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Bilag vedrørende varemærkeregistrering 

 

 

Bestyrelsen i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne så sig i sensommeren 

nødsaget til at træffe nogle beslutninger om navn og logo. 

Der er lagt mange timer i at udarbejde vores nye logo. Et logo vi bliver genkendt på, 

et logo vi bliver rost for, et logo som giver mening og som vi kan være stolte af.  

 

Historik/baggrund  

I sensommeren 2022 fremlagde den tidligere ledelse i Landsforeningen Autisme, at 

de ville have ændret deres foreningsnavn til ”Autismeforeningen”.  I dag er 

”Autismeforeningen” en del af vores foreningsnavn, da vi hedder ”Autisme- og 

Aspergerforeningen for Voksne”. Bindestregen binder, som navnet indikerer, to ord 

sammen, og den bruges her blot for at undgå det overflødige ved at skrive 

“Autismeforeningen og Aspergerforeningen”.   

Bestyrelsen blev ikke indviet i den beslutning, som Landsforeningen Autismes 

daværende ledelse havde truffet. Vi kunne derfor meget nemt være blevet gjort 

navnløse, da Danmark nu er ved at overgå til ICD-11, hvor alle inddelinger under 

autismeparaplyen som indbefatter Aspergers syndrom, Infantil Autisme, Atypisk 

Autisme, samt Anden og Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, bliver 

samlet under kategorien ’Autisme’.  

 

Hvorfor har vi varemærkeregistreret vores navn? 

Af tre årsager så bestyrelsen sig nødsaget til at beskytte vores forening. Dels havde 

vi lige fået nyt logo, dels er der udsigten til implementeringen af ICD-11 og sidst men 

ikke mindst en påtænkt overtagelse af en del af vores allerede brugte foreningsnavn 

af en anden forening. 

Vi valgte derfor at søge om varemærkebeskyttelse på vores nye logo, der indeholder 

ordet ”Autismeforeningen”.  Hvis repræsentantskabet1 i Landsforeningen Autisme i 

oktober 2022 havde valgt at beslutte at kalde sig “Autismeforeningen”, havde vi stået 

komplet navnløse. Vi har haft “Autismeforeningen” som en del af vores 

foreningsnavn i 8 år uden, at Landsforeningen har gjort indsigelser. Alligevel valgte 

den daværende ledelse - uden at drøfte det med os - at indstille denne beslutning til 

repræsentantskabet.  

 
1 Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Landsforeningen Autisme. 



 
 
 

2 
 

Vores hensigter med varemærkebeskyttelse var og er at beskytte autisternes egen 

forening mod en overtagelse af et navn, som er omfattet af vores vedtægter. Dette 

kan en ansvarlig bestyrelse ikke ignorere og derfor valgte vi at beskytte foreningen 

ved at søge varemærkeregistrering af vores navn.  

Omfattet af varemærkebeskyttelsen er således navnet ’Autismeforeningen’ og det 

nye bomærke (ikonet i logoet). 

 

Overvejelser om foreningens navn fremadrettet      

I 2014 ændrede foreningen navn fra ”Aspergerforeningen” til ”Autisme- og 

Aspergerforeningen for Voksne” for at imødegå ICD-112. ICD-11 har været længe 

undervejs og sundhedssystemet er først ved at skifte over til brugen nu. Rammen for 

autismediagnoser er stadig under bearbejdelse og derfor ikke helt på plads endnu. 

Men hvad der står helt klart er, at diagnose ”Aspergers Syndrom” ryger ud og man 

hellere ser på mennesket før en inddeling af navnet på diagnosekoden (Asperger, 

infantil, atypisk osv.). Dette giver mening for nogen, men ikke alle - det skal vi også 

have respekt for.  

Dog er Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne blevet kritiseret for at bibeholde 

Asperger-diagnosen. Dette fra mennesker, der selv har denne diagnose, da det 

opfattes som ekskluderende og negligerende. Mange med Asperger-diagnosen 

oplever, at de anses som lidt eller mindre autistiske og ikke anerkendes for de 

udfordringer, de oplever at have. Her giver det stor mening med den form for 

diagnosebeskrivelse, der ligger i ICD-11. I denne forventes det også, at 

sanseforstyrrelser medtages som en del af symptombilledet.  

Vi skal som forening for alle mennesker med autisme kunne rumme alle autister. 

Asperger-autister er lige så meget autister som alle andre.  

Uanset hvilken diagnose man har fået, er det vigtigste, at man anerkendes for det 

støttebehov, man evt. har og ikke anses for at have ”mild” autisme. Vi ser jævnligt 

eksempler på, at mennesker med en infantil autisme klarer sig med langt mindre/slet 

ingen støtteindsatser end nogen med en Asperger-diagnosen, der sagtens kan have 

meget store støttebehov. Dette viser tydeligt, at diagnosekoden ikke fortæller noget 

om, hvor meget man er påvirket/udfordret af sin anderledes måde at være i verden 

på. Det fortæller mere om, hvilken psykiater, der har givet diagnosen og hvilken 

diagnose personen har været mest tilhænger af.  

Vi er nødt til at følge med tiden og anerkende både fagfolk og autisterne selv. 

 
2 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-
klassifikationer/icd_11 
 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/icd_11
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/icd_11
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Konklusion  

 

Bestyrelsens beslutning om at varemærkebeskytte den del af navnet blev truffet på 

baggrund af gentagne henvendelser til ledelsen i Landsforeningen Autisme om at 

have respekt for Autisme- og Aspergerforeningen for Voksnes navn, da deres forslag 

til repræsentantskabet var stillet uden en eneste kontakt om dialog eller kontakt til 

vores bestyrelse. Vores forsøg på at komme i dialog om emnet, var desværre 

forgæves. 

Vores eneste juridiske handlemulighed var at lave en varemærkebeskyttelse, da 

daværende ledelse i Landsforeningen Autisme insisterede på at bringe 

navneforslaget til afstemning på repræsentantskabsmødet og afviste vores ret til det 

navn, der fremgår i vores vedtægter. 

Vi er fuldt ud klar over, at en reduktion/ændring af foreningens navn kræver en 

vedtægtsændring på en generalforsamling. Varemærkeregistreringen er således 

ikke en navneændring, men et nødvendigt tiltag for både at beskytte vores 

nuværende navn og logo og for at fremtidssikre foreningen. Formålet er at varetage 

foreningens interesser på både kort og lang sigt, hvilket er vores fornemmeste 

opgave som bestyrelse.  

    

 


