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Innspill fra Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR), Den norske 
Legeforening, vedrørende forslag om lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får 
den språkhjelpen de trenger 

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som utreder, behandler og 
rehabiliterer personer som står i fare for å få eller har fått et langvarig funksjonstap som 
følge av alvorlig skade eller sykdom. Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har høy 
medisinskfaglig kompetanse i tillegg til en kjernekompetanse i forhold til funksjonsvurdering 
og rehabilitering. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) er en 
fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. 

NFFR støtter forslag om et lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får den 
språkhjelpen de trenger.  

Rehabilitering er pekt ut som satsingsområde i en rekke utredninger de senere år, senest i 
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2020. Pakkeforløp for hjerneslag er 
klar på at rehabilitering er en sentral del av forløpet. Språkvansker er et vanlig utfall for 
eksempel etter hjerneslag. Rehabilitering av språkfunksjon er viktig for å sikre 
hverdagsfunksjon, både privat og i arbeidsrettet aktivitet. Logoped har en sentral rolle i 
rehabilitering av språk. Logoped kan og bør også bidra i rehabilitering ved dysfagi. 

For å sikre at pasienter med språklig funksjonstap og dysfagi får den rehabilitering de bør, og 
har krav på, krever det at kommuner, der pasientene bor, har tilstrekkelig logopedkompetanse. 

Vi er bekymret for betydelige prognosetap for den enkelte pasient og medfølgende 
økonomiske konsekvenser av dette på samfunnsnivå dersom rehabilitering ikke prioriteres. 
Et reddet liv skal også leves.  

 

Tromsø 11.01.21 

Hilsen styret i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR)   

leder Maja Wilhelmsen  
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