Artikkel

- Yrkesetikk,
takk!

Høsten er oppstart av studier for mange, og nye
logopedstudenter er intet unntak. Jeg har nettopp tatt
imot 20 forventningsfulle nye logopedstudenter ved
NTNU. I Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø er også de nye
logopedstudentene på plass.
NLL vil selvsagt gjerne ha disse studentene som
medlemmer fra starten av. På den måten kan vi over tid
påvirke, motivere og involvere dem i det viktige arbeidet
laget utfører for vår yrkesgruppe og vårt fag. Logoped
studentene er våre fremtidige kolleger og det er de som
etter hvert skal ta over arbeidet for stadig forbedrede
tjenester til barn, unge og voksne med språk-, tale- og
stemmevansker.
I utdanningsløpet er det også viktig å inkludere lagets
etiske retningslinjer helt fra starten av. Målet er at
kjennskapet til de etiske retningslinjer skal være så
integrert ved studiets slutt, at de automatisk blir fulgt
gjennom hele den logopediske yrkesutøvelsen. Praksis
veilederne har også ansvar for å sette sin veiledning til
studentene inn i en yrkesetisk ramme, diskutere yrkes
etiske dilemmaer som kan oppstå, og dermed bevisst
gjøre betydningen av en god yrkesetikk.
Logopeder er en ettertraktet yrkesgruppe. Så ettertraktet
at flere studenter er sikret logopedjobb allerede ved
studiestart. Flere kommuner vil sikre seg en logoped og
tilbyr stilling fra og med studiestart. Dette kan medføre
at en logopedstudent vil bli satt til logopediske arbeids
oppgaver før bestått eksamen. Det kan også føre til at
vedkommende blir bedt om å undertegne rapporter og
lignende med yrkestittelen ’logoped’, mens de er
logopedstudenter.
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Yrkesetikk, takk
NLL og de yrkesetiske retningslinjene er klare på disse
punktene, som er omtalt i de «Yrkesetiske retningslinjer
for medlemmer av Norsk logopedlag»
§ 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.
(Revidert LM- juni 2014)
Norsk logopedlag har i sommer igjen fått avslag fra
Helsedepartementet på sin søknad om å få status som
helsepersonell og dermed autorisasjon. En autorisasjon
ville gjøre det lettere å få logoped-tittelen beskyttet. Det
anbefales derfor på det sterkeste at godkjente logopeder
som er medlemmer av Norsk logopedlag benytter
tittelen logoped MNLL (medlem av Norsk logopedlag).
Dette er et kvalitetsstempel.
Yrkesetisk råd vil gjerne ha beskjed dersom noen
kommer over bruk av logopedtittelen av noen som ikke
er berettiget til den, eller noen som utøver selvstendig
logopedisk arbeid uten godkjent utdanning. Saker til
yrkesetisk råd blir behandlet konfidensielt. Vi er ikke ute
etter å «henge ut» noen, men vi vet at uetisk yrkespraksis
kan føre til mistillit til en hel yrkesgruppe. Det vil vi
selvsagt unngå. Vi understreker derfor betydningen av
en høy yrkesetisk standard blant våre medlemmer. En
god yrkesetisk standard må gjennomsyre studiet helt fra
starten av.
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