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Nytt fra styret
Styret ønsker samarbeid med brukerorganisasjonene, og NLL hadde møte med
Norsk Interesseorganisasjon For
Stamme (NIFS) i forbindelse med styrets
møte i slutten av november. På møtet
ble det drøftet om behandlingstilbudet
til personer med taleflytvansker er godt
nok. Er gjeldende lovverk godt nok, er
det mye skjønn? Er det en bevisst
politikk fra enkelte kommuner/
fylkeskommuner å avvise søkere på
grunn av dårlig økonomi? Blir det
utdannet nok logopeder? NIFS orienterte om seg selv: Det er godt og vel 200
medlemmer i organisasjonen. Styret fikk
vite at i flere år har det grunnleggende i
organisasjonen ikke vært på plass, men
nå er det ildsjeler som ønsker å gjøre noe
for organisasjonen. Dette har virket
positivt. NIFS vil gjerne ha allianser, og
ser på NLL som en god samarbeidspartner. Et eventuelt samarbeidsprosjekt
kan være å kjempe for et tydelig lovverk
som sikrer de logopediske tjenestene i
kommunene og å gjøre studier/
prosjekter sammen.
I januar var høringsfristen for å uttale
seg om Forslag til ny lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester – Samhandlingsreformen. Siden dette var en åpen høring,
ønsket NLL å uttale seg om sider ved
lovverket som kan være uheldige for
brukerne i forhold til logopediske
tjenester. NLL ber i sin høringsuttalelse
om at lovverket blir så presist at det ikke
gir rom for tolkning, og at dette kan føre
til en lik praksis rundt om i landets
kommuner som ivaretar behovet til
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personer med språk- og talevansker.
Hørings-uttalelsen fra NLL ligger på vår
nettside www.norsklogopedlag.no
I slutten av januar avholdt NLL sin
årlige Utdanningskonferanse. Inviterte
var representanter fra Universitetet i
Oslo (ISP) og (ILN), Universitet i
Tromsø, Universitetet i Nordland,
Universitetet i Bergen (UiB) og fra
NTNU. Det var èn representant fra
Kunnskapsdepartementet (Universitetsog høyskoleavdelingen) og èn fra
Helsedirektoratet. Kunnskapsdepartementet har vært representert de tre siste
årene. Representanten fra Helsedirektoratet deltok for første gang. Etter en
presentasjonsrunde rundt bordet, ble
informasjon formidlet om eksisterende
og nye logopedutdanninger. Da ingen
var til stede fra UiB, ble ikke deres
logopedutdanning omtalt i denne
konferansen.
Det var spennende å høre om de ulike
utdanningsinstitusjonenes planer for
hvordan de vil utforme sin utdanning.
Det er tydelig en ny satsning ved å
opprette 35 nye studieplasser i nord,
samt en økning av studieplasser ved
Universitetet i Oslo.
Universitet i Tromsø får 15 studieplasser
og Universitetet i Nordland får 20
studieplasser. At Universitetet i Oslo
også har 20 nye plasser, gir mulighet for
både et heltidsstudium og et deltidsstudium som er under planlegging. For
øvrig ble det uttalt at det kan være
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positivt at en mastergrad i logopedi har
ulike fordypninger innen det logopediske
fagfeltet. Utviklingen med flere studieplasser på flere steder ble sett på som
svært positivt, fordi mange logopeder
nærmer seg pensjonsalder. Det kan være
aktuelt å samarbeide om praksissteder
ved at praksisperioder legges til ulike
tider. Flere ga uttrykk for bekymring og
undring over store forskjeller i kommunene når det gjelder logopedtjenester og
stillingshjemler for logopeder. Referat
fra Utdanningskonferansen ligger på
våre nettsider.
NLLs vinterkurs (12.og 13.mars) er som
vanlig noe å se frem til med spennende
forelesere fra inn- og utland. Fagutvalget
har som vanlig bestrebet seg på å finne
det beste, og det bør være noe for
enhver smak. Det er bare å melde seg på.
Godt kurs og god vår!
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