
Bestyrelsens beretning 2013 - 2014 

Bestyrelsens	arbejde	
På generalforsamlingen 2013 blev det besluttet at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer til alt 7 
medlemmer og 2 suppleanter. Hensigten var bl.a. målrette indsatsen m.h.p. at skærpe foreningens 
profil samt at gøre bestyrelsen mindre sårbar overfor midlertidigt forfald fra bestyrelsesmedlemmer 
idet bestyrelsesarbejdet jo er frivilligt 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).  
 
Regnskab 
Regnskab er at finde i bilag 2. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at regnskabsåret blev 
ændret ved en generalforsamlingsbeslutning i 2013. Dette var endnu ikke besluttet, da budgettallene 
for regnskabsåret blev fastlagt og der kunne således ikke tages højde for dette i fastlæggelsen af 
budgettallene for 2013.  
 
Mødefrekvens 
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder inkl. hhv. det konstituerende og afsluttende møde i til-
knytning til efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand samt et 2 dages møde i september. 2 af 
møderne har været afholdt som Skypemøder.   
Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i en række for-
skellige sammenhænge, bl.a. om økonomi, hjemmeside, arkiv, drift af sekretariat, kursusaktiviteter, 
netværksmøder, fagetisk udvalg m.v. 
 
Bestyrelsen:  
Bente Reimann Jensen (formand), Rikke Simonsen (næstformand), Helle Iben Bylander (kasserer), 
Jane Sonne (sekretær), Nicolai Østenlund (hjemmeside), Mette Thomsen (Facebook), Kirsten 
Skjødt 
Suppleanter: 1. Jakob Stenz, 2. Mette Tinggaard Henriksen,  
 
Udvalg, repræsentationer o.a.: 
Kursusudvalg:  
Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand: Jane Sonne (tovholder), Mette Henriksen, Helle Iben 
Bylander, Nicolai Østenlund, Kirsten Skjødt og Else Nygaard 
Regionale kurser: Kirsten Skjødt 
 
Redaktion for Dansk Audiologopædi:  
Natasha Epstein (ansvarshavende), Birthe Høier, Anne Francis Berg 
 
Arkivudvalg:  
Bente Reimann Jensen, Nicolai Østenlund, Jane Sonne, Rikke Simonsen 
 
 



 
Fagetisk udvalg:  
Bente Reimann Jensen, Mette Thomsen, Rikke Simonsen, 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 holdt møder 
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, fødselsdagsinitiativer, opda-
tering på tendenser indenfor det audiologopædiske fagområde, besvarelse af henvendelser, monito-
rering af foreningens økonomi, visioner osv. 
 
Kursusudvalg 
Kursusudvalget har i år afholdt 5 møder, heraf 3 på Skype. Møderne har primært omhandlet plan-
lægning af efteruddannelseskurset på Nyborg Strand, men der har også været planlægning af regio-
nale kurser på dagsordenen.  I sidste års beretning stod, at kursusudvalget gerne ville arbejde for at 
inddrage voksenområdet mere i foreningens kursusvirksomhed. Dette område forsøgte vi at tilgode-
se på dette års kursus på Nyborg Strand, men måtte desværre aflyse de fire oplæg i denne søjle 
grundet for få tilmeldinger. Vi har til gengæld ramt plet med emnet ’Fonologi’, hvor der er rigtig 
mange tilmeldte i år.  
 
Regionale kurser:  
I det forgangne år har der været afholdt forskellige regionale kurser.  

- På VIAUC blev endnu et kursus med Marit C. Clausen afholdt med emnet, ”Teori og prak-
sis omkring fonologien i dansk logopædisk praksis - fonologitilegnelse og fonologiske van-
skeligheder”.  

- I august kom Janice Greenberg, Director, Early Childhood Education Services fra The Ha-
nen Centre Toronto, Canada og afholdt et ”Hanen” - seminar i København.  

- I november afholdt Jan Tinge, Ph.d. et seminar i Odense med titlen ”Logopædiske strategier 
ved stemmevanskeligheder”. En to-dages workshop der vekslede mellem teori og praksis og 
indeholdt forskellige aspekter af den logopædiske stemmefunktionsundersøgelse og stem-
mebehandling hos voksne. 

- I februar 2014 har der være afholdt kursus i København og i Aarhus med titlen ”Kursusdag 
med 3 forskellige test”: CELF-4, Bayley og CCC-2. Præsentation af CELF-4, v/ Kikki Før-
steliin Andersen, Logopædfaglig konsulent for Pearson ift. udvikling af skandinavisk udga-
ve af CELF-4. Præsentation af Bayley med vægt på den sproglige del. I København v/ Su-
sanne Lassen Landorph, Psykolog ved Ambulatorium for spæd- og småbørn, Glostrup. I 
Aarhus v/ Marianne Bjerregaard Christiansen, Psykolog ved Spædbørnsafsnittet i Risskov. 
Præsentation af CCC-2 v/ Anne Skovbjerg Poulsen, Audiologopæd, PPR Frederiksberg. 



 
Kursusudvalget og bestyrelsen har i år drøftet om det årlige efteruddannelseskursus på Nyborg 
Strand skal fortsætte i den traditionelle form eller om der skal ske ændringer i hhv. indhold og form. 
Dette er drøftelser, som bestyrelsen fortsætter det kommende år.  
 
Dansk Audiologopædi 
ALF udgiver bladet ”Dansk Audiologopædi” (DA) 4 gange om året. Indholdet kan tage afsæt i un-
dervisning og vejledning, anden professionel praksis, forskning, lovbestemmelser, samfundsmæssi-
ge forhold, aktuelle begivenheder samt andre forhold med relation til mennesker med kommunika-
tive vanskeligheder eller fagligt relevante temaer i tale-høre-læsepædagogikken.   
På baggrund af sidste års drøftelse på generalforsamlingen har der i det forløbne år været et tæt 
samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.  
Bestyrelsen søgte tilskud fra Bladpuljen, der administreres af Kulturstyrelsen og har modtaget til-
skud til udgivelse af DA i 2014 på kr. 10.457,95.  
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 der er afsat tre mio. kr. over en tre-årig periode til under-
visning og opfølgende rådgivning i digitale løsninger og formidlingsformer målrettet tilskudsmod-
tagere fra Bladpuljen. Bestyrelsen afventer det konkrete tilbud. 
 
Arkivudvalg 
Udvalget har i det forløbne år gennemgået ALFs arkiv, som nu er klar til aflevering i Erhvervsarki-
vet, hvor resten af arkivet befinder sig. Foreningen arbejder nu på at etablere et elektronisk arkiv, så 
foreningens materialer også fremover kan gemmes for eftertiden.  
På baggrund af en medlemshenvendelse om bekymring for tab af værdifuldt historisk materiale i 
forbindelse med nedlæggelse og flytning af taleinstitutter o.l., har bestyrelsen foreslået, at der ned-
sættes en gruppe med interesse for dette område, men uafhængig af ALF. Denne gruppe kan tage 
sig af materiale, der ikke vedrører selve foreningen, men som er en del af vores fags historie. Et 
sådan arkivudvalg kunne dels opsøge og dels vurdere materialerne hos institutioner og privatperso-
ner samt skabe kontakt til lokalhistoriske arkiver og andre samlinger, der af geografiske og/eller 
emnemæssige årsager kunne være interesseret. 
Bestyrelsen har tilkendegivet, at Alf gerne støtter arbejdet fx med spalteplads i DA o.l. 
  
Fagetisk udvalg 
På baggrund af drøftelse på generalforsamlingen 2013 besluttede bestyrelsen at nedsætte et fagetisk 
udvalg med det formål at revidere de nuværende fagetiske retningslinjer. Fagetisk udvalg har af-
holdt 6 møder og udarbejdet forslag til nye fagetiske retningslinjer for medlemmer af foreningen.  
Bestyrelsen forventer, at dette udvalg fortsætter arbejdet i det kommende år. 
 
90 års fødselsdagen 
Bestyrelsen valgte allerede i starten af 2013 at markere 90 års fødselsdagen for Audiologopædisk 
Forening ved at invitere en række personer med tilknytning til Audiologopædisk Forening og/eller 
det audiologopædiske arbejdsområde til at skrive en lille fortælling til ALF. Fortællingen blev ud-
sendt hver måned - sluttede med udgangen af december 2013 og kan nu findes på hjemmesiden. 
Derudover arrangerede bestyrelsen en reception i tilknytning til efteruddannelseskurset på Hotel 
Nyborg Strand den 20. marts 2013 for medlemmer, søsterorganisationer og øvrige samarbejdspart-



nere. Bestyrelsen havde desuden inviteret Ministeriet for Børn og Undervisning, som deltog med to 
repræsentanter. 
Endelig blev der til receptionen uddelt en gave til medlemmerne: Audiologopædiske materialer til 
udredning og vurdering - Test og iagttagelsesmaterialer, som nu kan hentes til download fra hjem-
mesiden eller bestilles i hæfteform. 
 
Hjemmesiden 
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet på at synliggøre foreningens aktiviteter på hjemmesiden, 
fx udvalg, kursusaktiviteter o.l..  
Derudover lægges der oplysninger om andre kurser og konferencer på hjemmesiden, som forenin-
gen modtager. Endvidere tilbyder foreningen, at privatpraktiserende medlemmer kan nævnes på 
hjemmesiden. 
Bestyrelsen udsender jævnligt et nyhedsbrev som email. Dette udsendes til alle interesserede og 
ikke kun til foreningens medlemmer. Nyhedsbrevet indeholder en opsummering af kommende akti-
viteter. Du tilmelder og afmelder dig nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside.  
 
Facebook 
ALF er blevet mere aktiv i de sociale medier og vores Facebook side hedder simpelthen: ”ALF - 
Audiologopædisk Forening” med 381 likes. 30 % er mellem 25-34 år og 26 % er mellem 35-44 år. 
Kun 4 % er vores likes er fra mænd. Bestyrelsen oploader informationer om aktiviteter i foreningen, 
men altid med et link tilbage til hjemmesiden. Bestyrelsen oploader ingen oplysninger på Facebook, 
som ikke også kommer på hjemmesiden, men FB er medlemmernes mulighed for at dele oplysnin-
ger om nye tiltag, materialer, artikler mm med hinanden og vi er glade for at se, at I benytter jer af 
denne mulighed – fortsæt gerne med det. 
 
ASHA - affiliate medlemskab 
Bestyrelsen har haft kontakt med ASHA med henblik på at give vores medlemmer mulighed for at 
blive international affiliate. Det koster 75 USD årligt + 15 USD registreringsafgift. For dette beløb 
får man adgang til net udgaven af deres tidsskrifter, samt adgang til faglige diskussionsfora. Planen 
er, at man som ALF medlem kontakter ALFs bestyrelse, for at få et dokument, der verificerer med-
lemskab af ALF. Derudover skal man udfylde en medlemsansøgning, samt have en underskrift fra 
arbejdsgiver, som verificerer, at man har arbejdet som talepædagog/audiologopæd i minimum 3 år 
med et minimum af 15 timer pr uge. Disse tre dokumenter udgør ansøgningen. (Hidtil har man skul-
let have en underskrift fra gældende minister) Bestyrelsen har pt brugt et bestyrelsesmedlem som 
”prøveballon” og ansøgt om affiliate - medlemskab, og vi afventer afgørelsen, før vi frigiver mulig-
heden for medlemmerne. 
 
Logopædihåndbogen 
Bestyrelsen samarbejder med Specialpædagogisk Forlag om oversættelse og udgivelse af den sven-
ske ’Logopædihåndbog’.  Der arbejdes p.t. på finansiering af dette projekt.  
 
Henvendelser 

- I forbindelse med lockouten 2013 modtag bestyrelsen flere henvendelser – svaret til talehø-
relærerne blev lagt på hjemmesiden. 

- Alf har afgivet høringssvar vedr. Referenceprogram for behandling af patienter med apo-
pleksi og TCI 

- Formanden har deltaget i telefoninterview i f.m. en undersøgelse, der skulle afdække behov 
og gode eksempler for inklusion i undervisningen. Undersøgelsen var igangsat af Under-



visningsministeriet i samarbejde med Epinion som konsekvens af indførelse af ny lovgiv-
ning og praksis i specialpædagogisk bistand.  

- Forespørgsel til ALF om deltagelse i en ’National høredag’. Bestyrelsen har givet tilsagn.  
 
Andre initiativer 

- Skriftligt notat til Socialstyrelsen vedr. samlingen af specialrådgivningen i VISO som op-
følgning på ’Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov’. 

- Bestyrelsen har kontaktet en jurist, som p.t. er i gang med at udarbejde skriftligt materiale, 
der beskriver lovgivning og rammer for hhv. privatpraktiserende og offentligt ansatte audio-
logopæder. Kontakten er delvist foranlediget af arbejdet i fagetisk udvalg og delvist af hen-
vendelser fra privatpraktiserende, der har efterlyst retningslinjer.  

Årets	øvrige	aktiviteter	
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 (Bent Kjær) 
Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Bente Reimann Jensen 
Lingvistisk Logopædisk Studielegat: Helle Iben Bylander, Nicolai Østenlund 
ViHS: Bente Reimann Jensen 
Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med FUA og FTHF: Bente Reimann Jensen og Jakob Stenz 
Materialecentret: Helle Iben Bylander 
Dysfagi tænketank: Rikke Simonsen 
 
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) 
Digitaliseringskonference 
 
 
CPLOL 
I foråret 2013 offentliggjorde CPLOL deres nye hjemmeside: www.cplol.eu med Bent Kjær som 
webmaster. Den nye hjemmeside giver hurtigt overblik over internationale og europæiske initiativer 
som fx Netques og European Day of Speech and Language, samt nem adgang til de to arbejdsgrup-
per: Professional Pratice og Education. På den nye hjemmeside er der også direkte adgang til Conti-
nuing Professional Development – på dansk: efteruddannelse, hvor CPLOLs repræsentationer uplo-
ader links til nationale kongresser og konferencer opdelt i faglige områder.  
Begge arbejdsgrupperne i CPLOL har, i det forgange år, været optaget af politiske initiativer til at 
kvalificere det logopædiske arbejde og CPLOL har ligeledes udarbejdet en skrivelse til vores kolle-
gaer i bl.a. Norge, som en hjælp til en politisk beslutning om certificering af vores profession. Der-
udover er jeres danske repræsentanter involveret i udarbejdelsen af henholdsvis en fælles europæisk 



terminologi over logopædiske fagtermer samt indsamling af case - eksempler fra best pratice. Et 
arbejde vi glæder os til at fortsætte i det kommende år. 
 
 
NAS 
Alf var repræsenteret ved årsmødet og det efterfølgende seminar d. 6. sept. Selskabets økonomi, er 
meget solid - primært takket være indtægter fra International Journal of Audiology, som NAS ejer 
sammen med British Society of Audiology og International Society of Audiology. 
I bestyrelsens beretning orienterede formanden om to interessante, fremadrettede projekter.  
Det ene er udarbejdelse af en hvidbog om audiologiens aktuelle situation i de fem nordiske lande.  
Det andet projekt, bestyrelsen vil færdiggøre i det kommende år, er et ICF-projekt, der har til formål 
at beskrive såkaldte ”core sets for hearing loss”. I 2013-14 vil projektet blive præsenteret og rede-
gjort for videnskabeligt. 
 
ViHS 
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) har etableret et netværk for sammenhænge 
mellem sprog og læsning. Det årlige møde i netværket fandt sted i oktober 2013, hvor temaet var 
inklusion. 
 
Audiologopædisk Samarbejdsudvalg 
Repræsentanter for de tre største foreninger, FUA, FTHF og ALF har haft tre møder i det forløbne 
år og drøftet samarbejdet og fælles faglige problemstillinger.  
 
Materialecentret 
Materialecentret har ønsket et samarbejde i forhold til udvikling af nye produkter.  Den første opga-
ve har bestået i formidling af kontakt til medlemmer m.h.p. at vurdere et ældre produkt fra Materia-
lecenteret for at se om det pågældende produkt kunne være aktuel i en opdateret udgave for vores 
medlemmer.  
 
Dysfagi-tænketanken 
Da ALF i 2011 tog emnet dysfagi for logopæder op til diskussion, udmundede dette i en ”tænke-
tank” for området. Det har ikke været muligt at mødes i tænketanken i det forløbne år. Til gengæld 
har vi nu fået et svar fra Sundhedsstyrelsen om, at det er muligt for ikke-lægefaglige personer at 
indtræde som lægefaglig medhjælp, hvis en læge har uddelegeret en specifik opgave til eksempel-
vist en audiologopæd. Audiologopæder kan altså under visse vilkår udføre lægefaglig virksomhed.  
Tænketanken er i kontakt med SDU vedrørende muligheden for at oprette uddannelse/fag indenfor 
dysfagi, men der ligger en del arbejde i relevante instanser, inden et sådant tiltag evt. vil kunne rea-
liseres.  
 
TAK 
Bestyrelsen vil gerne takke alle de, der i det forløbne år har bidraget til arbejdet i foreningen: Med-
lemmer, der villigt har besvaret og stillet spørgsmål, deltaget i høringssvar, repræsenteret forenin-
gen, bidraget med indlæg til DA, deltaget i udvalgsarbejde, værter og medværter ved de regionale 
kurser i Århus, referenter og ordstyrer til generalforsamlingen, bureaubestyrer osv. Det er utroligt 
vigtigt for en forening at have aktive medlemmer – de giver foreningen liv og de giver bestyrelsen 
næring til det fortsatte arbejde. 



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 tre dages efter-
uddannelseskursus – og i år tilmed med 4 søjler.  
 
   
 


