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Nytt fra styret
Rypejakta er startet, høstfargene på plass, og vi er godt
i gang med styrearbeidet i NLL. Styreperioden så
langt har vært inspirerende, fordi styret, i tillegg til de
sakene vi jobber med kontinuerlig, hele tiden mottar
nye og spennende saker å ta stilling til. Styremøtene
våre er preget av intensitet, gode drøftinger og mye
arbeid, og alle i styret har en positiv holdning og
bidrar på hver sin måte i dette viktige lagarbeidet.
Forberedelsene til Landsmøtet i Tromsø 2014 er godt
i gang. Noen representanter fra styret hadde møte
med arrangementskomiteèn i august. Vi fikk avklart
viktige spørsmål og vi fikk bekreftet at de jobber godt
og er en særdeles stødig og kreativ gjeng.
Styret har også forsøkt å invitere til møter med råd og
utvalg i NLL. Vi har tidligere i denne styreperioden
hatt møter med fagutvalget, privat utvalg og yrkesetisk
råd, og senest i august møte med organisasjonsutvalget.
Disse møtene har vært svært konstruktive for oss i
styret, og de tilbakemeldingene vi har fått viser at drøft
ingene er viktig også for de som blir invitert. Vi ser nå
fram til møte med pedagogisk utvalg som blir før jul.
I samarbeid med privat utvalg har styret jobbet med å
få økt honorartakstene. Melding om takstøkningen
kom før sommerferien, og de nye takstene er lagt ut
på nettsiden. Vi har også ventet lenge på svar på vår
søknad om autorisasjon. Etter purringer har vi fått
vite at denne saken skulle vært avgjort før sommeren
2013. Forsinkelser i departementet gjør at vi får vente
i spenning litt til.
Styret sendte 18.juni et brev til Helse- og omsorgs
departementet og Kunnskapsdepartementet ved
rørende : Avklaring av ansvar for logopedtjenester ved
helseinstitusjoner og uhensiktsmessig tolkning og bruk av
begrepene behandling og undervisning. Vi har fått svar
fra Helse- og omsorgsdepartementet at de vil ta kon
takt med Kunnskapsdepartementet om saken og at de
videre vil komme tilbake til spørsmålet om et even
tuelt møte. På styremøte i august ble vi enige om å
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følge opp denne saken,
og har allerede sendt et
brev der vi ber om et
snarlig møte med begge
departementene.
Vi håper også at medie
Elisabeth Berg
dekningen som allerede
Leder
har vært i saken (over)
skal være et pluss for
NORSK
LOGOPEDLAG
oss, men styret har
nll.norsklogopedlag@gmail.com
valgt å sende et nytt
innlegg om logoped
situasjonen til Aften
posten, og vi håper dette blir tatt inn.
En annen tidkrevende sak som styret har måttet
prioritere, er drøfting av oppdragsavtalen vi skal ha
med regnskapsbyrået «Økonomibistand». Dette er en
relativt ny samarbeidspartner for NLL, som vi så langt
er meget godt fornøyd med. Å drøfte oppdragsavtalen
er krevende og viktig i den forstand at man i større
grad må tenke løsninger som er funksjonelle for NLL
i fremtiden, og det handler også om lagets økonomi.
Som nevnt i Nytt fra styret 2/13 deltar styret i et SAKsamarbeid med utdanningsinstitusjonene som utdan
ner logopeder. Vi anser dette som en viktig arena for å
komme med innspill som kan påvirke fremtidig logo
pedutdanning. Den 10.09.13 var NLL representert på
et nytt møte i SAK-samarbeidet (samarbeid, arbeids
deling og konsentrasjon). Her ble tråden tatt opp fra
forrige gang, og det ble diskutert om det er mulig å
lage en felles bachelorgrad som et ledd i en femårig
logopedutdanning. De ulike utdanningsinstitusjonene
i Norge var representert, og det ble en god diskusjon
om hva utdanningen vår bør inneholde. NLL var
tydelige på at man først blir ferdig utdannet logoped
etter endt master, og at en bachelorgrad ikke kan føre
til en logopedisk tittel med tilhørende arbeidsopp
gaver. Det ble også o rientert om e-læring, og hvordan
dette på sikt eventuelt kan implementeres i logoped
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Styret i NLL synes det er både positivt og utfordrende
å arbeide med så mange viktige saker som vi har nå,
men det viktigste av alt er alt det verdifulle logopediske
arbeidet som hver eneste dag utføres av våre medlem
mer i NLL.
Håper på en fortsatt fin høst for dere alle!

Spise- og ernæringsteamet, Trondsletten
habilitering
Barne- og ungdomsklinikken

Logoped/spesialpedagog
Vi har ledig 80 % vikariat fra d.d til 01.10.2014.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
seksjonsleder Gunn Karin Bye Hansen, tlf. 415 66 824 eller
logoped Lise Grande, tlf. 958 27 991.
Søknadsfrist: 15. oktober 2013

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg
Jobbsøk, deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!

frantz.no

Norsk logopedlag deltar i en bredt sammensatt
referansegruppe initiert av Helsedirektoratet for å
utarbeide en Veileder til Forskrift om habilitering,
rehabilitering, individuell plan og koordinator. Styret
har utpekt Melanie Kirmess til å være NLLs represen
tant i referansegruppen. Formålet med veilederen er å
tydeliggjøre hvordan Forskrift om habilitering, rehabili
tering, individuell plan og koordinator skal utføres i
praksis. Veilederen skal dermed være et konkret verk
tøy for både den individuelle brukeren og presisere
ansvar, oppgavefordeling og arbeidsprosessen mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten. I møtene foregår
det mye diskusjon om begrepsavklaringer rundt
habilitering og rehabilitering som brukes på ulike
måter i ulike sentrale dokumenter, blant annet også
om man trenger skillet mellom habilitering og
rehabilitering. Så langt har Helsedirektoratet kommet
frem at veilederen skal være en elektronisk plattform,
hvor det skal være enkelt å finne linker mellom selve
forskriften, veilederen med forklaringer og gode eks
empler. Siden igangsetting av arbeidet i februar 2013
har det vært to halvdagsmøter i Helsedirektoratet,
hvor det på siste møte 13.09.13 ble diskutert disposi
sjonen for innholdet i veilederen. I tilknytting til
møtene foregår det oppfølgende og foreberedende
samarbeid med styret i NLL. Det opprinnelige målet
med å ferdigstille veilederen til januar 2014 har av
ulike årsaker blitt forsinket og redigert tidsplan peker
mot et første ferdig utkast rundt påske 2014.

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i
Helse Midt-Norge. St. Olavs Hospital er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag,
men ivaretar også regionale og nasjonale oppgaver. Virksomheten er lokalisert flere
steder i fylket med hovedtyngden i Trondheim. Det er ca. 9000 ansatte og et brutto
budsjett på 8,2 milliarder kroner. Universitetssykehuset drives integrert med NTNU, og
studenter, lærere og forskere er en naturlig del av pasientbehandlingen. For å fremme
mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av
etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk,
psykisk helsevern og rus. Vi samarbeider med fastleger,
kommunehelsetjenesten og andre helseforetak for å gi Østfolds
befolking et best mulig helsetilbud. Vi er et sykehus i utvikling.
Nytt sykehus på Kalnes i Sarpsborg vil stå ferdig i 2015, og
Sykehuset Østfold Moss blir oppgradert i løpet av 2013. Dette skal,
sammen med helsetjenester i Østfolds fem regioner, gi gode
helsetjenester til befolkningen i fremtiden. Vi er en av Østfolds
største arbeidsplasser med 4800 medarbeidere, og er lokalisert i
Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg, Askim og Eidsberg.

Klinikk for psykisk helsevern

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Seksjon barnehabilitering

Logoped

100 % stilling, vikariat, ledig fra 02.12.2013 til 29.11.2014.
Søknadsfrist: 13. oktober 2013

Fullstendig utlysningstekst finnes på
www.sykehuset-ostfold.no og www.nav.no. Søknad sendes
elektronisk via link på www.sykehuset-ostfold.no.

frantz.no

utdanningen. NLL ønsker at master i logopedi skal
inneholde en fordypning i et av våre logopediske
hovedområder.

For styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder
Norsk Tidsskrift for Logopedi 3/2013
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