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Hvem er vi?



Kampsaker i 40 år

Stiftet 24. oktober 1976, 
Halmrast skole, Oppland. 26 
medlemmer

40-årsjubileum 21.-23. oktober
2016, Trondheim

Snart 500 medlemmer

Saker: 

1. Informasjon og åpenhet

2. Logopedbehandling

3. Barnehager og skoler

4. Arbeidslivet

5. Rekruttere medlemmer



Livserfaring med stamming og løpsk tale

Tett samarbeid med 
logopeder og 
logopedstudenter

Skam, tabu, frykt, 
selvforakt

Lære av hverandre

Foredrag på 
arrangementer

Masteroppgaver og 
doktorgradsprosjekter

Saker i media



Hvem er jeg?

Styreleder, NIFS

Trosset stammingen hele livet

Logopedbehandling barne- og
ungdomsskolen og som voksen

McGuire-programmet

«Mange som ikke stammer vet ikke
hva stamming er og blir usikre når
de snakker med folk som stammer. 
Vi som stammer må ta kampen selv
for å bedre vår egen livssituasjon»

www.etlivmedstamming.com

http://www.etlivmedstamming.com/


McGuire-programmet

Startet av Dave McGuire i 1994

Kom til Norge i 1999

Av personer som stammer for personer som stammer

«Non-avoidance»

Taleteknikk og mentaltrening

Firedagers intensivkurs, tett oppfølging

Den virkelige meg

«Keep your friends close, but your enemies closer»



En helt vanlig dag

Oss og dem

Indre / ytre dialog

Unngåelser

Skolen: høytlesing, svare i timen, 
presentasjoner

Arbeidslivet: smalltalk, telefon, møter

Hva skjer i hodet til Martin?



Oss og dem – hvordan snakker vi sammen?

1. Snakk på vanlig måte

2. Vær en god lytter

3. Vanlig høflighet under samtalen

4. Vær åpen om stammingen



Hva skjer i NIFS?

Tre store arrangementer hvert år

Lokallag

Likepersoner

Interessepolitikk

Medlemsblad



Informasjonsprosjekter

Nye brosjyrer 

1. Stamming i barnehagealder

2. Stamming i skolealder

3. Folder

Bokantologi

Mediesaker

Samarbeid med forskere/logopeder



Barn og ungdom

Familieweekend hver 
sommer

Barns negative tanker om 
stamming

Stamming i barnehagen



Henvisningsproblematikk

BILDE
NIFS har i flere år fått tilbakemelding fra foreldre som har opplevd å:

- ikke få hjelp av barnehagen til å skaffe logoped.
- blitt fortalt at «nei, dette er stotring».
- «slikt går over».
- «det er bare en fase».
- «vi syns ikke noe om den logopeden og det han ville at vi skulle

gjøre».

Konsekvenser:
- barnet får senere hjelp, kan føre til vedvarende stamming.
- foreldrene må kjempe en unødvendig kamp for å bli hørt.
- får konsekvenser for samarbeidet mellom de ulike partene.



Hvordan bli en god logoped?

Bli kjent, lær deg å lytte

Kom bak stammingen og se hele personen

Individuell tilpasset behandling

Ut av komfortsonen

Tett oppfølgning



Spørsmål?

Bli med på boklansering av 
«Ord til besvær – Livet med 
stamming» (Abstrakt)

- Lørdag 18. mars 2017

- Klokken 16:00-17:30

- Eldorado bokhandel



Kontaktinformasjon

Nettside: www.stamming.no
Epost: post@stamming.no
Facebook / Twitter / YouTube: 
søk på «stamming»

Del-del-del!

www.stamming.no
mailto:post@stamming.no

