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Nytt fra styret
Sommeren er snart her og byr på lys, varme, energi og gir
naturen og oss nye muligheter til vekst og utvikling. Kalenderen
viser at vi er midt mellom to landsmøter, minner fra
Fredrikstad 2012 og nye muligheter som ligger i Tromsø 2014.
Styret, fagutvalget og lokal arrangementskomitè er allerede godt
i gang med forberedelsene til neste landsmøte og kurs.
Mellomårskonferansen ble avholdt 9. og 10. mars i Oslo. Alle
ledere i råd og utvalg samt 9 av 12 regionslagsledere bidro
sammen med styret til at konferansen ble vellykket. Det var
stort engasjement blant deltakerne, både i gruppesamtaler og i
plenum. Gjennom kortfattede fremlegg fikk vi høre om det
logopediske arbeidet som foregår i de ulike organene i laget,
og om det positive engasjementet som preger den logopediske
hverdagen til medlemmene våre fra nord til sør i landet.
Denne unike faginteressen kan NLL som interesseorganisasjon
være stolt av. Organisasjonsstrukturen i NLL var tema i
gruppearbeidet på konferansen, og styret fikk mange tilbake
meldinger som kan tas med i det videre arbeidet med dette.
For øvrig var retningslinjer ved valg, og innhold i logoped
utdanningen meldt som egne saker. Dette er noen av sakene
som styret arbeider videre med.
På NLL’s utdanningskonferanse i januar var innholdet i de
ulike logopedutdanningene et sentralt tema. Det ble da fore
slått å søke SAK-midler for å få i gang et samarbeid mellom
utdanningsinstitusjonene som utdanner logopeder. Etter dette
sendte NTNU i samarbeid med UiA, UiB og UiO en søknad
om støtte til utredning av et SAK-samarbeid innenfor logo
pedi. Nasjonalt fakultetsmøtes arbeidsutvalg innvilget søk
naden med 250 000 kroner. NLL er invitert med i dette sam
arbeidet og deltok med to representanter i det første møtet
som fant sted på Gardemoen den 14. mai. Vi i styret ser på
dette som et viktig samarbeid, og håper vi skal kunne bidra
med gode innspill i drøftingene rundt fremtidig logoped
utdanning.
Styret får en del bekymringsmeldinger om logopedsituasjonen
i Norge, og konkrete eksempel på ekstra sårbare grupper som
blir stående uten logoped. I noen meldinger gjelder det barn,
og i andre meldinger gjelder det voksne. Styret og privat ut
valg samarbeider kontinuerlig for bedre retningslinjer slik at
alle som trenger det får logopedisk hjelp, uansett hvilket lov
verk de sorterer under.
Vi har i samarbeid med privat utvalg nettopp sendt brev til
Helsedirektoratet fordi mange stemmeklienter som helt
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åpenbart skulle hatt hjelp,
har fått avslag fra Helfo.
Det vil sannsynligvis bli
nødvendig med et opp
følgingsmøte i etterkant av
dette brevet. Det er ikke
bare stemmeklienter som
får avslag fra Helfo, og vi
Elisabeth Berg
vil derfor diskutere bak
Leder
grunnen for føringene som
gir avslag til flere grupper.
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Situasjonen er slik at et
økende antall klienter
nll.norsklogopedlag@gmail.com
verken får hjelp i
kommunen/fylkes
kommunen eller hos private logopeder, selv i kommuner der
det faktisk finnes logopeder. Problematikken må derfor også
drøftes med Kunnskapsdepartementet, siden mange som
hører til under Opplæringsloven, heller ikke får hjelp. Et sam
arbeid mellom departementene ble blant annet etterlyst og
drøftet på NLL`s utdanningskonferanse i januar. NLL vil be
om møte med begge departementene, og blant annet høre om
dette samarbeidet er kommet i gang. Som mange medlemmer
vet, har regelverk om ansvar for logopediske tjenester vært
uklart og ulikt fortolket i svært mange år.
Styret i NLL har sett det nødvendig å få formulert noen over
ordnede prinsipper som skal være styrende og klargjørende for
videre drøftinger med departementene og andre. Disse
prinsippene kan kort oppsummeres slik:
a) Reduserte funksjoner ved språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker er logopedisk behandlings
område i sin en helhet. En slik forståelse medfører at
man unngår feilaktige avslag på diagnoser som råd
givende leger ikke definerer som språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker.
b) Det er viktig å vurdere funksjon/funksjonsvansker
innen språk, tale og kommunikasjon, slik det gjøres i
Opplæringsloven og som også er en sentral intensjon i
WHO (2001) International Classification of Function/ICF.
Ut i fra dette er det den reduserte funksjonen som skal
avhjelpes – det er ikke vesentlig hvilket begrep/metode
som benyttes: Opplæring, undervisning eller
behandling.
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c) Sykdom, skade, lyte (feil/mangel-funksjon hos
individet) dekker alle årsaksforhold av språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker. Alle tilfeller av språk-, tale- og
kommunikasjonsvansker skal anerkjennes som enten
sykdom, skade eller lyte.
d) Avslag fra kommunen må gi godkjenning av logopedisk
behandling i Helfo. Helfo kan ikke overprøve kom
munens vurdering av grunnlag for avslag. Kunnskaps
departementet må lage presiseringer om at logopedisk
kompetanse inngår i spesialpedagogiske behov ved
språk-, tale- og kommunikasjonsvansker.

Styret i NLL får mange interessante henvendelser per epost. Vi
kan her nevne en økt frekvens av spørsmål fra studenter i innog utland, og vi forsøker ut fra ressursene vi har til rådighet, å
besvare spørsmålene så godt vi kan. At vi har fått flere studie
plasser i logopedi merker vi godt, og spørsmålene fra
studentene vitner om engasjement og interesse for faget. Det
er flott, og gir oss i NLL håp om at fagfeltet vil bli ivaretatt av
stadig nye og engasjerte logopeder.
God sommer og velfortjent ferie til alle.
For styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder
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