
 

Audiologopædisk Forening 

 

Bestyrelsens beretning 2018 – 2019  

Audiologopædisk Forening har pr. 15. feb. 686 medlemmer – ca. 15 færre end på samme tidspunkt sidste 
år. Medlemstallet har over en årrække været svagt faldende; med en tendens til at stige lidt igen omkring 
tilmeldingerne til efteruddannelseskurset på Nyborg Strand og de regionale kurser. De fleste udmeldinger 
begrundes - ligesom i tidligere år - med pensionering eller at medlemmet forlader erhvervet. Der har også 
været nogle udmeldelser begrundet i den ”nye” praksis at pensionister der fortsat er erhvervsaktive og står 
anført som privatpraktiserende, skal betale fuld medlemspris. 

 

Bestyrelsens arbejde  

 

Daglig administration  

Foreningen har en ret omfattende administration i form af bogføring af indtægter og udgifter, ajourføring 
af medlemskartoteket, kursusadministration mv. Hovedparten varetages af foreningens administrative 
medarbejder Lone Aabye.  

Lone modtager henvendelser bl.a. angående medlemskab og adresseændringer. Kontingentopkrævninger 
formidles ligeledes af Lone Aabye elektronisk til banken, som herefter videresender til 
abonnenter/medlemmer med EAN-nummer samt formidler til PBS til de fleste medlemmer og via 
gammeldags girokort til dem, der endnu ikke har tilmeldt sig elektronisk betaling. Vi har opfordret til 
betaling via PBS, og langt de fleste benytter sig af dette.  

Vi er i gang med en proces hvor stort set alt vedrørende ALF (medlem*skab, regionale kurser, Dansk 
Audiologopædi, betaling osv.) foregår via hjemmesiden. Tilmelding og betaling til vores kursus om dyspraksi 
i maj 2019 er således forgået elektronisk.   

 

Mødefrekvens  

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder inkl. henholdsvis det konstituerende og afsluttende møde i 
forbindelse med efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand. Et af møderne har været afholdt som 
Skype-møde. 



Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i en række forskellige 
sammenhænge, bl.a. om økonomi, drift af sekretariat, kur-susaktiviteter, digitalisering af Dansk 
Audiologopædi, netværksmøder, mv.  

 

Bestyrelsen  

• Jakob Stenz (formand)  

• Mette Thomsen (næstformand/webmaster)  

• Addy Gudjons Kristinsdottir (kasserer)  

• Nina Pedersen (sekretær)  

• Birthe Wittenhoff Madsen 

• Kirsten Skjødt  

• Jette Flattum  

 

Suppleanter:  

• 1. Sahra Mengal 

• 2. Karina Thomsen Grønnemose 

 

Udvalg, repræsentationer mv: 

 

Kursusudvalg  

 

Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand:  

• Jette Flattum (tovholder)  

• Helle Bylander  

• Addy Kristinsdottir  

• Nina Pedersen  

• Sahra Mengal 

• Birthe Wittenhoff Madsen  

• Karina Grønnemose  

 



Regionale kurser:  

• Kirsten Skjødt/Sahra Mengal (tovholdere)  

 

Webinarer  

• Marianne Schmidt  

• Jakob Stenz  

• Sahra Mengal 

Redaktion for Dansk Audiologopædi  

• Per Nielsen (ansvarshavende)  

• Laura Gram Busch  

• Kathrine Lysdahl Clemmensen  

• Nina Kold Kristensen 

 

Kritiske revisorer  

• Else Nygaard Rasmussen 

• Bente Reimann Jensen  

 

Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg  

 

Bestyrelsen  

• Digitalisering af Dansk Audiologopædi. DA er nu fuldt digitaliseret og udkommer nu udelukkende i 
elektronisk form. Alle bladene er nu online igen frem til 2013. dvs. der mangler 2013-18, men de bliver 
hurtigst muligt tilgængelige efter Nyborg Strand 2019. 

• Samarbejde med ministerier og styrelser. Alf har i løbet af året fået 6 henvendelser fra ministerier og 
styrelser om deltagelse i følgegrupper og lign. Vi har i videst mulige omfang forsøgt at udfylde opgaverne 
internt i bestyrelsen men har også trukket på kræfter udenfor bestyrelsen. 

• Webinarer. ALF har gennemført en række webinarer med forskellige oplægsholdere. Tidligere DA-
redaktør har være hyret til at varetage opgaven. Vi vurderer at webinarerne overordnet set har været en 
succes. Der har som regel været mange tilmeldte og evalueringerne har været fine. Bestyrelsen er i proces 
mht. eventuelle fremtidige webinarer. Nogle at overvejelserne går på abonnementsprisen på Adobe 
Connect kontra afholdelse af fysiske møder rundt om i landet. Vi håber i løbet af foråret at kunne melde ud 
hvordan og i hvilken form webinarer evt. vil fortsætte  



Ud over dette har bestyrelsen behandlet henvendelser, deltaget i den faglige debat på området samt 
varetaget det løbende bestyrelsesarbejde i form af opdatering på tendenser inden for det 
audiologopædiske fagområde, monitorering af foreningens økonomi, visioner osv.  

Der har ikke været større udskiftning i bestyrelsen siden sidste års generalforsamling; et bestyrelsesmedlem 
udtrådte i praksis i 2018, og en ny suppleant trådte ind.  

Den siddende bestyrelse forsøger, i lighed med tidligere bestyrelser, at arbejde effektivt med de sager, der 
skal håndteres. Vi bestræber os på at være fortrolige med hinandens opgaver og at have fleksible 
arbejdsgange som letter bestyrelsens arbejde mellem møderne. 

 

 

Kursusudvalg:  

 

Nyborg Strand 

Der har været afholdt det nødvendige antal møder i løbet af året, heraf flere Skype møder. 

Medlemmerne i ALF repræsenterer mange faglige områder, og det har derfor som vanligt været vigtigt for 
kursusudvalget at tilstræbe, at kursernes indhold afspejler denne store variation.  

På det årlige efteruddannelseskursus i 2018 var fokus på følgende grene af de faglige områder: 1 Selektiv 
mutisme, 2 Dysleksi, 3 Intervention og 4 Blandede bolcher Svær dysartri i samtale, Motivation for 
kommunikation, Det kommunikative miljø 

Fokus i 2019 er på følgende områder:  

• Tidlig Indsats 

• Sociale og kommunikative vanskeligheder  

• Logopædens rolle i det tværfaglige samarbejde 

• Blandede bolcher (en søjle med varieret indhold som kursusudvalget har fundet relevante for logopæders 
arbejde.) 

 

Regionale kurser  

Der har været gennemført ét regionalt kursus i 2018 

D. 6.og 7. november besøgte Dr. Susan Ebbels København, hvor hun bl.a. berigede os med den seneste 
forskning om udredning og behandling af sproglige vanskeligheder. Desuden afholdt hun en workshop om 
shape coding.  

Derudover skulle vi have formidlet et børnestemmekursus: ”Adventures in Voice Certification” med Dr. 
Katherine Verdolini d 5-6 december i København. Dette måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. De 
tilmeldte fik muligheden for at konvertere deres kursus til et webbaseret kursus. 



 

Dansk Audiologopædi  

ALF udgiver ”Dansk Audiologopædi” (DA) 4 gange om året til medlemmer og ca. 130 abonnementer. 
Indholdet kan tage afsæt i undervisning og vejledning, professionel praksis, forskning, lovbestemmelser, 
samfundsmæssige forhold, aktuelle audiologopædiske relevante begivenheder samt andre forhold med 
relation til mennesker med kommunikative vanskeligheder eller faglige temaer i audiologopædien. Et 
enkelt nummer er udgået i 2018 pga. manglende indhold.  

ALF’s bestyrelse opfordrer alle medlemmer og andre interesserede til at komme med indhold til bladet. Et 
fagblad som vores er kun så stærkt som medlemmerne gør det.  

Dansk Audiologopædi er nu fuldstændigt overgået til elektronisk form og udsendes via email til 
medlemmerne. 

Hjemmeside og Facebook  

Vi har efterhånden fået en del indblik i, hvad der virker på den nye hjemmeside, og hvad der fortsat skal 
arbejdes med. Især vil vi gerne gøre det nemmere at finde de sider vi kan se, der er mest aktivitet på. 

Vi er stadig ikke i mål med sektionen med privatpraktiserende, hvor evt. nye interessenter fortsat skal 
skrive direkte til webmaster@alf.dk med de oplysninger de ønsker oprettes på, tilføjes eller ændres på 
deres opslag. 

Arbejdsgiverne har efterhånden opdaget vores afsnit med Nye stillinger og det har logopæderne også, for 
aktiviteten på disse sider stiger stødt; https://www.alf.dk/ledige-stillinger. Ligeledes er der også flere og 
flere, der kommer på kursussiden, både de interne i ALF og de eksterne med andre arrangører: 
https://www.alf.dk/kurser-og-konferencer.  

Vi får fortsat en del respons på, at vores kurser kan være svære at finde, så det har vi haft en del snakke om 
i både bestyrelsen og i kursusudvalget. Hvis I, køre medlemmer, kender til steder, hvor I synes, at det ville 
være oplagt at ALF reklamerede med sine kurser, så del gerne -enten ved selv at skrive et opslag eller ved 
at skrive til webmaster@alf.dk med henvisninger til stedet og så vil jeg fluks tjekke det ud. 

På Facebook følges vi af 1245 personer, men de brede opslag kan nå ud til omkring 8000 personer. Hvis 
man som studerende eftersøger praksis, hvis man som klinikker eftersøger materiale eller ideer eller man 
som fagperson har læst noget, som man gerne vil dele med sine fagfæller, så anvendes ALF’s Facebook 
stille og roligt mere og mere.  

Da vi annoncerede programmet til Nyborg strand kom der desværre et par kedelige kommentarer på 
Facebook ved emnevalgene på de fire søjler. Webmasteren opfordrede den gang og nu til at man i stedet 
for retter henvendelse til kursusudvalget, hvis man har nogle særlige emner, man godt kunne tænker sig 
kom på Nyborg Strand eller som et regionalt kursus. Sammen kan vi faktisk få meget til at ske og er der 
nogen, der har lyst til at indgå i kursusudvalget, så kan vi sagtens finde plads til dig også. 

Som noget nyt er det nu muligt at betale for regionale kurser direkte ved tilmelding på www.alf.dk til ALF’s 
interne kurser. Både som medlem og som ikke medlem. Der kan betales med Visa, mobilpay eller EAN-
nummer. Dette burde formindske det administrative arbejde omkring de regionale kurser, så vi i stedet for 
kan bruge kræfterne på det faglige indhold. 

 



ASHA – Affiliate Membership  

Bestyrelsen gjorde i 2014 via et samarbejde med American Speech and Hearing Association (ASHA) det 
muligt for medlemmer af ALF at blive ’affiliate member’ af ASHA. Siden 2014 har medlemmer af ALF kunnet 
skrive til foreningen, for at få et ’letter of support’ og dermed blive ’affiliate member’ af ASHA. Via et 
sådant medlemskab, kan man opnå rabat på organisationernes kurser, få adgang til ASHA’s store 
artikelbase samt deltage i forskellige undergrupper.  

 

IALP – Folia Phoniatrica et Logopaedica 

Igennem vores medlemskab af IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) har ALF’s 
medlemmer fået adgang til Folia Phoniatrica et logopaedica. Et internationalt (elektronisk) videnskabligt 
baseret tidsskrift der som navnet viser, indeholder artikler indenfor logopædien og foniatrien. 

ALF’s medlemmer fik i 2018 en mail med adgangsoplysninger. Kan man ikke finde den eller er man nyt 
medlem kan man kontakte bestyrelsen. 

 

Henvendelser  

Formandens og ALF’s postkasser har i løbet af året fået en del henvendelser fra personer der ønsker hjælp 
fra privatpraktiserende logopæd. Mange beder om specifikke anbefalinger. Dette kan ALF som forening 
naturligvis ikke gøre. Vi kan jo ikke anbefale ét medlem fremfor et andet. Vi henviser altid til hjemmesiden 
under ”Privatpraktiserende”  

Et andet tilbagevendende henvendelsespunkt er logopæder der ønsker at starte privat praksis og ønsker 
råd og vejledning. Vi hjælper naturligvis med hvad vi mener at kunne stå inde for men flere punkter, 
herunder skatteregistrering og prissætning ligge altså udenfor bestyrelsens kompetenceområde. 

En enkelt henvendelse har desuden drejet sig om at betjene svenske statsborgere. Dette medfører et 
dilemma idet man skal være registreret som behandlingssted for at patienten kan få betalingen refunderet 
af det svenske sundhedssystem, men i Danmark kan man som logopæd ikke umiddelbart blive anerkendt 
som sundhedspersonale. 

Problematikken vil muligvis kunne løses hvis vi som faggruppe blev certificeret/autoriseret. Lidt mere om 
det senere i beretningen.  

 

Repræsentation i andre organisationer, projekter og netværk  

Bestyrelsens medlemmer har repræsenteret foreningen ved en række møder og kontakter i:  

• Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL): Mette van Amerongen(tidl.Mette Thomsen), Julie 
Hjorth Ingstrup (Ekstern)  

• Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Per Nielsen  

• Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Jette Flattum  

• Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med FUA og FTHF:  Jakob Stenz 



Herudover har enkeltmedlemmer af bestyrelsen desuden deltaget i møder, kurser og kongresser hos:  

• Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF)  

• Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA)  

• Norsk Logopedlag  

• Svensk Forening for Logopedi og Foniatri (SFFL)  

• Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists (CPLOL)  

 

 

 

CPLOL  

ALF er repræsenteret i CPLOL eller ”Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE” 
på fransk og ”Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists” på 
engelsk med delegater. Mette van Amerongen har deltaget de sidste 6-7 år og sidste år fik hun selskab af 
Julie Hjorth Ingstrup. 

CPLOL er den europæiske sammenslutning af foreninger for (audio-) logopæder og selvom det er ALF, der 
er medlem, så repræsenterer vi professionen som helhed i Danmark. CPLOL arbejder på at indsamle, 
vidensdele og bidrage med information om uddannelse, at få anerkendt logopædien som fagfelt i hele 
Europa og højne kvaliteten indenfor både uddannelse og praksis. Dermed fylder recognition – registrering, 
certificering og autorisation også en del i det europæiske lobbyarbejde.  

Derudover bruges der mange ressourcer på at arrangere en stor kongres, hver 3. år og på at indsamle, 
oversætte og kategoriserer statistiske informationer og eksempler på best practice på tværs af Europa. 

På CPLOL’s hjemmeside, findes man bl.a. en side, hvor der uploades information og diverse kurser, afholdt 
af de europæiske foreninger (Continuing professional development): https://cplol.eu/the-
profession/continuing-professional-development.html og en side med fokus på internationale, relevante 
projekter og ressourcer for logopæder; https://cplol.eu/links/links-2.html  

Desuden har der i år været forøget fokus på formidling af CPLOL’s arbejde bl.a. i den Executive Committe, 
da vi har arbejdet benhårdt på den store omstrukturering, der skal godkendes på CPLOL’s 
generalforsamling til maj i Malta. Man kan holde sig ajour med arbejde i de Newsletters, som bliver sendt 
ud som aldrig før: https://cplol.eu/about-cplol/newsletter.html eller man skal tilmelde sig nyhedsbrevet på 
forsiden af www.cplol.eu  

Som en del af denne omstrukturering er der, i det forgange år, blevet afholdt en effektiv arbejdsweekend, 
for Kellen Company, der arbejder med organisering af firmaer og foreninger, deltog. Mette var tovholder på 
et ud af 6 store emner, der skulle gennemarbejdet; synlighed og formidling, hvor vi diskuterede, hvordan 
CPLOL’s medlemmer -og dermed medlemmer af ALF – får størst udbytte af CPLOL. Nogle af de andre emner 
handlede om medlemskab, budgetter, fremadrettet organisering, stemme-systemer osv. 

Dette er alt sammen emner vi – Julie og jeg – skal stemme om til generalforsamling i maj og da vi 
repræsenterer logopæderne i Danmark, vil vi selvfølgelig gerne stemme efter jeres valg. Derfor vil Mette 



lave et lille oplæg til ALF’s generalforsamling på Nyborg Strand i marts med en kort præsentation af de 
emner, der skal stemmes om. Dette kan bl.a. være: Skal hvert land fortsat have to stemmer i CPLOL, eller 
skal antallet af stemmer fastsættes efter de nationale foreningernes medlemsantal? Og Hvad skal det koste 
at være medlem af CPLOL? 

I er altid velkommen til at kontakte Mette på webmaster@alf.dk, hvis I har spørgsmål til CPLOL eller gerne 
vil have mere at vide om omstruktureringen efter generalforsamlingen. Ellers henvises til CPLOL’s 
nyhedsbreve. 

 

Samarbejde vedr. stammen  

ALF har fortsat sit samarbejde med Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) samt FTHF og FUA angående 
faglige kurser om stammen. I november 2018 blev der afholdt 2 workshops, i hhv. Jelling og Taastrup, om ” 
Intervention over for unge i udskolingen, der stammer”. Leder af workshoppen var Bjarne Dammsbo som er 
tale-høre-konsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. Han underviser desuden på UCC og er ekstern lektor på 
audiologopædiuddannelserne på KU og SDU.  

Arrangementet var som de tidligere meget populært både i Jylland og på Sjælland.  

De involverede foreninger vil fortsætte samarbejdet om faglige kurser på stamme-området. Der arbejdes 
videre med den plan der blev nævnt i sidste beretning om sammenhængende kurser som på længere sigt 
kan få karakter af en struktureret efteruddannelse på dette område.  

 

Audiologopædisk Samarbejdsudvalg  

Repræsentanter for de tre største faglige foreninger, FUA, FTHF og ALF har etableret et samarbejdsforum, 
hvor repræsentanter fra foreningerne kan mødes og drøfte aktuelle problemstillinger.  

Sidste år blev vi enige om på landsplan at anbefale professionsnavnet: logopæd.  

Efterfølgende har vi fået mange, overvejende positive, tilkendegivelser på dette initiativ. 

Logopædfaggrupper i mange PPR er begyndt at bruge udtrykket som fagbetegnelse. 

Det går givetvis ikke hurtigt at ændre den danske forforståelse fra talepædagog til logopæd, men man skal 
jo begynde et sted og vi vil opfordre alle vores medlemmer til at benytte denne fagbetegnelse. 

Det næste samarbejdsudvalget er gået i gang med er en langt større sag. Nemlig et forsøg på at skabe et 
mere ensartet uddannelsesniveau for logopæder. Nærmere bestemt at prøve at få hævet den nuværende 
diplomuddannelse i logopædi til en fremtidig master i logopædi. På den måde vil man, uanset om man har 
taget en 5-årig universitetsuddannelse, eller en professionsbachelor med en overbygning, stå med en 
Kandidat/Master når man er færdig. Dette vil efter de tre foreningers mening give et mere ligeværdigt 
logpædfagligt forhold mellem de to uddannelsestyper. 

Vi er helt bevidste om at det ikke er en let manøvre og at der er mange interessenter. Vi har derfor 
kontaktet en lang række af disse, og regner med snarest at holde et indledende møde mellem os, UC’er, 
Universiteter, m.fl. for at undersøge mulighederne. 



Vi ser det desuden som en naturlig forlængelse af et mere balanceret uddannelsesniveau, at genoptage 
diskussionen om certificering/autorisation af logopæder. 

Vi håber på længere sigt at få det politiske niveau i tale men tænker det er vigtigt i første omgang at skabe 
en fælles forståelse mellem os og uddannelsesinstitutionerne. 

  

Samarbejde vedr. Dyspraksi 

ALF har et ønske om at samle de logopædiske foreninger omkring kursusaktiviteter på dyspraksiområdet. 
Her ønsker vi at inddrage endnu en forening udover FTHF og FUA, nemlig DSLF (Dansk Selskab for Logopædi 
og Foniatri). Vi tænker at vi med fordel kan koordinere hvad der udbydes af de forskellige foreninger så vi i 
højere grad supplerer hinandens kursusaktivitet, fremfor at konkurrere. Vi har kontaktet de andre 
foreninger og fået positiv respons. Vi regner med at igangsætte samarbejdet her i forårshalvåret. 

 

TAK  

Bestyrelsen vil gerne takke alle, der i det forløbne år har bidraget til arbejdet i foreningen:  

• Medlemmer og venner af foreningen, der har stillet sig til rådighed med deres faglige ekspertise i 
forbindelse med aktuelle problemstillinger, deltaget i udvalgs-arbejde, ageret værter og medværter ved de 
regionale kurser, været referenter og ordstyrer til generalforsamlingen, bureaubestyrer osv. Det er utroligt 
vigtigt for en forening at have aktive medlemmer, der giver foreningen liv og bestyrelsen næring til det 
fortsatte arbejde.  

• En anden særlig tak sendes til hele kursusudvalget og især til tovholderne Jette Flattum. Det kræver en 
meget stor indsats og overblik – og mange timers arbejde – at tilrettelægge og gennemføre et 
efteruddannelseskursus i den størrelsesorden, som ALF’s kursus repræsenterer.  

 

På vegne af bestyrelsen: 

Jakob B Stenz 

Formand 

Audiologopædisk forening 

 


