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VEDLEGG 1 Benchmarkingprosjekt for Logopedutdanningene i Europa.
Tabellen viser de viktigste felles emnespesifikke og generelle kompetanser for
logopedutdanninger i Europa (NetQues, 2013)

Fagspesifikke kompetanser for nyutdannede logopeder
Den nyutdannede logopeden:
Ansvarsområde

Kartlegging og
identifisering av
kommunikasjons-,
språk- og
talevansker samt
spise-, drikke- og
svelgvansker.
Planlegging og
implementering av
intervensjon

Kan kartlegge, diagnostisere og iverksette tiltak for språkog talevansker
Kan kartlegge, diagnostisere og iverksette tiltak for spisedrikke- og svelgvansker
Etablerer god kontakt og legger til rette for deltakelse i
kartlegging og differensialdiagnostisering
Kan registrerer hvordan ulike situasjoner, miljø eller
kontekster kan påvirke klientens problem
Kan analysere og tolke kartleggingsresultat på en nøyaktig
måte og ser dette i sammenheng med anamnese og andre
relevante kilder
Gir relevant tilbakemelding til klienter og pårørende om
tolkning av undersøkelsesresultater på en lettfattelig måte
Kan gi muntlig og skriftlig rapport av kartleggingsresultat
hvor analyse og tolkning av resultatene er inkludert
Søker informasjon for å forstå klientens vansker
Er oppmerksom på hvilken følge vansken har for klientens
og signifikante andres sin psykososiale fungering, sosiale
og medisinske status
Henviser klienten til andre fagpersoner når det er påkrevet
Bruker både kartleggingsresultat og annen relevant
informasjon for å utarbeide mål for tiltak.
Forstår rasjonale og prinsipper som ligger til grunn for
spesifikke behandlingsmetoder
Diskuterer langsiktige resultater og avgjør, i samarbeid
med klienten, om logopediske tiltak er hensiktsmessige og
nødvendige. Inkluderer signifikante andre i diskusjonen
Velger og planlegger hensiktsmessige og effektive
behandlingsformer og inkluderer nøkkelpersoner i
klientens omgivelser
Forstår rollen til medlemmene i et tverrfaglig team, og
utvikler tiltaksplaner i samarbeid med dem
Iverksetter relevante behandlingsteknikker og bruker
nødvendig materiell og utstyr
Tar begrunnede avgjørelser for å iverksette, modifisere
eller avslutte bruk av bestemte teknikker, behandlingsmåter
eller prosedyrer. Har en relevant registrering av disse
avgjørelsene
Dokumenterer resultater fra intervensjon samt forandringer
i tiltaksplan

Forebygging

Profesjonell
utvikling,
etterutdanning og
særlig etisk ansvar

Har lesbare og nøyaktige notater og rapporter som er i
samsvar med faglige og juridiske retningslinjer, og bruker
bare anerkjent terminologi.
Samler informasjon, herunder kvalitative og kvantitative
data for å evaluere behandlingens effekt
Forbereder klienten før logopediske tiltak skal avsluttes.
Blir enig med klienten og signifikante andre om det
aktuelle tidspunktet
Forstår begrepene effekt (efficacy) og virkningsgrad
(efficiency) i logopedisk arbeid
Bidrar til å forebygge forekomst av kommunikasjons-,
spise-, drikke- eller svelgvansker gjennom tidlig
intervensjon
Forstår rollen til og grensene for en logopeds virksomhet
Kjenner de etiske reglene til den nasjonale
fagorganisasjonen (Norsk Logopedlag) og/eller de etiske
reglene som gjelder på arbeidsplassen og/eller som er
foreskrevet av offisielle myndigheter
Faglig utvikling som logoped gjennom innsikt i aktuell
faglig ferdighet så vel som behov for videre utvikling av
mellommenneskelige og kommunikasjonsmessige
ferdigheter

Generelle kompetanser for nyutdannede logopeder
Den nyutdannede logopeden:
Interpersonlige og
intrapersonlige
kompetanser

Sammensatte
kompetanser

Viser atferd som er ærlig, oppriktig og pålitelig
Viser empati med klienter og kollegaer
Har evne til å få informasjon fra klienter/informanter på en
effektiv og sympatisk måte
Gir nøyaktig feedback på en forståelig og sensitiv måte
Viser sosiale ferdigheter som trygghet, samarbeid og
forhandlingsevne
Verdsetter mangfold og multikulturalisme
Viser positive holdninger og handler proaktivt
Evne til å være selvkritisk og reflektere over egen innsats
Viser mestringsstrategier i møte med yrkets faglige krav
slik at selvfølelsen opprettholdes og stress håndteres
Tar ansvar for å utvikle egen kunnskap og ferdighet i sitt
yrkesaktive liv
Arbeider selvstendig
Tilpasser egen atferd og fremgangsmåte så det passer til
nye situasjoner
Formulerer kreative og originale løsninger i nye situasjoner

Instrumentelle
kompetanser

Søker i forskningslitteratur for å finne den mest relevante
informasjonen for å kunne besvare et spørsmål
Bruker egnete og effektive metoder og materiell i skriftlig,
muntlig og visuell informasjon og instruksjon
Bruker ulike metoder som litteraturstudier, intervju,
spørreskjema og observasjoner for å samle data.
Identifiserer de viktigste faktorer ved et problem og
foreslår mulige løsninger
Gir uttrykk for den foretrukne løsningen/avgjørelsen på en
forståelig måte, og skisserer de konkrete konsekvensene
Identifiserer risiko og fallgruver knyttet til enhver mulig
løsning
Bruker faglig kunnskap til å velge den mest
hensiktsmessige løsningen i den enkelte situasjon
Analysere informasjon for å kunne trekke hensiktsmessige
konklusjoner og forstår betydningen av disse
konklusjonene
Sammenfatter informasjon fra ulike kilder for å kunne
velge en egnet tilnærming eller for å svare på et spørsmål
Anvender juridiske og etiske prinsipper i behandling av
informasjon og beskytter integritet, pålitelighet og ekthet i
journaler
Deler oppgaver i konkrete trinn og fastsetter realistiske
tidsrammer samtidig som andre krav tas med i betraktning
Innfrir mål som er satt, og gjennomføre arbeidsoppgaver
innen tidsfristen
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