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Nytt fra styret
På Landsmøtet i Tromsø ble det valgt nytt styre for Norsk
Logopedlag. Jeg takker for tilliten som ble vist meg da jeg
ble valgt som leder. Jeg er takknemlig for at historikken blir
ivaretatt gjennom styremedlemmer som har vært med en
stund, og for nye styremedlemmer som bringer friske
tanker og ideer med seg inn i NLL.
DETTE ER STYREMEDLEMMENE
I PERIODEN 2014-2016:
Solveig Skrolsvik – leder
Solveig var ferdig utdannet logoped i 1998. Hun har jobbet
i skolen som logoped, og i PP-tjenesten i Farsund. Solveig
var også leder i tyngdepunkt for sammensatte lærevansker i
Lister- og Mandalsregionen. De siste årene har hun jobbet
ved Audio-logopedisk Kontor i Lillestrøm. Hun jobber
mest med afasi og språkvansker hos barn.
Katrine Kvisgaard – nestleder
Katrine var ferdig utdannet logoped i 1999, og tok embets
eksamen i spesialpedagogikk i 2002. Hun har jobbet ved
Lovisenberg Sykehus. De siste 12 årene har hun jobbet ved
Sentrum Logopedi. Katrine arbeider spesielt med slag
rammede, Parkinson og andre nevrologiske lidelser. Hun
driver også med utredning av lese- og skrivevansker, samt
dyskalkuli og dysgrafi. Hun har vært med i Norsk
Logopedlags styre siden 2012.
Helmine Bratfoss – sekretær
Helmine jobber som logoped ved Haukåsen skole, en
spesialskole. Der jobber hun også i skolens utadrettede
virksomhet som tilhører kompetanseenheten for gjennom
gripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjons
vansker. Helmine engasjerer seg særlig for bruk av ASK,
oralmotorikk og språkvansker hos barn. I tillegg til å være
styremedlem i NLL, er Helmine også leder av Oslo
Logopedlag fram til januar 2015.
Marianna Juujärvi – kasserer
Marianna jobber som logoped ved Rehabiliteringssenteret
Nord-Norges Kurbad i Tromsø. Hun har utdannings
bakgrunn som Cand.filol i anvendt språkvitenskap fra
Universitetet i Jyuäskylä og master i logopedi fra UiB.
Marianna jobber mye med afasi, svelg- og stemmevansker.
Hun er opptatt av logopedyrkets synlighet og viktighet. I
tillegg til å være kasserer, har hun også ansvar for
medlemsregistrering.
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Signhild Skogdal
– styremedlem
Signhild skriver nå sin
PhD om deltakelse i
skolen for elever som
bruker ASK. De siste
årene har hun hatt fokus
på språkvansker og
stamming i sin
logopediske praksis.

Solveig Skrolsvik
Leder
NORSK

LOGOPEDLAG
Roger Steinbakk –
nll.norsklogopedlag@gmail.com
varamedlem
Roger jobber til daglig i
PP-tjenesten for Modum,
Sigdal og Krødsherad. Han foreleser i tillegg om
språkvansker på spesialpedagogikkstudiet til Folke
universitetet i Sandefjord. Han er spesielt opptatt av å
fremme de logopediske fagfeltene til andre fagfolk og
«hvermannsen». Roger er ansvarlig for styrets nettsider.

Karoline Hoff – varamedlem
Karoline har søkt permisjon fra sitt verv som varamedlem.
Styret har hatt sitt første ordinære styremøte, og vi føler at
vi har kommet godt i gang. Det er mange utfordringer som
står foran oss. Landsmøtet gav oss blant annet mulighet til
å prøve ut nye former for organisering. Dette er en oppgave
styret vil ha et spesielt fokus på. Vi ønsker at våre medlem
mer skal komme med forslag til styret gjennom sine
respektive regionslag.
Etter hvert landsmøte har det vært tradisjon å sende ut
Informasjonsheftet til medlemmene (infoen). Denne
gangen blir ikke infoen sendt ut, men lagt ut på vår
hjemmeside. For de som ønsker å få tilsendt infoen i
papirutgave, er dette fortsatt mulig ved å ta kontakt med
regionslagslederne i den regionen man tilhører. De sidene
som inneholder informasjon om adresse, telefon og mail
adresse, vil ikke bli lagt ut. Regionslagsledere vil få disse
opplysningene, og det er mulig å få disse tilsendt på mail
eller post ved å kontakte regionslagsleder i din region.
Norsk Logopedlag har en nettside hvor aktuell informasjon
blir lagt ut. Vi har også opprettet en egen Facebookside,
hvor det vil bli lagt ut informasjon. I den forbindelse kan
jeg nevne at det ble lagt ut et klipp fra vårt første
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styremøte, og i løpet av kvelden hadde ca. 500 mennesker
vært innom og sett på klippet. Styret er i dialog med
Yrkesetisk råd i forbindelse med opprettelsen av
Facebooksiden.
Styret ønsker å jobbe med en bedre beskrivelse av
logopediske oppgaver. Vi har fått tilbakemeldinger fra
enkelte medlemmer, som mener at dysfagi ikke kommer
godt nok frem som et emne innen logopedien.
Norsk Logopedlag har en tilfredsstillende økonomi. Styret
ønsker likevel å ha fokus på besparende tiltak. Vi har i den
anledning bestemt følgende:
• Styremøter gjennomføres på kun én dag (tidligere to).
Dette er mulig på grunn av begrenset geografisk
spredning av styremedlemmene.
• Ved å legge ut Informasjon 2014 på nett reduseres
kostnadene til trykking.
• Konferanser legges til én dag
(tidligere med overnatting på hotell).

Høstkonferansen er lagt til 12. oktober 2014 i Oslo.
Autorisasjonssaken, som vi dessverre fikk negativt svar på
fra Helse- og omsorgsdepartementet, vil bli drøftet på
denne konferansen. Vi vil også drøfte «Utdanning og
forskning i spesialpedagogikk – veien videre», en rapport
fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk 2014. Det er viktig
for NLL å være tydelige på hva vi mener om fagets
utvikling og veien videre for logopedien.
Ved oppstart som ny leder har det vært godt å ha styre
medlemmer som gir god drahjelp. Takk til dem!
Elisabeth Berg, tidligere leder i NLL, har vært til stor hjelp
for meg både praktisk og med overføring av informasjon.
Jeg vil også rette en spesiell takk til Helge Andersen, som
gav meg litteratur om Norsk Logopedlags historie.
En stor takk til Henning Karlstad for hans hyggelige hilsen
til meg da jeg tiltrådte som ny leder, det varmer!
Solveig Skrolsvik
Leder

Viktig informasjon til medlemmer av Norsk Logopedlag
Informasjonshefte blir nå elektronisk
Det årlige informasjonsheftet for NLL vil ikke trykkes
opp i 2014. Vedtektene vil bli gjort tilgjengelig på
nettsidene. Medlemsliste med kontaktinformasjon vil bli
gitt ut via regionlederne. Dersom det ønskes utskrift
kontaktes den respektive regionleder.
Nye HELFO-takster
Det er kommet nye takster fra 1. juli 2014.
Full godtgjørelse er godtgjørelse etter veiledende
honorartakster fastsatt av Norsk Logopedlag.
Disse takstene gjelder kun selve behandlingen, mens
hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter
satsene i forskriften.
•
•
•
•

Takst 1: undersøkelse 1427 kroner
Takst 2: behandling 45 min, 714 kroner
Takst 3: behandling 60 min, 946 kroner
Takst 4: behandling i gruppe på inntil
5 personer - 90 min, 1427 kroner

For behandling i pasientens hjem ytes et tillegg til
behandlingstakstene på kr 10.
I tillegg til dette kan det ytes reisetillegg etter fastsatte
takster. Se forskriften til § 5-10 merknad til § 10.
Se mer her: http://www.helfo.no/helsepersonell/logopedog-audiopedagog/Sider/takster.aspx#.U_m-e_l_uVA
Nye avgifter for medlemmer og tidsskriftabonnement
På Landsmøte 2014 ble det vedtatt nye årsavgifter for
medlemskap i Norsk Logopedlag. Det koster 1050,- for
fullt medlemskap. For studenter, pensjonister og
uføretrygdede koster det 525,-.
Se følgende link for mer info:
http://www.norsklogopedlag.no/om-nll/medlemskap
For ikke-medlemmer som abonnerer separat på
Logopeden er prisen gått opp til 480,-.
Roger Steinbakk
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