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Kjære logopedkollegaer!
Høsten har vært preget av ulike oppgaver. Styret har bl.a. uttalt seg i høringen
NOU 2010: 7: «Mangfold og mestring.
Flerspråklige barn, unge og voksne i
opplæringssystemet». Innstillingen fra
Østbergutvalget om bedre opplæring for
barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn, er et omfattende dokument,
og styret har valgt å kommentere noen
utvalgte punkter. I høringsuttalelsen fra
NLL gis det klart uttrykk for at det er
viktig at det utvikles tester for minoritetsspråklige som gjør det mulig å fange
RSSRJXWUHGHGHVRPKDUVSHVLÀNNH
VSUnNYDQVNHURJHOOHUVSHVLÀNNHOHVHRJ
skrivevansker så tidlig som mulig. I likhet
PHGHWQLVNQRUVNHEDUQPHGVSHVLÀNNH
vansker innen språk, lesing og skriving,
er denne gruppen spesielt utsatt også
blant de minoritetsspråklige. NLL støtter
forslaget om oppretting av et senter for
språkutvikling som skal forske på hvorGDQEDUQXWYLNOHURJEUXNHUÁHUHVSUnN
og understreker at det å arbeide for et
likeverdig tilbud i hele landet er spesielt
viktig. Som tidligere understrekes det
at retten til logopedhjelp for de som
trenger det, må presiseres i opplæringsloven, for at et likeverdig tilbud kan bli
HQUHDOLWHW+¡ULQJHQHUnÀQQHSnYnUH
nettsider.
Helsedirektoratet har utarbeidet en
rapport datert oktober 2009 vedrørende
«Refusjon for logoped- og audiopedagogtjenester» - en gjennomgang av stønadsordningen og forslag til regelverksendringer. Rapporten, som er over ett
år gammel, konkluderer med at dagens
regler og rutiner ikke er tilfredsstillende
og at det er behov for revisjon av regler
og takster snarest mulig. En tenker seg at
tiltaket vil bidra til en betydelig forenkling av regelverket og legge til rette for
en bedre forvaltning av ordningen.
Helsedirektoratet anbefaler at Helseog omsorgsdepartementet viderefører
arbeidet med ny forskrift med henblikk
på «iverksettelse senest 01.07.2010».
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Foreløpig har det ikke vært noen bevegelse i denne saken. Rapporten konkluderer videre med at takstene bør ned
og ikke opp som NLL ber om. NLL har
åpenbart ikke vært overbevisende nok
på dette punktet, og styret har en jobb
å gjøre i forhold til dette. (IS-15/2009
www. Helsedirektoratet.no)
Våren 2009 mottok NLL en invitasjon
fra lingvistisk institutt ved UiO om å
delta i et formidlingsprosjekt. En forskningsgruppe for klinisk lingvistikk ledet
av Kristian Emil Kristoffersen hadde
søkt om prosjektmidler for å kunne utvikle et nettsted der forskningsresultater
vedrørende språkutvikling og språkvansker hos barn og voksne skulle kunne
gjøres tilgjengelig for aktuelle brukere og
ikke bare forbli i fagmiljøet. I den forbindelse ønsket forskerne å være i dialog
med ulike brukerorganisasjoner, noe vi
ser som både interessant og nyttig. NLLs
styre har vært representert ved to samlinger i september 2009 og i september
2010. Forskningsgruppen har fått mange
nyttige tilbakemeldinger til det videre
arbeidet med utvikling av nettstedet på
disse samlingene. Arbeidet er imidlertid
både krevende og omfattende, så foreløpig foreligger det ikke noen dato for
lansering av nettstedet.
Vår søsterorganisasjon i Sverige, SFFL
(Svensk Forening for Foniatri og
Logopedi), hadde sin årlige kongress
med tilhørende årsmøte i Stockholm
8. og 9. oktober. Som vanlig var to
styremedlemmer invitert fra Island,
Danmark og Norge. Tema for årets
kongress var «Eleven i fokus. Kartläggning och åtgärder vid språkstörning.»
Flere forelesere belyste temaet fra ulike
faglige vinkler. Underveis var det lett
å kjenne igjen frustrasjonen som kom
til uttrykk blant våre svenske kolleger
med hensyn til manglende logopedisk
oppfølging i skolen for de elevene som
virkelig trenger det. Vi har åpenbart

mange sammenfallende
problemstillinger på
dette området.
SFFLs årsmøte ble som ellers avholdt på
førtifem minutter lørdag morgen. NLLs
XWVHQGWHÀNNNODUHVLJQDOHUIUDUHSUHVHQtanter som har gjestet våre landsmøter,
om at her hadde vi nordmenn mye å
lære. Det var til dels uforståelig for dem
at det var grunn til å sette av to halve
dager til formålet. De sa med andre
ord at vi har mye å lære med hensyn til
tidsbruk og hvilke saker som blir tatt
opp på landsmøtene. Antall deltakere på
årsmøtet i Stockholm var for øvrig ca 12
personer utenom styret og observerende
gjester. På NLLs siste landsmøte i Bergen i juni 2010 var det til vår store glede
ca 130 personer til stede.
Nylig ble høstkonferansen gjennomført
på Thon Hotel Opera i Oslo (30. og 31.
okt). Utvalg, råd, tidsskriftredaksjonen,
arkivarer og salgsrepresentant var
innkalt. Referatet fra siste landsmøte ble
gjennomgått, og arbeidet for perioden
fram til neste landsmøte ble påbegynt
i samarbeid med utvalgene. Tilbakemeldingene fra deltakerne vedrørende
fasiliteter og gjennomføring av konferansen var gjennomgående gode. Som i
andre sammenhenger er det penger og
økonomi som skaper det største engasjementet. Referatet fra høstkonferansen
EOLUnÀQQHSnYnUKMHPPHVLGH
Styret ønsker samarbeid med brukerorganisasjonene, og møte med NIFS
(Norsk Interesseorganisasjon For
Stamme) er avtalt i slutten av november
måned. Dette møtet kommer vi tilbake
til.
Styret ønsker alle en fortreffelig desembermåned og en fredelig julefeiring.
For styret
Randi Fosser

