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1. Logopedisenteret. 

 

1.1 Hva er Logopedisenteret? 

Logopedisenteret er en kommunal tjeneste. Ringsaker kommune opprettet et 

kommunalt logopedisenter i 2009.  Senteret har spisskompetanse innen logopediske 

tjenester, og gis som tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Formålet er å sikre gode 

logopediske tjenester til innbyggere i Ringsaker kommune. Kommunen har et areal på 1280 

km2, og antall innbyggere er 33.629 i 2015.  Det er barn fordelt på 16 barneskoler, en 

kombinert barne- og ungdomsskole og fire ungdomsskoler. Kommunen har 16 kommunale 

barnehager, 16 private heldagsbarnehager og åtte private familiebarnehager. I tillegg dekker 

vi tjenester ved kommunens fem Bo- og aktivitetssentre og Kommunalt medisinsk senter. For 

noen voksne vil det også være aktuelt med opplæring i hjemmet.  

 

Ved Logopedisenteret er det ansatt fire logopeder i til sammen 3,5 % stilling.  

Logopedisenteret har kontorer ved Voksenpedagogisk senter i Brumunddal, og er underlagt 

RE-leder der.   

 

1.2 Hvem kan få hjelp? 

Alle barn, unge og voksne som er bosatt i Ringsaker, og som har behov for logopedisk hjelp, 

har krav på å få denne. Unntaket er ungdom i videregående opplæring. Å gi disse et 

logopedtilbud er fylkeskommunens ansvar. Opplæringen er hjemlet i Opplæringsloven, og 

Lov om folketrygd. Det er lagt vekt på at tjenesten skal ytes etter likeverdighetsprinsippet 

uansett hvor i kommunen du bor. Tjenestene er gratis for kommunens innbyggere. Ved 

utgifter til behandlingsmateriell vil dette faktureres. 

Logopedisenteret tilstreber å være et lavterskeltilbud, og i det legger vi at det skal være lett å 

få tak i oss, lett å henvise, og at vi skal komme relativt raskt inn i saken.  

 

1.3 Tjenesteområder. 

Logopedene gir tilpasset undervisning innunder områdene: 

 Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker; samt svelgevansker. Herunder 

afasi, språk og talevansker som følge av sykdom og skade. 

 Utviklingsmessige språk- og kommunikasjonsvansker. Herunder vansker med 

språkets innhold, form og bruk. 

 Artikulasjonsvansker. 

 Taleflytvansker. Stamming og løpsk tale 

 Stemmevansker hos barn og voksne. Det gjelder både funksjonelle og organiske 

stemmevansker. 

Logopedisenteret jobber ikke med lese- og skrivevansker. 
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1.4 Hva slags hjelp kan Logopedisenteret gi.  

 

Tilbudet som gis er begrenset til 15 økter. I dette tilbudet ligger det kartlegging av vanskene, 

og en helhetlig vurdering sammen med opplysninger fra foreldre, barnehage evt kontaktlærer, 

samt fra andre samarbeidspartnere. Logopedisenteret har et variert tilbud av 

kartleggingsverktøy for å kunne vurdere barnet eller elevens ståsted og utvikling. Samlet 

kartlegging telles som en økt. Direkte jobbing med elev/bruker gis innenfor rammen av økter. 

Tilbudet kan omfatte foreldresamtale og veiledning av foreldre, ansatte i barnehage og skole, 

pårørende samt samarbeid med andre instanser. Logopedisenteret kan også samarbeide med 

helsetjenester og /eller statlige pedagogiske støttesystem.  Logopedene kan delta på 

ansvarsgruppemøter og tverrfaglige team, men har ikke ansvar for å koordinere slike møter. 

Hver enkelt logoped vurderer hva slags tilbud og hvor hyppig det skal gis.  

 

Opplæringen kan gis på den enheten personen er, eller på Logopedisentrets kontorer. Personer 

som er bosatt i kommunen men har opplæring ved enhet utenfor kommunen, får et tilbud på 

Logopedisentrets kontorer.  

 

I de tilfellene der Logopedisenteret ikke har kapasitet til å ta saken, er vi behjelpelige med å 

henvise videre til private logopeder. 

 

Det er viktig å presisere at Logopedisenteret er ikke en sakkyndig instans, men innehar en 

spisskompetanse innen det logopediske feltet.  Ønskes en sakkyndig vurdering så må man 

henvende seg til PP-tjenesten i kommunen. 

 

 

2. Hvem kan henvise, og hvordan. 

 

Alle enheter i kommunen kan henvise til senteret. Foreldre kan selv henvise. 

Henvisningsskjema ligger på kommunens nettsider under Skjema A-Å, men også på 

kommunens nettside for Logopedisenteret: 

http://www.ringsaker.kommune.no/logopedisenteret.190752.no.html. Henvisningsskjemaet 

må være underskrevet av henvisende instans, samt foresatte.  

 

Voksne må henvises av lege. Skjemaet Henvisning til spesialist benyttes, og epikrise for 

aktuell hendelse legges ved.  Hvis en pasient er bosatt i Ringsaker kommune kan leger ved 

sykehus og behandlingssentra fra hele landet henvise.  

 

Alle henvisninger sendes direkte til Logopedisenteret i Ringsaker, Postboks 295, 2381 

Brumunddal.   

 

 

http://www.ringsaker.kommune.no/logopedisenteret.190752.no.html
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3. Rutiner i ny sak. 

 

Den første kontakten blir oftest tatt med henvisende instans. Her avtales gjerne 

tidspunkt for første møte med samarbeidspartnere. Da avklares forventninger og det 

tydeliggjøres hva senteret kan tilby av hjelp. Det klargjøres også hva senteret forventer 

av oppfølging fra enheten, foreldre/pårørende og den enkelte bruker.  

 

Ved overgang fra barnehage til skole, eller ved skifte av skole skrives det en 

Overgangsrapport. Det skrives en Sluttrapport når Logopedisenteret avslutter saken. Denne 

sendes til henvisende instans, med kopi til foresatte. Er det snakk om voksne får pasienten 

selv kopi. 

 

Logopeduttalelser/ fagrapporter skrives der det blir etterspurt i en sak. Det kan være 

som vedlegg i henvisning til PPT, kompetansesentra, eller som dokumentasjon i en sak. 

 

 


