TRØNDELAG LOGOPEDLAG

Trondheim, 2. oktober, 2008
Trondheim kommune
v/ kommunaldirektør Tor Åm
Rådhuset
7004 Trondheim
Logopedtjenester ved Øya helsehus
Trøndelag Logopedlag er gjort kjent med at Øya helsehus er åpnet. Bl.a. er døgnposten fra Trondheim
Rehabiliteringssenter (Lade allé 80) flyttet hit.
Blant pasientene ved korttidssykehjemmet er det mange slagpasienter, hvorav flere har afasi (språk- og
talevansker etter hjerneslag) og dysfagi (svelgevansker), samt pasienter med stemme- og
artikulasjonsproblematikk (p.g.a. bl.a.Parkinson og andre nevrologiske sykdommer).
Korttidssykehjemmet har logopedtjenester kun 1 dag pr uke (ressurs tatt fra Trondheim
rehabiliteringssenter). Dette er for dårlig!
All forskning tilsier at logopedisk behandling er effektiv i subakutt fase og at slik behandling må
gjennomføres intensivt, dvs flere ganger pr uke, helst 1 til flere ganger pr dag, for at effekt skal
oppnås. Kun en behandling per uke har ingen effekt.
Det å miste eller få redusert sin kommunikasjonsevne oppleves som det største tapet av ferdigheter et
menneske kan ha.
Trøndelag Logopedlag ber derfor om at et fast logopedisk daglig tilbud blir prioritert, ved at
logoped(er) tilsettes snarest, slik at denne gruppen får anledning til optimal gjenvinning av sin
evne til verbal kommunikasjon.
En logoped er også kvalifisert til å arbeide med mennesker med dysfagi, noe som kan hjelpe de som
har fått svelgevansker pga av lammelser og derfor ikke kan innta mat og drikke på naturlig måte. Det
er å håpe at rehabiliteringstilbudet til mennesker med afasi og/eller dysfagi, samt ulike typer stemmeog artikulasjonsvansker, vil bli bedre enn det er i dag.
På vegne av styret i Trøndelag Logopedlag
Trine lise Dahl
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