
Vilkår for kjøp av logopedtimer
VEDTAK OM LOGOPEDTIMER

Før oppstart av logopedtimer må det foreligge dokumentasjon fra kommunen på

bestillingen. Denne dokumentasjonen er enten et enkeltvedtak om logopedisk oppfølging

for barnet, eller en direkte bestilling via e-post fra kommunal vedtaksmyndighet (vanligvis

rektor eller barnehageleder).

Logopedsenteret AS (org.nummer 927309823) kan motta dokumentasjon elektronisk via

Digipost eller Altinn, eller via post til postadresse: Logopedsenteret AS, Dr.Randers gate 5,

1830 Askim.

GJENNOMFØRING AV TIMER

Logopedtimene gjennomføres i hovedsak i Logopedsenterets lokaler. Barn kan følges til

timer av foresatte eller personale ved skole/barnehage. Timer kan også gjennomføres

digitalt dersom dette er hensiktsmessig for barnet det gjelder. Det er en fordel at den som

følger barnet til logopedtimer har ansvar for avtalt trening/lekser mellom timene.

AVLYSNING AV TIMER

Logopedtimer som avlyses senere enn 24 timer før avtalt tid faktureres i sin helhet til

kommunen. Dette betyr at sent avlyste timer telles på lik linje med gjennomførte

logopedtimer, som en del av barnets vedtakstimer. Timer som avlyses tidligere enn 24 timer

før avtale faktureres ikke.

VEILEDNING/SAMARBEID

For å kunne gi en god og helhetlig oppfølging er det ofte nødvendig å samarbeide med

ansatte i barnehager og skoler, og andre instanser som følger opp barnet. I de vedtakene

hvor det ikke spesifiseres at det skal settes av tid til slikt samarbeid, må det påregnes at

Logopedsenteret likevel oppretter et slikt samarbeid ut fra barnets behov. Denne typen

samarbeid faktureres ut fra takster oppgitt på www.logopedsenteret.no/pris. Timene vil ikke

trekkes fra barnets vedtakstimer, med mindre dette er spesifisert i kommunens bestilling.

LOGOPEDRAPPORT/PERIODISK EVALUERING

Dersom det ønskes skriftlig logopedrapport etter kartlegging, eller etter avsluttet

vedtaksperiode, må dette spesifiseres i vedtak/skriftlig bestilling fra kommunen. Alternativt

kan det bestilles av oss med minimum tre ukers varsel. Pris for logopedrapport eller et

kortere oppsummeringsnotat er oppgitt på våre hjemmesider.

TAKSTER

Når en kommune kjøper logopedtjenester fra Logopedsenteret AS benyttes takstene som er

oppgitt på vår nettside. Prisene er basert på “Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog”.
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