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Nytt fra styret
Et nytt år er godt i gang, og styret har allerede avholdt to
styremøter så langt i 2015. Begge styremøtene ble gjennom
ført som «Skype-møter», og styret opplever at dette er en
effektiv og strukturert måte å avholde styremøter på. I en
travel hverdag for de aller fleste, håper vi at d
 enne formen for
gjennomføring av styremøter på sikt kan være med på å få
flere interessert i å delta i organisasjonsarbeidet vårt.
Før jul fikk styret i NLL en henvendelse fra Bredtvet om å
rydde ut siste rest av arkivet fra Brunstua. NLL har i mange år
hatt et rom til arkiv og lagringsplass. Arkivarene gjorde for
noen år siden en stor jobb med å flytte det som var arkiv
verdig. Det som gjenstod, var en god del materiell som ikke
lenger var nyttig for NLL. Ved meget god hjelp av noen av de
ansatte på Bredtvet, fikk vi ryddet ut siste rest av det som
måtte fjernes. Gamle hyller og en gammel skrivepult gikk på
søpla, en periode er avsluttet og Brunstua er tømt for alt som
tilhørte NLL.
Januar betyr betaling av medlemskontingent til NLL. Lands
møte 2014 vedtok en økning av kontingenten for hovedmed
lemmer, pensjonister og studentmedlemmer. I løpet av januar
ble det også sendt ut nye medlemsplakater og yrkesetiske
retningslinjer. Ved en feiltakelse ble de «gamle» yrkesetiske
retningslinjene sendte ut, og dette er noe styret beklager. De
nye retningslinjene blir lagt ut sammen med Info 2014 på vår
hjemmeside.
Når ny kontingent kommer i posten, er det mange som opp
dager at de har glemt å melde adresseendring, melde fra om at
studenttilværelsen er over, eller at enkelte medlemmer har blitt
pensjonister i løpet av året. Det betyr at styrets kasserer får
mange henvendelser, og en stor oppgave med å oppdatere og
sende ut til riktig adresse på nytt. Vi ber om at våre medlem
mer husker å melde endringer enten i adresse, eller hvilken
gruppe medlemmer de tilhører, så snart det er endringer.
I løpet av januar har de fleste regionslag gjennomført sine
årsmøter. Det er spennende å lese om hva de enkelte regions
lagene har arbeidet med i løpet av året som gikk, både når det
gjelder styrearbeid og kursvirksomhet. Noen av våre tillits
valgte har t akket for seg i det vervet de har hatt, andre har
takket ja til videre a rbeid og nye har kommet til. Det er viktig
for organisasjonen at noen er villige til å jobbe som tillitsvalgt
i NLL. Og det er viktig at de enkelte regionslag/tillitsvalgte i
samarbeid med styret legger føringer for hvordan organisa
sjonen skal utvikles i framtida. Dette arbeidet har allerede
startet, og vi vil videreføre det under Mellomårskonferansen
2015.
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Info 2014 skal, som ved
tatt på landsmøtet i 2014,
gjøres tilgjengelig på nett.
Organisasjonsutvalget har
jobbet med å sette inn nye
vedtak, og med språkvask.
Etter godkjenning av styret
på styremøte i februar vil
Solveig Skrolsvik
Info 2014 være tilgjengelig
Leder
på nett. Dersom noen
ønsker å få tilsendt papir
NORSK
utgaven av Info 2014, må
LOGOPEDLAG
de henvende seg til leder
nll.norsklogopedlag@gmail.com
av de enkelte regionslag.
Nytt fra forrige Info 2012
er at ingen adresselister
ligger ute på nett. Dersom noen av våre medlemmer ønsker
tilgang til adresselister, er det mulig å få disse ved å kontakte
regionslagslederen.
Styret behandlet en sak på styremøtet i januar 2015 ved
rørende studenter og tilgang til epostadresser til våre medlem
mer. Tidligere har disse adressene vært tilgjengelige i info
heftet. Dette var et forhold vi ikke hadde r eflektert over, før
det ble en sak for styret. Styret vedtok at m
 astergradsstudenter,
i forbindelse med den enkeltes masteroppgave, skulle få utle
vert epostadresse til våre medlemmer ved å kontakte regions
lagsledere. Videre vedtok styret at dette skal gjelde fram til
neste Landsmøte 2016, hvor det vil bli tatt opp som sak.
Facebook-siden vår har blitt et viktig ledd i informasjons
arbeidet til styret. Vi opplever at vi når ut til mange av våre
medlemmer på en rask og effektiv måte. Som eksempel kan
nevnes at en lørdag i februar ble det lagt ut en link med opp
lysning om at NLLs sider om pedagogisk materiell var opp
datert. I løpet av noen timer den dagen var godt over 300
personer nådd. Styret oppfordrer våre medlemmer som har
mulighet til det, om å følge med på det som blir lagt ut på
Facebook-siden eller på hjemmesiden vår.
I etterkant av Vinterkurset 2015, arrangerer styret
Mellomårskonferansen 2015. I løpet av konferansen ønsker
styret bl.a. at det blir en diskusjon rundt hva vi ønsker at NLL
skal jobbe videre med,
• i tilknytning til utdanning av logopeder
• hva det er viktig at NLL som interesseorganisasjon skal
jobbe med
• hva som trengs for at NLL skal møte framtida
• hvordan kan vi sikre kvaliteten på de logopedisk t jenestene
• hva som bør gjøres administrativt i NLL
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Styret tar høyde for, og ønsker, at det vil komme flere innspill
både før og under konferansen i forhold til disse spørsmålene.
Vinterkurset nærmer seg, og i den forbindelse ønsker styret at
flest mulig av våre medlemmer har anledning til å delta. Fag
utvalget gjør en fantastisk jobb med å skaffe gode forelesere

innen emner som bør være av interesse for logopeder. Styret i
NLL ønsker å takke fagutvalget for den jobben de har gjort i
forbindelse med Vinterkurset 2015!
Vi ses på Vinterkurset i mars!
Solveig Skrolsvik, Leder

Dette er de nye yrkesetiske retningslinjer som ble vedtatt på landsmøte i 2014. Styret beklager tidligere feilutsending av eldre versjon.

YRKESETISKE RETNINGSLINJER
FOR MEDLEMMER I NORSK LOGOPEDLAG
A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER
1. Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for
The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).
Lagets medlemmer skal utøve faget logopedi gjennom diagnostisering, undervisning og behandling. Faget omfatter også
forsknings- og utviklingsarbeid og forebyggende arbeid. Den som er medlem av Norsk Logopedlag kan betegne seg som
logoped MNLL og er utøver av faget logopedi.
2. En yrkeshandling som er i strid med de yrkesetiske retningslinjene, regnes som uetisk yrkespraksis.
3. Når et medlem av organisasjonen viser uetisk yrkespraksis, kan dette bli gjenstand for vurdering i organisasjonens
yrkesetiske råd.
B. KVALIFIKASJONER
1. Et medlem som utøver logopedisk virksomhet, skal ha godkjent logopedutdanning i henhold til NLLs vedtekter.
2. Et medlem som ikke har avsluttet sin logopediske grunnutdanning, skal ikke utføre selvstendig logopedisk arbeid.
3. Et medlem har ansvar for å øke sin kunnskap og kompetanse innen logopediske fagfelt.
C. FORHOLD TIL ELEV/PASIENT/KLIENT/BRUKER
1. Et medlem skal ikke garantere, muntlig eller skriftlig, resultatene av noen form for logopedisk undersøkelse, undervisning,
behandling eller rådgivning.
2. Et medlem skal vise varsomhet ved rådgivning overfor personer som medlemmet ikke har hatt til undersøkelse eller har
arbeidet med direkte. Diagnostisering per korrespondanse skal ikke forekomme.
Dette utelukker ikke at en gjennom korrespondanse kan følge opp tidligere behandling. Det forhindrer heller ikke at en kan gi
generell informasjon av opplysningsmessig karakter.
3. Et medlem plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til konfidensielle opplysninger om klienten. En skal likevel gi
opplysninger der lovverket pålegger plikt (Jf. ’Lov om offentlig forvaltning’).
4. Et medlem skal sørge for forsvarlig arkivering av alle typer dokument, og for makulering/sletting av arbeidsnotater.
5. Et medlem skal ikke fortsette å arbeide med en person når det synes klart, at vedkommende ikke vil ha utbytte av
logopedisk arbeid.
6. Et medlem skal vise varsomhet i sitt arbeid for unngå uheldige virkninger for klienten, og ikke misbruke den tillit som vises
han / henne i yrkesutøvelsen.
7. Et medlem skal ikke involvere seg i et privat avhengighetsforhold til klienten.
8. Et medlem skal samarbeide med relevante fagpersoner, søke faglig bistand, og eventuelt henvise klienten til andre spesialister.
D. FORHOLD TIL KOLLEGER OG ANDRE
1. Et medlem bør vise lojalitet overfor kolleger og bør søke å etablere et godt samarbeid med dem og med representanter for
andre yrkesgrupper.
2. Et medlem bør formidle sin faglige viten, erfaring og praktiske ferdigheter til kolleger og logopedstudenter.
3. Et medlem bør gå aktivt ut og informere andre om det logopediske fagfeltet og om de tjenester logopeder kan yte.
4. Et medlem bør informere og veilede foresatte og pårørende når det er aktuelt.
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