
Bestyrelsens beretning 2014 – 2015 
 

Årets arbejde i bestyrelsen har igen i år været præget af en blanding af videreførelse af driften og 

nye initiativer.  

Audiologopædisk Forening har pr. 1. februar 2015 824 medlemmer – heraf 28 studerende og 45 

pensionister. Medlemstallet har de senere år været faldende; dog med en tendens til at stige omkring 

tilmeldingerne til efteruddannelseskurset på Nyborg Strand og de regionale kurser. De fleste udmel-

dinger begrundes med pensionering eller at medlemmet forlader erhvervet. Derudover ser vi en let 

tilgang af studerende efter at der er givet mulighed for medlemskab i en længere årrække.  

 

Bestyrelsens arbejde 
  

Daglig administration: 

Foreningen har en omfattende administration i form af bogføring af indtægter og udgifter, ajourfø-

ring af medlemskartoteket, kursusadministration mm. 

Disse opgaver varetages fortsat af foreningens administrative medarbejder (ca. 20 timer om måne-

den). Det forventes dog, at timeantallet reduceres i 2015, da administrationen af efteruddannelses-

kurset i år varetages af Nyborg Strand.  

 

 

Mødefrekvens 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder inkl. hhv. det konstituerende og afsluttende møde i til-

knytning til efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand samt et 2 dages møde i maj. 2 af mø-

derne har været afholdt som Skype møder.   

Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i en række for-

skellige sammenhænge, bl.a. om økonomi, hjemmeside, drift af sekretariat, kursusaktiviteter, net-

værksmøder, fagetisk udvalg m.v. 

 

Bestyrelsen:  

Bente Reimann Jensen (formand), Mette Thomsen (næstformand), Helle Iben Bylander (kasserer), 

Sahra Mengal (sekretær), Jane Sonne (formand for kursusudvalget), Kirsten Skjødt (regionale kur-

ser), Annette Ulrichsen. Suppleanter: 1. Jakob Stenz, 2. Mette Tinggaard Henriksen. 

 

Annette Ulrichsen valgte i efteråret 2014 at udtræde af bestyrelsen og blev erstattet at Jakob Stenz. 

Sahra Mengal er udtrådt af bestyrelsen ultimo februar og er erstattet af Mette Tinggaard Henriksen. 

 

 

Udvalg, repræsentationer o.a.: 
Kursusudvalg:  

Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand: Jane Sonne (tovholder), Mette Henriksen, Helle Iben By-

lander, Kirsten Skjødt, Jakob Stenz, Addý Guðjóns Kristinsdóttir og Else Nygaard 

Regionale kurser: Kirsten Skjødt (tovholder) 

 

Redaktion for Dansk Audiologopædi:  

Natasha Epstein (ansvarshavende), Birthe Høier, Anne Francis Berg 

 



Arkivudvalg:  

Bente Reimann Jensen, Jane Sonne 

 

Fagetisk udvalg:  

Stine Løvind Thorsen, Ulla Lahti, Dorthe Hansen, Bent Kjær 

 

Eksterne revisorer:  

Ulla Lahti og Stine Thorsen 

 

Fagligt Råd:  

Fagligt råd består ifølge vedtægterne § 11 af 9 -15 personer, primært ’repræsentanter for de viden-

skabsfag og fagområder, som audiologopædien samarbejder med’. Der har ikke været afholdt mø-

der med Fagligt Råd i det forløbne år.  

Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg 
Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne har været anvendt til at afstikke retningslinjer for bestyrelsesarbejdet, behand-

ling af høringssvar, kommissorium samt opfølgning på udvalgsarbejde, opdatering på tendenser in-

denfor det audiologopædiske fagområde, besvarelse af henvendelser, monitorering af foreningens 

økonomi, visioner osv. 

 

Kursusudvalg 

Der har været afholdt 5 møder i løbet af året, heraf 3 Skype møder. 

Medlemmerne i ALF repræsenterer mange faglige områder, og det har været vigtigt for kursusud-

valget at tilstræbe, at kurserne i sit indhold afspejler denne store variation. 

Vi havde på det årlige efteruddannelseskursus i 2014 fokus på følgende grene af de faglige områ-

der: 1. Evidensbaseret praksis, 2. Fonologi, 3. Inklusion i logopædien og 4. Kommunikationsvan-

skeligheder hos voksne. Vi blev desværre nødsaget til at aflyse søjlen, som skulle tilgodese voksen-

området, da der var for få tilmeldte. 

Bestyrelsen valgte i år at skære det årlige efteruddannelseskursus ned fra 3 til 2 dage.  

Fokus i 2015 er på disse områder: 

1. Sproglige vanskeligheder, 2. Autisme og sprog, 3. Hørevanskeligheder samt 4. Kommunikations-

vanskeligheder hos voksne. Det er med en vis stolthed, at vi i år er i stand til at gennemføre sidst-

nævnte søjle, der henvender sig til kolleger på voksenområdet. 

 
 
Regionale kurser 

Der har i det forgangne år været afholdt to regionale kurser med audiologopæd Maria Grundtvig i 

’Ipad til børnelogopædi’ - en gang i Allerød og en gang i København. Begge hold med stor tilslut-

ning. 

Vi arbejder på at oprette lignende kurser i andre dele af landet senere på året i 2015. 

 

For det kommende år, er der indtil videre planlagt et kursus den 18. maj i Odense: ’Børnestemmer - 

teori og praksis’. v/ G Jan Tinge, Stig Faurdal og Agnethe Nordin. 

Tirsdag den 5. og 7. maj vil Marit Clausen afholde kursus i LogoFoVa, henholdsvis i Aarhus og i 

København.  



Derudover kommer Dr. Caroline Bowen fra Australien den 29. september med oplæg om ’Chil-

dren’s Speech Sound Disorders: Continuing Professional Development’.  

 

Dansk Audiologopædi 

ALF udgiver bladet ”Dansk Audiologopædi” (DA) 4 gange om året – det distribueres til medlem-

merne samt som abonnement (162 stk). Indholdet kan tage afsæt i undervisning og vejledning, an-

den professionel praksis, forskning, lovbestemmelser, samfundsmæssige forhold, aktuelle begiven-

heder samt andre forhold med relation til mennesker med kommunikative vanskeligheder eller fag-

ligt relevante temaer i tale-høre-læsepædagogikken.   

Foreningen modtog tilskud til distribution i 2014 fra Bladpuljen, der administreres af Kulturstyrel-

sen og bestyrelsen har netop søgt tilskud for 2015. Vi har endnu ikke modtaget svar på dette.  

 

Et flertal på generalforsamlingen 2013 tilkendegav ønske om, at bestyrelsen undersøgte mulighe-

derne for en digitalisering DA.  

I forbindelse med ansøgningen til Bladpuljen er foreningen blevet tilbudt hjælp til at overgå fra fy-

sisk distribution til digital formidling, idet Kulturstyrelsen har afsat tre mio. kr. over en tre-årig peri-

ode til undervisning og opfølgende rådgivning i digitale løsninger og formidlingsformer målrettet 

tilskudsmodtagere fra Bladpuljen. Bestyrelsen deltog i et informationsmøde vedr. dette i september 

2014 og er pt. inviteret til endnu et møde. 

 

Fagetisk udvalg 

Fagetisk udvalg har mødtes 3 gange (i august, oktober og januar). På det første møde blev udvalgets 

kommissorium gennemgået og der blev taget stilling til, hvilke konkrete opgaver, udvalget skulle gå 

i gang med. Det blev besluttet at producere en klumme om fagetik til hvert nummer af DA, og at 

udvalget skal stå for en gennemgang af de privatpraktiserende medlemmers hjemmesider, med hen-

blik på at vurdere, om hjemmesidernes ordlyd er i overensstemmelse med ALF’s fagetiske retnings-

linjer. Arbejdet med hjemmesiderne påbegyndes i foråret 2015.  

Eftersom udvalget er nyetableret, har det brugt en del tid på at diskutere generelle fagetiske pro-

blemstillinger, ud fra konkrete eksempler som udvalgets medlemmer hver i sær har bidraget med.  

Afslutningsvis har udvalget indledt et samarbejde med vores skandinaviske søsterorganisationers 

fagetiske udvalg, for at udveksle erfaringer med dem.  

I øvrigt vil fagetisk udvalg opfordre medlemmerne til at læse udvalgets første klumme i DA 2014-4 

med titlen ’Fagetisk udvalg er til for dig’.  

 

Hjemmesiden 

Der arbejdes forsat på at gøre materialer fra generalforsamlingerne bagudrettet tilgængelige på 

hjemmesiden. Således er der nu at finde tilbage til 2010: indkaldelse, dagsorden, formandens beret-

ning, regnskab, indkomne forslag og andre bilag. 

Ligeledes er materiale fra efteruddannelseskurset på Nyborg Strand også tilgængeligt tilbage til 

2012. Dette inkluderer program, udstillermaterialer og div. PowerPoints og præsentationer.  

Det er nu muligt at søge i indholdet af DA tilbage til årgang 2000. Derudover er der sket en omfor-

deling i oversigten over artikler i de tidligere numre af DA. 

Tilmeldingerne til ALF’s Nyhedsbrev er blevet opdateret – herunder slettet ca. 250 inaktive e-mail 

adresser. Tilmeldings og afmeldingsfunktion er nu tilgængelig på hjemmesiden. 

Listen over privatpraktiserende logopæder er gennemgået og revideret. Kontaktoplysningerne er 

blevet opdateret og den geografiske inddeling er blevet præciseret, så den nu angiver regioner samt 

større byer. 

 



Facebook 

Lige efter generalforsamlingen 2014 havde foreningens side på Facebook 387 likes. I starten af fe-

bruar 2015 var der i 575 likes. 94 % af sidens likes er kvinder og 30 % er mellem 25-34 år. 536 li-

kes er fra Danmark og resten stort set fra de andre nordiske lande, - dog ligger10 likes udenfor de 

nordiske lande. 

Udgivelsen af LogoFoVa havde den største rækkevidde idet den nåede ud til 1048 personer. 

Der er generelt kommet mere aktivitet på foreningens Facebook side og medlemmerne er også be-

gyndt at skrive opslag til hinanden bl.a. om efterlysning af forsøgspersoner, materialer og gode 

ideer. 

 

ASHA - affiliate medlemskab 

Bestyrelsen valgte i 2014 via et samarbejde med American Speech and Hearing Association 

(ASHA) at gøre det muligt for medlemmer af ALF at blive ’affiliate member’ af ASHA. Siden for-

året 2014, har medlemmer af ALF kunnet skrive til foreningen, for at få et ’letter of support’ og der-

med blive ’affiliate member’ af ASHA. Via et sådant medlemskab, kan man opnå rabat på organisa-

tionernes kurser, få adgang til ASHAs store artikelbase samt deltage i forskellige undergrupper. Der 

har været 5 henvendelser i dette bestyrelsesår. 

 

Henvendelser 

Bestyrelsen fik i november 2014 henvendelse fra Sundhedsstyrelsen med anmodning om at udar-

bejde et høringssvar til ’Faglige visitationsretningslinjer - genoptræning og rehabilitering til voksne 

henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade’. 

Foreningen udarbejdede et høringssvar, som er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

 

 

Repræsentation i andre organisationer, projekter og netværk: 

 

Bestyrelsens enkelt medlemmer har endvidere repræsenteret foreningen ved en række møder i: 

 

Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL): Mette Thomsen, Maria Rønlev (FUA) 

Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Tina Brun Larsen  

Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Bente Reimann Jensen 

Lingvistisk Logopædisk Studielegat: Helle Iben Bylander 

ViHS: Jakob Stenz 

Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med FUA og FTHF: Bente Reimann Jensen og 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) 

Svensk Forening for Logopedi og foniatri (SFFL) 

International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 

 

 

CPLOL 

Foreningen råder over to pladser, hvoraf den ene varetages af Mette Thomsen næstformand i ALF) 

mens den anden plads er udlånt til FUA og varetages af Maria Rønlev. De to repræsentanter delta-

ger i hver sin arbejdsgruppe. I 2014 er der afholdt to møder. 



Education Comission: Der er arbejdet med at redigere et spørgeskema for CPLOL - Statistics under 

Education Commision. Skemaet indsamler oplysninger fra (audio-)logopædi-studierne i alle 

CPLOL’s medlemslande. Oplysninger blev indsamlet vha. studieledere og fagansvarlige på SDU, 

KU og UC’erne. 

Professionel Practice Commission: Arbejdsgruppe vedr. det logopædiske arbejde og den økonomi-

ske situation i medlemslandene. Der er ligeledes blevet udarbejdet et spørgeskema, som bl.a. foku-

serede på anvendelse af evidensbaseret praksis og cost-benefit analyser. Spørgeskemaet blev ud-

fyldt i samarbejde med ALF’s samlede bestyrelse. 

CPLOL har udarbejdet et patronage, som gør det muligt (med godkendelse) at anvende CPLOL’s 

logo ved logopædiske arrangementer.  I foråret 2014 er CPLOL blevet observerende medlem af CE-

PLIS - European Council of the Liberal Professions, med henblik på med tiden at blive en NGO 

(Non Governmental organization). 

De to repræsentanter har desuden startet et samarbejde omkring CPLOL’s relevans og synlighed for 

danske logopæder. 

 

Samarbejde vedr. AVT 

Decibel har fået økonomiske midler til at gennemføre et forskningsprojekt om effekten af AVT. 

Projektet er startet op sep. 2013 og løber indtil udgangen af 2016. ALF er en del af følgegruppen og 

har været med til et indledende møde om projektet og vil deltage i de fremtidige følgegruppemøder. 

 

Samarbejde vedr. stammen 

ALF deltager i et samarbejde med FSD og FTHF vedr. stammekursus for logopæder i efteråret 2015 

med en international oplægsholder.  Der vil blive afholdt et kursus af én dags varighed i København 

og trekantsområdet.  

 

Audiologopædisk Samarbejdsudvalg 

Repræsentanter for de tre største faglige foreninger, FUA, FTHF og ALF har etableret et samar-

bejdsforum, hvor repræsentanter fra foreningerne mødes og drøfter aktuelle problemstillinger. Der-

udover har de udarbejdet en artikel til fagbladet Sundhedsplejersken m.h.p. synlighed ift. audiologo-

pædiske problemstillinger. Herudover arbejder de tre foreninger på et fællesmøde mellem de tre be-

styrelser.  

 

Andre initiativer 

Arbejdet i Fagetisk udvalg tydeliggjorde i starten af 2014 vigtigheden af at få afdækket de juridiske 

rammer, som foreningens medlemmer arbejder indenfor. 

Derfor tog bestyrelsen kontakt til en jurist, som har udarbejdet dokumenter, der belyser de lovgiv-

ningsmæssige rammer for offentligt ansatte og privatpraktiserende audiologopæder.  

Skriftet, som findes på foreningens hjemmeside er opdelt i 4 dele:  

1. Offentligt ansatte audiologopæder,  

2. Privatpraktiserende audiologopæder med offentlige kunder,  

3. Privatpraktiserende audiologopæder med private kunder samt  

4. Links til retskilder og vejledninger 

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at et juridisk dokument hurtigt forældes og derfor måske allerede i 

det kommende bestyrelsesår skal gennemgås og opdateres.  

 

 



Fotokonkurrence 

I efteråret 2014 igangsatte bestyrelsen en fotokonkurrence, hvor medlemmerne kunne bidrage med 

billeder af den logopædiske praksis i Danmark, som ALF repræsenterer: logopædi, audiologi, læs-

ning mm. Vi ville gerne synliggøre danske logopæders faglighed, engagement og kreativitet og 

samtidig give ALF et billedmateriale at arbejde med såvel i trykte som på sociale medier. 

Vi fik doneret præmier af Dansk Psykologisk Forlag (testmaterialet LogoFoVa) og to bogpakker fra 

Special Pædagogisk Forlag. Desværre modtog vi færre billeder end håbet, men det lykkedes os at 

vælge tre gode billeder, som er offentliggjort på hjemmesiden. 

Brochure 

Vi har i efteråret 2014 udarbejdet en brochure til omdeling på uddannelsesstederne, både SDU, KU 

og UC’erne. Brochuren oplyser om foreningens historie, arbejde samt de fordele et medlemskab gi-

ver.  Billeder fra fotokonkurrencen og vores samarbejde med ’Pigen uden ordforråd’ blev brugt som 

illustrationer i brochuren. 

 

TAK 

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

mer, der har stillet sig til rådighed med deres faglige ekspertise i f.m. aktuelle problemstillinger eller 

afgivelse af høringssvar, deltaget i udvalgsarbejde, værter og medværter ved de regionale kurser, 

referenter og ordstyrer til generalforsamlingen, bureaubestyrer osv. Det er utroligt vigtigt for en for-

ening at have aktive medlemmer, der giver foreningen liv og bestyrelsen næring til det fortsatte ar-

bejde. 

Endelig vil formanden rette en særlig tak til hele kursusudvalget og især til tovholder Jane Sonne. 

Det kræver en meget stor indsats og koordination at tilrettelægge og gennemføre et efteruddannel-

seskursus – og i år tilmed med 4 søjler.  

 

   

 


