Nytt
fra styret
Artikkel

Lederen har ordet
Sommeren er over og hverdagen har for lengst innhentet
oss. Mange som deltok på etterutdanningskurs og
landsmøte i Fredrikstad, har fått både faglig påfyll og
gode sosiale opplevelser som næring til vår logopediske
hverdag.
En stor takk til arrangementskomitèen som ved hjelp av
god dugnadsånd og frivillig arbeid skapte en meget
trivelig ramme for et arrangement som ble vellykket på
alle måter. Deres fantastiske innsats, åpenhet og gjest
frihet, førte til en inkluderende og god atmosfære. Den
historiske vandringen i gamlebyen, samt det å lære mer
om festningsbyen, skutebyen og industribyen Fredrik
stad gav oss et verdifullt og lokalhistorisk kunnskapsløft.
I tillegg fikk vi utvidet vår dialektkunnskap på en morsom måte.
Fagutvalget skal også ha en stor takk for deres arbeid
med å finne fram til gode foredragsholdere og interessante og aktuelle tema. Erfarne og strålende forelesere
presenterte både nasjonal og internasjonal forskning og
bidro med dette til nyttig etterutdanning for oss logopeder.
Landsmøtet ble starten for et nytt styre i NLL. Vi er nå
7 nye og engasjerte personer i nye roller som skal samarbeide til det beste for logopedien og alle medlemmene i
laget. Det er et utfordrende og stort ansvar vi har sagt ja
til, men vi er innstilt på å gjøre vårt beste, men også søke
råd hos utvalg og råd når vi trenger det. I det nye styret
er det tre fra Tromsø, en fra Sømna, en fra Oslo, en fra
Stranda og en fra Tananger. Tre av oss satt i det gamle
styret og fire er nyvalgte. Det er mye nytt å sette seg inn
i, og det vil nok enda ta litt tid før alle overganger og
formelle oppdateringer er på plass. Nærmere presenta
sjon av styret følger som eget bidrag.
Arbeidet med autorisasjonssaken er en viktig sak for
styret denne høsten. Norsk logopedlag søkte i 2004 og
2006 om autorisasjon i henhold til helsepersonelloven.
Søknadene har vært til vurdering i Helsedirektoratet, og
i sommer fikk vi svar. Søknaden ble vurdert i henhold til
ulike hovedkriterier og tilleggskriterier. Helsedirektoratet
sier i sin tilrådning at de ikke anbefaler at yrkesgruppen
logoped innlemmes i autorisasjonsordningen for helse
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personell, og begrunnelsen ligger i hovedsak
på at hovedkriteriene
ikke ansees som opp
fylte. Samtidig gis NLL
anledning til å kommentere tilrådingen
innen 17. september, og
departementet vil etter
dette ferdigbehandle
autorisasjonssøknaden.

Elisabeth Berg
Leder NLL
logoped.elisabeth@online.no

Styret har i samarbeid med privat utvalg, fagutvalget og
andre samlet argumentasjon og dokumentasjon som et
tilleggsskriv til tidligere sendte søknader. Dette er oversendt departementet innen fristen, og forhåpentligvis vil
det føre til en positiv behandling.
Den 6. og 7. oktober er det høstkonferanse på Opera
hotell. Her møtes styret, landsmøtevalgte utvalg, redak
sjonen for tidsskriftet, salgsrepresentanten, arkivarene og
leder for yrkesetisk råd for å tilrettelegge for arbeidet i
landsmøteperioden. Vi i det nye styret gleder oss til
dette, og ser fram til et godt samarbeid.
Den 8. november vil en fra styret være representert i et
møte i Samarbeidsrådet for språk- og talevansker. Møtet
finner sted i Oslo og vil omhandle temaet «Sterk
bekymring for logopedsituasjonen i Norge». I dette rådet
sitter direktørene for kompetansesentrene, representant
fra kommunene og seks brukerorganisasjoner. Brukergruppene omfatter barn, unge og voksne med store og
spesifikke språk og talevansker. Norsk interesseforening
for stamme (NIFS) vil også delta på dette møtet, og de
er for øvrig en interesseforening vi har et godt samarbeid
med. NLL har blant annet til formål å arbeide for
utbygging av behandlingstilbudet for språk- og tale
hemmede i alle aldre. Temaet for møtet er derfor svært
interessant.
Vi i det nye styret er bare så vidt begynt samhandlinga,
og vi ser fram til å gjøre en god jobb for NLL i styre
perioden 2012-2014.
For styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder

