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STAMNINGSFÖRBUNDET

Intressepolitisk handlingsplan 

Handlingsplan
1. Ta fram utkast för ett program med förbundets långsiktiga mål.
2. Förmedla programmet till medlemmarna för synpunkter.
3. Skapa rutin så programmet revideras regelbundet samt genomsyrar styrelsens arbete.
4. Skapa rutin så planen uppdateras och följs.
5. Sammanställ viktiga dagar 2019 (t ex Internationella stamningsdagen, Internationella

funktionshinder dagen etc), så att vi kan planera för dessa i god tid.
6. Ta fram en lista på relevanta nämnder och samråd, samt se till att den fylls på löpande och

att nomineringar bevakas.

Prioriterade områden från programmet att fokusera på 2019-2020:
• Skola – arbeta för att öka kunskapen om stamning i verksamheter som rör skolbarn, t ex

Statens Specialpedagogiska Myndighet, SPSM, och Skolverket
• Vård – arbeta för jämlik vård, se Funktionsrätt Sveriges fokusområde
• Utöka samarbete med organisationer inom Funktionsrätt Sverige och myndigheter i

gemensamma frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter
• Arbetsmarknad – arbeta för att skapa informationsmaterial om stamning för arbetstagare

som stammar och deras arbetsgivare
• Göra Stamningsförbundets verksamhet känd för alla som deltar på förbundets aktiviteter, t

ex läger

Intressepolitiskt program
Stamningsförbundet arbetar utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, särskilt de som 
gäller barn och personer med funktionsnedsättning, för att påverka beslutsfattare, myndigheter 
och företag i frågor som är viktiga för personer som stammar och deras anhöriga.  Genom att föra 
medlemmarnas talan i olika sammanhang synliggörs stamning och vilka behov som finns.  

Stamningsförbundet bidrar till att sprida aktuell kunskap om stamning och underlätta forskning 
inom området. Förbundet vill stötta och stärka personer som stammar och deras anhöriga genom 
att, förutom vara en plattform för möten, även informera om vilka rättigheter man har i skola och 
utbildning, vård och arbete när man stammar. Genom vårt systematiska påverkansarbete gör vi 
skillnad. Fördomar och myter ersätts av kunskap, kompetens och möjligheter.   

Programmet syftar till att sträva mot vår vision och delas in i 6 olika områden. 

Vision
Genom Stamningsförbundets intressepolitiska arbete blir diagnosen stamning känd för alla som 
arbetar med människor. Följden blir att personer som stammar bemöts med kunskap, respekt och 
förståelse i ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter.  
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Förbundet bidrar till att öka kunskapen om dessa rättigheter och stödjer på olika sätt personer 
som stammar att inte låta stamningen bli ett hinder.  

Områden 

 

Stöd och behandling (vård) 
• Alla ska ha rätt att få logopedbehandling och i den omfattning som är motiverat enligt 

evidensbaserade behandlingsmetoder eller individuellt behov 
• Bevaka att kliniska riktlinjer för stamningsbehandling revideras kontinuerligt och att nya 

forskningsrön får genomslag i praktiken 
• Det ska finnas möjlighet att bedriva verksamhet som privatpraktiserande logoped i hela 

landet  
• Rätt att välja logoped – oavsett var i landet man bor ha möjlighet att få välja vilken logoped 

man vill ha kontakt med. Även vård på distans bör utvecklas och tillgängliggöras 
• Hjälpmedel – oavsett var i landet man bor och till vilket landsting man hör, ha lika 

möjligheter att få DAF/FAF eller motsvarande, förskrivet 
• Se till att informationen om stamning är aktuell i Rikshandboken för Barnhälsovården, BHV 
• Se till att informationen om stamning är aktuell på Sveriges landstings e-tjänst, 1177 

Vårdguiden där patienter, anhöriga och anställda inom vården söker information 
• Inget remisstvång för logopedkontakt, det ska gå att få vård genom att vända sig till en 

logopedmottagning direkt 
• Kartlägga vård vid stamning på logopedmottagningarna i landet – remisskrav, vårdgaranti, 

tillgänglighet, behandlingsmetoder och behandlingsomfattning 
• Det behövs bättre kompetens om stamning inom psykiatrin för att säkerställa diagnos och 

behandling vid psykiatriska diagnoser där samsjuklighet finns. Stamning ska inte påverka 
möjligheten att få adekvat behandling för andra diagnoser 

• Ökad kunskap om psykiatriska tillstånd inom logopedin där samsjuklighet finns för adekvat 
vård 

 

Skola, barn och ungdomar 
• Arbeta för att det inom varje Elevhälsa finns specialpedagog/logoped med kompetens om 

stamning, ”stamningsansvarig” att kontakta i samband med skolstart, skol- eller stadiebyte 
eller vid behov 

• Arbeta för att stamning ska inkluderas i verksamheterna i de nationella och/eller regionala 
resurscentra så som Statens Specialpedagogiska Myndighet, SPSM 

• Rätt till anpassningar och stöd, lika självklart som vid dyslexi, t ex utökad tid vid muntliga 
presentationer eller alternativa redovisningar  

• Stamning ska inte påverka betygssättning 
• Föra en dialog med olika myndigheter, exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och SPSM, 

och på så vis synliggöra stamning samt påtala de behov som finns 
• Grundläggande kunskap om stamning i alla lärarutbildningar 
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Utbildning, unga vuxna och vuxna 
• Vid högre studier rätt till anpassningar och stöd, lika självklart som vid dyslexi, t ex utökad 

tid vid muntliga presentationer eller alternativa redovisningar 
• Kännedom hos rådgivare, lärare etc – lättillgänglig information om stamning och vilka 

anpassningar som kan vara aktuella 
• Stamning ska inte påverka betygssättning eller motsvarande 

Arbetsliv, unga vuxna och vuxna 
• Arbeta för att skapa informationsmaterial om stamning för arbetstagare som stammar och 

deras arbetsgivare 
• Motverka diskriminering vid anställning – få, behålla och byta anställning 
• Rätt till eventuella hjälpmedel och anpassningar bekostade av arbetsplatsen 
• Motverka diskriminering på arbetsplatser  
• Arbetsmiljöverket – påtala att information om tal- och röst-svårigheter saknas 
• Rätt att besöka logoped på obetald arbetstid – arbeta för att detta regleras i lag och inte är 

upp till enskilda arbetsgivare eller avtal 
• Undersöka hur många som stammar som arbetar samt arbetar med det som motsvarar 

deras kvalifikationer 

 

Samhälle 
• Valmöjlighet vid kommunikation med företag och myndigheter - det ska erbjudas alternativ 

till telefonsvar för att vara tillgängligt för personer som stammar 
• Informera stödlinjer om stamning och hur stamning kan manifesteras 
• Bevaka att information som sprids om stamning är korrekt och aktuell t ex på 

lärarutbildningar, bibliotek och hemsidor 
• Information om stamning ska vara lättillgänglig för alla som söker efter den, t ex broschyrer 

på olika språk 

 

Forskning 
• Bidra – uppmuntra, initiera och underlätta forskning 
• Öka spridningen av forskningsresultat 
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