NORSK LOGOPEDLAG
REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN
Tid: lørdag 6. september 2008
Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica
Til stede lørdag 06.09: Elisabeth Berg, Ole-Andreas Holmsen, Bjørg Sve, Randi Fosser, Eli
Tendeland, Gro Hartveit, Marit Koss, Erik Reichmann, Mari Berntsen, Kari Sandvik Lund,
Aud Ellen Hushovd, Anne Lise Rygvold, Lisa Baal, Signhild Skogdal, Ingvild Røste, OlePetter Andersen, Berit Solgaard, Katrine Kvisgaard.
Sak 1

Åpning v/ leder

Sak 2

Registrering av deltakere v/ nestleder.

Sak 3

Konstituering v/ leder.

Det ble valgt to møtedirigenter; Eli Tendeland og Gro Hartveit, to referenter; Katrine
Kvisgaard og Aud Ellen Hushovd, og to underskrivere av protokollen; Elisabeth Berg og
Bjørg Sve.
Sak 4

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 5.

Registrering av tilmelte saker innen kl. 16.00 lørdag.

Sak 6

Informasjon fra utvalgslederne.

Organisasjonsutvalget (4 medlemmer): Leder Marit Koss informerte om følgende:
Etter landsmøtet i juni, har utvalget fulgt opp det styret gav signaler om at utvalget skulle
fortsette med. I forhold til arbeidet rettet mot departementene, så har de skrevet et brev, og det
ligger på nettsidene til NLL. De har også jobbet med en handlingsplan. Arbeidet med
informasjonsheftet gjøres i halvåret etter landsmøtet. Det skal trykkes opp så fort som mulig,
senest i desember.
Yrkesetisk råd (4 medlemmer): Leder Erik Reichmann informerte. Han har tatt over
ledervervet etter Henning Karlstad. De har ingen hastesaker nå, og skal ha første utvalgsmøte
i oktober.
Pedagogisk utvalg (4 medlemmer): Leder Kari Sandvik Lund informerte. Utvalget har ikke
hatt noe møte ennå, men skal treffes den 15.09. Nytt siden sist er at de skal finne ny forfatter
til småskriftheftet som handler om språkvansker hos barn. De har fått en henvendelse fra en
som ønsker å skrive om løpsk tale. Utvalget skal fremover jobbe med en handlingsplan,
oppdatere litteratur- og materielliste.
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Det ble etterhvert en diskusjon omkring småskriftheftene. Det ble etterlyst en kvalitetssikring
av det som blir trykket, og noen lurte på hvem som kan skrive heftene. I kontrakten for dette
arbeidet står det at heftet skal leses av en annen fagperson på det aktuelle området, før det blir
trykket. Leder skulle undersøke dette videre, og diskutere det i gruppen.
Utvalg for privatpraktiserende logopeder (4 medlemmer): Leder Ole-Petter Andersen
informerte. Utvalget, som i år har to nye medlemmer, har hatt et møte (26.08). Utvalget skal
bistå styret i saker som har med privat praksis å gjøre. En viktig sak for utvalget fremover blir
å jobbe med seminaret for privatpraktiserende logopeder, som skal avholdes på A-hus
26.01.09. Leder har skrevet brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
helsetjenesteforvaltning, Fredrikstad kommune og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
Representanter fra disse forvaltningene er spurt om å holde innlegg på konferansen. Utvalget
vil kontakte tidsskriftet og web-ansvarlig i NLL når programmet er på plass. Forrige gang det
ble arrangert et slikt kurs, kom det over 100 personer.
Andersen kunne også informere om at det er veldig få kommuner som har opprettet
kontaktpersoner, som skal svare på henvendelser vedrørende henvisninger til logoped. I flere
kommuner tar det lang tid før brukeren får behandlet sin rekvisisjon, noe som går ut over den
hjelpen brukeren skulle hatt. Det er fortsatt ulike praksis fra kommune til kommune.
Andersen hadde også med et dokument datert 18.06.08, som er et skriftlig spørsmål fra Laila
Dåvøy (KrF) til Sylvia Brustad (A). Spørsmålet går i hovedsak ut på begrepsbruken knyttet til
om logopedi er behandling og opplæring/ undervisning. Hun viser også til den omstendige
saksgangen det er i dette systemet. Brustad svarer at HOD vil vurdere å sette i gang en
kartlegging av logoped- og audiopedagogtjenesten, i samarbeid med
Kunnskapsdepartementet. Videre sier hun at hun vil vurdere nye rutiner i de tilfellene det
haster med oppstart av behandling, hvis saksbehandlingen i NAV tar for lang tid.
Det ble en del diskusjon rundt dette temaet. Marit Koss kunne fortelle at NLL hadde bidratt til
å utforme et saksvedlegg som skulle legges frem i Utdanningsdirektoratet, etter forespørsel fra
direktoratet. Dette er positivt, og viser at temaene blir tatt opp. Saksvedlegget ble veldig i tråd
med det NLL ønsker, og at de blir spurt om råd er et positivt signal. Koss vil jobbe videre opp
mot sentrale personer i de aktuelle departementene. Det er viktig at en som kjenner
nøkkelpersoner i denne saken, fortsetter dette arbeidet.
Mari Berntsen fra Sunnaas kunne gi et bilde av hvordan det var å skulle henvise brukere til
kommuner rundt omkring i landet. Noen kommuner svarer ikke på henvisningene, andre
svarer fort, kommunene har ulik praksis. På Sunnaas hadde de også store vansker med å finne
ut om logopedene var helsearbeidere eller pedagoger. Det hadde blant annet ført til at det var
vanskelig med ansettelser, og da spesielt rektor.
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Marit Koss oppsummerte med at det viktigste NLL må forholde seg til, er at vi må sørge for at
alle brukergruppene får de samme rettighetene etter loven (om det blir den ene eller den andre
loven). Det må vi kreve. Det andre er at vi som logopeder må ha levelige arbeidsforhold.
Norsk Tidsskrift for Logopedi (3 medlemmer): Leder Signhild Skogdal informerte.
Redaksjonen er nå nesten ferdige med oktobernummeret. De har fått inn mange spennende
artikler. Det er mange som etterlyser mer praktiske artikler, men det er vanskelig å få inn
dette. En person ønsker å bidra med kryssord med fagutrykk. De fleste var enige i at man kan
forsøke i ett nummer av bladet, så se det an. Det ble diskutert hvorvidt lokallag skal betale full
pris for annosering av kurs. Her var de fleste enige om at det bør være halv pris for
annonsering i eget tidsskrift, og samme størrelse på disse annonsene. Rutinene for
returopplaget må fastsettes, her har det vært sendt mye feil til Marit Koss, som igjen har
måttet sende videre.
Randi Fosser informerte om at det nå skal skje en omlegging av hele medlemsregisteret, og
hun håper at alle får bladet som de skal i oktober.
Tidsskriftet har fått svært positive tilbakemeldinger på evalueringsskjemaene fra landsmøtet.
Fagutvalget: Leder Anne Lise Rygvold informerte. De holder på med vinterkurset nå, og har
fått tak i flere gode forelesere. Dette må markedsføres godt. Evalueringen fra sommerkurset
viste at folk var fornøyd med innholdet, men ønsket seg flere norske forelesere. Dette ble
diskutert, og de fleste var enige i at man kan forvente at man i dag behersker engelsk i den
grad det er nødvendig. Det er viktig for å knytte til seg gode, utenlandske forelesere.
Det ble også diskutert bruken av fagfelle. Rygvold sa at de også kan vurdere de gode
artiklene, slik at denne profesjonaliseringen blir ivaretatt.
Når det gjelder godkjenning av logopedutdanning fra andre land, så er det i dag ingen
retningslinjer i forhold til dette. Organisasjonsutvalget skal jobbe videre med dette. Vi har
ingen offentlig godkjenning, derfor er dette problematisk.
Sak 7

Orientering om styrets arbeid denne høsten v/leder.

Det blir informert om hvem i styret som er kontaktperson for de ulike utvalgene. Etter
landsmøtet jobbes det videre, og det er mye arbeid. Planleggingen av neste landsmøte har
allerede startet. Det er snakk om å sette bort deler av arrangeringen av landsmøtet til
profesjonelle, da det tar så mye tid for den enkelte.
Ole-Andreas Holmsen var i høringsmøtet i Helsedirektoratet mandag den 01.09. Der fikk han
høre om utarbeiding av retningslinjer i forhold til behandling av hjerneslag. Han fikk stilt
noen spørsmål til gruppen, om blant annet IP plan og opplæringsloven. Han vil holde kontakt
med gruppen i tiden fremover, og komme med innspill.
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Det er også viktig å jobbe videre med autorisasjonssaken. Første søknad ble sendt i 2004, og
en ny ble sendt i 2006.
Sak 8

Landsmøteprotokollen v/ leder og nestleder.

Det ble informert kort om CPLOL.
Anne Lise Rygvold fortalte at det har vært ønsker ved Universitet i Oslo om å slå sammen
audiopedagogikk og logopedi. Hun har tatt en spørrerunde i CPLOL , og selv de med mye
audiologi kalles logopeder.
Det ble en diskusjon rundt temaet praksisplasser. Anne Lise Rygvold fortalte at det var et stort
problem i logopedutdanningen, mangelen på praksisplasser. Dette er et samfunnsansvar.
Signhild Skogdal sa at man burde ha logopedutdanning også lenger nord i landet. Marit Koss
mente at man må jobbe for å få logopedstillingene tilbake, det legges ned logopedstillinger
overalt. Rygvold sa at UIO ikke får gjort noe med betalingen til praksisstedene, de kan ikke få
mer. Men flere mente at det burde være attraktivt å være praksisveileder, man holder seg
faglig oppdatert. Leder, Ole-Andreas Holmsen, avsluttet med at man kanskje kan legge dette
inn i autorisasjonssaken. Da kan man få et system for dette etter hvert, slik det er for andre
helsearbeidere i dag. Sykepleiere får ingen kompensasjon for å være veiledere, og sykehusene
må ta inn studenter.
Når det gjelder hedersbetegnelsene som ble delt ut på landsmøtet, så var det tydelig at folk
satt pris på dette. Enkeltpersoner eller utvalg kan henvende seg til styret vedrørende dette, for
å få en utmerkelse etter lang og tro tjeneste. Det ble også vurdert om det skal trykkes
informasjon vedrørende dette i tidsskriftet, og på hjemmesiden til NLL.
Det ble informert om sted for neste landsmøte, som er Bergen. Man har allerede startet
arbeidet. Datoen er 24.06.10.

Katrine Kvisgaard
Referent
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Søndag 7. september (dag 2)
Sak 11
Økonomi v/kasserer.
Randi Fosser informerte om at etter landsmøte i Trondheim har det vært oppgjøret fra
landsmøte som det har vært jobbet med. I den forbindelse har
Hotell Britannia vært en god samarbeidspartner.
Økonomi for utvalg og Yrkesetisk råd: Totalsum kr 127 000 for perioden 2008-2009.
Organisasjonsutvalget kr. 28 000. Fagutvalget kr. 30 000
Pedagogisk utvalg kr. 24 000 Yrkesetisk råd kr. 24 000
Privat praktiserende kr. 21 000
Sak 12
Helhetlig revidering av vedtektene v/leder.
Styret ønsker at organisasjonsutvalget foretar en helhetlig revidering av Info 2008. Dette
ønskes ferdigstilt til Info 2010.
Organisasjonsutvalget ønsker i denne forbindelse klare retningslinjer fra styret. Trenger noen
hovedlinjer, men kanskje ikke vedtekter for alle detaljer.
Sak 13
Web-siden v/web-ansvarlig
Gro Hartveit oppdaterer nettsiden regelmessig og ønsker å utvikle nettsiden, men arbeidet er
tidkrevende. For avlastning vil det kanskje bli aktuelt å få inn en medarbeider, men dette er et
kostnadsspørsmål. Utvalgene oppfordres til å lage sitt eget område på nettsiden. Gro ønsker
tips om kurs og lignende som kan legges ut på nettsiden. De kursene som annonseres i
tidsskriftet prøver hun å legge inn.
Sak 14
Tilmeldte saker.
Ingen tilmeldte saker.
Sak 9
Kvalitetssikring av logopedtilbudet v/nestleder.
1) Alle brukere må få like rettigheter i forhold til loven.
2) Logopeder må få levelige arbeidsforhold enten de er ansatt kommunalt, statlig, privat eller
innen utdanning og helse.
Styret ønsker å arbeide aktivt for å nå målsettingen og ønsket innspill fra utvalgene på
hvordan de kan jobbe videre med dette.
Sak 15
Videre arbeid med enkeltsaker- gruppearbeid.
Gruppearbeid med utgangspunkt i saker vedtatt på landsmøte.
Sak 16

Fremlegg av gruppearbeid i plenum.

Leder Ole-Andreas Holmsen avsluttet konferansen med å takke deltakerne for et godt møte,
gode innspill underveis og ønsket lykke til med de forestående arbeidsoppgavene.
Aud Ellen Hushovd
-referent
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