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Nytt fra styret
Det er juni, ett år har gått siden LM2014 og styret er
midt i sin landsmøteperiode. Når vi tar et tilbakeblikk
på tida som har gått, har styret hatt mange spennende
og noen utfordrende saker å håndtere. Styret skal jobbe
etter de vedtekter og retningslinjer som landsmøtet ved
tar. Gjennom handlingsplanen, som er vårt styringsverk
tøy, har vi etter beste evne gjennomført de oppgavene vi
er pålagt.
Fagutvalget gjennomførte fra 12.–14. mars nok en gang
et strålende vinterkurs. Styret hadde gleden av å delta på
mesteparten av forelesningene, og det var et variert pro
gram. Fagutvalget hadde invitert gode forelesere fra innog utland. De fleste områdene innen logopedien var
dekket: språkvansker, selektiv mutisme, dysfagi, stemme,
stamming, eksekutive funksjoner og ikke minst et
interessant foredrag om prognoser. Vi takker vårt enga
sjerte og dyktige fagutvalg for faglig påfyll.
I etterkant av vinterkurset, arrangerte styret mellomårs
konferanse. Der kom det fram at det er stor aktivitet
blant våre tillitsvalgte, både i forhold til kurs og fag
kvelder, samt at flere jobber politisk for å synliggjøre
behovet for logopediske tjenester for barn, unge og
voksne. Vi ser at det er en utfordring å få flere medlem
mer aktive, både i forhold til organisasjonsarbeid og i
kurssammenheng, noe som vi bør jobbe videre med.
Flere av våre lokallag har tatt i bruk Skype i møte- og
kurssammenheng, med stort sett positive erfaringer.
Det er et ønske fra regionslag at det lages en idébank
med oversikt over tema og aktuelle foredragsholdere,
med tanke på kurs og fagkvelder i NLL regionalt. Vi
minner om at idéer til dette kan sendes NLLs sekretær
Helmine Bratfoss.
De påfølgende dagene etter vinterkurset og mellomårs
konferansen, var NLL representert med to representan
ter på ALFs etterutdanningskurs og landsmøte 2015.
Arrangementet, som var komprimert til færre dager,
men med samme antall foredrag som tidligere, hadde
rekordstor oppslutning i år. NLLs Yrkesetisk råd hadde
også representanter tilstede, for å dele erfaringer med
Fagetisk utvalg i ALF.
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I starten av året fikk
NLL en henvendelse om
oppnevnelse av medlem
til referansegruppe knyt
tet til revisjon av Nasjo
nale retningslinjer for
behandling og rehabili
Solveig Skrolsvik
tering ved hjerneslag.
Leder
Styret i NLL ba Melanie
Kirmess om å delta i
NORSK
denne referansegruppa,
LOGOPEDLAG
noe hun sa ja til. Det er
nll.norsklogopedlag@gmail.com
viktig å delta i slike sam
menhenger, og vi vet at
vi blir lyttet til når vi fremmer våre synspunkter.
I midten av april hadde NLL ved to styremedlemmer,
leder av Utvalg for privat praksis og Yrkesetisk råd et
møte med HELFO. Dette møtet var et oppfølgings
møte, hvor det ble diskutert ulike problemstillinger
knyttet til privatpraktiserende logopeder. HELFO og
NLL er enige om at møtet var nyttig, og vi avtalte alle
rede nå et nytt møte i mai 2016.
Påfølgende uke ble det arrangert en konferanse for
privatpraktiserende logopeder, i regi av Utvalg for privat
praksis. Målet med konferansen var å utveksle erfaringer,
som kunne gi tanker og idéer til å skape felles rutiner for
privatpraktiserende logopeder. På denne konferansen
deltok også Helsedirektoratet med Helga Rudjord og
HELFO med Yngvar Nes. Konferansen ble oppfattet
som meget nyttig for deltakerne, og det er et ønske om
at det arrangeres jevnlige k onferanser for privatprakti
serende logopeder videre.
CPLOL arrangerte sin 9. kongress i mai 2015. Tema for
kongressen var «Open the doors to communication».
I alt var det over 650 deltakere fra fire kontinenter på
kongressen. Det var mange spennende foredrag, og
mange presentasjoner av f orskningsresultater innenfor
ulike emner. Norge hadde flere deltakere, men det er
ønskelig med enda flere deltakere ved neste kongress.
I forkant av kongressen hadde CPLOL en ekstraordinær
generalforsamling. Der ble det opplyst at CPLOL har en
stabil økonomi. Generalforsamlingen vedtok for øvrig
de sakene som var til behandling. Etter generalforsam
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lingen gikk delegatene til arbeidsmøter i de respektive
arbeidsgruppene. NLL var representert med to delegater
og to observatører.
I juni 2015 har styret i NLL valgt å ha styremøte over en
helg, i motsetning til de siste møtene som har vært av
holdt på Skype. Der vil vi ha fokus på videre styrearbeid,
samt oppsummere det som har kommet fram på ulike
konferanser. Det er en utfordring å gjøre organisasjonen
mer effektiv, og samtidig ha tid til å diskutere saker og
jobbe praktisk over tid. Dette mener vi imidlertid blir
godt ivaretatt gjennom den måten vi jobber på nå.
I styremøtet vil vi blant annet ha fokus på logoped
utdanningen og Utdanningskonferanse, informasjon
gjennom ulike kanaler, forberedelse av landsmøtet 2016
og andre utfordringer som ligger foran oss. Noen av de

sakene som vi skal ta opp, er direkte resultater av med
lemmers engasjement og henvendelser til styret. Dette
setter vi stor pris på, og det er ønskelig med en organisa
sjon som er aktiv og som kommer med ulike innspill til
styret.
Det er juni, det er sommer med lange dager og korte
netter. Mange av oss kan se fram til velfortjente dager
med fri fra jobb. Noen ser kanskje fram til dager uten
pensumlitteratur, og andre ser fram til første sommer
som pensjonist eller nok en sommer som pensjonist.
Styret vil takke hver og en av dere for det engasjementet
dere viser på hver deres måte. Vi ønsker dere alle en
riktig god sommer!
Solveig Skrolsvik, Leder
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