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Audiologopædisk Forening 

Bestyrelsens beretning 2015 – 2016 
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. marts 2016: 769 medlemmer – ca. 50 færre 

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

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

set på Nyborg Strand og de regionale kurser, hvilket dog ikke har været tilfældet i in-

deværende år. De fleste udmeldinger begrundes med pensionering eller at medlem-

met 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. 

 

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 august 2015. 2 af møderne har været afholdt som Skype-

møder. 
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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, netværksmøder, mv. 

 

Bestyrelsen 

 Per Nielsen (formand) 

 Mette Thomsen (næstformand) 

 Helle Iben Bylander (kasserer) 

 Else Nygaard Rasmussen (sekretær) 

 Addy Gudjons Kristinsdottir 

 Kirsten Skjødt (regionale kurser) 

 Nina Pedersen 

 Suppleanter: 

 1. Jakob Stenz (formand for kursusudvalget) 

 2. Anne Francis Berg (afgået i perioden) 

 

Udvalg, repræsentationer mv. 

Kursusudvalg 

 Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand: 

 Jakob Stenz (tovholder) 

 Kirsten Skjødt 

 Helle Bylander 

 Else Nygaard Rasmussen 

 Addy Kristinsdottir 

 Nina Pedersen 

 Trine Kjær Krogh 

 Jette Flattum 

Regionale kurser: 

 Kirsten Skjødt (tovholder) 
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Redaktion for Dansk Audiologopædi 

 Natasha Epstein (ansvarshavende) 

 Birthe Høier 

 Laura Gram Busch 

 

Fagetisk udvalg 

 Stine Løvind Thorsen 

 Ulla Lahti 

 Dorthe Hansen 

 Bent Kjær 

 

Kritiske revisorer 

 Jan Tinge (afgået i perioden) 

 Mette Kristine Schmidt 

 

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. 

 

Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen blev for en stor dels vedkommende nyvalgt ved ALF’s generalforsamling 

i 2015, og bestyrelsen har derfor på en del af møderne arbejdet med at afstikke ret-

ningslinjer og forretningsgange for bestyrelsesarbejdet. Ud over dette har bestyrel-

sen i det forløbne år haft fokus på at afslutte den oprydning i foreningens arkivalier, 
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som den tidligere bestyrelse har påbegyndt. I den forbindelse har bestyrelsen igang-

sat et digitaliseringsprojekt af bladet Dansk Audiologopædi, således at alle blade fra 

1985 og fremefter inden for de kommende måneder vil blive gjort tilgængelige via 

foreningens hjemmeside. Ud over dette har bestyrelsen behandlet henvendelser, 

udarbejdet høringssvar angående dysfagi, samt varetaget det løbende bestyrelsesar-

bejde i form af opdatering på tendenser inden for det audiologopædiske fagområde, 

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 derfor været 

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

store variation. 

På det årlige efteruddannelseskursus i 2015 var fokus på følgende grene af de fag-

lige områder: 1. Sproglige vanskeligheder, 2. Autisme og sprog, 3. Hørevanskelighe-

der samt 4. Kommunikationsvanskeligheder hos voksne. 

 

Fokus i 2016 er på følgende områder: 

1. Literacy, 2. Stammen, 3. Kommunikationsvanskeligheder hos voksne, og 4. Neuro-

psykologi i logopædien. 

 

Regionale kurser 

I det forløbende år har ALF afholdt følgende regionale kurser: 

 2 kurser ved Marit Clausen med emnet "Udredning af børn med fonologiske van-

skeligheder", den 5. maj i Aarhus og den 7. maj i København. 

 Kursus om ”Børnestemmer” ved Jan Tinge den 18. maj i Odense. 

 Kursus ved Caroline Bowen med emnet "SOUND REASONING, Therapy Targets 

and Techniques for Children with Speech Sound Disorders", den 26. august i Kø-

benhavn. 
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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. 

Som bekendt er portoomkostninger stærkt stigende i disse år. Og da annonceind-

tægterne til Dansk Audiologopædi har været stærkt faldende i det forløbne år, vur-

derer bestyrelsen, at det er relevant at overveje mulighederne for digitalisering af 

Dansk Audiologopædi. Dette var været drøftet på tidligere generalforsamlinger i Au-

diologopædisk Forening, senest i 2013, hvor stemningen for digitalisering var positiv. 

 

Fagetisk udvalg 

Audiologopædisk Forenings fagetiske retningslinjer blev oprindelig vedtaget i 1994. 

Siden da har retningslinjerne i store træk ”ligget stille”, indtil 2 medlemmer op til ge-

neralforsamlingen i 2013 foreslog, at retningslinjerne skulle justeres og tilpasses til 

den aktuelle virkelighed. På generalforsamlingen i 2013 besluttedes, at de fagetiske 

retningslinjer skulle opdateres, og at bestyrelsen skulle nedsætte et udvalg til at 

tage sig af dette. 

Udvalget, som oprindelig bestod af Bente Reimann Jensen (bestyrelsen), Mette 

Thomsen (bestyrelsen), Rikke Simonsen (bestyrelsen), Stine Løvind Thorsen, Ulla 

Lahti, Dorthe Hansen og Bent Kjær arbejdede med denne opgave og præsenterede 

de nye og opdaterede fagetiske retningslinjer på generalforsamlingen i 2014, hvor 

de blev godkendt. 

Siden 2014 har den tidligere bestyrelses medlemmer trukket sig ud af udvalget, og 

udvalget har arbejdet efter et kommissorium fra den daværende bestyrelse om at 

komme med forslag til justering af de gældende fagetiske retningslinjer, behandle 

selvvalgte problemstillinger og behandle emner på opfordring fra medlemmer. Ud-

valget har desuden gennemgået medlemmernes hjemmesider – de medlemmer, 

som annoncerer for privat, audiologopædisk praksis via ALF's hjemmeside – hvoraf 

enkelte er blevet oplevet som problematiske med hensyn til kollegialitet og faglig 

opdatering (hvilket var et væsentligt element i henvendelsen fra 2 medlemmer til-
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bage i 2013). Udvalget har i starten af 2016 leveret forslag til bestyrelsen om rele-

vante handlinger og forbedringer i forhold til de problematiske hjemmesider. Udval-

get har endvidere skrevet nogle klummer om fagetik til Dansk Audiologopædi. Be-

styrelsen for ALF er meget taknemmelig over for udvalget for de opgaver, som ud-

valget blevet løst. 

Da 2 af udvalgets medlemmer nu ønsker at trække sig fra udvalget, og da de konkre-

te opgaver, som ALF’s daværende bestyrelse bad udvalget om at arbejde med, nu er 

løst, er der anledning til at se på det videre arbejde med fagetik i ALF. Det er den nu-

værende bestyrelses vurdering, at det fagetiske arbejde naturligvis skal fortsætte og 

fremadrettet i højere grad koordineres i, og med, bestyrelsen – således at forstå at 

bestyrelsen generelt skal være modtager af de henvendelser om fagetiske problem-

stillinger, som sendes til foreningen, og stå for koordinationen af det fagetiske ar-

bejde i ALF. 

 

Hjemmesiden 

I 2015 blev www.alf.dk besøgt 572.551 gange, og langt de fleste besøg var under fa-

nen ”Privatpraktiserende” (179.281). Selv om disse sider har været ekstra besøgt un-

der det fagetiske udvalgs gennemgang af siderne, og der er blevet udarbejdet en ny 

kategorisering af disse sider, så kan disse forhold ikke umiddelbart forklare de be-

mærkelsesværdigt mange besøg. Man kan formode, at de mange besøg på hjemme-

siden angående privatpraktiserende audiologopæder, kan have relation til de ned-

skæringer, der har fundet sted i det offentlige system – men der er naturligvis ikke 

noget sikkert belæg for dette. 

Hjemmesiden har mærkant flest besøgende ml. kl 11 og 12. 

I hjemmesidens søgefunktion er de mest søgte ord ”løn” og ”legat”. Legaterne hen-

viser videre til Vibeke og Victor Blochs Fond og Lingvistisk-Logopædisk Studielegat, 

mens søgningen på ”løn” er forgæves. Søgningen kan tolkes som uklarheder i vores 

prissættelse af audiologopædiske ydelser. 

I marts 2016 blev der oprettet en ny fane på hjemmesiden med titlen ”Flere sprog 

og flygtninge”, hvor webmaster løbende vil uploade medlemmerne input fra mail og 

Facebook.  Siden oprettes på baggrund af et arbejde i CPLOL med vidensdeling om-

kring flygtningeproblematikker og audiologopædens rolle i den globale krise. 
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Der er ca. 700 modtagere af vores nyhedsbrev. Der er kommet en afmeldingsfunk-

tion på hjemmesiden under fanen Nyhedsbrev: http://alf.dk/Nyhedbrev.148.aspx 

Hvis man ikke længere vil modtage nyhedsbrev på en given e-mail, må man meget 

gerne huske at melde fra, så webmaster ikke skal sidde og gøre det manuelt efter 

hver udsendelse af nyhedsbrev. 

 

Facebook 

Lige efter Nyborg Strand kurset sidste år havde vores Facebookside 824 likes mod 

387 ved sidste generalforsamling i 2014. 93% er vores likes er kvinder og 53% er 

mellem 25 og 44 år. 782 likes er fra Danmark og resten stort set fra de andre nordi-

ske lande, mens 12 likes er fra resten af verden – endda 2 personer fra Thailand! 

Der er flest besøgende kl. 21 om aftenen, men fordelingen er ret jævn hen over da-

gen. I skrivende stund, kan der aflæses 33 besøg kl. 3 om natten i den forgangne 

uge. Hen over ugen er besøgsantallet også jævnt med ca. 750 besøgende hver dag. 

Det takker vi for. 

Det opslag, der havde den største rækkevidde, nåede ud til næsten 6.000 personer 

og var en reklame for en dokumentar på DR angående høretab og CI. Dette opfatter 

som, at der er en interesse for, at Facebookgruppen bliver brugt til formidling inden 

for vores fagområde generelt og ikke kun til ALF-relaterede opslag. Så dette forsæt-

ter vi med.  Typisk ses et opslag af mellem 700 og 1.500 personer, og ved videoer, 

link og spørgeskemaer klikker ca. 230 personer videre. Denne statistik indeholder 

dog ikke videoer, som autostarter af 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. 
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Henvendelser 

Bestyrelsen fik i foråret 2015 henvendelse fra Sundhedsstyrelsen med anmodning 

om at deltage i en referencegruppe angående øvre dysfagi. Addy Gudjons Kristins-

dottir har repræsenteret ALF i dette arbejde, og bestyrelsen har senere i 2015 ind-

sendt høringssvar angående indsatserne i forbindelse med dysfagi, hvor ALF blandt 

andet påpegede vigtigheden af, at logopæder, som involveres i arbejdet med dys-

fagi, er tilstrækkeligt uddannet på området. Sundhedsstyrelsen har i den endelige 

nationale kliniske retningslinje om øvre dysfagi valgt at nedtone forskellige speci-

fikke professionsuddannelser som fx logopæd og ergoterapeut og taler i stedet mere 

generelt om ”sundhedspersoner med relevante kompetencer”. 

 

Repræsentation i andre organisationer, projekter og netværk 

Bestyrelsens enkelt medlemmer har repræsenteret foreningen ved en række møder 

og kontakter i: 

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

(FUA) 

 Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Per Nielsen 

 Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Per Nielsen 

 Lingvistisk Logopædisk Studielegat: Helle Iben Bylander, Per Nielsen 

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

Thomsen 

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) 

 International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 
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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-Berwald. 

I maj 2015 var repræsenterede Maria Rønlev-Berwald og Mette Thomsen dansk au-

diologopædi i Firenze, Italien, ved et kort CPLOL-møde, hvor CPLOL-kongressen op-

tog meget af forårets arbejde. Mette fik selskab af formanden for ALF’s kursusud-

valg, Jakob Stenz, under kongressen. 

Mette deltog bl.a. i en præsentation af ReSNet, som er et online netværk, der skaber 

forbindelser mellem forskere og praktikere. Projektet er startet op af Dr. Hazel Rod-

dam, delegat fra UK og assisteret af Ph.D. Gina Carey og Mette Thomsen. Præsenta-

tionen dannede grundlag for et månedligt Twitter-seminar, hvor evidensbaseret 

praksis og problemstillinger diskuteres. Læs mere på http://resnetslt.blogspot.dk/. 

Til CPLOL-mødet i efteråret 2015 mødes vi i Prag, Tjekkiet under en noget anderle-

des dagsorden. Det store punkt var arbejdet med flygtninge og vores professionelle 

ansvar og muligheder. Maria og Mette har skrevet en artikel om dette til Dansk Au-

diologopædi, som udkommer i foråret 2016 og derefter vil være at finde på 

www.alf.dk også. På baggrund af dette arbejde, oprettes en vidensbank med cases, 

henvisninger, ideer til materialer mm. alt efter, hvad medlemmer byder ind med. Se 

mere i beretningen under hjemmeside. 

Desuden har Mette fortsat deltaget i en arbejdsgruppe om det logopædiske arbejde 

og den økonomiske situation i medlemslandene under Commission of Professional 

Practice, og i det kommende år kan forventes et spørgeskema til samtlige logopæ-

der i Danmark angående oplevelse og handlemuligheder i forhold til den økonomi-

ske situation og det pres, vores arbejde befinder sig i. 

Maria har fortsat analyseret statistik i forhold til de danske uddannelser inden for 

vores fagområde i Commission of Education. 
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Samarbejde vedr. AVT 

CI-foreningen Decibel har fået økonomiske midler til at gennemføre et forsknings-

projekt om effekten af AVT. Projektet er startet i september 2013 og løber indtil ud-

gangen af 2016. ALF er en del af følgegruppen og har deltaget i et møde i sommeren 

2015. 

 

Samarbejde vedr. stammen 

ALF har deltaget i et samarbejde med FSD og FTHF vedr. stammekursus for logopæ-

der i efteråret 2015 med en international oplægsholder i henholdsvis København og 

Jylland. 

 

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. Der har ikke været afholdt møder i det forløbne år. 

 

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 særlig tak til kasserer Helle Bylander, som nu fejrer 10 års jubilæum som for-

eningens kasserer – en særdeles arbejdskrævende, og undertiden utaknemmelig, 

opgave. Helles falkeblik, konteringssnilde og positive tilgang til opgaven fortjener 

stor påskønnelse fra hele foreningen! 

 En anden særlig tak sendes til hele kursusudvalget og især til tovholder Jakob 

Stenz. Det kræver en meget stor indsats og overblik – og mange timers arbejde – 
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at tilrettelægge og gennemføre et efteruddannelseskursus i den størrelsesorden, 

som ALF’s kursus repræsenterer. 

 


