
 

 

Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st    
Facebooksida: facebook.com/skaraborgsstamningsforening/   
Facebookgrupp  facebook.com/groups/skaraborgsstamningsforening/ Skaraborg 

samarbetar med 

GLÖM INTE DEN INTERNATIONELLA 

STAMNINGSDAGEN, 22 OKTOBER! 
 

   . 

Online seminarium med föreläsningar 

av två av landets främsta stamningslogopeder 

 
Lördagen den 24 oktober kl 10.00-ca 16.00  

OBS pga covid-19 blir föreläsningarna ONLINE via Zoom 

  

 
  

 

  

 

 

 
Evenemanget rekommenderas varmt för personer som stammar, logopeder och andra behandlare, 

skolpersonal, anhöriga, samt övriga med intresse för stamning. 

 

Föreläsningarna kan följas via videokonferensprogrammet Zoom och är kostnadsfria. Du som vill 

vara med hemifrån får en länk via mail (glöm inte att uppge din mailadress vid anmälan). Du som 

hellre vill se på online föreläsningarna tillsammans får möjlighet att komma till Scandic Billingen i 

Skövde. Du som är medlem och som föredrar att komma till hotellet bjuds på lunch och fika. Icke-

medlemmar betalar 100kr som ska vara betald senast 9 oktober till vårt PG nr 403844-4. (Vill du 

hellre betala med Swish, hör av dig.). 

 
 

Siri de Geer, logoped Skaraborg 
Som stamningslogoped på Logopedimottagningen Skaraborgs sjukhus Skövde träffar Siri 

människor i alla åldrar med talflytsproblematik. Behandlingsformer hon arbetar med är 

Lidcombe, Palin PCI, SFBT och så kallad integrerad stamnings-behandling (alltså sådan 

som inte följer ett särskilt terapiprogram/metod). Utöver detta erbjuds 

gruppverksamhet.  
 

Ineke Samson, logoped Stockholm 
Ineke Samson, logoped, arbetar på Logopedkliniken på Danderyds sjukhus. Under de snart 20 år 

som hon har arbetat där har hennes arbete uteslutande varit inriktat på området 

talflytstörningar. I hennes kliniska arbete utreder och behandlar hon barn, tonåringar och vuxna 

med stamning och stamningsproblematik. Sedan 2016 är Ineke Samson forskarstuderande på 

Enheten för logopedi. Hennes doktorandprojekt undersöker i vilken utsträckning utveckling och 

upplevelser av stamning skiljer sig åt mellan unga kvinnor och män. Ineke Samson är specialist 

inom området Talstörningar/stamning enligt Svenska Logopedförbundets kriterier för 

specialistordning. Sedan år 2018 är hon också European Fluency Specialist, i enlighet med 

kriterier framtagna av the European Clinical Specialization in Fluency consortium. 

 

 

Programmet:  

10.00 - 10.15 Välkommen  

10.15 - 12.00 Siri de Geer 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 15.00 Ineke Samson 

15.00 Eftersnack och fika 

Vid anmälan behöver vi veta följande: 

* namn,  

* medlem eller inte,  

* epostadress, samt mobilnummer 

* deltar hemifrån eller kommer till hotellet 

* om hotellet: önskar lunch och/eller fika (meddela ev 

allergier) el. ej 

OBS Vid sen avbokning faktureras kostnader för 

lunch/fika, oavsett medlemskap! 

Bindande anmälan senast den 9 oktober till Mary, 0501-

779 68 marybjohansson@gmail.com. 
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