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Inledning
Den här boken vänder sig till audionomer i både 
privat och offentlig sektor oavsett arbetsuppgifter. 
Syftet är att bidra med relevant kunskap om kom-
binerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet 
som du kan ha nytta av i ditt arbete som audio-
nom. Här hittar du en kort bakgrund som leder 
fram till praktiska och pedagogiska tips på hur du 
som audionom kan optimera ett besök, vad du 
kan tänka på i bemötandet och hur du kan göra 
för att teknik och hjälpmedel ska fungera opti-
malt. Små saker som kan göra stor skillnad. 

Det finns många hjälpmedel som kan an-
vändas för att kompensera för syn- respektive 
hörselnedsättningar. Men för en person med 
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dövblindhet kan det  
krävas ett hör hjälp - 
medel för att kunna använda  
ett synhjälpmedel – och tvärtom!  
Därför kan en grundläggande förståelse  
för konsekvenserna av en synnedsättning möjlig-
göra att de hörhjälpmedel som utprovas får en 
mycket större nytta och positiv förändring av 
personens liv, än om vi bara fokuserar på hörsel-
nedsättningen.

Alltså – en bok om hur du som audionom inte 
bara kan hjälpa till att kompensera en hörsel-
nedsättning, utan även en synnedsättning/döv-
blindhet. 

Välkommen
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Kort om dövblindhet 
Begreppet dövblindhet kan ge en föreställning 
om att en person varken ser eller hör, det vill säga 
helt saknar syn- och hörselrester. Så kan det 
vara i vissa fall. Men dövblindhet är ett paraply-
begrepp som innefattar olika grader av kombi-
nerad syn- och hörselnedsättning. Vi pratar om 
dövblindhet när nedsättningarna tillsammans gör 
det svårt, ibland omöjligt, för det ena sinnet att 
kompensera för det andra. Ofta skiljer vi också 
på medfödd och förvärvad dövblindhet. Medfödd 
dövblindhet omfattar personer som har utvecklat 
dövblindhet innan språkutvecklingen kommit 
igång. Förvärvad dövblindhet innefattar de som 
har utvecklat dövblindhet efter att de tillägnat sig 
talspråk och/eller teckenspråk.

Syn och hörsel är våra två viktigaste distans-
sinnen. Med dem kan vi uppfatta vad som 
händer på avstånd. Vi tänker kanske att hörsel 
är det viktigaste sinnet för vår kommunikation 
om vi är seende och hörande, men även synen 
har stor betydelse; vi avläser ansiktsuttryck, 
kroppsspråk med mera. Med hörseln hör vi inte 
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enbart orden, utan även taltempo, röstläge och 
mycket annat. Är du döv/teckenspråkig med bra 
syn, avläser du taltempo och röstläge visuellt. 
Allt detta tillsammans ger oss en helhetsbild och 
hjälper oss att tolka och förstå det som sägs. Har 
du nedsättningar på båda dessa sinnen förlorar 
du alltså viktig information som istället behöver 
förmedlas på ett annat sätt. 

Hur personen med dövblindhet kan använda  
sina eventuella syn- och/eller hörselrester kan 
skifta i olika situationer och över tid. Det är energi-
krävande och tidskrävande att ha dövblindhet. 
Hjärnan får arbeta hårt för att utifrån ofta frag-
mentariska intryck skapa mening och samman-
hang. Det kan lätt bli missförstånd som i sin tur 
tar energi. 

Har en person även andra nedsättningar 
som till exempel dålig balans, svag känsel eller 
begränsad rörelseförmåga, minskar möjligheten  
att kompensera ytterligare. Även tillfälliga ned-
sättningar av orken, en infektion som en vanlig 
förkylning, dålig sömn eller oro för något, gör att 
det blir mindre energi över till att tolka de syn- 
och/eller hörselintryck hen får. Detta gör att vi 
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kan uppleva att en person har ”mer eller mindre 
dövblindhet” vid olika tidpunkter och i olika situ-
ationer. Det kan också göra att sättet vi behöver 
kommunicera på kan variera olika dagar och i 
olika situationer. Många personer med dövblind-
het beskriver energiförlusten som ”den tredje 
funktionsnedsättningen”.

Att ha dövblindhet innebär också ett ständigt 
strategiskt arbete för att hålla stress och oro 
på avstånd, vilket tar kraft – både fysiskt och 
psykiskt. Olikheterna i förmågor och bakgrund 
skapar stor individuell variation när det gäller 
behov av stöd och service.
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Vad innebär dövblindhet?
Det finns många konsekvenser av dövblindhet. 
Några som är viktiga för dig som audionom att 
komma ihåg, är synens betydelse för talupp-
fattning och förlusten av förmågan till överblick. 
Bristen på överblick är svår att kompensera med 
hjälpmedel, men många lär sig i olika grad att 
kompensera detta med kunskap och erfaren-
het. Därför kan inlärningsförmåga, prioriteringar 
och hur länge personen haft samma synstatus, 
påverka möjligheten att självständigt ta till sig 
information samt att förflytta och orientera sig i 
olika miljöer.

En person med dövblindhet uppfattar oftast 
den senast inträffade funktionsnedsättningen 
som mest begränsande. Har man lärt sig leva 
med en hörselnedsättning/dövhet leder en 
nedsatt syn till att många av dessa strategier inte 
fungerar längre. Omvänt kan många strategier 
en person med synnedsättning lärt sig bli alltför 
ansträngande eller omöjliga om en hörselned-
sättning tillstöter. 

Jag måste ta 
på mig glasögonen 

för att höra dig.
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Kommunikation 
Hörhjälpmedel är ofta främst inriktade på att  
stötta personen att uppfatta talad kommunika-
tion. Men vi måste komma ihåg att problemet 
att höra och förstå tal förstärks av att inte kunna 
kompensera med synen. 

Synens dominans över hörseln är avgörande  
då vi ska uppfatta tal. Om ögat och örat är oeni-
ga vinner ögat. Visuell information vid talad kom-
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munikation är mycket betydelsefull för många  
personer med hörselnedsättning. De visuella 
ledtrådarna bidrar till en ökad taluppfattnings-
förmåga. Forskning visar att taluppfattningen 
ökar signifikant då en person får tillgång till den 
visuella informationen i talarens ansikte. Vi vet 
också att när vi kan se den som talar är vi mindre 
sårbara i stökiga ljudmiljöer, energiförbrukningen  
minskar och vi uppfattar talljud bättre. Att se 
den som talar kan förbättra taluppfattningen lika 
mycket som om man reducerar bakgrundsljuden 
med 20 dB. Även för personer med grav synned-
sättning är små ledtrådar från synen viktiga för 
taluppfattningen. 

Likaså försvårar dövblindhet andra former av 
kommunikation, så även små förbättringar av 
taluppfattning kan innebära stora förbättringar av 
livskvaliteten!

Om personen upplever försämrad hörsel, men 
audiogrammet inte bekräftar det, kanske det 
istället är synen som har försämrats och behöver 
kontrolleras. 
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Information 
Oavsett vilken typ av information vi letar efter har vi 
i dagens informationssamhälle utvecklat allt bättre 
gränssnitt för att snabbt hitta information. Gräns-
snitten bygger på överblick och har ofta innehåll 
som automatiskt byts flera gånger per minut för att 
de ska maximera mängden information till läsaren. 

För de som inte kan eller har svårt för att 
överblicka, blir dessa gränssnitt i stället svåra 
att hantera och information missas. Tänk dig en 
sökning på internet där du för varje sida och länk 
du passerar behöver läsa hela sidan uppifrån och 
ner, i stället för att snabbt med blicken hitta lämplig 
länk att komma vidare med. Med kunskap och 
erfarenhet går det att lära sig att snabbare hantera 
olika webbsidor så man slipper läsa all information 
på varje sida för att komma framåt, men eftersom 
alla sidor är uppbyggda lite olika måste man lära 
sig de olika sidorna och komma ihåg genvägarna 
för var och en. En förändring av sidan innebär att 
personen får lära om igen. Det är alltså ett betyd-
ligt mera tids- och energikrävande sätt att leta 
och ta till sig information om vi saknar överblicken.
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Till bristen på överblick kommer att själva 
läsandet tar längre tid. Oavsett om personen 
läser med förstorad text eller punktskrift kräver 
detta mer energi och går långsammare. Om vi 
med bra hörselteknik förbättrar möjligheten att 
ta till sig talad/uppläst information, kan det inne-
bära en stor skillnad för hur mycket information 
en person hinner och orkar ta till sig.

Då synen ofta försämras över tid kan behovet 
att ta till sig information via hörseln öka efterhand. 
Därmed förändras behoven av hörhjälpmedel, 
även om hörseln i sig inte har förändrats.

Förr tog 
jag in den mesta 

informationen via 
ögonen, nu måste det 

ske med öronen!
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Orientering och förflyttning
Både syn och hörsel används normalt vid orien-
tering och förflyttning. Synen kan med stor preci
sion lokalisera ljudkällor, det visuella systemet 
i hjärnan har en större rumslig återgivning än 
det auditiva systemet. Om ljudkällan är osynlig 
kan den inte lokaliseras med lika stor precision. 
Samtidigt kan ljud, till skillnad från ljus, färdas 
runt hinder så att hörseln kan uppfatta något 
som synen inte kan. Till exempel kan vi höra, 
men inte se, en radio i ett annat rum.

Möjligheten att lokalisera ljud är en avgöran-
de faktor i det dagliga livet, inte minst för att 
upptäcka faror. Det är värdefullt för personer 
med fullgod syn, men kan vara helt avgörande 
för en person med synnedsättning. Föreställ 
dig att en person med dövblindhet ska gå över 
en gata och hör en bil närma sig. Om ljudet 
från bilen plötsligt minskar tolkas det som att 
bilen stannat och att det är fritt fram att gå över 
gatan. Om det minskade ljudet från bilen i stället 
berodde på att hörapparatens mikrofoner skif-
tade fokus för att prioritera en talsignal, kan det 
innebära livsfara. 
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Att lokalisera ljud auditivt är en komplex percep-
tionsprocess som kräver integration av flera olika 
akustiska ledtrådar. De primära ledtrådarna är ljud-
nivå, frekvens och eko. Att höra ljud med två öron, 
så kallat binauralt hörande, och att ha liksidig hör-
sel är viktiga faktorer i att avgöra ljudlokalisering. 
Det gör det också möjligt att avgöra om ljudkällan 
är i rörelse samt ger förmåga att ekolokalisera, 
det vill säga att lokalisera föremål och förändringar 
i miljön genom att uppfatta ekon av dessa. 

Många personer med blindhet och med god 
hörsel utvecklar förmågan att ekolokalisera för 
att navigera i sin omgivning. Ekolokalisering 
utvecklas mer eller mindre aktivt och medvetet. 
Det vanligaste är att uppmärksamma ekot av 
ljudet som den vita käppen ger vid slag från sida 
till sida. Ett annat sätt är att skicka ut egna ljud, 
till exempel klickljud med sin mun. Förändringen 
i dessa ljud gör att vi kan uppfatta när huset vi 
gått längs tar slut, uppskatta avstånd till närmas-
te vägg med mera. Då en person med synned-
sättning/blindhet, som är van ekolokaliserare, 
förvärvar en hörselnedsättning påverkas alltså 
även orienteringsförmågan. 

Jag hör
mig om.



17

Att lokalisera ljud auditivt är en komplex percep-
tionsprocess som kräver integration av flera olika 
akustiska ledtrådar. De primära ledtrådarna är ljud-
nivå, frekvens och eko. Att höra ljud med två öron, 
så kallat binauralt hörande, och att ha liksidig hör-
sel är viktiga faktorer i att avgöra ljudlokalisering. 
Det gör det också möjligt att avgöra om ljudkällan 
är i rörelse samt ger förmåga att ekolokalisera, 
det vill säga att lokalisera föremål och förändringar 
i miljön genom att uppfatta ekon av dessa. 

Många personer med blindhet och med god 
hörsel utvecklar förmågan att ekolokalisera för 
att navigera i sin omgivning. Ekolokalisering 
utvecklas mer eller mindre aktivt och medvetet. 
Det vanligaste är att uppmärksamma ekot av 
ljudet som den vita käppen ger vid slag från sida 
till sida. Ett annat sätt är att skicka ut egna ljud, 
till exempel klickljud med sin mun. Förändringen 
i dessa ljud gör att vi kan uppfatta när huset vi 
gått längs tar slut, uppskatta avstånd till närmas-
te vägg med mera. Då en person med synned-
sättning/blindhet, som är van ekolokaliserare, 
förvärvar en hörselnedsättning påverkas alltså 
även orienteringsförmågan. 

Jag hör
mig om.



18

För en hörapparatanvändare med synned-
sättning/blindhet kan det vara avgörande att 
hörapparaterna har en optimal inställning just 
för orientering och förflyttning. Normalt bör det 
innebära en så god rundupptagande hörsel som  
möjligt, och så mycket omgivningsljud som 
mö jligt. Det är också viktigt att användaren 
är medveten om hur hörapparaten fungerar i 
orienteringssituationen, så att hen kan lära sig 
att använda den nya ljudbilden och inte blir 
lurad till onödiga risker.

Ett annat område är användningen av talande 
hjälpmedel med GPS-funktion samt uppläsning 
av meddelande från smarta mobiler med mera. 
Det här kan också radikalt påverka orienterings-
förmågan och möjligheten att undvika faror. 
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Tips

	Fråga om och hur personen använder sin 
hörsel vid orientering och förflyttning. Till 
exempel i trafiken, i naturen och i hemmet? 
Används hjälpmedel såsom vit käpp, GPS, 
appar via telefonen?

	Fundera över hur automatik och mikrofoner 
blir optimalt inställda i hörapparaterna med 
tanke på svaren du får på dessa frågor. Kan 
det vara avgörande för hörapparatanvända-
ren att höra med mikrofoner i 360 grader då 
hen vistas utomhus? Kanske även inomhus 
i vissa situationer? Behöver personen höra 
sin vita käpp utomhus? 

	Om personen använder ekolokalisering bör 
du testa olika inställningar i hörapparaterna 
för att uppnå maximalt resultat. 
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Synhjälpmedel som  
kräver hörsel

Majoriteten av de hjälpmedel som finns för att 
kompensera en synnedsättning ger information 
auditivt. Det kan vara olika ljudsignaler, inspe-
lade meddelande eller text uppläst med en 
syntetisk röst. Det du som audionom behöver 
fokusera speciellt på är hörapparatens möjlighet 
att strömma och optimera en syntetisk röst.

Talstöd
I de flesta datorer, läsplattor och mobiltelefoner 
finns i dag, tack vare lagstiftning, skärmläsare 
som gör det möjligt att använda produkterna 
utan möjlighet att se skärmen. Det vanligaste, 
både för personer med dövblindhet och alla 
andra, är att använda en kombination av dator, 
läsplatta och smart mobil för att kommunicera 
och ta till sig information.

Beroende på den bakomliggande programva-
ran i produkten (det så kallade operativ systemet) 
kan det vara olika syntetiska röster. Det finns 
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normalt flera olika svenska röster att välja mellan. 
Det går även att ställa hastigheten, och ibland 
även att höja eller sänka tonläget. Som audionom 
har du kunskapen att kunna hjälpa till i valet av 
röst. Du kan till exempel tipsa om det är kvinnliga 
eller manliga röster som är enklast att uppfatta 
med aktuell hörselnedsättning.

Tal- och ljudböcker
Kan en person inte längre på ett enkelt sätt läsa 
med ögonen kan läsning av tal- eller ljudböcker 
vara ett bra alternativ, om det kräver en rimlig 
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hörselansträngning. I vissa fall kan just en hör-
apparat-anpassning vara skillnaden mellan att 
kunna läsa tal- och ljudböcker med behållning, 
eller att inte läsa böcker alls.

Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker 
är att de förra spelas in just för personer med 
läsnedsättning, ofta i ett format som förkortas 
DAISY. Ljudböcker är de inlästa böcker som säljs 
på den allmänna marknaden och i dag framför 
allt förmedlas via prenumerationstjänster, för att 
kunna strömma uppläsningen via internet. Många 
använder därför både en Daisy-spelare för läs-
ning av talböcker och läser ljudböcker i mobilen. 
Daisyspelare finns i olika modeller, men har 
normalt ett hörlursuttag som går att koppla via en 
audiokabel till en sändare för strömmande ljud.

Fickminne
När synen inte räcker till för att enkelt göra 
och läsa anteckningar kan vi i stället spela in 
röstmemon på ett så kallat fickminne. De finns i 
olika modeller, men har normalt ett hörlurs uttag 
som går att koppla via en audiokabel till en sän-
dare för strömmande ljud.
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Strömmande ljud
Att strömma ljudet direkt från TV, mobilen, tal-
boksspelaren eller datorn till hörapparaten kan 
ge en mycket bättre förmåga att uppfatta vad 
som sägs, och vara mindre energikrävande för 
personen. Det innebär samtidigt både att batteri-
förbrukningen ökar och att omgivningsljuden 
minskar/försvinner. I kombination med att någon 
strömmar samtal via mobiltelefonen, ljudet från 
radio och TV samt skärmläsaren i mobilen kan 
den totala strömningstiden vissa dagar uppgå till 
8–10 timmar.

För dig som audionom betyder detta att du 
behöver ta reda på i vilka situationer som ström-
ning kan underlätta och om detta kräver några 
extra tillbehör. Här är det viktigt att undersöka 
om det i sin tur innebär att batteriförbrukningen  
blir så stor att laddningsbara batterier inte klarar 
en hel dag. Du behöver också veta om det är  
viktigt att kunna slå av strömningen i vissa 
situationer, till exempel när en anhörig syntolkar 
händelsen i en film på TV eller när trafikljuden är 
viktigare än uppläsningen av mobilens notiser.
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Utprovning av  
hörhjälpmedel

Eftersom denna bok är riktad till dig som är 
audionom tar vi bara upp de ytterligare faktorer 
som tillkommer till följd av en synnedsättning. 
I grunden handlar det dock om, att utifrån en 
given hörselnedsättning, optimera hörseln med 
så bra inställda hörapparater som möjligt. Det är 
alltså din kompetens som audionom som är det 
viktigaste. Det kan vara bra att hålla i minnet, när 
vi nu går vidare med de speciella saker du också 
behöver tänka på vid utprovning till en person 
som även ser sämre, eller inte alls.

Var extra noggrann 
När förstärkningen ska hjälpa till med den rums-
liga orienteringen blir optimerade inställningar 
ännu viktigare. Att byta hörapparat och lära om, 
blir ytterligare en energi-tjuv som i många fall bör 
kunna undvikas.

Probe-mikrofonmätning är ett värdefullt verk-
tyg att använda då man anpassar och förskriver 
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hörapparater. Optimera inställningarna noggrant 
och dokumentera mätresultatet så att det går att 
relatera till det nästa gång hörapparater provas 
ut. Hörapparatanvändarens hjärna slipper då ka-
librera in sig på en ny ljudbild i onödan och audio-
nomen kan så långt det är möjligt säkerställa att 
den akustiska förstärkningen är optimerad. 

Skapa minst ett program för optimal 
omgivningskontroll
Det behöver finnas ett program där både mikro-
fonläget och signalbehandlingen är fokuserade 
på så bra omgivningskontroll som möjligt. Det 
hjälper till exempel inte alltid så mycket att välja 
ett rundupptagande läge, om man samtidigt 
väljer en utpräglad talfokuserande och bullerdäm-
pande signalbehandlingsprofil.

Hörapparaten kan inte alltid avgöra när ljud-
lokalisering respektive taluppfattning är det 
primära. Det kan då i vissa fall vara relevant för 
hörapparatanvändaren att manuellt ställa om 
hörapparaten i respektive läge.
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Hantering 
Det tar tid och energi att lära om och lära nytt. 
Satsa på hörapparater/hjälpmedel som håller 
över tid.

Hörapparater är små och pilliga. Det är små 
batterier och vaxfilter som behöver bytas. En 
eller några få små knappar kan ha många olika 
funktioner beroende på hur man trycker. 

Det är därför viktigt att involvera personen 
med synnedsättning för att kunna fatta ett 
kompetent beslut i val av hörapparater. Vad tror 
personen själv är rimligt att hantera? Visa, prova 
och jämför – och undvik att själv i förväg döma ut 
vissa modeller som omöjliga. 

En faktor är om det finns möjlighet att få stöd 
av omgivningen. De flesta personer vill dock 
vara så självständiga som möjligt i hanteringen 
av sina hjälpmedel. 

Gå igenom vilka tillbehör som kommer att 
behövas och hur dessa hanteras med underhåll 
och laddning.
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Strömmande hörapparater
De flesta som använder talande hjälpmedel har 
stor nytta av hörapparater som kan strömma 
ljudet direkt.

Prata om i vilka situationer omgivningsljudet 
behöver få företräde framför strömningen och 
vad det kräver av användaren. Finns det till  
exempel ett enkelt sätt att skifta program på 
hörapparaten? Eller har strömningen alltid före-
träde så att användaren måste slå av Blue tooth-
kopplingen eller skärmläsaren på strömmande 
apparater för att ge omgivningsljudet högsta 
prioritet? Kan en fjärrkontroll underlätta att skifta 
mellan olika program och strömningen? 

Om personen använder talstöd i sin mobil-
telefon är det viktigt att kontrollera hur kompatibel 
hörapparat-appen är med talstödet. Kommer 
man åt att till exempel byta program i appen med 
hjälp av talstödet?
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Ledsagning via mikrofon
Diskutera behovet av en fristående mikrofon som  
möjliggör ledsagning och syntolkning i samma 
rum. En sådan kan möjliggöra att användaren 
och ledsagaren (oftast en närstående) med 
mikrofonen självständigt kan röra sig var för 
sig. Samtidigt kan ledsagaren på några meters 
distans även ge information om vem som står 
var i rummet, vad som händer i en annan del av 
rummet, om något hinder dyker upp med mera. 
Att inte vara beroende av att ha en ledsagare  
i direkt fysisk närhet förbättrar den sociala sam-
varon och därmed livskvaliteten betydligt i många 
sociala sammanhang, såsom fester, restauranger, 
marknader, skidbackar, idrotts evenemang och 
möten. 

Det är dock viktigt att informera personen om 
att när man använder en fristående mikrofon 
försvåras möjligheten att via hörapparaternas 
mikrofoner lokalisera ljud. Diskutera vilka olika 
inställningar och möjligheter hörapparaterna har 
och i vilka situationer en fristående mikrofon kan 
vara till nytta. 
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Batterier
Att slippa byta batterier kan underlätta extra 
mycket för användare med dövblindhet. Det 
kräver dock att de laddningsbara apparaterna 
har en batteritid som, med marginal, möjliggör 
att användning inklusive strömning kan ske från 
morgon till kväll, utan mellanladdning. Det är 
viktigt eftersom användare med dövblindhet kan 
vara helt beroende av hörapparaterna även för 
att kunna orientera sig, skicka sms eller fråga 
om hjälp.

För laddningsbara apparater bör du också titta 
på hur lätt det är att ladda och kontrollera ladd-
ningen utan syn. Det kan vara svårt att känna 
om apparaten sitter rätt i laddningsstället. För att 
vara säker på att den laddar behöver användaren 
kunna se att en laddningslampa lyser. Visa och 
försäkra dig om att lampan går att uppfatta med 
aktuell syn. Det bästa är om laddningsstället ger 
någon form av taktil återkoppling, som ett ”klick” 
eller en vibration när apparaten hamnat rätt.

För apparater som kräver batteribyte, kontroll-
era hur enkelt det är att göra detta med aktuell 
syn, känsel och motorik.
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Hantering och inlärning  
av hörhjälpmedel 

Det är viktigt att ge alla användare rätt förut-
sättningar för att lyckas med sina hörapparater 
och tekniska hjälpmedel. Det som blir speciellt 
för användare som även har en synnedsätt-
ning, är dels att det normalt tar längre tid, dels 
att de kan behöva mera ingående kunskap 
och utprovning av olika program. Vad inne-
bär programmen och hur styr jag dem? Även 
användningen tillsammans med synhjälpmedel 
behöver läras in. Hur lång tid det behövs för 
inlärningen är mycket individuellt samt beror på 
många olika faktorer som förkunskaper, känsel, 
motorik, kommunikationsförmåga, synstatus 
och inlärningsförmåga. 

Det är lätt att känna sig dum när vi behöver 
lära oss något nytt. Tyvärr är det en känsla 
som både sänker självförtroendet och försvårar 
inlärningen. Därför kan du behöva ge extra upp-
muntran och motivering under hela processen. 
Det kan också vara värdefullt att personen har 
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tillgång till sina eventuella förstoringshjälpmedel 
vid träning av hjälpmedel.

Kom ihåg att det taktila sinnet ofta är det mest 
användbara för personer som har dövblindhet. 
Visa därför primärt ett taktilt arbetssätt. Har 
personen nytta av sina synrester kommer även 
synen att användas med automatik, men synen 
fungerar kanske bara i rätt ljus eller när den inte 
är uttröttad eller bländad av något annat. Kan 
personen hantera hjälpmedlen med stöd av 
en taktil strategi kommer det att fungera i alla 
situationer.

Fråga också om det skulle vara bra om någon 
annan kan ge stöd i hantering av hjälpmedlen. 
Låt i så fall närstående och/eller personal vara 
med under träningen.

En del personer behöver taktil uppmärkning 
för att underlätta hantering och bespara energi. 
Markera till exempel höger hörapparat med en 
liten kardborre på insidan, och gör samma taktila 
uppmärkning på hjälpmedel och laddare. 

Du behöver erbjuda bruksanvisningar. För att 
de ska vara tillgängliga behöver du fråga vad 
som är enklast att ta till sig. Det kan vara en 
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anpassad lathund och/eller bruksanvisning med 
stor text. Använder personen ett fickminne, kan 
det vara en god idé att spela in den viktigaste 
informationen där. Andra läser enklast om de 
får informationen i ett bra digitalt format, kan-
ske som ren text i ett Word-dokument eller i ett 
e-postmeddelande.

Träna på nya funktioner efter förmåga och be-
hov. Ta inte allt vid första och andra besöket! Ge 
enkla hemläxor att träna på och lägg upp en plan 
för inlärning av hörapparater och hjälpmedel. 

Be personen att ta med eventuella talande 
synhjälpmedel för att göra dem kompatibla med 
hörapparaterna på bästa sätt. 

Uppföljning av förskrivna hörapparater och 
hjälpmedel är viktigt i syfte att fånga upp om det 
är något som behöver optimeras eller tränas 
efter hand. En del personer har progredierande 
synnedsättning och för dem förändras förutsätt-
ningarna successivt över tid.
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Support och service
Som vi varit inne på tidigare blir hörapparaterna 
för användare med dövblindhet ännu viktigare 
än för övriga användare, eftersom de också 
används till fjärrkommunikation, orientering, 
informationsinhämtning med mera. Det är därför 
viktigt att ha reservapparater tillgängliga samt 
att snabbt få tillgång till justeringar och byten när 
syn och/eller hörsel förändras.
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Att tänka på i mötet
Det finns många faktorer som spelar in för att få 
ett så bra, effektivt och positivt möte som möjligt. 
Men enligt många personer med dövblindhet 
är det två saker som är absolut viktigast i mötet 
med dig: din inställning, det vill säga ditt bemö-
tande och din vilja, samt din kompetens att hitta 
rätt lösningar.

Vårt tips till dig är därför – om du är osäker på 
vad som är rätt, fråga! Känner du att det finns 
för många synrelaterade problem som du inte 
hanterar, samverka med synrehabiliteringen för 
en bra helhetslösning.

Förberedelser
Läs på i journal eller liknande och försök få en 
uppfattning om hur mycket personen ser och 
vilka hjälpmedel som är förskrivna. Men undvik 
att dra förhastade slutsatser eftersom förmågan 
att använda en nedsatt synförmåga är mycket 
individuell. Använd i stället informationen till att 
formulera relevanta frågor som du sedan ställer 
när du möter personen. 
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Rummet
Är det möjligt så välj ett rum där du kan styra  
belysning och ljusinfall från fönstret. Olika syn-
nedsättningar ger mycket olika behov av ljus, 
vissa kräver mycket ljus och andra blir tvärtom 
lätt bländade. 

Låt ljuset falla på ditt ansikte när du pratar. 
Den du pratar med ska ha ljuset i ryggen. 

Om möjligt – använd alltid samma rum vid 
varje besök.
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Bemötande
Fråga hur personen ser och hör dig bäst. På 
vilket avstånd? Personer med litet synfält vill ha 
större avstånd för att få in ditt ansikte i synfältet, 
medan andra vill ha dig så nära som möjligt för 
att kunna se dig. Kontrollera så att belysning och 
placering är bra. Kanske behövs starkare eller 
svagare ljus från lampor eller fönster.

Den normala regeln att ha ögonkontakt kan-
ske inte fungerar. Tänk då på att detta troligen 
även innebär att personen inte kan tolka ditt 
ansiktsuttryck. Du behöver därför lägga in reak-
tioner också i orden du säger. Även om ni inte 
kan ha ögonkontakt kan det vara så att personen 
uppfattar rörelser från din mun, så det är som 
alltid viktigt att inget skymmer den.

Ha helst enfärgade kläder upptill och med en 
färg som ger en bra kontrast till ditt ansikte och 
dina händer. 

Syntolka vid behov hur rummet ser ut och 
beskriv vad du gör. Beskriv med ord i stället för 
att peka eller säga ”den här”. 

Förutsätt inte att personen sett, hört och 
förstått bara för att hen nickar. Att få göra själv 
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ger både en bättre inlärning och minskar risken 
för missförstånd. Avsluta gärna med att perso-
nen själv sammanfattar, kanske i samband med 
inläsning på sitt fickminne.

Säg till om du behöver lämna rummet och 
meddela när du kommer tillbaka. 

Samma audionom genom alla besök skapar 
trygghet och sparar energi. Tänk på att den som 
har nedsättning på både syn och hörsel ofta har 
många vårdkontakter att förhålla sig till.

Beställa och använda tolk 
Ta reda på om tolk behövs och i så fall vilken typ 
av tolk och beställ efter behov. Är personen tvek-
sam, ha med tolk vid första besöket och fråga i 
slutet av mötet om du ska beställa tolk även till 
kommande besök. 

Dövblindtolkning innebär att tolken har tre 
uppdrag; tolkning av vad som sägs, syntolkning 
och ledsagning. Tolkens uppgift är att förmedla 
det som sägs i båda riktningarna, det vill säga att 
möjliggöra samtalet. I dövblindtolkning handlar 
det också om att tolka och sätta ord på den visu-
ella informationen i omgivningen som personen 
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med dövblindhet inte kan uppfatta. Detta kallas 
syntolkning. Ofta tillkommer också ledsagning i 
tolksituationen. De tre komponenterna definierar 
tillsammans begreppet dövblindtolkning enligt 
Förbundet Sveriges Dövblinda (www.fsdb.org). 
Som nämnts ovan kan de kommunikativa stra-
tegierna vara mycket individuella, vilket innebär 
att dövblindtolkning kan omfatta olika metoder. 
Det kan handla om skrivtolkning med anpassad 
text, taltolkning på nära avstånd, teckenspråk 

men med anpassat avstånd 
och begränsat teckenfält, 
taktilt teckenspråk och 
användande av tekniska 

hjälpmedel i kombination 
med syntolkning och led-
sagning.

En metod som de 
senaste åren har fått stort 

genomslag i Norden är 
social haptiska signaler. Det 
är kompletterande signaler 
till det kommunikationssätt 
som personen med döv-

blindhet använder, till exempel hur rummet ser ut 
och vad som händer i rummet. Läs gärna mer på 
webbsidan socialhaptisk.nkcdb.se.

Vill du läsa mer om dövblindtolkning finns ”En 
liten grön bok om dövblindtolkning”. Boken går 
både att ladda ner och att beställa på nkcdb.se.

http://www.fsdb.org
http://socialhaptisk.nkcdb.se
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blindhet använder, till exempel hur rummet ser ut 
och vad som händer i rummet. Läs gärna mer på 
webbsidan socialhaptisk.nkcdb.se.

Vill du läsa mer om dövblindtolkning finns ”En 
liten grön bok om dövblindtolkning”. Boken går 
både att ladda ner och att beställa på nkcdb.se.

Kom ihåg!

	När du använder specifika begrepp och 
ord, till exempel ”Streaming”, ”Bluetooth”, 
”iPhone”, ”iPad” eller ”Android”, är det viktigt 
att stämma av att både tolk och användare 
har uppfattat innebörden korrekt och är över-
ens om hur det ska tecknas.

	Prata alltid direkt med personen det gäller, 
inte med tolken.

http://socialhaptisk.nkcdb.se
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Tänk också på
Avsätt extra tid för besöken då det tar längre tid 
att kommunicera, känna, förklara och informera. 
Dock är energiåtgången hög, så fråga om vad 
som är lämplig längd på besöken. Kanske är fle-
ra korta besök bättre än ett långt – eller tvärtom.

Hur behöver personen ha sin kallelse? Fung-
erar det normala sättet att skicka, eller behöver 
hen anpassningar som förstorad text, via e-post, 
sms eller telefonsamtal?

Beskriv även i dina anteckningar hur ni 
anpassade belysning och miljö, samt hur synen 
fungerade till olika moment. Det underlättar för 
att kunna göra likadant vid nästa besök. 
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Tänk också på
Avsätt extra tid för besöken då det tar längre tid 
att kommunicera, känna, förklara och informera. 
Dock är energiåtgången hög, så fråga om vad 
som är lämplig längd på besöken. Kanske är fle-
ra korta besök bättre än ett långt – eller tvärtom.

Hur behöver personen ha sin kallelse? Fung-
erar det normala sättet att skicka, eller behöver 
hen anpassningar som förstorad text, via e-post, 
sms eller telefonsamtal?

Beskriv även i dina anteckningar hur ni 
anpassade belysning och miljö, samt hur synen 
fungerade till olika moment. Det underlättar för 
att kunna göra likadant vid nästa besök. 

        Minneslista för  
audio nomer i mötet med  
personer med dövblindhet
Som en sammanfattning av ovanstående 
kommer här en liten minneslista över vad du 
behöver kommer ihåg:

Före besöket

 Hur behöver personen ha kallelsen för att 
den ska vara tillgänglig?

 Sätt av gott om tid för besöken.

Under besöket

 Våga fråga om personens synnedsättning!

 Försäkra dig om att personen ser dig så 
optimalt som möjligt för att på så sätt höra 
dig bäst. Fråga hur personen vill ha det med 
tanke på placering, belysning och avstånd. 
Ha ögonkontakt!

 Syntolka vid behov rummet och beskriv vad 
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du gör. Ta med både hörselmässiga och 
synmässiga avvägningar i samtalet om val av 
hörapparater och tillbehör.

Val av apparat

 Utöver det du alltid tänker på i en utprovning, 
fundera på vilken apparat som är enklast att 
hantera med aktuell syn. Tänk även på att en 
apparat som håller över tid och en apparat 
som är lik den personen haft tidigare, innebär 
mindre inlärningsbehov vilket sparar energi.

 Fråga personen om talstöd används och om 
det fungerar bra att använda tillsammans 
med hörapparaterna. Det är inte alltid leve-
rantörernas appar fungerar att använda med 
talstöd, kontrollera att aktuella funktioner är 
tillgängliga och går att komma åt.

 Kontrollera att batteribyte/laddning är möjligt 
att genomföra självständigt utan hjälp. Det är 
också viktigt att försäkra sig om att eventu-
ella uppladdningsbara batterier håller en hel 
dag, även när strömmande ljud används för 
synhjälpmedel med mera.
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Anpassning

 Tänk på att det kan vara viktigt att höra varifrån 
ett ljud kommer. Fråga om olika situationer där 
hörseln kan behöva användas för att få en rikt-
ning, till exempel i trafiken. Skapa optimerade 
program även för dessa situationer.

 Kontrollera att personen är medveten om 
vad som händer vid automatiska program, till 
exempel om programmet ändras från att höra 
runt om till att vara riktat.

Hantering

 Hur behöver personen ha sin bruksanvis-
ning? Anpassad lathund med stor text, digitalt 
eller inspelad på sitt fickminne?

 Träna en funktion i taget och repetera. Kont-
rollera att informationen uppfattats rätt.

 Märk upp eventuella reglage taktilt vid behov.

 Träna att skifta mellan strömmande ljud och 
omgivningsljud på ett snabbt och enkelt sätt.



44

 Be personen att ta med sina talande syn-
hjälpmedel för att kunna koppla ihop dem 
med hörapparaterna på bästa sätt.

Kontinuitet

 Om möjligt, ha samma audionom vid alla 
besök. Dokumentera extra anpassningar och 
överenskommelser ni gör och varför, så att 
eventuell ersättare lättare förstår vad som är 
gjort och varför.

 Erbjud alltid reservapparater till en person 
som har nedsättning på både hörsel och syn!



45

Vill du veta mer?
Det finns mycket mer att lära sig om dövblindhet.  
På www.nkcdb.se finns en mängd varierad 
information primärt riktad till professionella som 
möter personer med dövblindhet i sitt arbete.

Har du några frågor eller vill ta upp något kon-
kret problem med oss, är du alltid välkommen att 
höra av dig till teknikgruppen@nkcdb.se 

mailto:teknikgruppen%40nkcdb.se?subject=
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För en person som har problem med både hörsel 
och syn kan det krävas ett hörhjälpmedel för att 
kunna använda ett synhjälpmedel – och tvärtom. 
Låter det märkligt? Nej, när det ena sinnet inte 
fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir 
svårt eller omöjligt om båda är nedsatta. Därför 
ses dövblindhet som ett eget funktionshinder. 

Den här boken vänder sig till dig som arbetar 
som audionom. Syftet är att skapa goda förut-
sättningar för en optimal anpassning av hörhjälp-
medel och bättre förutsättningar för den som har 
dövblindhet att kunna leva ett aktivt liv och vara 
delaktig. 

Vi hoppas att du kommer att få nytta av bok-
ens konkreta tips och råd. Med ökad kunskap 
och ett medvetet förhållningssätt kommer dina 
insatser att göra stor skillnad.

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor

KUNGSGATAN 2 C    |    223 50 LUND

WWW.NKCDB.SE 

http://www.nkcdb.se
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