Artikkel

- Yrkesetikk,
takk!

Når logopedens
underskrift er det viktigste

Logopeder innehar en etterspurt kompetanse. Men av og til
kan en også oppleve at det er underskriften vår som er mest
etterspurt! Det kan være ulike årsaker til at underskriften vår
er ettertraktet.
De fleste logopeder har gjennom et langt yrkesliv skrevet eller
blitt bedt om å skrive en søknad om et hjelpemiddel til NAV
Hjelpemiddelsentralen for en klient/bruker som trenger et
teknisk kommunikasjonshjelpemiddel. Det kan være behov
for en PC, en lightwriter eller en Rolltalk eller lignende. Dette
er en jobb vi svært gjerne utfører så lenge vi kan begrunne
faglig at vedkommende vil få opplæring i bruk av hjelpe
middelet og ha nytte av det i dagliglivet og at hjelpemiddelet
kan bidra til å øke livskvaliteten.
Av og til kan vi bli bedt om å søke om hjelpemidler vi er over
bevist om at klienten/brukeren ikke vil kunne nyttiggjøre seg.
En faglig fundert begrunnelse for vårt standpunkt ligger til
grunn. Pårørende kan i slike tilfeller likevel være ganske på
gående. Og da er det viktig at logopeden holder tunga rett i
munnen. Det å la seg påvirke til å etterkomme klientens/pasi
entens eller de pårørendes ønske, selv om en er faglig uenig, er
et klart overtramp av de yrkesetiske prinsipper. Det er imidler
tid ikke alltid klart hvilken paragraf i de yrkesetiske retnings
linjene som kan hjelpe oss her. Yrkesetiske retningslinjer kon
kretiserer ikke alle situasjoner vi kan komme opp i. Men alle
valg vi tar, det være seg behandlingsmetoder og hjelpemidler,
må være faglig begrunnet. Noe annet vil stride mot vår inn
erste overbevisning og vår faglige integritet.
Men er vi alltid faglig sikker i vår sak? I mange tilfeller kan vi
bli i tvil om et hjelpemiddel vil være til nytte eller ikke, selv
etter en utprøvingsperiode. Har alle hjelpemiddelets mulighet
er blitt utprøvd? Er mine faglige kvalifikasjoner gode nok til å
kunne ta en avgjørelse om nytte? Skal jeg gi etter for
klientens/pasientens eller de pårørendes krav om min under
skrift på en søknad?

Yrkesetiske retningslinjene. Selv om ikke punktet beskriver
akkurat denne konkrete situasjonen, kan det passe. Dette
punktet i de yrkesetiske retningslinjene er som følger:
Et medlem må vise varsomhet ved rådgivning overfor personer
som medlemmer ikke har hatt til undersøkelse eller arbeidet med
direkte. Diagnostisering pr korrespondanse må ikke forekomme.
Dette utelukker ikke at en gjennom korrespondanse kan følge opp
tidligere behandling. Det forhindrer heller ikke at en kan gi en
generell informasjon av opplysningsmessig karakter.
Det er først og fremst første del av ovenfor nevnte punkt som
kan anvendes i denne konkrete saken:
Jeg fikk en e-post fra en mor som bad meg skrive under en
søknad til Lånekassen om ekstra stipend på grunn av student
datteren som har dysleksi. På grunn av denne utfordringen
kan en søke ekstra stipend dersom en kan dokumentere en
funksjonshemning som hindrer studenten i å ta arbeid utenfor
studiet. Vedlagt dokumentasjon inkluderte utfylt skjema til
Lånekassen (unntatt min underskrift), kopi av en 10 år (!)
gammel rapport fra en spesialpedagog som satte dysleksi
diagnose, samt en like gammel sakkyndig vurdering fra PPT.
Mor tilbød seg å betale honorar for underskriften.
Det var ikke vanskelig å avslå en slik forespørsel ved å henvise
generelt til våre yrkesetiske retningslinjer. Jeg tilbød imidlertid
en ny utredning av datterens lese- og skriveferdigheter og en
samtale med henne, slik at jeg kunne ta en faglig fundert
avgjørelse av om hvorvidt det var grunnlag for å søke Låne
kassen om et slikt ekstra stipend eller ikke. Eventuelt om det
kunne være behov for ytterligere opplysninger og dokumenta
sjon fra andre fagpersoner.

I slike tilfeller er det nødvendig at vi søker råd hos en kollega
og ber han/henne gjøre de nødvendige undersøkelser selv for
så å kunne gi en «second opinion».

Både i dette tilfellet og i andre tilfeller som innebærer søknad
om hjelpemidler, må vi alltid ha klart for oss at vår underskrift
fører til bruk av offentlige midler, dvs våre felles skattepenger.
Vi er så heldige i dette landet at vi har støtteordninger og hjelpe
midler som bidrar til et bedre liv for mennesker med spesielle
behov. Som kvalifiserte forvaltere av offentlige midler skal vi
være vårt ansvar bevisst slik at midlene blir brukt på rett måte.

Så til en historie fra virkeligheten. Eksemplet kan være med å
belyse § C, punkt 2, Forhold til elev/pasient/klient/bruker, i de

Jeg hørte aldri noe mer fra mor eller studentdatter.
Trine Lise Dahl
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