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Audiologopædisk Forening 

Bestyrelsens beretning 2017 – 2018 

Audiologopædisk Forening har pr. 1. marts 2018 721 medlemmer – ca. 20 færre end 

på samme tidspunkt sidste år. Medlemstallet har de senere år været svagt faldende; 

med en tendens til at stige lidt igen omkring tilmeldingerne til efteruddannelseskur-

set på Nyborg Strand og de regionale kurser. De fleste udmeldinger begrundes med 

pensionering eller at medlemmet forlader erhvervet. Derudover ser vi en let tilgang 

af studerende efter, at der er givet mulighed for studentermedlemskab i en længere 

årrække. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Daglig administration 

Foreningen har en omfattende administration i form af bogføring af indtægter og 

udgifter, ajourføring af medlemskartoteket, kursusadministration mv., hvoraf stør-

steparten fortsat varetages af foreningens administrative medarbejder, Lone Aabye. 

I den daglige administration modtages 5-10 henvendelser pr. måned, primært angå-

ende medlemskab og adresseændringer. Kontingentopkrævninger formidles ligele-

des af den administrative medarbejder elektronisk til banken, som herefter videre-

sender 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. Der er de seneste år opfordret kraftigt til betaling via PBS, 

og langt de fleste benytter sig af dette. Det forventes, at ALF inden for de næste 2-3 

år vil overgå til medlemsadministration via hjemmesiden. 

 

Mødefrekvens 

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder inkl. henholdsvis det konstituerende og 

afsluttende møde i tilknytning til efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand 

samt et 2 dages møde i juni 2017. 3 af møderne har været afholdt som Skype-mø-

der. 
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Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmø-

der i en række forskellige sammenhænge, bl.a. om økonomi, drift af sekretariat, kur-

susaktiviteter, digitalisering af Dansk Audiologopædi, netværksmøder, mv. 

 

Bestyrelsen 

 Per Nielsen (formand) 

 Jakob Stenz (næstformand) 

 Addy Gudjons Kristinsdottir (kasserer) 

 Nina Pedersen (sekretær) 

 Mette Thomsen (webmaster) 

 Kirsten Skjødt 

 Else Nygaard Rasmussen 

Suppleanter: 

 1. Jette Flattum 

 2. Birthe Wittenhoff Madsen 

 

Udvalg, repræsentationer mv. 

Kursusudvalg 

Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand: 

 Jakob Stenz / Jette Flattum (tovholdere) 

 Kirsten Skjødt 

 Helle Bylander 

 Addy Kristinsdottir 

 Nina Pedersen 

 Jette Flattum 

 Birthe Wittenhoff Madsen 

 Karina Grønnemose 

Regionale kurser: 

 Kirsten Skjødt (tovholder) 
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Webinarer 

 Marianne Schmidt 

 Jakob Stenz 

 Kirsten Skjødt 

 Per Nielsen 

 

Redaktion for Dansk Audiologopædi 

 Marianne Schmidt (ansvarshavende) 

 Laura Gram Busch 

 Kathrine Lysdahl Clemmensen 

 

Kritiske revisorer 

 Mette Kristine Schmidt 

 Maria Rønlev Berwald 

 

Fagligt Råd 

Fagligt råd består ifølge vedtægterne § 11 af 9 -15 personer, primært ’repræsentan-

ter for de videnskabsfag og fagområder, som audiologopædien samarbejder med’. 

Der har ikke været afholdt møder med Fagligt Råd i det forløbne år. Så vidt den nye 

bestyrelse er orienteret har der i adskillige år ikke været afholdt møder i Fagligt Råd, 

og det bør på denne baggrund muligvis overvejes at tilpasse foreningens vedtægter 

til virkeligheden på dette område. Indtil videre vurderer bestyrelsen dog, at der ikke 

bør foretages vedtægtsændringer, hvilket giver den til enhver tid siddende besty-

relse mulighed for at genoprette et Fagligt Råd, såfremt dette vurderes hensigts-

mæssigt. Fra bestyrelsens side ønsker vi i år at drøfte på generalforsamlingen, om 

der eventuelt skal arbejdes i retning af oprettelse af et PR-udvalg eller Fagligt ud-

valg, der kan støtte bestyrelsen i et mere målrettet arbejde med bl.a. politiske hen-

vendelser, fagetik, og generelle emner, som har betydning for vores fag, som har 

bred interesse, og som der er stort ræsonnement i at kommunikere ud til alle i vores 

fag. 
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Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg 

Bestyrelsen 

Efter sidste års generalforsamling besluttede bestyrelse at have særligt fokus på føl-

gende indsatsområder i 2017-2018: 

 Digitalisering af Dansk Audiologopædi. En lille arbejdsgruppe i bestyrelsen ind-

hentede sidste år via Dansk Audiologopædi og ALF’s Facebook side synspunkter 

på skift fra traditionelt trykt blad til digitalt blad. Den overvejende del handlede 

om, at man ikke har noget imod at skifte til digitalt blad. Bestyrelsen har derfor 

arbejdet derfor videre i denne retning med henblik på at udgive Dansk Audiolo-

gopædi som digitalt blad fra 2018. De første par numre vil blive udsendt til med-

lemmer og abonnenter via e-mail, men på sigt regner vi med at kunne distribuere 

bladet via hjemmesiden. 

 

 Verbal dyspraksi. En repræsentant for ALFs bestyrelse har deltaget i Socialstyrel-

sens følgegruppe for udarbejdelsen af en forløbsbeskrivelse angående verbal 

dyspraksi, som udkom i oktober 2017. Temaet om verbal dyspraksi som diagnose 

og logopædens rolle i den forbindelse blev rejst på ALF’s generalforsamling i 

2016, fordi der undertiden er uklarheder omkring, hvem der har retten til at stille 

diagnosen ”verbal dyspraksi”, dvs. om dette er et rent lægeligt, et rent logopæ-

disk eller et tværfagligt anliggende. ALF deltager fortsat i Socialstyrelsens følge-

gruppe, hvor man på et møde senere i april 2018 vil drøfte, hvordan man kan ud-

brede kendskabet til verbal dyspraksi og understøtte implementering af forløbs-

beskrivelsen. Vi regner med, at der i de kommende år vil være styrket fokus på 

verbal dyspraksi, og ALF håber at kunne bidrage med kurser og andre aktiviteter, 

der kan styrke de logopædiske indsatser på dette område. 

 

 PR-udvalg. Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med overvejelser, om der 

eventuelt skal arbejdes i retning af oprettelse af et PR-udvalg eller Fagligt udvalg, 

der kan støtte bestyrelsen i et mere målrettet arbejde med bl.a. politiske hen-

vendelser, fagetik, og generelle emner, som har betydning for vores fag, som har 

bred interesse, og som der er stort ræsonnement i at kommunikere ud til alle i 

vores fag. Eventuelt vil et sådant udvalg kunne erstatte det vedtægtsbestemte 

Faglige Råd, som der ikke har været aktivitet omkring i de seneste år. Bestyrelsen 

tager dette tema op deltagerne i generalforsamlingen. 
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 Webinarer. Som supplement til foreningens kurser (Nyborg Strand Efteruddan-

nelseskurset og de regionale kurser) har bestyrelsen gerne villet prøve kræfter 

med at afholde kurser i mere ”virtuel form” end traditionelle kurser. Tidligere re-

daktør på Dansk Audiologopædi, Marianne Schmidt, har responderet på forenin-

gens annoncering om tovholder på projektet, og vi har netop annonceret det før-

ste webinar, som kommer til at handle om tosprogede børn og testning. ALF har 

indkøbt teknisk udstyr, så vi selv kan stå for afviklingen af webinarerne, og tan-

ken er at afholde 3-4 webinarer om året, hvor medlemmer af foreningen kan 

logge på et fagligt foredrag hjemme fra deres computer og dermed undgå køre-

tid og parkeringsproblemer. Indtil videre er der ud over det nævnte første for-

søgswebinar planlagt 2 webinarer i efteråret. 

 

Ud over de nævnte indsatsområder har bestyrelsen i det forløbne år afsluttet det di-

gitaliseringsprojekt af ældre årgange af bladet Dansk Audiologopædi, således at alle 

blade fra 1985 og fremefter nu er indscannet og ligger på foreningens hjemmeside, 

som i disse uger er ved at være klar til lancering. Bestyrelsen planlægger, at der i det 

kommende år vil blive lagt elektroniske udgaver ind på hjemmesiden af øvrige tids-

skrifter, som ALF har været ejer eller medejer af (fx Nordisk Tidsskrift for Tale og 

Stemme, Journal of Logopedics and Phoniatrics). Ud over dette har bestyrelsen be-

handlet henvendelser, deltaget i den faglige debat på området samt varetaget det 

løbende bestyrelsesarbejde i form af opdatering på tendenser inden for det audiolo-

gopædiske fagområde, monitorering af foreningens økonomi, visioner osv. 

Der har ikke været større udskiftning i bestyrelsen siden sidste års generalforsam-

ling; et bestyrelsesmedlem udtrådte i 2017, og en ny suppleant trådte ind. Den aktu-

elle bestyrelse arbejder, i lighed med tidligere bestyrelser, effektivt med de sager, 

der skal håndteres, og vi er fortrolige med hinandens opgaver og har efterhånden 

indført arbejdsgange, som er smidige, og som letter bestyrelsens arbejde mellem 

møderne. 

 

Kursusudvalg 

Der har været afholdt 5 møder i løbet af året, heraf 3 Skype møder. 
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Medlemmerne i ALF repræsenterer mange faglige områder, og det har derfor været 

vigtigt for kursusudvalget at tilstræbe, at kurserne i deres indhold afspejler denne 

store variation. 

På det årlige efteruddannelseskursus i 2017 var fokus på følgende grene af de fag-

lige områder: 1. Stemmevanskeligheder, 2. Flersprogethed, 3. Konsultativ praksis, og 

4. Dyspraksi / svære fonologiske vanskeligheder. 

Fokus i 2018 er på følgende områder: 

 Selektiv mutisme 

 Dysleksi 

 Intervention 

 Blandede bolcher: Svær dysartri i samtale, Motivation for kommunikation, Det 

kommunikative miljø 

 

Regionale kurser 

Der har ikke været afholdt regionale kurser i det forløbne år 

 

Dansk Audiologopædi 

ALF udgiver bladet ”Dansk Audiologopædi” (DA) 4 gange om året til medlemmer og 

ca. 150 abonnementer. Indholdet kan tage afsæt i undervisning og vejledning, pro-

fessionel praksis, forskning, lovbestemmelser, samfundsmæssige forhold, aktuelle 

audiologopædisk relevante begivenheder samt andre forhold med relation til men-

nesker med kommunikative vanskeligheder eller faglige temaer i audiologopædien. 

På grund af stigende portoomkostninger og stærkt faldende annonceindtægterne til 

Dansk Audiologopædi i de seneste år er det som nævnt, efter dialog med forenin-

gens medlemmer, besluttet at digitalisere Dansk Audiologopædi, dvs. udsende bla-

dene elektronisk, pr. første nummer i 2018. 

 

Hjemmeside og Facebook 

Den nye hjemmeside har nu været i gang i ca. et års tid, og effektiviteten og over-

skueligheden har gjort arbejdet en del nemmere for webmaster. Vi har flere hits på 
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siden og færre forespørgsler vedrørende emner, der ikke kan findes, og artikler, der 

ikke kan downloades, hvilket webmaster tolker positivt. 

Funktionen med tilmelding til privatpraktiserende har desværre drillet lidt det sidste 

halve år, grundet en opdatering i hjemmesideprogrammet ”Joomla”, som vi bruger 

til siden. Derfor foregår tilmeldinger som privatpraktiserende, der gerne vil have et 

opslag på hjemmesiden, eller rettelser i et allerede eksisterende opslag, direkte ved 

henvendelse til webpersonen, som foretager rettelserne manuelt indtil videre. Vi er 

i dialog med vores udbyder om at skabe et personligt log-in til en intranet-funktion 

på hjemmesiden, som også gerne kunne løse problemet med tilmelding under pri-

vatpraktiserende. 

Der ses et flow mellem www.alf.dk og ALFs Facebookgruppe: ALF – Audiologopæ-

disk Forening, og på sidstnævnte når vi gerne ud til mellem 800 og 3000 mennesker. 

Vi ser også et større flow mellem de nordiske foreningerne hjemmesider og likes fra 

vores nordiske venner, siden det blev besluttet, at vi kan deltage i hinandens aktivi-

teter med medlemspris. 

Der er i det forgangne år set en tendens til, at hjemmesiden bliver anvendt til opslag 

af de mest nørdede begivenheder, mens de mere pædagogiske opslag foregår på Fa-

cebook. Dette er ikke et bevidst valg, og alle opslag vedr. logopædien er selvfølgelig 

velkomne både på hjemmesiden og på Facebook. 

 

ASHA – Affiliate Membership 

Bestyrelsen gjorde i 2014 via et samarbejde med American Speech and Hearing As-

sociation (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 med-

lemskab, kan man opnå rabat på organisationernes kurser, få adgang til ASHA’s 

store artikelbase samt deltage i forskellige undergrupper. 

 

Henvendelser 

Bestyrelsen har i det forløbne år i maj modtaget et mindre antal henvendelser fra lo-

gopæder, som er gået på pension fra deres faste arbejde, men som ønsker at fort-
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sætte som privatpraktiserende logopæder i større eller mindre omfang og med an-

noncering på ALF’s hjemmeside under ”Privatpraktiserende logopæder”. Forenin-

gens vedtægter er ikke helt skarpe på, hvilken form for kontingent man i så fald skal 

betale – om man er pensionist og dermed berettiget til nedsat kontingent, eller om 

man fortsat er aktiv og dermed skal betale fuldt kontingent. Vi har drøftet dette i be-

styrelsen og har på baggrund af dette stillet forslag til generalforsamlingen om æn-

dring af vedtægterne, således at pensionerede medlemmer, der fortsat er praktise-

rende audiologopæder med annoncering på ALFs hjemmeside, betaler fuldt kontin-

gent. 

 

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 Thomsen, Maria Rønlev 

Berwald (FUA) 

 Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Per Nielsen 

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

 Lingvistisk Logopædisk Studielegat: Helle Iben Bylander, Else Nygaard Rasmussen 

 Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med FUA og FTHF: Per Nielsen, Mette 

Thomsen, Addy Gudjons Kristinsdottir, Nina Pedersen, Kirsten Skjødt Jakob Stenz, 

Jette Flattum. 

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 Logope-

dists (CPLOL)  
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CPLOL 

CPLOL står for (på fransk) Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logo-

pèdes de l’UE / (på engelsk) Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Langu-

age Therapists and Logopedists. ALF er grundlæggende medlemsland og er repræ-

senteret med to delegater. Vi har desværre måttet sige farvel til den ene af vores 

mangeårige delegerede, Maria Rønlev-Berwald, som har siddet på den plads, som 

ALF har udlånt til FUA. ALF repræsenteres fortsat af bestyrelsesmedlem i ALF Mette 

Thomsen og indtil videre også af Julie Hjorth Hansen. 

Mette, der er Vicepresident i Commission of Professional Practice samt webperson 

også I CPLOL, har det forgangne år arbejdet intenst med deres nye hjemmeside og 

især intranetfunktionen, som ALF kommer til at nyde godt af i fremtiden. Desuden 

har der været fokus på formidling af kommende aktiviteter, kurser og kongresser, 

samt vidensdelingen og oversættelse af alt den skønne viden, som CPLOL indsamler 

og beskriver. I fremtiden vil fokus i endnu højere grad være på behov for viden in-

den for politisk påvirkning og kvalificering af både faget og professionen. 

CPLOL har haft et turbulent år. I 2016 blev der nedsat en omstruktureringsgruppe, 

som har arbejdet med effektiviseringen af CPLOL som organisation, der gerne skal 

være til gavn, ikke kun for de nationale foreninger, man også ud til de enkelte med-

lemmer af disse. Der er bl.a. blevet kigget på kontingent, sammensætning, mødefre-

kvens og ikke mindst målsætninger og visioner. 

Desværre har logopædien generelt haft et turbulent år i Europa, hvilket betyder af 

Tyskland, som er den største logopædiske forening i Europa målt på antallet af med-

lemmer af DBL, har været nødsaget til at søge om dispensation for kontingent i 

2017. Der blev fundet en løsning, som blev godkendt på en ekstraordinær general-

forsamling, men det var desværre ikke nok til at redde DBL. Derfor står CPLOL uden 

tysk medlemskab – foreløbig indtil næste generalforsamling i maj 2019, hvor også 

omstruktureringen af CPLOL træder i kraft. Vi håber at byde Tyskland velkommen til-

bage i CPLOL til den tid og på nye vilkår. 

CPLOL har d. 6. marts 2018 fejret sit 30. års jubilæum. Dette var foregik i Paris, hvor 

det første møde i CPLOL blev afholdt i 1988, og alle 5 tidligere præsidenter deltog i 

et mindre arrangement med sejltur og mad på Seinen, underholdt af taler og lyk-

ønskninger. Ved kongressen i Portugal, maj 2018, markeres jubilæet med et større 

arrangement, og alle vil have muligheden for at deltage i festlighederne. 
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Samarbejde vedr. stammen 

ALF har, i lighed med tidligere, deltaget i et samarbejde med Foreningen for Stam-

mere i Danmark (FSD) og FTHF angående faglige kurser om stammen. I november 

2017 blev der afholdt 2 workshops, i hhv. Jelling og Hellerup, om ”Tidlig indsats i PPR 

til børn, der stammer”. Leder af workshoppen var Helle Blunk Brandt, lektor på VIA, 

Aarhus, og leder af Efteruddannelsen i Stammen. Arrangementet var meget velbe-

søgt med ca. 90 deltagere i Jylland og ca. 62 på Sjælland.  

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

området, og FUA vil fremadrettet også være en del af dette samarbejde. Der arbej-

det p.t med en mere langsigtet plan om sammenhængende kurser/temadage, som 

forhåbentlig kan få karakter af 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 ak-

tuelle problemstillinger. 

På foranledning af FTHF er der på tværs af de 3 foreninger for nylig igangsat en drøf-

telse om fælles professionsnavn for alle, der – med udgangspunkt i en godkendt ud-

dannelse – arbejder med audiologopædi/tale-høre-området i Danmark. Baggrunden 

for dette er et ønske om, at vi som faggruppe fremstår mere ensartet og som en 

samlet gruppe, dels over for myndigheder og organisationer og dels over for de bru-

gere, der har brug for de ydelser, vi kan tilbyde. Som bekendt har kært barn mange 

navne: talepædagog, talehørelærer, speciallærer, hørekonsulent, PD i logopædi, 

cand.mag. i audiologopædi – og mange andre varianter og kombinationer. Bestyrel-

serne i de 3 foreninger vil i den kommende måneder gå i byen med et forslag om, at 

vi enes om følgen fælles professionsnavn: logopæd. Vi ser frem til debatten og reak-

tionerne. 

Desuden har der blandt andet været koordination af aktiviteterne omkring Socialsty-

relsens forløbsbeskrivelse om verbal dyspraksi, og foreningerne har aktuelt gode 

drøftelser både om de felter, hvor vi kan arbejde mere sammen, og om de områder, 

hvor vi fortsat adskiller os fra hinanden. Fra ALF’s side ser vi meget gerne, at der bli-

ver endnu mere samarbejde, og at de fælles interesser i de forskellige foreninger på 

sigt kan samles under samme paraply. 
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TAK 

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

eningen: 

 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 og Jakob Stenz. 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. 


