen) 
 
Den sentrale forskjellen mellom ordningen ved SunHF og i Hordaland er at AFK krever et 
individuelt vedtak for den enkelte pasient før vedkommende kan få tilbud. Dette medfører bl.a. 
unødig ventetid, usikkerhet for pasient, pårørende og behandlere om hvem som får tilbud, og gjør 
det vanskelig med fleksible løsninger f.eks. ved fravær eller stort behov for logopedtilbud. 
Ordningen splitter også fagmiljøet i to uavhengige logopedstaber. (AFK har opprettet en egen 
Opplæringsenhet med 7 logopeder som er underlagt rektor ved Nesodden Videregående skole, 
samt faglig linje til PPT tjenesten i Follo) 
 
Før AFK fatter et vedtak i den enkelte pasientens sak, gjennomfører de en sakkyndig vurdering. 
Formelt er det pasienten som må søke om tilbud fra AFK, i praksis bistår sykehusets ansatte 
pasientene med søknaden. Det forekommer ofte at AFK spør ansatte ved SunHF i flere runder om 
supplerende informasjon for sin sakkyndige vurdering. Ut fra SunHF sin synsvinkel er altså 
ordningen unødig byråkratisk og medfører at våre ansatte må bruke tid på formaliteter istedenfor 
pasientbehandling. Det vurderes derfor ikke lenger forsvarlig at SunHF bidrar til sakkyndige 
vurderinger sykehuset i utgangspunktet mener er unødvendige. Det er også en utfordring at 
omfanget av saksbehandlingen rundt sakkyndig vurdering og vedtak kan variere ut fra hvilken ledig 
logopedkapasitet AFK har. 
 
Når det gjelder den totale situasjonen med logopedtilbudet ved SunHF oppfattes denne som 
fortsatt betydelig problematisk, preget av rigiditet og byråkrati og i liten grad tilpasset pasientenes 
behov. Dette gjelder spesielt tilbudet for voksne hvor sykehuset har opplevd at pasienter er 
ferdigbehandlet og utskrevet før det foreligger vedtak fra AFK om pasienten har rett til logopedi. 
 
 
 
Vedlegg  
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 


