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Nytt fra styret

Mens høsten har smykket naturen med skjønne farger,
og vinteren har gjort sin entré med snødekte marker
enkelte steder, har styret tatt fatt på små og store
oppgaver det skal arbeides med denne landsmøte
perioden. Arbeidet foregår både på og mellom styre
møter. Jevnlig svarer vi på henvendelser fra medlemmer,
regionslag og andre via e-post. Spørsmålene angår både
fag, utdanning, logopeders arbeidssituasjon og forholdet
mellom logopediske behov og tilbud. Det kan være
problemstillinger knyttet til samarbeid mellom logo
peder og andre faggrupper, samarbeid mellom ulike
etater, og tolkning av lovverk innen skole- og helse
sektoren. I slike og lignende spørsmål må det alltid
vurderes hva NLL kan bidra med som faglig interesse
organisasjon. I forhold som angår arbeidssituasjon og
arbeidsforhold er både arbeidsgiver og fagforening
sentrale aktører. Arbeidet for å styrke faget logopedi og
logopediske tjenester i samfunnet, er en utfordring for
mange aktører på ulike nivå. Dette ble også et sentralt
tema på Høstkonferansen.
Høstkonferansen ble avviklet i Oslo 6.-7. oktober i strål
ende høstvær. Det var mange positive og engasjerte
tillitsvalgte fra utvalg, råd og tidsskriftet som deltok. I
tråd med retningslinjene for denne konferansen, var det
fokus på oppgaver vedtatt på LM i Fredrikstad. Det var
også stort engasjement i forhold til NLLs rolle når det
gjelder å kvalitetssikre logopediske tjenester i samfunnet
– en problemstilling som stadig er aktuell. Dette var et
hovedtema i gruppearbeid, og styret fikk presentert
mange gode tanker, meninger og ideer til videre arbeid i
denne sammenheng. Det var også fokus på hva NLL kan
bidra med i arbeidet for å øke tilbudet av logopediske
tjenester til både barn, unge og voksne i samfunnet. For
øvrig var alle godt i gang med sine «vanlige» oppgaver.
Styret tenker at mer informasjon om logopeders kompe
tanse kan være et sentralt satsningsområde som kan
bidra til både en kvalitativ og kvantitativ styrking.
Erfaringer tilsier at både politikere, fagfolk og ’vanlige
folk’ ikke alltid har god nok kjennskap til den kompe
tansen logopeder har. Spesielt viktig er det å få spredt
informasjon om vår kunnskap og kompetanse innen
fagområder som andre fagfolk ikke innehar. I den
forbindelse kan blant annet NLLs nye brosjyre, ’Hva
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gjør en logoped’,
anvendes. Brosjyren kan
også anvendes for å
synliggjøre kommuners
ansvar for logopediske
tilbud i henhold til
Opplæringsloven. Det
kan være aktuelt å sende
Elisabeth Berg
brosjyren til våre
Leder
fylkesmenn, som skal
føre tilsyn av
Norsk
Logopedlag
kommuners virksomhet
innen opplæring, og
nll.norsklogopedlag@gmail.com
som er brukernes klage
instans. Styret har i
tillegg mottatt informasjon som tilsier at logopedstudiet
er ukjent for mange studenter. Nevnte brosjyre kan
derfor også deles ut til studenter på våre utdannings
institusjoner, slik at de tidligst mulig får kjennskap til
dette studietilbudet. I samarbeid med tillitsvalgte og
aktuelle interesseorganisasjoner vil styret arbeide videre
for å vurdere ulike måter å spre informasjon på om
logopeders faglige kompetanse.
Styret er opptatt av at det er store variasjoner fra sted til
sted når det gjelder logopediske tjenester/tilbud. Noen
steder er det gjerne et fullverdig logopedisk tilbud innen
offentlig virksomhet. Andre steder kan det være et
samlet tilbud av offentlig og privat virksomhet, som helt
eller delvis dekker behovet. Vi vet at grunnene til at
logopediske tilbud ikke er tilfredsstillende, kan være
mange. I noen kommuner/regioner blir det ikke opp
rettet logopedstillinger, mens det andre steder ikke er
kompetente søkere til utlyste logopedstillinger. Det er
derfor ikke enkle og entydige svar på de problem
stillinger og ufordringer vi står overfor når det gjelder
forholdet mellom logopediske behov og tilbud. I ut
gangspunktet må situasjonen vurderes fra sted til sted.
Så må det vurderes hva som kan gjøres både kvantitativt
og kvalitativt for å bedre situasjonen for personer med
behov for logopediske tjenester. Det er først og fremst et
arbeid for kommunale og sentrale myndigheter, men
NLL må være pådriver ut fra et faglig og brukerrettet
perspektiv.
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Både styret, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i NLL
kan/bør benytte enhver anledning til å tale brukernes
sak. For eksempel er det sterkt beklagelig dersom fore
satte og brukere får beskjed om å skaffe seg logoped på
egenhånd, i tilfeller der kommunen ikke kan tilby logo
pediske tjenester i henhold til Opplæringsloven, som er
primærloven for slike tjenester. Da er det et kommunalt
ansvar å skaffe til veie den aktuelle logopediske kompe
tansen. Det kan skje ved kjøp av logopediske tjenester
via interkommunalt samarbeid og/eller via kjøp av
tjenester hos logoped i privat virksomhet. Styret er kjent
med at enkelte kommuner i større grad enn tidligere har
kjøpt logopediske tjenester. Styret vet også at dette i
enkelte tilfeller har medført opprettelse av logoped
stilling/-er, fordi kommunen har funnet det mer øko
nomisk i lengden. Styret mener dette er svært positivt,
og at NLL bør støtte opp under en slik utvikling.
Like viktig som å arbeide for at logopedtilbudet øker og
blir mer i samsvar med det behov som finnes blant barn,
ungdom og voksne, er det at NLL viderefører et system
atisk arbeid for å sikre og styrke kvaliteten i det logoped
iske arbeidet. Det fordrer at logopedutdanningen holder
et høyt faglig nivå både teoretisk og praktisk. På NLLs
årlige Utdanningskonferanse i januar 2013, der alle
utdanningsinstitusjonene er representert, vil dette være
et sentralt tema. NLLs kurstilbud via Vinterkurset og
kurs i forbindelse med LM er viktige bidrag i en kvali
tetssikring. Regionslagene arrangerer også relevante og
viktige kurs i så henseende. Styret oppfordrer med
lemmer til å delta på kurs i regi NLL både sentralt og
regionalt. Dersom vår søknad om autorisasjon får et
positivt utfall, vil det kunne bidra til ytterligere kvali
tetsstyrking via obligatorisk kursvirksomhet.
En styrking av kvalitet innebærer også at logopeder er
aktivt med i utredninger og vurderinger av vansker og
behov. Dersom logoped ikke er involvert i et utrednings

arbeid, kan et reelt behov for logopedisk hjelp ikke bli
avdekket eller vektlagt i stor nok grad. Særlig kan det slå
uheldig ut ved utforming av sakkyndige rapporter ved
PPT, som angår spesialpedagogisk ressurs i henhold til
§ 5.1 i Opplæringsloven. I retningslinjene for utforming
av slike rapporter står det at behovet for logopedisk hjelp
må spesifikt uttrykkes. Det kan lett utebli dersom logo
ped ikke har vært involvert i utredningsarbeidet. Styret
har kjennskap til at en videre henvisning til institusjoner
innen helsesektoren, kan medføre at språklige
utredninger og vurderinger blir gjennomført av fagfolk
som ikke har den språklige kompetansen logopeder har.
I begge nevnte tilfellene kan det medføre en svekket
kvalitet i hjelpetilbudet. Ansvarlige arbeidsgivere og
eventuelt fagforeninger må på banen for å sikre og bedre
kvaliteten i arbeidet for personer med språkvansker, men
NLL kan bidra i arbeidet for å sikre kvalitet via
informasjon og opplysning om vårt fag og virke.
I arbeidet videre vil styret ta i betraktning at kvalitets
sikring av logopediske tjenester fordrer en systematisk
innsats av flere aktører på flere hold. NLL må være
bevisst sin rolle i et systemrettet arbeid for å styrke og
videreutvikle logopediske tilbud og kvaliteten av dette.
Styret tenker i den forbindelse at NLL kan bidra med
viktig informasjon om faget logopedi, og med historier
og situasjoner fra våre brukergrupper som konkretiserer
behov og mangel på tilbud. Vi vil diskutere videre
hvordan NLL på ulike måter kan nå fram til de rette
aktørene med våre budskap og bidrag, for å påvirke
situasjonen i positiv retning for personer med behov for
logopediske tjenester.
Styret ønsker alle medlemmer god jul og godt nytt år!
For styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder
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