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ordet
Artikkel

Et verdig liv
Høsten har blitt en høysesong for afasi,
og dette gjenspeiler seg også i denne
utgaven. Tradisjonen tro arrangerte
Bredtvet Afasidager for logopeder i
begynnelsen av november, som pleier å
være et av de faglige høydepunkter jeg
ser frem til. I år fikk dette riktignok noe
konkurranse fra 50 års jubileet til The
Academy of Aphasia, og begge deler kan
du lese om senere i denne utgaven. 10.
oktober var det Nordisk Afasidag, og
Afasiforbundet kunne i år glede med en
ny film «Afasihverdag» som beskrives
nærmere av Marianne Lind, samt kam
panjen «Gi tid». Filmen ligger på nett og
anbefales alle, fordi den gir et innblikk i
hvordan hverdagen er for personer med
språkproblemer, og i tillegg fysiske
handikap - noe de fleste logopeder og
spesialpedagoger vil kunne gjenkjenne
noe i. Filmens hovedpersoner og deres
pårørende tar også opp fordommer og
setter ord på tanker som det kanskje
ikke er så vanlig å høre.
Norge oppfattes, spesielt internasjonalt,
som et foregangsland når det gjelder
inkludering og tilrettelegging for ulike
former for handikap. Allikevel kan re
aliteten i hverdagen oppleves helt anner
ledes, og kanskje er vi for beskjedene,
forsiktige eller for engstelige til å snakke
direkte med eller spørre den personen
det faktisk gjelder. Man kan høre mye
negativt om for eksempel det
amerikanske helsesystemet, men jeg ble
positivt overrasket under et besøk i høst
når det gjelder inkludering av en del
funksjonshemninger i hverdagen. For
eksempel ved det å kunne kjøpe dukker
med høreapparat, rullestol, tann
regulering eller amputasjon, eller til
rettelegging for rullestolbruk ved de
fleste butikker, offentlige toaletter med
mer. Samtidig kan man se den andre
siden av hverdagen, for eksempel
gjennom reaksjonen og fordommer til
filmen «De Urørlige». Filmen er basert
på en sann historie om Philippe, en rik

franskmann som blir lammet fra halsen
og ned etter en paraglidingulykke, og
som dermed har behov for mye hjelp i
hverdagen. Filmen forteller om hans
møte med en ny assistent, en ung, mørk
og fattig kar som er pragmatisk og sier
hva han tenker. Livet blir mer uforutsig
bart, er sjelden politisk korrekt, men
som Philippe uttrykker det «Jeg trenger
ikke medlidenhet». Så hva utgjør et
verdig liv? Og bidrar vi til dette i vår
hverdag, både som fagpersoner og indi
vider?
Et verdig liv bygger ofte på det å oppleve
hverdagen som givende og meningsfull,
for eksempel i form av arbeid. I denne
utgaven kan du lese artikkelen om afasi
og arbeid og hvilke utfordringer som
møtes i tilbakeføringen til arbeids
plassen. En helt annen måte å tenke
verdige liv på kan vinkles mot adopsjon
av barn, og leseren kan glede seg til en
artikkel om språkutvikling hos adoptiv
barn. Også de andre to artiklene i denne
utgaven omhandler henholdsvis tema
afasi og setningsproduksjon, samt
språkvansker hos barn. Hele tre artikler
er fagfellevurdert i denne utgaven, som
kanskje reflekterer en stigende interesse
for vitenskapelig publisering i NTL. Det
er allikevel alltid rom for alle typer
artikler og bidrag!
Stammedagen var den 22. oktober og i
denne utgaven kan du lese om hvordan
Trøndelag regionslag markerte dette. Vi
vil gjerne oppfordre flere regionslag til å
sende kortere og lengre bidrag om hva
som skjer i det hele landet, for vi vet at
det skjer mye faglig utvikling. Neste
store fagdag er Logopediens dag, 6.
mars. Vi ønsker at mange markerer
dagen på sine arbeidsplasser eller i lokal
miljø, og det er nå planene for dette skal
legges.

grad om språk
utvikling hos
barn med Down
syndrom! Holder
du på med phd
eller kjenner noen
som gjør det, så ta kontakt. Vi ønsker å
presentere pågående og avsluttede
forskningsprosjekter.
Det skjer mye i Norsk logopedlag og
styret er godt i gang med sine oppgaver
etter Landsmøtet. Et av vedtakene gjaldt
oppretting av en epostadresse som gjen
speiler logopedlaget. Den nye eposten er
nll.norsklogopedlag@gmail.com og vil
brukes til alle offentlige utsendelser fra
styret, og er selvfølgelig også en kontakt
mulighet for alle medlemmer i Norsk
Logopedlag.
Savner du noe i tidsskriftet, eller har du
en god ide om hva eller hvem vi bør
skrive om eller publisere fra, så ta gjerne
kontakt. Tidsskriftet blir bare så godt
som sine bidrag. Redaksjonen oppretter
herved «Idépostkassen»- og som motiva
sjon trekkes det en vinner
blant innsendere i hver ut
gave som kan glede seg over
en bok eller cd vi har
anmeldt.
Året går mot slutten og jeg ønsker å
takke alle bidragsytere gjennom dette
året, redaksjonen og trykkeriet for at det
blir tidsskrift 4 ganger i året!
På vegne av redaksjonen, ønsker jeg alle
en riktig god jul og et godt nytt år!

Redaksjonen ønsker å gratulere
Kari-Anne B. Næss med fullført doktor
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