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Nytt fra styret
I Tromsø nærmer mørketiden seg med raske skritt. Vi ser
fram til to måneder uten sol, en fin tid med lys og varme
inne og kaldt vintervær med fantastisk Nordlys ute. Midt
i dette feirer vi jul og gleder oss til sommeren 2014.
I oktober utarbeidet styret et medieinnlegg om mangel på
logopeder mange steder i landet. Dette ble sendt til alle
regionslagene. Tanken er at regionslagene kan sende inn
legget til lokalaviser eller bruke det som utgangspunkt for
å lage egne innlegg. Det kan også brukes i direkte kontakt
med kommune, skoleeiere og politikere. Hensikten er å
oppfordre hvert enkelt regionslag til å påvirke logoped
situasjonen i den enkelte kommune. Styret i NLL arbeider
med dette på et nasjonalt nivå. Styrets medieinnlegg er lagt
ut på nettsiden til NLL.
Styret er godt i gang med forberedelser av landsmøtesaker i
samarbeid med utvalg og råd. En del av dette arbeidet
startet allerede på høstkonferansen. NLLs fremtidige
organisasjonsstruktur samt styrkning og kvalitetssikring av
logopedutdanningen, er eksempel på noen saker vi har
jobbet videre med.
Fagutvalget har allerede presentert et flott program for LM
2014. Det er et omfattende arbeid lagt ned i dette, og vi i
styret er veldig trygge på at det skal bli vellykket på alle
måter. Meld dere på LM-kurs så snart påmeldingen starter
i begynnelsen av januar 2014. Mer info om dette på nett
siden og i dette nummeret av Logopeden.
15. og 16. november avholder NLL styremøte i S tockholm.
Vi samkjører dette med SFFLs årlige kongress (kurs og
årsmøte) der leder og nestleder er spesielt invitert for å rep
resentere NLL. Det er en helg vi vil utnytte til godt styre
arbeid, faglig påfyll og nordisk samarbeid. Det er også en
spesiell opplevelse å se på det e ffektive årsmøtearrange
mentet i SFFL.
De nordiske landene har mange felles utfordringer innenfor
logopedfeltet, men vi har også mye å dele med hverandre.
Et slikt gjensidig samarbeid er av stor verdi for en organisa
sjon som vår. På ALFs siste årsmøte i N
 yborg våren 2013,
ble NLLs faste spalte om yrkesetikk trukket frem som et
eksempel til etterfølgelse. I siste nummer av ALFs fagblad
Dansk audiologopædi skriver Bente Reimann Jensen om
Etik og fagetikk. D
 iskusjonen rundt dette i ALF handler
blant annet om de skal utarbeide yrkesetiske retningslinjer
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om hva medlemmer bør
eller skal, eller om de skal
bevege seg mer i retning
av profesjonsetikk som
beskriver mer de verdier
og prinsipper profesjonen
bygger på. Det skal bli
spennende å følge med på
hva deres drøftinger
ender opp med.

Elisabeth Berg
Leder
NORSK

LOGOPEDLAG
Gjennom Randi Fossers
nll.norsklogopedlag@gmail.com
deltakelse i CPLOL har
vi fått til en støtte
erklæring fra CPLOL
som er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette
skrivet er ment som en støtte til vår autorisasjonssøknad.
Vår kopi av støtteskrivet er signert av CPLOLs president
Michèle Kaufmann-Meyer. Vi venter fortsatt spent på
svaret.

I januar står utdanningskonferansen for tur. Da skal vi
møte representanter for de ulike utdanningsinstitusjonene
som utdanner logopeder. Vi er allerede i gang med plan
leggingen av denne konferansen, og siden det å styrke
logopedutdanningen står sentralt i vårt arbeid, skal vi
denne gangen prøve å få maksimalt utbytte av konferansen.
Det gjenstår nå en hektisk førjulstid for dere alle.
Vi unner dere en god juleferie og takker alle som
har bidratt på en positiv måte for NLL i 2013.
Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår!
For styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder

