Lederen
Artikkel har ordet

Lederen har ordet
Det har vært en dypt tragisk sommer og våre logopediske problemer kan virke små og ubetydelige i den
VWRUHVDPPHQKHQJHQ1//KDUPRWWDWWÁHUHV\PSDWierklæringer fra våre europeiske søsterforeninger og også
sentralt fra CPLOL (Comitè Permanent de liaison des
Othophonistes-logopèdes de l` union europèenne). Vi
må allikevel beholde fokus og jobbe videre med våre
saker.
I skrivende stund foregår det et samarbeid med Helsedirektoratet og NLL om en kommende spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er ønsket og laget av
Helsedirektoratet i forbindelse med autorisasjonssaken,
og styret har fått anledning til å kommentere spørreskjemaet. Undersøkelsen vil primært ta sikte på å kartlegge
hvor norske logopeder arbeider. Helsedirektoratet vil
snart ha ferdig et spørreskjema, og styret vil sørge for at
dette sendes elektronisk til regionslagsleder som sender
til sine medlemmer. Det vil komme nærmere beskjed om
dette.
Et stort poeng er at medlemmene er registrert med
riktig e-post adresse hos sine regionslag.
Er du usikker, så ta kontakt med regionslaget.
Fra 01.07.11 er det nye takster for logopediske tjenester
JLWWYLD+HOIR'XÀQQHUGLVVHSnYnUHQHWWVLGHU
www.norsklogopedlag.no.
Nasjonalt er det store variasjoner i hvordan logopediske
tjenester gis. Kvalitetssikring av logopediske tjenester har
vært på styrets handlingsplan i alle de ti år undertegnede
har sittet i styret, og den vil fortsatt stå der i mange år.
Og godt er det. Det er ikke noe man blir ferdig med. Når
noe rapporteres eller logopeder ønsker hjelp fra styret
i NLL, er det gjerne fordi organiseringen eller tilbudet
ikke er bra nok, eller er direkte negativt for brukerne i
kommunen(-e) vedkommende arbeider.
Noe som kunne være interessant for styret og NLL, er
å få innspill fra våre logopedkollegaer rundt om i vårt
land om gode løsninger for å gi logopediske tjenester.
På denne måten kan NLL ha en «idèbank» for mulige organiseringsformer i byer eller på mindre steder som viser
hva som kjennetegner en organisering som fungerer.
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Ofte er det
JHRJUDÀHQVRP
begrenser, men
GHWÀQQHVVLNNHUW
forbedringspotensial uansett.
Oppfordringen
går til alle – både
privatpraktiserende og offentlig ansatte.

Randi Fosser
Leder NLL
e-post: randifosser@logopedix.com

Som et første eksempel kan vi se på organiseringen av
logopediske tjenester i Norges hovedstad. Oslo har snart
600 000 innbyggere og er inndelt i 15 bydeler (i snitt gir
det 40 000 innbyggere pr. bydel, omtrent som Sandefjord eller Ålesund. I Oslo var det i mange tiår en egen
logopedtjeneste med 33 hjemlede stillinger frem til 2002
da den ble innlemmet i Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Begge tjenestene var i utgangspunktet en del av Utdanningsetaten i Oslo som både er kommune og fylkeskommune.
I praksis betyr det at PPT dekker hele skoleløpet. Førskolebarn med behov for logoped utredes av PPT og får
sitt tilbud gjennom bydelens ansatte. Voksne som trenger
logopedi får dette via voksenopplæringssentrene der det
er logopeder ansatt, eller fra privatpraktiserende logopeder. Som organisasjon er PPT i Oslo inndelt i seks team
og har delt byen mellom seg. Hvert team har en teamleder. De seks teamlederne har en overordnet leder som
har ansvaret for hele PPT som utgjør ca 180 personer.
1\OLJKDUDOOHWHDPHQHInWWVDPPHDGUHVVHRJEHÀQQHU
seg under samme tak. Styrken i denne organiseringsformen er at sakene blir raskt satt i behandling (dvs.
innen 7 dager), og det er registreringssystemer som
fungerer der det er mulig å vise til årlig antall klienter,
samt vanskekategori. (Statistikk er alltid gunstig i forhold til byrådets disponeringer.) Logopedene er nær
brukeren dvs. ute på skolene, og arbeider klinisk og ikke
bare som utredere. Logopedene har sin stillingsinstruks,
PP-rådgiverne har en annen. Mye kan bli bedre, men det
fungerer.

Lederen har ordet

Annonse
Artikkel

I mediene hører vi om svært dårlig økonomi i mange av
EU-landene. En runde rundt bordet på CPLOLs møte i
mai, ga en indikasjon på at dette også rammer våre euroSHLVNHORJRSHGNROOHJDHURJGHPGHEHWMHQHU,ÁHUHODQG
UnGHUGHWXVLNNHUKHWUXQGWÀQDQVLHULQJDYORJRSHGLVNH
tjenester og også hvor ansvaret bør ligge. Er det helse,
utdanning eller sosiale tjenester? Eller skal det være en
fordelingsnøkkel der alle tre instanser må bidra? Eller er
det simpelthen forsikringsselskapenes problem? AutoriVDVMRQPDQJOHULÁHUHODQGHQQ1RUJHVRPIRUHNVHPSHO
Irland og Danmark.

Nordlandssykehuset
har ledig følgende stilling:

Logoped
Hode- og bevegelsesklinikken (HBEV)
Ved sykehuset i Stokmarknes/Lødingen rehabiliteringssenter har vi
ledig logopedstilling. Tiltredelsesdato etter avtale.
Logopedstillingen skal gi et tilbud overfor pasienter ved sykehuset i
Stokmarknes, spesielt slagenheten, samt ved Lødingen rehabiliteringssenter. Når nytt sykehus er ferdigstilt, vil arbeidsområdet omhandle
pasienter under utredning, behandling eller rehabilitering i sykehuset.

Prosjektet foregår i samarbeid med det som jeg forsto
tilsvarer BI (Bedriftsøkonomisk institutt) for å se på de
økonomiske sidene. På denne måten vil de vise politikerne hva som kan gjøres av logopeder som samfunnsmessig nyttig i forhold til kostnadseffektivitet. «We can
make a difference» som den engelske delegaten sa.

Nærmere opplysninger ved enhetsleder Johnny Lyngstad,
e-mail: johnny.lyngstad@nlsh.no, tlf 75 42 48 02 eller 905 58 623
evt. konst. klinikksjef Tove Kaspersen Beyer, e-mail:
tove.beyer@nlsh.no, tlf. 75 53 43 59/938 14 899.
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no
– her finner du også fullstendig annonsetekst.
Søknadsfrist: 18. oktober 2011





HELSE MØRE OG ROMSDAL

I samme møte ble det for øvrig bestemt at neste års tema
Sn/RJRSHGLHQVGDJPDUVYLOY UHWDOHÁ\W
Følgende motto ble valgt: «Communication is more than
words».

s Logoped

6W\UHW¡QVNHUDOOHHQJRGK¡VWPHGPDQJHÀQHORJRSHdiske opplevelser.

Enhet for rehabilitering Molde består av 16,95 stillingar (fysioterapeut,
ergoterapeut, sekretær, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sosionom)
som gir teneste til dei somatiske einingane ved sjukehusa.

Randi Fosser
Leder NLL

Jobbnorge.no

Stillingen gir mulighet for varierte arbeidsoppgaver både i forhold til
nevrologiske pasienter og pasienter under rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Logopedene gir tilbud både til inneliggende pasienter,
dagpasienter og ved poliklinikk. Noen undervisningsoppgaver må
påregnes og arbeid ved lærings- og mestringstilbud i gruppe.
Det vil bli gitt veiledning etter behov.

På samme møte i mai, fortalte den engelske delegaten
om prosjektet «Samfunn og logopedi». Prosjektet går
ut på å vise logopedens samfunnsmessige betydning i
forhold til engelsk økonomi. Det man ser på, er unge
lovbrytere og kriminalitet som begås p.g.a. kommunikasjonsvansker.

Klinikk for medisinske servicefunksjoner, avdeling for rehabilitering,
enhet for rehabilitering, Molde

Dette er ein 100 % fast stilling, men søkjarar som ønskjer ein mindre
stillingsprosent kan og søkje.
Arbeidsstad: Molde med ca.10-20 % stilling ved Kristiansund sjukehus.
Kontaktinfo:
Einingsleiar Kristin Høgetveit, tlf. (+47) 71122855

Forslag til gode organiseringsformer mottas med takk:
randifosser@logopedix.com

Søknad sendes elektronisk via www.helse-mr.no
- hvor du også finner fullstendig utlysingstekst.
Kopi av attester og vitnemål
framlegges ved intervju.

Jobbnorge.no

Søknadsfrist: 22.10.2011

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere
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