
Dövblindspecifikt 
stöd i Sverige

Personer med dövblindhet kan få stöd från olika 
verksamheter. Den här foldern ger en överblick  

över vad olika instanser ansvarar för.



Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) arbetar med att på olika 
sätt utveckla och förmedla kunskap om dövblindhet samt stötta professionella 
som i sitt arbete möter personer med dövblindhet. Nkcdb ska också verka för 
en hållbar och långsiktig utveckling av dövblindområdet. 

Vad: Kurser, konferenser, seminarier, expertstöd, rådgivning, utvecklings-
projekt med mera. 

Målgrupp: Personal i olika verksamheter som möter barn och vuxna med 
dövblindhet. 

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen genom avtal. 

Hemsida: www.nkcdb.se
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Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor



                                                                                                                                              
Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation som erbjuder 
tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. 
Verksamheter finns på flera platser i Sverige. 

Vad: Olika boendeformer, daglig verksamhet och gymnasiesärskola. 

Målgrupp: Verksamheten vänder sig till personer som använder teckenspråk 
eller har behov av anpassad kommunikation samt har en funktionsnedsätt-
ning. Det innebär att miljön är anpassad efter målgrupperna och det finns 
teckenspråkig personal. 

Hemsida: www.mogard.se
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Mo Gård 



                                                                                                                                                  
Statlig myndighet som erbjuder specialpedagogisk rådgivning samt skolor för 
vissa elevgrupper. Det som är specifikt riktat till elever med dövblindhet är: 
 
Resurscenter Dövblind 
Vad: Specialpedagogisk utredning och rådgivning, kurser, konferenser och 
information. 

Målgrupp: Främst personal inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt 
vuxenutbildning. Visst stöd kan även ges till föräldrar, exempelvis föräldraut-
bildningar eller att de erbjuds vara med vid handledning som ges till skolperso-
nal.

Specialskolor 
SPSM har tio specialskolor på grundskolenivå. Bland annat fem regionala 
skolor för elever med dövhet/hörselnedsättning där undervisning bedrivs på 
teckenspråk. En del elever med dövblindhet går på dessa.
Ekeskolan är en skola för elever med synnedsättning, en del av dessa har 
även hörselnedsättning, det vill säga dövblindhet. Åsbackaskolan har som 
uppdrag att ta emot elever med medfödd dövblindhet. Där erbjuds elever med 
hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning eller elever med döv-
blindhet en teckenspråkig miljö och upplevelsebaserad undervisning.

Uppdragsgivare: Regeringen genom regleringsbrev.

Hemsida: www.spsm.se

För gymnasiestudier finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i 
Örebro, som drivs av Örebro kommun Skolan har en samordnare för elever 
med dövblindhet.

Hemsida: www.orebro.se/riksgymnasiet
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Specialpedagogiska skolmyndigheten



     
Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för personer som av olika anled-
ningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och har särskilda resurser 
till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Inom avdelningen 
Rehabilitering till arbete finns särskilda enheter för personer med dövhet, syn- 
och hörselnedsättning samt dövblindhet. 

Vad: 1. Arbetslivsinriktad rehabilitering.  
2. Stöd till arbetssökande och arbetsgivare för att kunna finna, få och be-
hålla ett arbete via hjälpmedel, lönebidrag, trygghetsanställning och personligt 
biträde.
3. Stöd till inläsning av litteratur och till teckenspråkstolk för döva och personer 
med hörselnedsättning eller dövblindhet. Denna insats samt personligt biträde 
kan erbjudas under pågående anställning.

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att finna, 
få och behålla ett arbete.

Uppdragsgivare: Regeringen genom regleringsbrev. 

Arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor: 
https://nkcdb.se/dovblindhet/samhallets-stod/arbetsformedlingens-kontaktper-
soner/ 
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Arbetsförmedlingen



Regionerna, tidigare landstingen, har ett stort och brett uppdrag. Personer 
med dövblindhet har samma rätt som alla andra att till exempel ta del av 
hälso- och sjukvård. Den som har dövblindhet kan dessutom behöva specifikt 
stöd. Varje region har en kontaktperson för dövblindfrågor. I några regioner 
finns dövblindteam med eget uppdrag. I övriga finns någon form av samarbete 
mellan syn- och hörselverksamheterna.

Vad: Erbjuda habilitering och rehabilitering till personer med dövblindhet 
utifrån hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Specifika dövblindteam/syn-hörselnät-
verk finns i dagsläget främst inom verksamheter som riktar sig till vuxna perso-
ner. Vissa regioner har även stöd för barn. Där det inte finns ska man få stöd 
från annan verksamhet, exempelvis syn- och hörselvård och barnhabilitering.  

Målgrupp: Personer med dövblindhet och deras anhöriga. 

Uppdrag: Hälso- och sjukvårdslagen 8 kap 7 §.    

Landstinget ska erbjuda dem som avses i 1 § (de som bor i landstinget).
1. Habilitering och rehabilitering.
2. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
3. Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och 
hörselskadade.

Regionernas kontaktpersoner i dövblindfrågor:  
https://nkcdb.se/dovblindhet/samhallets-stod/kontaktpersoner/  

Regionernas tolkcentraler: www.tolkcentralen.se 

Regionerna 
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Vad: Intresseorganisation för personer med dövblindhet och deras anhöriga. 
Förbundet har även en sektion för ungdomar, (Dövblind Ungdom) en föräld-
rarsektion (föräldrarådet) och en familjesektion för föräldrar med dövblindhet. 
Man arbetar både med aktiviteter för att bryta isolering, erbjuda gemenskap 
med mera och intressepolitsikt för att bevaka målgruppens intresse. 
 
Målgrupp: Personer med dövblindhet och deras anhöriga. 

Hemsida: www.fsdb.org

 
I vissa kommuner har man byggt upp verksamheter specifikt för personer 
med dövblindhet, exempelvis LSS-boenden. För mer information, kontakta 
aktuell kommun.
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Förbundet Sveriges Dövblinda   

Kommunala verksamheter 
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