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Nytt fra lederen
Helsedirektoratet og NLL har samarbeidet om en
spørreundersøkelse i forbindelse med autorisasjonssaken.
Dette ble omtalt i Norsk Tidsskrift for Logopedi, 3/2011.
Det foreligger nå noen resultater: Spørreundersøkelsen
viser en svarprosent på ca 60 % sett i forhold til antall
antatt spurte. Av disse er det 71 % som arbeider som
logopeder full tid og 20 % som arbeider delvis som
logoped. Det er 66 % som er ansatt i kommunen,
19% arbeider i staten og 27% som privatpraktiserende.
Den viser, ikke uventet, at den store gruppen er det vi kan
kalle godt voksne (45-64år). Bare 10 % av de spurte var
under 34 år og 11 % var over 65 år. Når det gjelder antall
konsultasjoner, er det et stort sprik med en variasjon fra 0
til 1600 i løpet av et år. Ca 10 % har ingen konsultasjoner.
Undersøkelsen viser at mange av logopedene samarbeider
med helsetjenesten (anslagsvis 43 %).
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logopedutdanningen bør kompletteres med
pedagogikk som en obligatorisk del og bør tilpasses de krav
som logopeder møter i sin fremtidige yrkesutøvelse i
skolen. Debattinnlegget er å finne i Logopednytt 3/11.

Helsedirektoratet har i tillegg sendt ut en spørreundersøkelse
til logopeder med avtale om direkte oppgjør fra Helfo.
Denne undersøkelsen ble sendt ut som «snail –mail» og fikk
sannsynligvis av den grunn en lavere svarprosent (32%).

Mange av våre medlemmer har sin utdanning fra ISP ved
Universitetet i Oslo og har et godt og nært forhold til denne
institusjonen. ISP feiret nylig sitt 50-års jubileum (11.10.11)
og programmet for dagen var «Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring». Norsk logopedlag
gratulerer jubilanten!

I slutten av september arrangerte Helsedirektoratet et møte
knyttet til prosjekt om ansvarsfordeling på rehabiliteringsområdet. Helsedirektoratet ønsker en gjennomgang av
dagens pasientforløp for grupper innen somatiske fagområder, der rehabilitering eller opptrening er en sentral del
av forløpet. Profesjonsorganisasjonene ble bedt om å uttale
seg og NLL var representert sammen med tolv andre
organisasjoner. For å skaffe nødvendig informasjon om
dagens praksis og fremtidig ønsket praksis, tok styret
kontakt med logopeder ansatt på sykehus i ulike deler av
landet. En stor takk til de som bidro! Hvordan opplysningene blir vurdert og behandlet gjenstår å se. Fortsettelse
følger.
I Norge har vi mangel på logopeder. Det er interessant for
styret å merke seg at mangelen på logopeder og utdanning
av logopeder opptar mediene. Styret ved leder har i løpet av
de seneste månedene gitt intervju til Telemarksavisa,
Forsvarets Forum, NRK-Bodø, NRK-Møre og Romsdal,
samt Nationen – Distriktenes Næringsavis. Sistnevnte
intervju ligger på vår hjemmeside.

En annen jubilant er den islandske logopedforeningen
(Felag Talkennara og Talmeinafræinga) som feiret sitt 30-års
jubileum i september. Styret i NLL var invitert og var til
stede på kurs, festmiddag og på en utrolig flott busstur
arrangert av tidligere leder og nåværende leder av foreningen. På turen var også svenske representanter fra Svenska
logopedforbundet og danske representanter fra Audiologopedisk forening. I en liten 16-mannsbuss tilhørende tidligere
leder, ble vi kjørt og guidet av nåværende og tidligere leder
på «gullruten» til Geysir, Gullfoss og Tingvellir gjennom
eksotiske treløse landskap med svart lavastein og med
dampende «gryter». De få trærne som finnes på Island er
plantet, fikk vi vite. Representantene for den andre svenske
logopedforeningen (SFFL – Svensk forening for foniatri og
logopedi) dro dessverre hjem tidligere, og fikk ikke med seg
denne uforglemmelige nordiske forbrødrings bussturen.
Styret ønsker alle en fredelig og stressfri førjulstid.
Randi Fosser, Leder NLL

Svenska logopedforbundet har nå oppe til debatt at det er
nødvendig med logopedisk kompetanse i skolen, og at disse
må ha kunnskaper om pedagogikk. Interessant, etter som vi
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Forslag til gode organiseringsformer mottas med takk:
randifosser@logopedix.com

