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Audiologopædisk forening, Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder, 
Logopædisk Forum og Stammeforeningen i Danmark udbyder en stammeefteruddannelse 
målrettet logopæder, der arbejder med stammen hos børn og unge i alderen 0-18 år. 

 

Formål 
Formålet med stammeefteruddannelsen er, at deltagerne, gennem kritisk refleksion over 
teori- og praksissammenhænge, kan omsætte nyerhvervet viden til bæredygtig logopædisk 
indsats. 

At deltagerne på Stammeefteruddannelsen bliver i stand til at iværksætte en logopædisk 
indsats til børn og unge, der tager udgangspunkt i et forsknings- og praksisbaseret 
grundlag. 

  

Deltagernes udbytte 
Stammeefteruddannelsen indeholder en teoretisk og praksisnær undervisning, hvor 
deltagerne introduceres for en bred vifte af forsknings- og praksisbaseret viden og 
interventionsmuligheder til gavn for deltagernes egen praksis. Ved gennemført 
efteruddannelse udstedes kursusbevis. 
 

Praktiske oplysninger 
Stammeefteruddannelsen finder sted som fire 2-dages internatforløb med start i efteråret 
2020 og afslutning i vinteren 2021. Prisen for efteruddannelsen er 17.400 kroner inklusive 
overnatning i enkeltværelse og forplejning. 
 
Tilmelding pr. e-mail til fsd@fsd.dk. Tilmeldingen skal indeholde dit navn, e-mailadresse, 
ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt. ean 
kode/person   
 
Tilmeldingsfrist: 30. juni 2020 
 
 



Indhold af stammeefteruddannelsens fire moduler 
 
28. og 29. september 2020 
Opdateret viden om stammens ætiologi, teorier og den seneste forskning om stammen. 
Forskellige hypoteser, teorier, retninger og evidens i relation til stammen. Stammens fæno-
menologi, herunder fremtrædelsesformer og den mulige stammeudvikling gennem barn-
dom og ungdom. Mulige psykologiske og sociale konsekvenser af stammen. Opdateret vi-
den om løbsk tale. Lovgivning til grund for indsatser. 
Underviser: David Ward 
 
18. og 19. november 2020 
Stammen hos børn 0 til 5 år. Forskningsbaseret viden om stammen i aldersgruppen. Fakto-
rer der påvirker flydende tale/stammen hos førskolebarnet. Introduktion til PCI (Parent 
Child Interaction Therapy) og arbejdet med barn og forældre (direkte og indirekte interven-
tion). Inddragelse af familie og institutionspersonale. 
Undervisere: Helle Blunk Brandt og Ellen Lystbæk (underviser samlet begge dage) 
 
27. og 28. januar 2021. 
Stammen hos børn fra 6 til 12 år. Forskningsbaseret viden om stammen i aldersgruppen. 
Elevens verden med udfordringer i forhold til skole og kammerater, drillerier etc. Udvikling 
af den ydre og indre stammen. Bedømmelse/diagnose. Prognose. Stammebehandling/un-
dervisning af både ydre og indre stammen, individuelt og/eller i gruppe.  Inddragelse af 
skole og familie. Transfer/generalisering af behandlingsresultaterne. Opfølgning. 
Underviser: Bjarne Dammsbo 

 
24. og 25. marts 2021. 
Stammen hos børn og unge fra 13 til 18 år. Forskningsbaseret viden om stammen i alders-
gruppen. Metoder til arbejdet med stammen i denne aldersgruppe. Identitet. Skjult versus 
åben stammen. Forholdet til skole, kammerater, kærester m.fl. Hvordan rådgive de unge i 
forhold til det videre arbejde med stammen i voksenlivet. Uddannelse og jobmæssige mu-
ligheder og udfordringer. Opfølgning. Løbsk tale, især i relation til stammen. Diagnose. Ind-
sats for løbsk tale og stammen, behandlingsmuligheder. Hands on. Gruppe- eller individuel 
behandling. 
Undervisere: Kirsten Helligsøe (om stammen) og Manon Spruit (om løbsk tale) 
 
Herudover vil efteruddannelsen indeholde oplæg af forældre til børn, der stammer, og 
unge fra Stammeforeningen. Det forventes i øvrigt, at deltagerne i efteruddannelsen bidra-
ger aktivt med egne cases, erfaringer og synspunkter. 
 
NB: Der kan forekomme justeringer/ændringer i programmet for efteruddannelsen. 
 
Kursusledelse 
Hermann Christmann og Per Fabæch Knudsen 
 



Dagsforløb ved hvert modul 
Dag 1 
10:00-10:30  Ankomst, kaffe, te og brød 
10:30-12:00 Fagligt indhold 
12:00-13:00 Frokost 
13:00-15:00 Fagligt indhold 
15:00-16:00 Kaffepause og indkvartering på værelser 
16:00-18:00 Fagligt indhold 
18:00-19:30 Middag 
19:30-21:00 Oplæg, besøg udefra, film, cases etc. 
 
Dag 2 
08:00-09:00 Morgenmad 
09:00-10:30 Fagligt indhold 
10:30-11:00 Kaffepause 
11:00-12:30 Fagligt indhold 
12:30-13:30 Frokost 
13:30-15:00 Fagligt indhold 
15:00-16:00 Kaffe/te, afrunding af dagene, aftaler til næste gang 
 
Undervisningssted 
Fredericia Vandrehjem 
Vestre Ringvej 98 
7000 Fredericia 
 
Undervisere 
David Ward is a speech language therapist with over 30 years clinical experience of 
specialising in disorders of fluency. For the last 20 years he has been Clinical Lead Therapist 
in a specialist NHS fluency clinic, The Apple House in Oxford where he currently runs clinics 
2 days a week.  As Associate Professor and Director of the Speech Research Laboratory at 
the University of Reading, his research interests cluster around the areas of motor speech 
control in stuttering and cluttering and in clinical aspects of these disorders and he has 
published and lectured widely in these areas. He supervises and examines PhD and MSc 
students both within the University and abroad. The second edition of his textbook, 
‘Stuttering and cluttering’ was published in 2018.  
David har tidligere været i Danmark og undervist i forbindelse med Stammefagligt 
Diskussionsforum.   
 
Helle Blunk Brandt er Lektor og fagansvarlig for PD-uddannelsen i logopædi ved VIA UC i 
Aarhus. Helle har fra 2002 arbejdet som tale-hørekonsulent, og har, med en Master i 
Specialpædagogik, udviklet og arbejdet med en bred vifte at stammetilbud til børn og unge 
i såvel privat, som i PPR-regi. Helle er efteruddannet på Michael Palin Centeret i London, og 
er medlem af Lidcombe Konsortiet. 
 
 



Ellen Lystbæk blev speciallærer inden for tale- og høreområdet i 2002, og har siden da 
arbejdet i PPR Galten, der ved kommunalreformen blev lagt sammen med PPR 
Skanderborg, hvor Ellen fortsatte som tale-hørekonsulent. Et af hendes store 
interesseområder er kommunikation og stammen hos børn. Ellen har været næstformand i 
Logopædisk Forum.  
 
Bjarne Dammsbo er tale-hørekonsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. Han er desuden eks-
tern lektor på audiologopædiuddannelserne på KU og SDU, og underviser på Københavns 
Professionshøjskole i stammen. 
 
Kirsten Hauge Helligsøe er talepædagog og stammekonsulent ved Odense Kommunes 
stammeteam. Kirsten Helligsøe har arbejdet med stammen i mere end 20 år, både med 
børn, unge og voksne. 
 
Manon Spruit har arbejdet med stammen i 25 år, og har i 20 år været privatpraktiserende 
logopæd inden for stammen og løbsk tale i egen praksis www.logo-lingen.de. Hun er 
uddannet i Holland, er certificeret stammebehandler af den tyske ivs (https://www.ivs-
online.de). Manon har bl.a. skrevet om løbsk tale og har holdt indlæg om løbsk tale, bl.a. 
på ISAs Verdenskongres om stammen i Island i 2019.  
 
   


