
 
 
Bestyrelsens beretning 2020 – 2021  

Audiologopædisk Forening har pr. 15. feb. 403 medlemmer –  270 færre end på samme tidspunkt sidste år. 

Dette store fald skyldes med overvejede sandsynlighed vores overgang til en ny administration. Tidligere 

har man som medlem fået opkrævninger tilsendt og for rigtig manges vedkommende betalt via PBS. I 

denne overgangsfase har alle skulle melde sig ind på ny. Dette tager noget tid.  

Medlemstallet har gennem de sidste år været svagt faldende; med en tendens til at stige lidt omkring 

tilmeldingerne til efteruddannelseskurset på Nyborg Strand og de regionale kurser. Bestyrelsen har forsøgt 

at motivere logopæder landet over til at melde sig ind i det nye system, bl.a. ved at gøre en række 

webinarer gratis for medlemmer og ved gentagne gange at gøre opmærksom på, at alle skal genindmeldes. 

Det har 400 personer da også gjort. Bestyrelsen satser og håber da også på, at vi ved samme tid næste år, 

er oppe på et mere normalt medlemstal. 

 

Bestyrelsens arbejde  

Daglig administration  

Foreningens administration i form af bogføring af indtægter og udgifter, ajourføring af medlemskartoteket, 

kursusadministration mv. er i mange år blevet varetaget af foreningens administrative medarbejder Lone 

Aabye. Lone er nu stoppet, og hjælper os nu, inden hun helt slipper tøjlerne, med at organisere hvem der i 

fremtiden gør hvad. Det er ikke en helt let proces.  

En stor del af Lones tidligere opgaver sker nu automatisk gennem vores administrationssystem Conventus. 

Dette styres af Trine Maria Hansen fra bestyrelsen. Andre dele af kassereren Karina Grønnemose, samt af 

formanden. I forbindelse med at Lone stopper, er foreningens adresse blevet overført til formanden. Det 

samme gælder Vibeke og Viktor Blochs fond, der også har adresse hos formanden. 

Vi vil fortsat, via mail, Facebook og hjemmesiden, opfordre endnu ikke genindmeldte personer, til at melde 

sig ind, men det tager nok den tid det tager! 

Vi er udfordrede af at Conventus desværre ikke understøtter EAN betaling. Dette skaber vanskeligheder, da 

visse kommuner, når de skal betale for deres ansatte, kun accepterer denne betalingsform. Dette beklager 

vi, men det er desværre et vilkår. Vi opfordrer kontinuerligt Conventus til at se på denne udfordring, men 

må være ærlige og sige at det ikke er noget der kommer i en forudsigelig fremtid. Indtil den dag hvor det 

måske kommer, må vi bede medlemmer og deltagere om at lave aftaler med deres arbejdsplads om udlæg 

og refusion. 

Der skal lyde en STOR tak til Lone Aabye for det store arbejde hun har lavet for Audiologopædisk forening, 

gennem de mange år hun har fungeret som vores administrator. Vi ved at mange medlemmer gennem 

årene, har fået stor hjælp af Lone i både store og små sager. 

 

Mødefrekvens  



 
 
Bestyrelsen har afholdt det nødvendige antal bestyrelsesmøder det forgangne år. Et enkelt har været fysisk, 

da det var muligt, resten har været via Zoom pga. Covid-19 situationen. Bestyrelsen er, ligesom resten af 

Danmark, trætte af at kigge på hinanden gennem en skærm, men det har fungeret. Rejseudgifterne har 

selvfølgelig været begrænset, som følge heraf. Hvis man nu skal finde noget positivt i alt dette.  

Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i forskellige 

sammenhænge, bl.a. om økonomi, drift, administration, kursusaktiviteter, Dansk Audiologopædi, 

netværksmøder, mv.  

 

Bestyrelsen  

• Jakob Stenz (formand)  

• Sahra Mengal (næstformand/tovholder regionale kurser)  

• Karina Thomsen Grønnemose (kasserer)  

• Birthe Wittenhoff Madsen (sekretær og redaktion Dansk Audiologopædi)  

• Mette van Amerongen (webmaster) 

• Trine Maria Hansen (Administration af Conventus) 

• Jette Flattum (tovholder Nyborg Strand) 

 

Suppleanter:  

• 1. Addy Gudjons Kristinsdottir 

• 2. Anne Haven Albertsen 

 

Udvalg, repræsentationer mv: 

 

Kursusudvalg  

 

Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand:  

• Jette Flattum (tovholder) 

• Anne Haven Albertsen 

• Sahra Mengal 

• Addy Gudjons Kristinsdottir  



 
 

• Birthe Wittenhoff Madsen  

• Karina Grønnemose  

Regionale kurser:  

• Sahra Mengal (tovholder)  

 

Redaktion for Dansk Audiologopædi  

• Per Nielsen  

• Birthe Wittenhoff Madsen 

 

Kritiske revisorer  

• Anne Marie Tange-Paagård 

• Jane Sonne 

 

Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg  

 

Bestyrelsen  

• Digitalisering af Dansk Audiologopædi. DA er jo digitaliseret og udkommer udelukkende i elektronisk 

form. Det fremtidige udseende af bladet, samt hvordan, og til hvem det vil være tilgængeligt, er en løbende 

proces, og det er muligt at formen ændrer sig over tid. Muligvis inspireret af andre foreningers fagblade. 

• Samarbejde med ministerier og styrelser. Alf har i dette år haft få henvendelser fra ministerier og 

styrelser om deltagelse i følgegrupper og lign. Dette kan muligvis skyldes, at ministerierne har haft travlt 

med andre opgaver, ikke mindst covid-19 -relaterede opgaver. Men vi påregner fortsat at være, en 

forhåbentlig fast, sparringspartner for det offentlige system, i alle dets former. 

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 udskiftning i bestyrelsen siden sidste års generalforsamling. 

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 

I 2020 var vi som bekendt nødt til at aflyse det årlige efteruddannelseskursus. Kursusudvalget arbejdede 

intensivt gennem efteråret på at kunne gennemføre kurset i år. Aftaler skulle genbekræftes, tekniske 

løsninger skulle findes, sikkerhed ift. Covid-19  skulle sikres og meget andet. Og hele tiden med den truende 

sky over hovedet, om vi i det hele taget kunne gennemføre når vi nåede frem til marts 2021. 

I november/december besluttede vi så at aflyse – for anden gang. Det var ikke med vores gode vilje, men vi 

turde ikke løbe an på at det kunne gennemføres. Vi havde forpligtelser overfor Hotel Nyborg Strand, og 

aftaler med oplægsholdere, der skulle overholdes. Det kunne potentielt have kostet foreningen store 

summer. 

Nu er det så udsat endnu et år, til 2022. Indholdet af næste års efteruddannelseskursus er ikke helt nemt at 

forudsige – ikke at det plejer at være noget der annonceres i beretningen, men sidste år regnede vi med, 

nogenlunde at kunne levere det aflyste program i år.  

Hvordan det så nu bliver i 2022, bliver noget kursusudvalget kommer til at arbejde med fremadrettet.  

 

Regionale kurser  

Der har været afholdt en række webinarer i det forgangne bestyrelsesår. Både som erstatninger for fysiske 

kurser, men også som en naturlig forlængelse af, at en større del af logopæders arbejde i år har foregået 

ved skærmen. Dette forår er da også godt fyldt op med ALF-webinarer og vi oplever med glæde en stor 

interesse for det vi udbyder.  

Uden at kunne forudsige fremtiden er det da også tænkeligt, at webinarer vil fortsætte som en mere 

markant del af de kurser vi tilbyder. 

 

Temadag for PPR-ledere, teamledere, ledende talehørekonsulenter og fagkoordinatorer – indsatser for 

børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser DLD. 

Et af de få fysiske arrangementer ALF kunne gennemføre i 2020 var denne temadag. Der var deltagelse af 

mere end 70 personer fra hele landet.  

Oplæggene var af: 

 Rikke Vang Christensen: Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser,  

Mathias Knude Brusgaard: Refleksioner over udfordringer i PPR positionen  og 

Trine Kjær Krogh: En datters vanskeligheder med DLD 

Efterfølgende var der stor enighed om, at det var vigtigt for vores fag, at der kommer større politisk fokus 

på den specialiserede viden vi kan levere, også i de universelle og målrettede tilgange. 



 
 
Dansk Audiologopædi  

ALF udgiver ”Dansk Audiologopædi” (DA) 3-4 gange om året til medlemmer og et antal 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 2020 pga. manglende indhold. Generelt er det en udfordring at skaffe relevant 

indhold nok til at komme med en rimelig udgivelse  

ALF’s bestyrelse opfordrer derfor endnu en gang alle medlemmer og andre interesserede til at komme med 

indhold til bladet. Et fagblad som vores er kun så stærkt som medlemmerne og interessenterne gør det.  

Dansk Audiologopædi udkommer i elektronisk form og udsendes via e-mail til medlemmerne. 

 

Hjemmeside og Facebook  

På Facebook følges vi af omkring 1300 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.  

Hjemmesiden indeholder det meste af det man har brug for som medlem. Generalforsamlingsreferater, 

kurser, vedtægter, mange års eksemplarer af Dansk audiologopædi – tilgængeligt for alle, register over 

privatpraktiserende, jobopslag, indmeldelsesprocedure og meget andet.  

Hvis man som medlem tænker, der mangler noget, er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen og 

så vil vi se på, om det er noget vi kan honorere. 

På hjemmesiden linkes der til indmeldelsesformularen i Conventus – vores administrationssystem. Og via 

Conventus kan man tilmelde sig de kurser og webinarer vi udbyder.  

 

IALP – Folia Phoniatrica et Logopaedica 

Igennem vores medlemskab af IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) har ALF’s 

medlemmer adgang til Folia Phoniatrica et logopaedica. Et internationalt (elektronisk) videnskabeligt 

baseret tidsskrift, der som navnet viser, indeholder artikler indenfor logopædien og foniatrien. 

ALF’s medlemmer fik, som nævnt i beretningen sidste år, tilbage i 2018 en mail med adgangsoplysninger. Vi 

er i tvivl om hvor meget dette er blevet brugt, men kan man ikke finde den eller er man nyt medlem kan 

man kontakte bestyrelsen. 

 

Henvendelser  

Der har i det forgangne år været nogle henvendelser vedrørende Covid-19. Det har både drejet sig om, 

hvordan ALF forholder sig de forskellige arbejdsforhold, der i de forskellige kommuner, hvordan den 



 
 
enkelte kommune har tolket begrebet ”kritisk funktion” og dermed i hvilken grad, man har skullet være ude 

i felten på trods af risikoen for at blive smittet og bringe smitten rundt.  

Der har også været henvendelser fra privatpraktiserende angående om hvorvidt de har måttet praktisere, 

og om de kan betegnes som kritisk frontpersonel, og dermed komme frem i vaccinekøen. 

ALF er en faglig forening og ikke en fagforening. Det er med andre ord i langt højere grad logopædfaglige 

problemstillinger vi prøver at forholde os til, end de daglige arbejdsrelaterede problemstillinger. Når det 

drejer sig om arbejdsforhold, sikkerhedsforhold og lønforhold, er det altså i højere grad en 

arbejdsmiljørepræsentant eller en tillidsrepræsentant der kan hjælpe. Det betyder ikke, at vi i ALF ikke er 

interesserede, men mere at vi ikke har den store indflydelse på disse vilkår.  

Hvis/når vi en dag kommer i mål med en certificering af logopædifaget, kan det være der følger mere 

indflydelse med på disse områder. 

 

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, nu ESLA ): Sahra Mengal 

• Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Per Nielsen  

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

• Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med FUA og Logopædisk Forum:  Jakob Stenz 

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

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

 

CPLOL  - nu ESLA! 

ALF er repræsenteret i CPLOL/ESLA (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE)  

På engelsk: Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists”  ved 

næstformand Sahra Mengal 

CPLOL har d. 1. marts skiftet navn til det mere mundrette ESLA (European Speech and Language 

Association) 

ESLA 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. ESLA 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.  

Derudover bruges der mange ressourcer på at arrangere en stor kongres, hver 3. år og på at indsamle, 

oversætte og kategorisere statistiske informationer og eksempler på best practice på tværs af Europa. 



 
 
I er velkomne til at kontakte Sahra Mengal, hvis I har spørgsmål til ESLA eller gerne vil have mere at vide. 

Ellers henvises til ESLA’s hjemmeside:  eslaeurope.eu, hvor man også kan tilmelde sig deres nyhedsbrev. 

(nederst på forsiden) 

 

Samarbejde vedr. stammen  

ALF har fortsat sit samarbejde med Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) samt Logopædisk Forum og 

FUA angående faglige kurser om stammen. I november 2020 skulle der være afholdt 2 workshops, i hhv. 

Jelling og Kbh. 

Arrangementet er blevet udsat til efteråret 2021 pga. Covid-19 situationen i efteråret. 

De involverede foreninger vil fortsætte samarbejdet om faglige kurser på stamme-området. 

Den, i tidligere beretninger, nævnte Stammeefteruddannelse er godt i gang, men de moduler der skulle 

have ligget i efteråret, er ligesom så meget andet blevet udskudt. 

 

Audiologopædisk Samarbejdsudvalg  

Repræsentanter for de tre største faglige foreninger, FUA, Logopædisk Forum og ALF har et 

samarbejdsforum, hvor repræsentanter fra foreningerne kan mødes og drøfte aktuelle problemstillinger.  

 I 2019 blev vi enige om på landsplan at anbefale professionsnavnet: Logopæd.  

Efterfølgende er mange PPR, kommunikationscentre og hospitaler begyndt at bruge udtrykket som 

fagbetegnelse, hvis det ikke allerede var i brug. 

Som nævnt tidligere, går det nok ikke hurtigt at ændre den danske forforståelse fra talepædagog til 

logopæd, men man skal jo begynde et sted og vi vil fortsat opfordre alle vores medlemmer til at benytte 

denne fagbetegnelse. 

Samarbejdsudvalget arbejder på at skabe et mere ensartet uddannelsesniveau for logopæder. Nærmere 

bestemt at prøve at få hævet den nuværende diplomuddannelse i logopædi til en fremtidig 

kandidatoverbygning, på linje med en Cand.pæd. På den måde vil man, uanset om man har taget en 5-årig 

universitetsuddannelse eller en professionsbachelor med en overbygning, stå med en Kandidatgrad når 

man er færdig. Dette vil efter de tre foreningers mening give et mere ligeværdigt logopædfagligt forhold 

mellem de to uddannelsestyper. Det ikke er en let manøvre, der er mange interessenter og Covid-19 har 

ikke gjort processen hurtigere. 

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. 

 



 
 
Målsætninger 

I bestyrelsesarbejdet, i en forening som ALF, kan der være en fare for at det meste kommer til at handle om 

den daglige drift. Referater, bilag, opslag, etc. Man kan komme til at overse de større linjer og glemme 

visioner. På sidste ordinære bestyrelsesmøde besluttede vi derfor at vælge tre fokuspunkter for det næste 

års bestyrelsesarbejde. 

- Øget fokus på logopædprofessionen 

- Autorisation 

- Hjemmesiden 

Man kan selvfølgelig argumentere for, at det sidste punkt er mere lavpraktisk. Men i forbindelse med vores 

overgang til webbaseret administration, er vi blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af, at vores 

hjemmeside er så lettilgængelig som muligt. 

 

FUA - farvel og velkommen 

ALF’s søsterorganisation FUA (Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder) besluttede på sin 

generalforsamling i efteråret 2020 at opløse sig til efteråret 2021. 

ALF har længe været fortaler for én samlet logopædisk forening i Danmark og ønsker alle tidligere 

medlemmer af FUA velkommen i Audiologopædisk forening (flere er allerede medlemmer, dobbelt 

medlemsskab er ikke ualmindeligt). 

En forening med så klar en profil som FUA har selvfølgelig nogle områder, der er særligt vigtige for dem, og 

som de gerne vil have med over i ALF. Efter en række samtaler med FUA’s formand, er vi blevet enige om at 

der ikke er noget radikalt der adskiller os, og i hvert fald ikke noget vi ikke kan finde mindelige løsninger på. 

Vi er blevet enige om, at FUA’s formand stiller op til bestyrelsen i ALF som suppleant. På den måde kan vi 

byde FUA’s medlemmer velkommen med deres egen formand i bestyrelsen. Vi har også talt om specifikke 

udvalg, der kan nedsættes for at imødekomme særlige faglige ønsker og behov.  

Vi tror på at dette bliver et lykkeligt ægteskab :-) 

 

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 udvalgsarbejde, ageret værter og medværter ved 

webinarer, været referenter og ordstyrer til generalforsamlingen, 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 til tovholderne Sahra Mengal (de regionale kurser 

og webinarer) og Jette Flattum (efteruddannelseskurset på Nyborg Strand). Det kræver en meget stor 



 
 
indsats og overblik – og mange timers arbejde – at tilrettelægge, gennemføre, aflyse, udsætte og 

omrangere de mange kurser vi gennemfører. 

• En ganske særlig tak skal der lyde til Mette van Amerongen. 

Mette har siddet i bestyrelsen i 10 år, og har været en stor kraft for ALF i mange sammenhænge. Særligt 

bør det nævnes hendes store arbejde som vores repræsentant i CPLOL og hendes rolle som webmaster 

både for ALF og CPLOL. Mette har været en stor hjælp for den siddende formand, med at huske alle 

detaljerne, reglerne og traditionerne i mangt og meget. Formanden ved ikke helt hvad han skal gøre uden 

hende! Du vil blive savnet. 

På vegne af bestyrelsen: 

Jakob B Stenz 

Formand 

Audiologopædisk forening 

 


