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Nytt fra styret
Det nærmer seg nå Landsmøte og kurs i Tromsø. Byen
er klar for å ta imot logopedene, og vi i styret gleder oss
til å dele dagene 12.-15. juni med de som kommer til
Tromsø. Fagutvalget og arrangementskomiteen har stått
på for å få alle brikkene på plass, og de fortjener virkelig
ros for dette. Vi i styret har hatt løpende kontakt og
samarbeidet med ildsjelene, og vi tror at både kurs
program og øvrig gjennomføring av hele arrangementet
vil bli meget bra.
Forberedelse til LM-2014 har akkurat nå stort fokus i
styrets arbeid. Det er mye som skal klargjøres før saks
liste og saksdokumenter sendes ut til medlemmene.
Takket være godt samarbeid i styret, har denne prosessen
gått meget bra, og vi overholder fristene som er satt for
arbeidet.
Det har vært en hektisk vår, men styret har hatt mange
spennende oppgaver. Etter utdanningskonferansen i
januar, har vi gjennomført både styremøter og vår
konferanse, og vi har vært representert på danskenes
etterutdanningskurs og deres generalforsamling i
Nyborg. I Nyborg var vi representert på møte i Nordisk
samarbeidsråd der vi utvekslet erfaringer med logoped
kollegaer fra Island, Sverige og Danmark.
Evalueringene fra vårkonferansen i mars var positive.
Det var blant annet stor deltakelse og interesse under
drøftingen av fremtiden for NLL som organisasjon.
Dette temaet og behov for endringer, kom opp allerede
på høstkonferansen og har vært diskutert i flere
sammenhenger i denne styreperioden. Visjonære tanker
og ideer som ble presentert på konferansen, dannet
grunnlag for konstruktive drøftinger og endte opp med
mange gode innspill som styret har jobbet videre med.
Styret har sendt brev til kunnskapsministeren med ønske
om et møte for å drøfte mulige årsaker til at mange ikke
får logopedhjelp. Vi har fått svar at dette møtet ikke lar
seg gjennomføre før sommeren. Vi har sendt tilbake
melding og ytret ønske om at et slikt møte kan realiseres
på høstparten.
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I mars hadde vi møte
med Helfo etter
omorganiseringen der.
Dette møtet kom i stand
etter at mange
medlemmer signaliserte
svært uheldige
Elisabeth Berg
konsekvenser både for
Leder
klientene og
logopedene. Avklar
NORSK
ingene i møtet med
LOGOPEDLAG
Helfo var konstruktive
nll.norsklogopedlag@gmail.com
og nødvendige, og førte
til umiddelbar bedring i
systemsvikten som hadde funnet sted under
omleggingen. Helfo beklaget det inntrufne og de
konsekvensene dette hadde medført for klientene og våre
medlemmer.
Vi har jevnlig vært i kontakt med Helse- og omsorgs
departementet (HOD) for å følge opp autorisasjons
saken, senest i mai 2014. Behandlingen har tatt lang tid,
men vi håper fortsatt på en positiv tilbakemelding og på
en status fra HOD innen LM-2014. En autorisasjon
under Helselovgivningen vil være positivt for oss som
logopeder, men vil også stille nye krav til oss og vår
profesjonalitet.
Etter LM-2014 vil et nytt styre overta. Det er positivt å
få inn nye krefter, men også bra at noen blir igjen.
Sittende styre vil takke alle medlemmene for tilliten og
støtten dere har vist oss. Vi vil også takke tillitsvalgte for
godt samarbeid i hele perioden, og til slutt ønske det nye
styret og alle nye og ’gamle’ tillitsvalgte lykke til med
spennende oppgaver.
Beste hilsen fra styret i NLL 2012-2014

Elisabeth Berg
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