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1. Introduktion
1.1 Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor
Personer med dövblindhet i Sverige är en till antalet relativt liten grupp och olikheterna inom gruppen är stor.
Det gör det svårt att bygga upp och upprätthålla den
specialistkunskap och erfarenhet ute i landets regioner
och kommuner som behövs för att kunna möta barn,
ungdomar och vuxna med dövblindhet. Regeringen har
därför sedan 2003 gett statsbidrag till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med syftet att
verksamheten ska vara en stödjande nationell resurs
i dövblindfrågor. År 2012 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att upphandla och sluta avtal med en
aktör samt att årligen rapportera till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) om verksamhetens resultat (dnr
S2012/5379/FST). Från den 1 januari 2013 är Social
styrelsen uppdragsgivare för Nkcdb. Mer information
finns på www.nkcdb.se. Uppdraget omfattar följande
fem huvudområden:
1. Ge expertstöd till regionerna i deras arbete med
att organisera stödet till personer med dövblindhet, och även till andra ansvariga huvudmän.
2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet.
3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet.
4. Stödja relevanta aktörer i framtagandet av kurser
och utbildningar på dövblindområdet.
5. Upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan, särskilt vad gäller identifiering och
utveckling av teknik och tjänster inom information
och kommunikation för personer med dövblindhet.

1.2 Kort om dövblindhet
I denna rapport används dövblindhet som ett samlingsbegrepp för en kombinerad syn- och hörselnedsättning i
enlighet med den nordiska definitionen. Begreppet medfödd dövblindhet används när funktionsnedsättningarna
uppkommit innan begreppsbildning, språk och kommunikation har utvecklats. Begreppet förvärvad dövblindhet innebär att dövblindheten inträffat senare i livet.
Syn och hörsel använder vi framför allt för att tillägna
oss information, leva självständigt och utveckla och
upprätthålla relationer till andra. När det ena sinnet inte
fungerar kompenserar vi med det andra. Att kompensera är svårt eller, för en del, omöjligt om båda sinnena är nedsatta. Därför ses dövblindhet som ett specifikt
funktionshinder. Dövblindhet betyder inte alltid att man
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helt saknar syn och hörsel, utan en del personer har
både syn- och hörselrester. Nattblindhet, kikarseende
och bländningskänslighet är vanligt, liksom att hörseln
och/eller synen försämras gradvis över tid. Ibland förekommer även ytterligare funktionsnedsättningar. Dövblindhet ökar behovet av att kompensera med framför
allt känseln, det taktila sinnet. Att använda vit käpp vid
förflyttning, läsa punktskrift och att kommunicera med
taktilt teckenspråk är några exempel. Dövblindspecifikt
stöd bygger i hög grad på metoder som utgår från det
taktila sinnet.
Nästan alla orsaker till dövblindhet, cirka 90 %, är
genetiska och vi känner idag till omkring 80 olika syndrom som kan ge dövblindhet. Kartläggningen av den
mänskliga arvsmassan och forskningsintresset inom
området, både i Norden och i övriga världen, har lett
till att många personer med dövblindhet idag kan få
en genetisk diagnos fastställd. Det har stor betydelse
att känna till den grundläggande orsaken för att kunna
förutse utvecklingen av funktionsnedsättningar och för
att kunna erbjuda adekvata insatser av olika slag. Eftersom definitionen av dövblindhet är funktionellt baserad
med utgångspunkt i syn- och hörselnedsättningens konsekvenser, går det inte att exakt fastställa hur många
som har dövblindhet. En uppskattning är dock att cirka
2 000 personer i Sverige under 65 år har dövblindhet.
Om man inkluderar personer äldre än 65 år som har en
kombinerad hörsel- och synnedsättning av sådan grad
att det ger funktionell dövblindhet, blir siffran betydligt
högre. Denna grupp utgör en betydande andel av synrespektive hörselvårdens besökare. Vi vet av erfarenheter från tidigare projekt att relativt små insatser kan
göra stor skillnad på individnivå för äldre personer med
dövblindhet, men att kommuner och regioner i hög grad
saknar strategier för detta.
Dövblindhet förekommer i alla åldrar. Att som familj,
ung, vuxen eller som äldre drabbas av dövblindhet upplevs mycket individuellt. Graden av nedsättning på syn
och hörsel, vilket sinne som påverkats först och när i
livet dövblindheten inträffar får olika konsekvenser, vilket skapar stor individuell variation vad gäller behov av
stöd och service. Mer information om dövblindhet och
hur det påverkar livet i olika åldrar finns att läsa hos
Nkcdb (www.nkcdb.se).

1.3 Nordisk definition av dövblindhet
Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning
där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har
svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför,
i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.

Huvudsakliga konsekvenser
Dövblindhet begränsar, i varierande grad, möjligheten att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället. Socialt liv, kommunikation, tillgång
till information, rumslig orientering och förmågan att
röra sig fritt och säkert påverkas. Det taktila sinnet
blir viktigt för att kunna kompensera för kombinerad
syn- och hörselnedsättning.

Kommentarer
En kombination av syn- och hörselnedsättning
Hur allvarliga konsekvenserna av kombinerad synoch hörselnedsättning blir beror på:
• när syn- och hörselnedsättningen inträffar,
speciellt i förhållande till individens kommunikativa och språkliga utveckling,
• syn- och hörselnedsättningens omfattning och
karaktär,
• om syn- och hörselnedsättningen är medfödd
eller förvärvad,
• om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra funktionsnedsättningar,
• om syn- och hörselnedsättningen är stabil
eller progressiv.
Dövblindhet medför specifika funktionshinder
Att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra innebär:
• att det mesta tar längre tid, är energidränerande och att information ofta blir osammanhängande,
• att behovet ökar av att använda sig av andra
sinnesintryck, det vill säga taktila, kinestetiska
och haptiska intryck samt lukt och smak, vilket
innebär att:

– tillgången till information på avstånd blir begränsad,
– man måste förlita sig på information som
finns i den nära omgivningen,
– för att skapa mening blir det nödvändigt att
förlita sig på minnet samt att dra slutsatser
utifrån ofullständig information.
Aktivitet och delaktighet
Dövblindhet begränsar möjligheten till aktiviteter
och inskränker full delaktighet i samhället. För att
den enskilda individen ska kunna använda sin fulla
kapacitet och sina resurser måste samhället till
handahålla specifikt stöd och service.
• Personer med dövblindhet och deras omgivning bör vara involverade på lika villkor, men
det är ytterst samhället som bär ansvaret för
att göra aktiviteter tillgängliga. Ett tillgängligt
samhälle bör minst omfatta:
– tillgång till kompetenta kommunikationspartner,
– tillgång till dövblindtolkning, vilket omfattar
tolkning av vad som sägs, syntolkning och
ledsagning,
– tillgänglig information,
– personligt stöd för att underlätta vardagen,
– tillgänglig fysisk omgivning,
– tillgång till teknik och hjälpmedel.
• För en person med dövblindhet kan kombinationen av syn- och hörselnedsättning innebära
större funktionshinder i vissa aktiviteter än i
andra. Denna variation kan bero på såväl miljömässiga som personliga faktorer.
• Specialiserad, tvärfacklig kompetens om dövblindhet är nödvändig för att kunna erbjuda
adekvat stöd och service.

Nordisk definition av dövblindhet antagen vid Nordiskt ledarforum, juni 2016. (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, u.å.).
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1.4 Rätten till jämlik habilitering och
rehabilitering
”Med habilitering avses de insatser som ska bidra till att
en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar,
utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och
ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsens
termbank, 2007a). ”Med rehabilitering avses de insatser
som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar,
återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och
ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsens
termbank, 2007b). Eftersom dövblindhet kan vara medfödd eller förvärvad vid olika tidpunkter i livet, används
både begreppet habilitering och rehabilitering i denna
rapport. För många personer med dövblindhet är den
ena funktionsnedsättningen medfödd medan den andra
är förvärvad senare i livet.
I kommentarerna till Socialstyrelsens definitioner betonas att ”habilitering och rehabilitering står för tidiga,
samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av
arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk,
social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är en fråga
om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna
fortsätter så länge individens behov kvarstår” (Socialstyrelsen, 2007a,b). Insatser av denna karaktär kräver ofta
att flera verksamhetsområden involveras och därför har
Socialstyrelsen tagit fram skriften Föreskrifter och allmänna råd för insatser för habilitering och rehabilitering
(Socialstyrelsen, 2007, HSLF-FS 2017:19). Personer
med dövblindhet behöver ofta ha kontakt med professionella aktörer från olika kompetensområden. För att
insatserna ska bli effektiva och tillgängliga krävs samverkan. Med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter
ovan tog man senare fram en vägledning för samverkan
i re/habilitering (Socialstyrelsen, 2008).
Hälso- och sjukvårdens ansvar för habilitering och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning tydliggjordes i samband med att riksdagen fattade beslut
om en ny handikappreform som trädde i kraft 1994. I
korthet är sjukvårdshuvudmännen skyldiga att erbjuda
”habilitering och rehabilitering, hjälpmedel till personer
med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade personer” (Hälso- och sjukvårdslag [HSL]
SFS 2017:30, 8 kap. 7 §).
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Om en person har insatser både från regionen och
från kommunen, har personen också rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Det är ett verktyg för att
kunna samordna och prioritera insatser samt fördela
och tydliggöra ansvaret för dessa (HSL 16 kap. 4 §; Socialtjänstlag [SoL] SFS 2001:453, 2 kap. 7 §). Hälsooch sjukvården i Sverige ska enligt lag vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska
ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort,
funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller
religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett
kombinationer av dessa. Vården ska också ges med
respekt för alla människors lika värde. Detta slås fast i
både HSL, 3 kap. 1 § (SFS 2017:30) och i Patientlagen,
1 kap. 6§ (Patientlag [PL] SFS 2014:821).

1.5 Bakgrund till rapporten
Nkcdb och FSDB tog under 2018 ett gemensamt initiativ
till projektet Habilitering och rehabilitering för personer
med dövblindhet – en kartläggning.
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb)
har under en längre tid fått samstämmiga signaler från
landets regioner att det finns stora svårigheter att erbjuda de habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som
personer med dövblindhet efterfrågar och har behov
av. Dessa svårigheter gäller både för dem som har
medfödd dövblindhet och för dem som har förvärvat
dövblindhet senare i livet. Den samlade bild som Nkcdb
har är att de insatser barn och vuxna med dövblindhet
erbjuds är ojämlika och i hög grad beroende på var i
landet man bor. Även kunskapen om dövblindhet hos
personal som möter personer med dövblindhet varierar
och är ofta alltför personbunden. Vissa insatser tycks
vara svåra att erbjuda, sannolikt både beroende på
komplexiteten i behoven och på att man som professionell inte så ofta möter personer med dövblindhet och
därmed inte heller får tillräckligt med erfarenhet. Situationen blir därför sårbar, både för personen själv och för
deras närstående.
Samtidigt med de signaler som regionerna förmedlar
till Nkcdb så har Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
fått signaler från personer med dövblindhet runtom i
Sverige som styrker upplevelsen att de insatser som
ges är ojämlika. Även FSDB anser att detta beror på att
personal ute i regionerna, som möter barn och vuxna
med dövblindhet, i hög grad saknar specialistkunskap
om målgruppen. Personer med dövblindhet uttrycker
också vikten av att kunna kommunicera direkt med den
personal som de möter. Det ökar tilliten och möjligheten
att bygga en god relation och därmed bättre förutsättningar för habilitering och rehabilitering (www.fsdb.org).

Varken Nkcdb eller FSDB hade vid projektets start
en klar bild över vilka insatser som idag erbjuds till barn
och vuxna med dövblindhet i de olika regionerna, vilka
metoder som används och med vilka resurser och vilken kompetens man möter personer med dövblindhet.
Det saknades också en tydlig bild av vilket stöd enskilda
behöver och erbjuds, i vilken omfattning och vad personerna själva upplever är till nytta. Sist men inte minst, så
saknades kunskap om på vilka grunder habilitering och
rehabilitering bedrivs till personer med dövblindhet och
vilken effekt olika insatser har.
Utveckling och förmedling av bästa möjliga kunskap
i förhållande till funktionsnedsättningen dövblindhet är
en övergripande uppgift i Nkcdb:s uppdrag från Social
styrelsen. Det handlar om att utveckla och förmedla
kunskap med olika innehåll, i olika former och i olika
sammanhang samt att ge expertstöd till personal som
i sitt arbete möter personer med dövblindhet. En förutsättning för att kunna göra detta är kunskap om målgruppens aktuella behov och om aktuell forskning, men
också om professionellas behov av kunskap.

1.6 Syften och mål med projektet
Projektet består av fyra delar som har genomförts fristående från varandra och sammanfattas i fyra delrapporter. Delarna 1–3 har genomförts från hösten 2018 till
hösten 2020. Del 4 påbörjades 2020 och beräknas bli
klar under hösten 2021.
• Syftet med del 1 var att kartlägga det dövblindspecifika stödet som erbjuds personer med dövblindhet i regionernas offentliga eller upphandlade
verksamheter.
• Syftet med del 2 var att undersöka och beskriva
behovet av stöd och insatser för en fungerande
vardag för vuxna personer med dövblindhet.
• Syftet med del 3 var att sammanställa vetenskapligt
publicerad forskning avseende utvärderade interventioner för vuxna personer med dövblindhet. Fokus på
interventionerna skulle vara relaterat till konsekvenser av dövblindhet och de skulle kunna utgöra en del
av en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess.
• Syftet med del 4 var att sammanställa erfarenhetsbaserade interventioner för vuxna personer med
dövblindhet. Fokus på interventionerna skulle vara
relaterat till konsekvenser av dövblindhet och de
skulle kunna utgöra en del av en habiliterings- eller
rehabiliteringsprocess.
Målet med projektet i sin helhet är att skapa goda förutsättningar för en jämlik, kunskapsbaserad och god habilitering
och rehabilitering för vuxna personer med dövblindhet.

1.7 Projektorganisation
Projektet med dess olika delar har involverat professionella med lång erfarenhet av att arbeta med dövblindfrågor, forskare med hälso- och beteendevetenskaplig
inriktning och personer med egen erfarenhet av att leva
med dövblindhet. Utformningen av projektet har diskuterats med representanter för FSDB och styrelsen för
Nkcdb. Nkcdb har ansvarat för genomförande av projektet i sin helhet.
I samband med projektplaneringen tillsattes en styrgrupp där olika perspektiv har funnits representerade.
Det professionella perspektivet representerades av
Gunilla Henningsen Rönnblom från Signo kompetansesenter i Norge, Helene Engh, Lena Göransson och Anita
Dath från Nkcdb. FSDB representerades av ordförande
Amanda Lindberg för att fånga erfarenheter från personer med dövblindhet. Forskningen representerades av
Agneta Anderzén Carlsson, som till vardags arbetar vid
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) på
Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) och Moa Wahlqvist, från Nkcdb och Audiologiskt forskningscentrum
(AudF) vid USÖ. Samtliga forskare är knutna till Örebro
universitet.
Agneta Anderzén Carlsson har haft rollen som handledare för projektets olika delar. För del 1, som handlar
om kartläggningen av det professionella perspektivet,
har Anita Dath varit ansvarig. För del 2, som handlar om
stöd och insatser för en fungerande vardag för personer
med dövblindhet, har Moa Wahlqvist ansvarat. För del
3, den vetenskapliga sammanställningen av artiklar som
beskriver utvärderade interventioner för personer med
dövblindhet, har Camilla Warnicke tillsammans med
Ann-Sofie Sundqvist ansvarat. Båda arbetar på UFC
vid USÖ. Del 4 i projektet utgörs av en sammanställning
av erfarenhetsbaserad kunskap om interventioner som
finns beskrivna för vuxna personer med dövblindhet.
För denna del ansvarar Ann-Sofie Sundqvist.
Vidare har följande personer varit behjälpliga i projektet på olika sätt: Emma Varga, kurator vid dövblind
teamet i Region Örebro län, har medverkat i del 2 med att
samla in och analysera data från intervjuer. Margareta
Landin, bibliotekarie vid AudF vid USÖ, Liz Holmgren
och Elias Olsson, bibliotekarier på Universitetsbiblio
teket i Örebro, har alla tre varit behjälpliga med sökningar efter vetenskapliga artiklar i olika databaser för
del 3.
Ett stort tack till alla som på olika sätt varit delaktiga i
genomförandet av projektet.
Lund oktober 2020
Lena Göransson, verksamhetschef för Nationellt
kunskapscenter för dövblindfrågor
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2. Metod
2.1 Information om projektet
För att kunna kartlägga det dövblindspecifika stödet
som i Sverige erbjuds barn och vuxna med dövblindhet i
regionernas offentliga eller upphandlade verksamheter,
har två datainsamlingar genomförts. Den ena kallar vi i
rapporten chefsenkäten och den andra kontaktpersons
enkäten. I rapporten avses med regioner de före detta
landstingen.
I chefsenkäten ställdes frågor på en mer övergripande nivå, såsom frågor om uppdrag, resurser och rutiner.
Frågorna omfattade insatser till både barn och vuxna.
I kontaktpersonsenkäten har mer verksamhetsnära frågor ställts och insatserna som berörts har avgränsas
till vuxna, 18–65 år. Insatser som rör barn och ungdomar med dövblindhet kartläggs i ett annat projekt inom
Nkcdb, som även detta kommer att presenteras under
2020. Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet har varit en prioriterad grupp inom
Nkcdb sedan 2016 och ett kunskapsstöd kring insatser
har tagits fram. Därav avgränsningen i kontaktpersons
enkäten.
Skriftlig information om projektet skickades ut under
vintern 2018 till verksamhetschefer eller motsvarande i
regionernas syn-, hörsel- och habiliteringsverksamheter
för barn och vuxna i landet. Dessa chefer kommer fortsättningsvis att benämnas synchefer, hörselchefer och
habiliteringschefer. Informationen skickades ut genom
chefernas respektive föreningar. Ett par hörselchefer
som inte ingår i hörselchefernas förening informerades
separat. Hörselchefernas förening och synchefernas
förening besöktes också under hösten 2018, respektive
våren 2019, för att presentera och diskutera projektet i
sin helhet.
Inom varje region finns en kontaktperson för respektive dövblindteam/dövblindnätverk, till vilka Nkcdb också skickade skriftlig information om projektet. Projektet
presenterades på temadagen för kontaktpersoner våren
2019. Där gavs också möjligheter till diskussion om projektets upplägg och innehåll.

2.2 Genomförande chefsenkäten
Den första enkäten riktades till synchefer, hörselchefer
och habiliteringschefer, i rapporten kallad chefsenkäten. För att nå ut till så många chefer som möjligt som
ansvarar för verksamheter dit barn och vuxna personer
med dövblindhet vänder sig för att få habiliterings- och
rehabiliteringsinsatser, skickades enkäten ut genom
chefernas respektive föreningar. De hörselchefer som
inte är med i hörselchefernas förening fick enkäten ut-
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skickad separat. En del chefer är ansvariga för flera av
de nämnda verksamheterna, men eftersom detaljkunskap om detta saknades, har några chefer därför fått flera utskick av enkäten. De har då besvarat en enkät för
samtliga verksamheter de är chef för. Totalt skickades
enkäten ut till 27 synchefer, 64 hörselchefer och 42 habiliteringschefer, totalt till chefer för 133 verksamheter.
Enkäten skickades ut i mitten av januari 2019 och innehöll frågor om hur stödet som erbjuds till barn och vuxna
med dövblindhet är organiserat på en mer övergripande
nivå inom verksamheterna och i regionerna. Påminnelse skickades ut vid två tillfällen.
Enkäten behandlade följande områden:
• regionernas uppdrag avseende habilitering och rehabilitering till personer med dövblindhet
• yrkesgrupper anställda i verksamheterna
• antal personer med dövblindhet
• verksamheternas rutiner rörande dövblindhet
• personalens kompetens avseende dövblindhet
samt möjligheter till nyrekrytering
• samverkan mellan verksamheter inom och utanför
den egna regionen
• behov av insatser på nationell nivå
Under våren 2020 presenterades de preliminära resultaten från kartläggningen vid ett möte med representanter
för styrelserna för synchefernas, hörselchefernas och
habiliteringschefernas respektive föreningar. Social
styrelsen och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
deltog också i mötet. Vid detta möte gavs möjligheter för
deltagarna att diskutera och komma med synpunkter.

2.3 Genomförande kontaktpersonsenkäten
Den andra enkäten skickades ut till dem som är kontaktpersoner för dövblindteam/dövblindnätverk i respektive region, i rapporten kallad kontaktpersonsenkäten. I
sju av regionerna är kontaktpersonerna tillika chefer för
sammanlagt 18 syn- och hörselverksamheter för barn
och vuxna samt dövblindteam/dövblindnätverk. Övriga
kontaktpersoner arbetar som synpedagoger (3), hörselpedagoger (2), audionomer (3), kuratorer (3), kommunikations- eller dövblindpedagoger (2) samt syn- och
hörselinstruktör (1). Några kontaktpersoner har sina
anställningar inom syn- eller hörselverksamheter som
arbetar med både barn och vuxna. Andra finns inom
syn- och hörselverksamheter som vänder sig enbart till
vuxna, eller arbetar inom något av de tre större dövblindteamen i landet. Ingen kontaktperson arbetar inom
barn- eller vuxenhabiliteringen. Svaren kontaktperso-

nerna lämnat representerar den mer verksamhetsnära
kunskapen som de har om arbetet med vuxna personer
med dövblindhet i den region de verkar.
Enkäten till kontaktpersonerna skickades ut i början
av mars 2019. Frågorna är generellt mer detaljerade än
i chefsenkäten, med syfte att få en djupare kunskap om
den dövblindspecifika habilitering och rehabilitering som
verksamheterna i regionerna erbjuder till vuxna personer med dövblindhet, i åldrarna 18–65 år. Påminnelse
skickades ut vid två tillfällen. Frågorna var indelade i
följande områden:
• verksamheternas arbetssätt kring vuxna personer
med dövblindhet
• antal aktuella vuxna personer med dövblindhet
inom regionen
• insatser som erbjuds till vuxna personer med dövblindhet
• kompetens hos personal som arbetar med vuxna
personer med dövblindhet
• samverkan mellan verksamheter inom och utanför
regionen kring vuxna personer med dövblindhet
• vuxna personer med dövblindhet med annan kulturell bakgrund
• behov av insatser på nationell nivå för vuxna personer med dövblindhet
Området ”insatser” var dessutom indelat i sju undergrupper, baserade på innehållet i den nordiska definitionen av dövblindhet:
•
•
•
•
•
•
•

kunskap om dövblindhet
kommunikation
information
orientering och förflyttning
aktiviteter i dagligt liv
teknik och hjälpmedel
psykologiskt och kurativt stöd

Resultaten presenterades för kontaktpersoner i regionernas olika dövblindteam/dövblindnätverk vid ett distansmöte i april 2020 där deltagarna gavs möjligheter
att inkomma med synpunkter.
Denna rapport redovisar resultaten av de båda enkäterna; chefsenkäten och kontaktpersonsenkäten. Först
redovisas utfallet och därefter görs en kort summering
av resultatet för respektive enkät.
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3. Resultat chefsenkäten
3.1 Svarsfrekvens
Enkäten har besvarats av 40 synchefer, hörselchefer
och habiliteringschefer från Sveriges samtliga 21 regioner. Dessa ansvarar tillsammans för 91 syn-, hörsel- och
habiliteringsverksamheter för barn och vuxna, samt för
dövblindteam i landet. Cheferna för syn- och hörselverksamheter har besvarat enkäten i betydligt större omfattning än cheferna för barn- och vuxenhabiliteringen.

I Tabell 1 presenteras en översikt över fördelningen
av svar per region och verksamhet. Regionerna är presenterade i slumpmässig ordning och är inte namngivna. Detta för att inte peka ut någon enskild region eller
verksamhet. I tabellen framgår att svaren som inkommit
täcker mellan två och sju verksamheter per region (median fyra).

Tabell 1. Översikt över vilka verksamheter som svarande verksamhetschefer företräder, fördelat på olika regioner.
Verksamhet ►
Region ▼

Syn
Barn

Syn
Vuxen

Hörsel
Barn

Hörsel
Vuxen

Habilitering Habilitering
Barn
Vuxen

Dövblind
team

Antal svarande
verksamheter /
region

X

3

X

5

1

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

4

X

X

X

X

4

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X

X

X

X

8

X

X

6
X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

11

X

X

12

X

X

2
X

X

X

X

5
6

X

9

13

X

X

6

X

X

6

X

X

5

X

3

X

3

14

X

X

X

15

X

X

X

X

4

16

X

X

X

X

4

X

X

2

17

X

4

18

X

X

X

X

4

19

X

X

X

X

4

20

X

X

X

X

4

21

X

X

X

X

X

X

X

Antal svarande
regioner

18

20

17

17

5

6

8

Svarsfrekvens
(%)

86

95

81

81

24

29

38*

* Dövblindteam med uppdrag och resurser avsatta i budget.
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3.2 Regionernas uppdrag och resurser
För att få kunskap om huruvida man i regionerna har
uppmärksammat behovet av specifika habiliterings- och
rehabiliteringsinsatser till personer med dövblindhet
ställdes frågan om det finns ett specifikt uppdrag i regionen riktat till personer med dövblindhet. Frågor ställdes
också om hur uppdraget i så fall är formulerat och var i
organisationen det är placerat. I 18 av totalt 21 regioner
svarade cheferna att det finns ett sådant uppdrag. I de
18 regioner som har ett särskilt uppdrag visar svaren att
uppdragens innehåll varierar. Vissa regioner erbjuder
dövblindspecifika insatser till personer med dövblindhet
i alla åldrar, till närstående och till personal som finns i
nätverken kring personerna. Vissa inkluderar personer
med åldersrelaterad dövblindhet. I andra regioner har
stödet avgränsats till att enbart omfatta vuxna personer
i yrkesverksam ålder.
De regioner som har ett särskilt uppdrag riktat till personer med dövblindhet har organiserat stödet olika. I de
större regionerna finns dövblindteam med uppdrag att
svara för habilitering och rehabilitering till barn och vuxna med dövblindhet. I de flesta andra regioner som har
ett uppdrag riktat till personer med dövblindhet finns ett
dövblindteam, dövblindnätverk eller synhörselteam, en
samverkansform mellan synverksamheten och hörselverksamheten i regionen. Där samverkar verksamheterna när en person med dövblindhet söker insatser. Var i
regionerna dessa team är placerade skiljer sig mellan regionerna, exempel är på syn- eller hörcentral, inom kommunikationsenhet eller inom hjälpmedelsverksamhet.
I enkäten efterfrågades också om det finns specifika resurser avsatta i regionernas budget för insatser till
målgruppen. Cheferna i åtta regioner svarade att det
finns särskilda resurser i regionens budget för riktade
insatser till personer med dövblindhet, medan cheferna
i tio regioner svarade att man saknar sådana resurser.
Detta trots att cheferna i flertalet av dessa regioner svarade att det finns ett specifikt uppdrag i regionen att ge
habiliterings- och rehabiliteringsinsatser till målgruppen.
I de tre största regionerna har cheferna för dövblind
teamen svarat att de har helt eller delvis separat budget
för dövblindspecifika insatser. I ett av teamen har chefen
kommenterat att förutom en separat budget finns också
en hjälpmedelsbudget för dövblindspecifika hjälpmedel.
En annan fråga gällde hur dokumentation och uppföljning av målgruppen sker i den egna verksamheten.
Särredovisas målgruppen i exempelvis journalsystem,
finns ett habiliteringsprogram för målgruppen som man
arbetar efter och planeras dövblindspecifikt arbete in i
verksamhetsplaner och följs upp i verksamhetsberättelser? Chefernas svar visar att 15 regioner särredovisar målgruppen i någon form, medan cheferna i sex

regioner uppgett att de inte särredovisar målgruppen.
Det framgår inte av svaren om de verksamheter som
särredovisar målgruppen gör det i både journalsystem,
habiliteringsprogram, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Vad som går att utläsa av svaren är att
målgruppen inte alltid särredovisas inom alla verksamheter i samma region. Flera har kommenterat att de
önskar ett vårdprogram speciellt riktat till målgruppen.

3.3 Yrkesgrupper och antal tjänster
I enkäten efterfrågades vilka yrkesgrupper som är anställda i verksamheterna för att arbeta med personer
med dövblindhet. Det efterfrågades också hur många
heltidstjänster man sammanlagt har i sina verksamheter
som arbetar med målgruppen. För svar, se Figur 1.
I frågan listades elva olika yrkesgrupper (psykolog, kurator, pedagog/specialpedagog, audionom, logoped,
datatekniker eller motsvarande, optiker, arbetsterapeut,
sjukgymnast, läkare, chef eller annan). Under annan har
cheferna nämnt teckenspråkslärare, dövblindtolk, skrivtolk samt syn-och hörselinstruktör. I svaren från vissa
regioner går det inte att utläsa vilka yrkesgrupper som
arbetar med just dövblindspecifika habiliterings- och
rehabiliteringsinsatser, eftersom de ingår i en personalstab som arbetar både med personer med dövblindhet
och med andra grupper. I andra regioner är både yrkesgrupper och antal heltidstjänster mycket tydligt avskilda
i budget med ett tydligt uppdrag att ge insatser avsedda
enbart till personer med dövblindhet.

14 %
9%
48 %
29 %

0 tjänst, 10 regioner
0,25–1,0 tjänst, 6 regioner
2,0–2,5 tjänst, 2 regioner
4,0–7,5 tjänst, 3 regioner

Figur 1. Antal heltidstjänster avsedda för dövblindspecifika
habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser.

Av figuren framgår att nästan hälften av regionerna rapporterade att de inte har några särskilt riktade tjänster
för dövblindspecifika habilitering- eller rehabiliteringsinsatser och i majoriteten av regionerna har man som
mest en tjänst avsatt för sådana insatser.
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3.4 Antal personer med dövblindhet
Cheferna ombads att uppskatta hur många barn (0–17
år) och vuxna (18–65 år) med dövblindhet som fått insatser i verksamheterna under 2018. Frågan omfattade
inte personer över 65 år.
Siffrorna som uppges, både av olika chefer inom
samma region och mellan regionerna, varierar så mycket att det inte går att redovisa antalet barn och vuxna
med dövblindhet som får insatser med någon tillförlitlighet. Av svaren kan man dock se att betydligt fler vuxna
än barn har fått insatser.
Några kommentarer från cheferna:
• Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet personer med dövblindhet som får insatser inom verksamheten.
• Vi har kännedom om barn med dövblindhet, men
de ingår inte i teamets uppdrag.
• De flesta barn är kända på syncentralen, hörsel
habiliteringen och inom barnhabiliteringen.

3.5 Rutiner för att identifiera
I enkäten efterfrågades om det inom respektive verksamhet finns en skriftlig rutin för att fastställa om ett
barn eller vuxen med nedsättning av syn eller hörsel
också har en nedsättning på det andra sinnet. I frågan
till barn- och vuxenhabiliteringarna efterfrågades också
om det finns en skriftlig rutin för att undersöka personens syn och hörsel i samband med kartläggning av behov och planering av insatser hos de som remitteras till
barn- eller vuxenhabiliteringen.
Genomgående är det få chefer, både för syn- och
hörselverksamheterna för barn och vuxna, som svarat
att de har en sådan rutin i sin verksamhet, vilket redovisas i Figur 2 och 3. Ett par av cheferna som har en
skriftlig rutin i sin verksamhet har kommenterat att rutinen inte följs.
Av de svar som cheferna har lämnat när det gäller
barn framgår att det är något fler hörselverksamheter
som har en skriftlig rutin för att kontrollera barnens syn,
än omvänt. Av de som svarat att det inte finns en skriftlig
rutin i verksamheten, eller som inte känner till om det
finns en sådan, önskar 67 % av syncheferna och 36 %
av hörselcheferna att det fanns en rutin.
Inom syn- och hörselverksamheterna för vuxna visar
chefernas svar att ungefär en tredjedel av verksamheterna har en skriftlig rutin. Där är det 43 % av syn
cheferna och 18 % av hörselcheferna som svarat att de
inte har en skriftlig rutin, men som önskar en sådan.

Några kommentarer från cheferna för barnverksam
heterna:
• Misstänker man att det föreligger en nedsättning
också på det andra sinnet så skickas en remiss för
undersökning.
• Alla barn hörseltestas inom hörselvården och
fångas upp där.
• Behov finns att utveckla samverkansformer med
hörselvården.
• Alla barn ska följas upp med syn- och hörselkontroll inom barnhälsovården.
• Vid första besöket inom barn- och ungdoms
habiliteringen brukar barnläkaren inkludera frågor
i anamnesen och finns misstanke om syn- eller
hörselnedsättning skrivs en remiss för kontroll.
Några kommentarer från cheferna för vuxenverksam
heterna:
• En fråga om synnedsättning finns i formuläret inför
hörselrehabilitering och tas alltid upp i samband
med behovsprövning. Finns problem som inte går
att korrigera ska personen föras över till dövblindteamet för bedömning.
• Personer med synnedsättning som har kontakt
med syncentralen får förtur till hörselvården.
• Vid en första kartläggning finns en mall för vad
som ingår. Syn och hörsel finns med i denna.
• Alla som kommer till syncentralen uppmuntras att
även kontrollera hörseln.
• Rutin finns, men behöver informeras om på nytt
inom verksamheterna.
I Figur 2 och 3 redovisas inkomna svar för barn respek
tive vuxna.
Antal regioner
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Har skriftliga rutiner
Har inte skriftliga rutiner
Vet inte

Synverksamhet
barn

Hörselverksamhet
barn

Barnhabilitering

Figur 2. Fördelning av svar avseende om barnverksam
heter har rutiner för att undersöka både syn och hörsel,
när en nedsättning identifieras på det ena sinnet.
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3.6 Kompetens och rekrytering

Antal regioner
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Har skriftliga rutiner
Har inte skriftliga rutiner
Vet inte

Synverksamhet
vuxen

Hörselverksamhet
vuxen

Vuxenhabilitering

Figur 3. Fördelning av svar avseende om vuxenverksamheter har rutiner för att undersöka både syn och hörsel,
när en nedsättning identifieras på det ena sinnet.

Regioner
1

Mycket hög
kompetens
X

2

Frågorna inom området kompetens och rekrytering
ställdes för att få kännedom om i vilken utsträckning
barn och vuxna med dövblindhet möts av personal med
kunskap om dövblindhet, men också hur de olika verksamheterna ser på möjligheterna att kunna rekrytera
personal med yrkeskompetens i kombination med dövblindkompetens. I Tabell 2 redovisas chefernas bedömning av kunskapsnivån avseende dövblindhet hos den
personal som möter personer med dövblindhet i deras
verksamhet. Regionerna är redovisade i slumpmässig
ordning. Nio chefer har inte besvarat frågan.

Hög kompetens

Tabell 2. Chefernas bedömning av personalens kunskapsnivå om dövblindhet.

Tillfredsställande
kompetens

X

X
X

4

X

5

X

6

X

X

7

X

8

X

9

X
X

X

11
12

X

X
X

X

15

X

X
X

X

18

X

19

X
X

20

X

21

X

Summa

X

X

16
17

X

X

13
14

Mycket låg
kompetens

X

3

10

Låg kompetens

7

9

13

2

0
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Enligt svaren varierar de anställdas kompetens om dövblindhet mellan regionerna, från mycket hög till låg. Det
finns också variationer i svaren mellan syn- och hörselverksamheterna i samma region, där svaren kan variera
mellan mycket hög och hög eller hög och tillfredsställande. I någon region varierar svaren mera; exempelvis har
tre chefer bedömt kompetensen i sina respektive verksamheter som mycket hög, tillfredsställande respektive
låg.
I 20 regioner erbjuds den personal som möter personer med dövblindhet någon form av utbildning om
dövblindhet. Vanligast är grundkurser kring medfödd
och förvärvad dövblindhet, temadagar och seminarier
som anordnas av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), Nordens Välfärdscenter (NVC) och
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I någon
region finns personal som har gått en 7,5-poängskurs
om ”Dövblindhet i ett livsperspektiv” på högskolenivå
samt fått utbildning i teckenspråk. Flera chefer har kommenterat att det inte finns någon formell utbildning på
området, men att dövblindhet är ett funktionshinder som
kräver specifik kunskap. Dessutom anser flera att det
tar lång tid att tillägna sig kompetens om dövblindhet
och att ny personal får lära sig på plats genom att gå
bredvid erfaren personal. I de kommentarer som man
lämnat nämner flera att kompetensen ofta är personbunden till ett fåtal personer, och när någon personal
med hög dövblindkompetens slutar blir det svårt att ersätta dessa kunskaper. Det uppstår ett kunskapsgap
som tar lång tid att fylla.
En annan fråga handlade om hur cheferna bedömer
möjligheterna att rekrytera personal med dövblindkompetens till sin verksamhet. I 17 regioner ansåg de att det
är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med
kunskap inom området, medan cheferna i tre regioner
svarade att de tycker situationen är tillfredsställande.
I en region har cheferna olika uppfattning. Där har en
svarat att personal med dövblindkompetens är mycket
svårrekryterad, medan en annan anser att situationen är
tillfredsställande. Flera uppgav att det är svårt att rekrytera personal som har specifika kunskaper för att kunna
möta målgruppen kommunikativt. Det handlar om personal som behärskar teckenspråk, taktilt teckenspråk
och punktskrift. Några chefer har kommenterat att det
generellt är svårt att ställa särskilda krav på dövblindkompetens vid rekrytering, då målgruppen i förhållande
till andra målgrupper är liten, eller mycket liten. Samtidigt är man medveten om att personer med dövblindhet
har mycket varierande och komplexa behov av insatser.
Cheferna har lämnat många positiva kommentarer
om de utbildningar, temadagar och konferenser som
erbjuds av Nkcdb, NVC och SPSM. Flera chefer anser
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att Nkcdb har en mycket viktig funktion och att man lokalt inte kan ha den kunskapsbevakning och omvärldsbevakning som Nkcdb har. Några andra chefer menar
att Nkcdb är en viktig resurs att vända sig till för olika
utbildningsinsatser och för råd och stöd i olika frågor,
eftersom det är svårt att rekrytera personal med dövblindkompetens.

3.7 Samverkan
I enkäten ställdes frågor om hur olika verksamheter
inom samma region samverkar kring olika insatser som
personer med dövblindhet är i behov av. Cheferna ombads också bedöma hur de uppfattar att samverkan
fungerar med verksamheter som har annan huvudman
och som finns i närområdet kring målgruppen.
Svaren visar att i alla 21 regioner finns en strukturerad samverkan mellan syn- och hörselverksamheterna och i ett stort antal regioner samverkar man också
med andra enheter inom regionen, exempelvis tolkverksamheten, ögonmottagningen, barnhabiliteringen
och vuxenhabiliteringen. Det är flera chefer som önskar
bättre samverkan med barn- och vuxenhabiliteringen. I
åtta regioner hade cheferna inom en och samma region
olika åsikter om hur samverkan fungerar inom regionen.
I Figur 4 redovisas hur bra cheferna uppfattar att
samverkan fungerar inom regionen.

24 %

14 %
Mycket bra
Bra

34 %
28 %

Tillfredsställande
Bristfällig

Figur 4. Fördelning av svar kring samverkan inom den
egna regionen.

Kommentarer från cheferna om vad de anser behövs
för att samverkan ska fungera inom den egna regionen:
• Att man behöver hålla varandra informerade om
verksamheternas olika uppdrag.
• Att det finns en tydlighet om vilka gränsdragningar
som finns till andra vårdgivare och samarbetspartner.
• Att det finns en kontinuitet i samverkan.

Ytterligare en kommentar som cheferna lämnade var att
det är viktigt att det finns nedskrivna rutiner över hur och
när samverkan mellan verksamheter ska ske. I nuläget
ansågs samverkan vara mer personbunden än strukturerad. Flera chefer menade att om samverkansuppdraget inte är tydligt så kan det uppstå diskussioner om hur
ärendet ska lösas, liksom gränsdragningsproblem om
vem som ska ge insatsen. I ett par regioner arbetar man
med att utveckla samarbetet mellan olika verksamheter, medan i någon region sker samverkan först när det
uppstår ett behov.
I enkäten ställdes också frågan om det finns en strukturerad samverkan kring personer med dövblindhet
med verksamheter som har annan huvudman än reg
ionen och som finns i närområdet, t.ex. kommun eller
försäkringskassa. Svaren visar att verksamheterna i tio
regioner samverkar med andra verksamheter som finns
i närområdet och som har annan huvudman, medan en
sådan samverkan saknas helt i tre regioner. I sju reg
ioner har några av cheferna svarat att en del verksamheter samverkar med andra som finns i närområdet,
medan andra inte gör det.
Chefernas uppfattning om hur bra samverkan fungerar utanför regionen framgår av Figur 5. Av tillfrågade
chefer för 21 regioner har chefer från 19 regioner besvarat frågan.

17 %

22 %
Mycket bra
Bra
Tillfredsställande

39 %

22 %

Bristfällig

Figur 5. Fördelning av svar kring samverkan utanför den
egna regionen.

I de regioner där det finns en strukturerad samverkan
med verksamheter utanför regionen, så är denna ofta
kopplad till ett par verksamheter inom kommunen eller
någon statlig verksamhet. Exempel som ges är SPSM,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, folkhögskolor,
olika avdelningar inom socialtjänsten och privata aktörer som driver någon form av särskilt boende.
Några chefer efterfrågade bättre samarbete med
kommunerna kring ledsagning och assistans. Någon
chef ansåg att det behövs bättre rutiner kring samverkan för personer med dövblindhet, samtidigt som man

insåg svårigheterna eftersom det är en till antalet liten
grupp. Ytterligare en kommentar är att samarbetet varierar beroende på vem som är samarbetspart och att
det ofta är personbundet.

3.8 Behov av insatser på nationell nivå
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor får
emellanåt signaler om att vissa insatser är svåra för
enskilda regioner att erbjuda till barn och vuxna med
dövblindhet på grund av att målgruppen är liten eller för
att behoven är för komplexa. Den sista frågan i chefs
enkäten ställdes därför för att få en uppfattning om huru
vida cheferna anser att det finns behov av insatser på
nationell nivå och i så fall inom vilket, eller vilka av följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Orientering och förflyttning
Teknik och hjälpmedel (inklusive datorbaserade)
Stöd från kurator
Stöd från psykolog
Aktiviteter i dagligt liv
Gruppverksamhet
Anhörigstöd
Annat område

När det gäller barn med dövblindhet har flertalet av
cheferna i 20 av 21 regioner besvarat frågan med att de
upplever att det finns ett behov av insatser anordnade
på nationell nivå, framförallt inom områdena kommunikation samt teknik och hjälpmedel.
Beträffande vuxna personer med dövblindhet har
chefer i samtliga 21 regioner besvarat frågan. Inom alla
regioner i landet upplever cheferna att det även för vuxna är inom områdena kommunikation samt teknik och
hjälpmedel som behovet av stöd från nationell nivå är
allra störst.
Det är svårt att erbjuda teckenspråk, taktilt teckenspråk och punktskriftsträning i den omfattning som barnet och familjen eller den vuxna personen med dövblindhet har behov av, anser flera chefer. Flera har också
kommenterat att när det uppstår ett behov av att förändra sitt sätt att kommunicera, exempelvis från talat språk
till teckenspråk eller från teckenspråk till taktilt teckenspråk, så finns det möjligheter att delta i de aktiveringskurser som ett par folkhögskolor i landet arrangerar på
temat kommunikation. Den snabba teknikutvecklingen
och den ökande digitaliseringen i samhället är andra
områden som är svåra att hålla sig uppdaterad om, vilket gör att det blir svårt att möta behoven hos personer
med dövblindhet, menar man.
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Behovet av stöd vid psykologiska bedömningar har
också framkommit i enkätsvaren. Att till exempel bedöma den kognitiva förmågan hos en person med dövblindhet upplevs som svårt eftersom det saknas adekvata tester och kräver en specifik kompetens.
Någon chef (vuxenverksamhet) har kommenterat att
det skulle vara bra om det fanns en samordnande funktion kring socialförsäkringsfrågor och annat kurativt arbete, då många frågor kan vara svåra att hantera regionalt.
Regionens kurator skulle då kunna arbeta mer fördjupat
med vanligt förekommande frågor och insatser och få nationellt stöd kring det som är mer specifikt eller nytt.
När det gäller gruppverksamhet anser man att det är
viktigt att kunna erbjuda barngrupper och föräldraträffar
i syfte att kunna dela kunskaper och erfarenheter med
andra i liknande situation. Cheferna i flera regioner har
kommenterat att det är svårt att erbjuda sådan gruppverksamhet eftersom det saknas ett tillräckligt stort
underlag av potentiella deltagare i den egna regionen.
När det gäller gruppverksamhet för vuxna anser flera
chefer att det är viktigt att man som vuxen ges möjlighet

att träffa andra vuxna personer med dövblindhet. Några
chefer ser behov av gruppverksamhet för att lära mer
om teknik och att använda sina hjälpmedel, men för att
kunna ge den insatsen krävs det spetskompetens på regional nivå, vilket de anser saknas. Om gruppverksamhet erbjuds på nationell nivå, anser man att det måste
finnas möjligheter och förutsättningar att ta sig dit.
Flera chefer ger uttryck för att det generellt finns
ett behov av stöd från nationell nivå eftersom antalet
personer med dövblindhet i regionen är så lågt. Några
regioner har svarat att de upplever att det finns behov
av insatser på nationell nivå för barn och vuxna med
dövblindhet inom samtliga områden.
Svaren avseende behov av nationellt anordnat stöd
är övervägande lika för både barn och vuxna inom
samtliga frågeområden, vilket framgår av Figur 6. Här
redovisas inom vilka områden cheferna anser att det
finns ett behov av insatser på nationell nivå. Under
”annat område” har ett par av cheferna efterfrågat stöd
kring diagnostisering av barn och vuxna med dövblindhet.
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Figur 6. Rapporterat behov av nationellt anordnat stöd avseende insatser till barn och vuxna med dövblindhet.
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3.9 Summering av resultat
Resultaten från chefsenkäten visar på stora variationer
och olika förutsättningar för habilitering och rehabilitering till barn och vuxna med dövblindhet i Sverige. Uppdrag, personalsammansättning, rutiner och möjlighet
att rekrytera personal med kompetens om dövblindhet
varierar betydligt mellan verksamheterna inom de olika
regionerna men också mellan regioner. I stort sett alla
chefer som besvarat frågorna i enkäten upplevde att det
finns behov av dövblindspecifika habiliterings- och rehabiliteringsinsatser på nationell nivå. Framför allt gäller
det insatser som handlar om kommunikation samt frågor som rör teknik och hjälpmedel.
Svar har inkommit från samtliga 21 regioner. Verksamhetschefer för syn- och hörselverksamheter har besvarat enkäten i betydligt större omfattning än övriga.
En förklaring kan vara att Nkcdb sedan länge har ett
upparbetat samarbete med landets syn- och hörselverksamheter och att dessa också informerades om kartläggningen i ett tidigt skede. De kanalerna saknas fortfarande i hög grad till barn- och vuxenhabiliteringarna i
landets regioner. En annan förklaring kan vara att personer som enbart har syn- och hörselnedsättning inte
omfattas av barn- och vuxenhabiliteringens verksamheter. Det är också svårare att utreda syn- och hörselfunktion hos en person med flerfunktionshinder, vilket gör att
dövblindheten riskerar att förbli oidentifierad.
Även om syn- och hörselverksamheterna i regionerna har ett uppdrag att erbjuda insatser till personer med
dövblindhet, så visar svaren att det många gånger inte
finns specifikt avsatta resurser till detta. Små regioner
har ofta få personer med dövblindhet boende inom regionen, vilket bidrar till att det kan vara svårt för verksamheten att prioritera dövblindspecifika insatser, då
den budget som finns ska täcka många gruppers olika
behov.
Av enkätsvaren framgår att det kan vara svårt att rekrytera personal med kunskap om dövblindhet och att
det tar lång tid att erhålla den kompetens som behövs.
Resultatet visar också att flertalet chefer ställer sig positiva till kompetensutveckling om dövblindhet. Särskilt
framhålls bristen på kompetens kring kommunikation,
vilket är ett av huvudproblemen vid dövblindhet.
Samverkan, såväl inom som utanför den egna regionen, fungerar relativt bra anser cheferna men den är
ofta personbunden. Cheferna lyfter fram vikten av upparbetade kanaler och rutiner för samverkan, då vårdkedjan ofta är komplex, behoven mycket omfattande
och återkommande över tid.

Svaren från chefsenkäten visar på många av de
svårigheter och utmaningar som regionerna har när det
gäller habilitering och rehabilitering, till såväl barn som
vuxna med dövblindhet och deras familjer. Dessa kan
sammanfattas enligt följande:
• Att rutiner saknas inom ett stort antal syn-, hörseloch habiliteringsverksamheter för att fastställa om
en person har en kombinerad syn- och hörselnedsättning.
• Att det finns svårigheter för verksamheterna i regionerna att avgöra om syn- och hörselnedsättningen är så omfattande att den kan definieras som
dövblindhet.
• Att antalet kända barn och vuxna med dövblindhet
är relativt få i de flesta regioner.
• Att det ofta är svårt eller mycket svårt att rekrytera
personal med både adekvat yrkeskompetens och
dövblindspecifik kompetens.
• Att det är särskilt utmanande för verksamheterna i
regionerna att rekrytera personal med kompetens
om teckenspråk, taktilt teckenspråk, socialhaptiska signaler och punktskrift.
• Att verksamheterna i regionerna har problem att
bygga upp och upprätthålla specifik kompetens
kring områdena kommunikation samt teknik och
hjälpmedel, både för barn och vuxna.
• Att det är svårt för verksamheterna i regionerna att
erbjuda gruppverksamhet till barn, vuxna och anhöriga, då underlaget ofta är för litet.
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det är en
utmaning för verksamheterna i de flesta regionerna att
ge specialiserade insatser inom alla de områden som
barn och vuxna kan behöva. Eftersom personer med
dövblindhet i de flesta regioner är få till antalet, blir det
också svårt att bygga upp och upprätthålla en god kompetens om dövblindhet över tid.
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4. Resultat kontaktpersonsenkäten
I enkäten behandlades frågor som rör vuxna personer
med dövblindhet mellan 18 och 65 år. Svarsfrekvensen
var 100 %. I en del regioner har kontaktpersonen besvarat enkäten ensam. I andra har det skett i en samverkan med andra från den egna verksamheten eller från
det dövblindteam/dövblindnätverk som finns i regionen.
Samtliga kontaktpersoner har sin anställning antingen
inom syn- eller hörselverksamheten eller i ett dövblindteam med eget uppdrag.

4.1 Arbetssätt och rutiner
I 20 regioner erbjuds insatser till vuxna personer med
både medfödd och förvärvad dövblindhet. En region ger
insatser enbart till vuxna personer med förvärvad dövblindhet. Den nordiska definitionen av dövblindhet används i 20 regioner vid bedömning huruvida en person
tillhör dövblindgruppen och för att förklara innebörden
av dövblindheten för personen själv. Den används också vid information till både det privata och professionella
nätverket runt personen, samt för att förtydliga målgruppens behov gentemot andra vårdgivare, exempelvis i
utlåtanden om behov av insatser och för att betona att
dövblindhet är ett specifikt funktionshinder.
I enkäten tillfrågades kontaktpersonerna om det
finns en dokumenterad vårdprocess som grund för en
sammanhållen vårdkedja i arbetet med vuxna personer med dövblindhet. Svaren visar att tolv av landets
regioner har en sådan processbeskrivning. Den ger instruktioner till personalen om hur man ska arbeta med
en person som har dövblindhet. Svaren visar också
att sju av regionerna saknar en sådan dokumenterad
vårdprocess.
Här följer några kommentarer som har lämnats:
• Dövblindteamet har en väl inarbetad rutin som
en del i vårdprocessen (en samarbets- och processbeskrivning) mellan olika verksamheter inom
regionen, både kring barn och vuxna. Det innebär
samarbete samt en upparbetad rutin och dokumentation för kartläggning, planering av insatser,
uppföljning, utvärdering, nya behov etc.
• På våra nätverksträffar diskuterar vi personer som
har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. I
första hand får personerna insatser på respektive
enhet. I vissa mer komplexa fall görs en gemensam kartläggning/rehabiliteringsplan och insatser
ges utifrån den.
• Vi är ett samarbetsteam utan egen budget eller
möjlighet till gemensam dokumentation.
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• Vi har styrdokument för nätverket och uppdragsbeskrivning för hur vi ska arbeta med personer
som har förvärvad dövblindhet, men vi har inget
vårdprogram.

4.2 Antal vuxna personer med dövblindhet
En fråga som ställdes i enkäten var hur många vuxna
med dövblindhet, 18–65 år, som hade fått insatser under år 2018. Frågan delades upp i antal personer som
har medfödd respektive förvärvad dövblindhet.
Vad som går att utläsa är att antalet personer med
medfödd dövblindhet som fått insatser genomgående
är färre än de med förvärvad dövblindhet. Det går inte
att redovisa denna fråga ytterligare eftersom svaren är
alltför osäkra. Några av de kommentarer som lämnats
visar på svårigheter att redovisa uppgifter om antal personer som fått insatser, eftersom man inte dokumenterar insatser till målgruppen under specifika sökord i
journalsystemet.
I enkäten ombads kontaktpersonerna också att försöka uppskatta hur många vuxna personer med dövblindhet med en annan kulturell bakgrund som finns inom regionen. Två har inte besvarat frågan och ytterligare fyra
har inte kunnat uppge antal. Ett av de större dövblindteamen har kontakt med cirka 20 personer och svaren
visar att de flesta vuxna personer med dövblindhet med
annan kulturell bakgrund bor inom de större regionerna.
I övriga landet varierar antalet från noll till tio personer.

4.3 Insatser till vuxna personer med
dövblindhet
Frågor ställdes till kontaktpersonerna om vilka insatser
som erbjuds till vuxna personer med dövblindhet och
deras närstående, fördelat på följande områden:
• kunskap om dövblindhet
• kommunikation
• information
• orientering och förflyttning
• aktiviteter i dagliga livet
• teknik och hjälpmedel
• psykologiskt och kurativt stöd

4.3.1. Kunskap om dövblindhet
Kontaktpersonernas svar på frågan om vilka insatser
regionerna erbjuder till vuxna personer med dövblindhet för att få kunskap om sina funktionsnedsättningar
redovisas i Figur 7.
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Figur 7. Redovisade insatser inom området kunskap om dövblindhet.

Kontaktpersonerna beskriver att regionerna erbjuder
mellan fyra och åtta av de listade insatserna (medianvärde sju). Något som alla regioner kan erbjuda är information till personen med dövblindhet om konsekvenserna av funktionsnedsättning på syn och hörsel. Den
insats som minst antal regioner erbjuder är information
om genetisk rådgivning.
I kommentarerna framkommer att information kan behöva ges vid flera tillfällen, både till personen själv och
till anhöriga, på grund av varierande möjlighet att kunna
ta till sig informationen. Flera har kommenterat att det är
svårt att informera om konsekvenserna och ge en samlad bild av både syn- och hörselproblematiken liksom
om diagnos och prognos, eftersom verksamheterna inte

har läkare med dessa kompetenser knutna till enheten.
En annan kommentar är att det ständigt finns behov av
information till andra vårdgivare, kommunen, boenden,
arbetsplatser samt till anhöriga och att sådan information oftast ges tillsammans med personen med dövblindhet. Med gemensamma resurser i verksamheterna kan
grundläggande information erbjudas, menar någon.

4.3.2 Kommunikation
Kontaktpersonerna tillfrågades om vilka insatser kring
kommunikation som erbjuds till vuxna personer med
dövblindhet. Samtliga 21 kontaktpersoner har besvarat
frågan. Svaren har sammanställts i Figur 8.
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Figur 8. Redovisade insatser inom området kommunikation.
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Kontaktpersonerna beskriver att regionerna erbjuder
mellan 1 och 12 av de listade insatserna (medianvärde 5,5). Hälften av regionerna kan erbjuda insatser för
att lära sig teckenspråk, taktilt teckenspråk eller socialhaptiska signaler1. Tre kontaktpersoner har kommenterat att alla listade insatser kan erbjudas, men samtidigt
kommenterat att kompetensen för att kunna ge insatserna inte alltid finns inom regionen. När behov uppkommer så löser man situationen genom att personen med
dövblindhet får delta i en aktiveringskurs på någon av
de folkhögskolor som erbjuder sådan utbildning.
När det gäller andra metoder för kommunikation som
TSS2, AKK3, TAKK4 eller TaSSeLs5 har flera kontaktpersoner kommenterat att dessa metoder erbjuds inom
vuxenhabiliteringen och inte inom de verksamheter som
kontaktpersonerna representerar.
Några övriga kommentarer:
• I kommunikationsträningen tränas även kommunikation under förflyttning, dvs. träning i taktil kommunikation samtidigt som man exempelvis promenerar.
• Introduktionskurs i punktskrift erbjuds till personal
på boenden för att kunna kommunicera med personen med dövblindhet.
• Eftersom vårt team är under uppbyggnad är det
oklart vilka insatser vi kan erbjuda.
1 Taktila signaler som ges på kroppen för att förmedla information
om vad som sker i omgivningen.
2 Tecken som stöd till talad svenska.
3 Alternativ och kompletterande kommunikation.
4 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
5 Taktilt signalsystem för personer med flerfunktionsnedsättning.

En annan fråga som ställdes till kontaktpersonerna var
om personer med dövblindhet kan få insatser så att de
kan fortsätta använda de digitala kommunikationssätt
som de tidigare använt för sin dagliga kommunikation,
även när synen och hörseln försämras (sms, e-post,
Skype, Messenger, WhatsApp, iMessage). Kontaktpersonerna i 17 regioner har svarat att man ger dessa insatser.
Några kommentarer om vilka digitala insatser som man
anser är svåra att erbjuda:
• I ett litet team är det är svårt att erbjuda alla olika
insatser kring digital kommunikation. Vi behöver
därför anlita externa utbildare när vår kunskap inte
räcker till.
• Det är svårt att erbjuda utbildning i digital kommunikation när man behöver använda teckenspråk,
skriv- eller språktolk för att kommunicera.
• Det är svårt att ge insatser i den utsträckning som
skulle behövas kring digitala kommunikationssätt.
• Vi arbetar inte aktivt med digitala insatser.
Kontaktpersonerna tillfrågades också om vilka insatser som regionerna erbjuder till anhöriga inom området
kommunikation. Svaren redovisas i Figur 9. Åtta kontaktpersoner har inte besvarat frågan. Av de 13 som besvarat frågan varierar möjliga insatser mellan noll och
elva (medianvärde tre).

Antal regioner

Figur 9. Redovisade insatser till anhöriga inom området kommunikation.
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Svaren visar att 24 % av landets regioner kan erbjuda undervisning i teckenspråk till anhöriga och att 33 %
kan erbjuda undervisning i taktilt teckenspråk.
Några kommentarer från kontaktpersonerna om vilka
insatser som är svåra att erbjuda till anhöriga:
• Teckenspråk.
• Vi saknar material för att lära ut punktskrift till seende.
• Anhöriga kan vara med i en TSS-grupp men den
är inte direkt riktad till dem.
• Behövs TAKK eller TaSSeLs är det habiliterings
enheterna som erbjuder det. Även stöd och information kring att använda bilder, objekt och scheman
finns att få från habiliteringen och/eller webben.
När det gäller personer med dövblindhet som har annan
kulturell och språklig bakgrund har flera kontaktpersoner beskrivit att det tar lång tid att skapa ett förtroende
hos personen och att det finns stora utmaningar kring
språk och kommunikation. Att behöva använda både
språktolk och dövblindtolk (tvåstegstolkning) och att

försöka lägga språket på en nivå som blir förståeligt är
en utmaning. Också svårigheter med att introducera
taktila strategier och metoder nämns som en svårighet
av flera.

4.3.3 Information
Under denna rubrik redovisas hur man inom verksamheterna anpassar information till personer med dövblindhet, samt vilka insatser som erbjuds för att möjliggöra för dem att ta del av samhällsinformation.
I Figur 10 redovisas regionernas möjligheter att anpassa information i kallelser, inbjudan, vårdplan etc. så
den blir tillgänglig. En kontaktperson har inte besvarat
frågan. Övriga 20 svarade att de kan erbjuda information på 6–13 olika sätt (median 11). Under ”annat” har
kommentarer lämnats att man också använder teckenspråkstolk för att tillgängliggöra information.
Ungefär hälften av regionerna har möjlighet att ge information både på teckenspråk och taktilt teckenspråk.
Det går inte att utläsa av svaren om personalen själva
kommunicerar på teckenspråk och taktilt teckenspråk,
eller om kommunikationen sker via tolk.
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Figur 10. Redovisade insatser för att göra information tillgänglig.
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Några kommentarer från kontaktpersonerna:
• Vi kan ringa upp och informera om en bokning och
om den kallelse som kommer, då blir det lättare att
sedan ”läsa” den.
• Det är svårt att anpassa brev, kallelser och inbjudningar då det inte är möjligt i vårt journalsystem.
• Det finns tyvärr svårigheter att anpassa typsnittet
efter olika behov. Teamet löser detta genom att
göra egna kallelser utanför journalsystemet.
• När tolk behövs är teamet noga med vilka tolkar
som väljs och bokar enbart dövblindtolkar.
• Teamet jobbar mycket med strukturen på besöken.
Först presenteras dagens agenda, man tar upp en
sak i taget och gör en sammanfattning på slutet av
samtalet, för att försäkra sig om att inte missförstånd uppstår.
I Figur 11 redovisas de insatser som kontaktpersonerna
svarat att regionerna erbjuder för att vuxna personer med
dövblindhet ska kunna ta del av samhällsinformation.
De erbjuder tre till åtta av de listade insatserna för att
tillgängliggöra samhällsinformation för personer med
dövblindhet (median sex).
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Figur 11. Redovisade insatser för att kunna ta del av samhällsinformation.
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Alla regioner erbjuder insatser till personer med dövblindhet för att de ska kunna använda kortkommandon
i datorn och 20 av 21 regioner ger insatser för att kunna använda talsyntes och punktskriftsdisplay kopplad
till dator. I drygt hälften av regionerna erbjuds insatser
för att kunna använda BankID och Swish. Ungefär lika
många regioner ger insatser som syftar till att personer
med dövblindhet ska kunna använda viktiga samhällsfunktioner som 112 och 1177.se. Insatser som möjliggör
att uppmärksammas på viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och hur den funktionen fungerar ges i fem
av landets regioner.
Synverksamheten i en region erbjuder också en insats de kallar ”Att vara på internet och använda mallar”,
i vilken också personer med dövblindhet kan delta. I den
ingår att lära sig använda BankID. En annan kommentar
kring att arbeta med BankID är att personal kan följa
med till banken för att hjälpa till att ordna med BankID,
medan bankpersonalen får ansvara för hantering av koder. Någon uppger att de kan informera om möjligheten
att anmäla sig till 112 via sms och hjälpa till med att
ansöka om detta.
Kontaktpersonerna tog upp några svårigheter de
upplever kring att tillgängliggöra information för personer med dövblindhet:
• Att erbjuda insatser för att digitala tjänster ska bli
tillgängliga.
• Att erbjuda utbildningsinsatser som är tidskrävande, då resurserna är begränsade.
• 1177.se är alltför svårt att använda för personer
med dövblindhet. Funktionen är inte tillräckligt anpassad för målgruppen.
• Att det behövs mer information om hur man använder 112-appen.
• Att en stor grupp personer med dövblindhet har
för lite grundkunskap i data för att kunna använda
e-post, hantera BankID, använda 1177.se och andra tjänster.
• Att det är svårt att ge samhällsinformation när en
person behöver använda teckenspråk men inte
kan tillräckligt mycket teckenspråk för att använda
dövblindtolk.

4.3.4 Orientering och förflyttning
Kontaktpersonerna tillfrågades om vilka insatser som
erbjuds i regionen inom området orientering och förflyttning. Svaren redovisas i Figur 12.

•

•
•

•

Någon kontaktperson har kommenterat möjligheten
att använda GPS vid orientering och förflyttning, medan någon annan nämnt att GPS ibland inte är tillförlitlig. Likaså kan det vara svårt synmässigt att använda
GPS-funktionen i mobil eller surfplatta.

• Vid ledsagning av en person med dövblindhet är
det extra viktigt att tänka på säkerhetsaspekter.
• Det är svårt att lära ut orientering och förflyttning
när personalen inte behärskar taktilt teckenspråk
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Samtliga regioner erbjuder insatser inom i stort sett alla
listade områden. Det enda område som avviker är insatser för att använda GPS för orientering, där drygt en
fjärdedel av regionerna uppger att de inte erbjuder den
insatsen.
Ett par kontaktpersoner har kommenterat att för en
person som helt saknar syn och som tidigare orienterat
sig framför allt med hjälp av hörsel och ekolokalisation,
blir det en stor omställning och utmaning när personen
också får en hörselnedsättning. Nya förutsättningar gör
att man behöver få stöd i att våga använda hörapparaterna utomhus för att träna in nya ljud, öva riktningshörsel samt lära nya strategier för att kompensera för
hörselnedsättningen. Det blir också extra viktigt med
tydliga följelinjer, riktmärken och säkerhetstänk när syn
och hörsel inte längre kan kompensera för varandra.
Några kommentarer från kontaktpersonerna kring vilka insatser som kan vara svåra att erbjuda, eller vad de
upplever som utmaningar listas nedan:

Kontaktpersonerna tillfrågades om vilka insatser kring
aktiviteter i det dagliga livet som erbjuds inom regionerna. I frågan poängterades att detta kunde innefatta
både enklare tips och mera omfattande insatser. I Figur
13 redovisas svaren.

at

Figur 12. Redovisade insatser inom området orientering
och förflyttning.

4.3.5 Aktiviteter i dagligt liv
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och att ge instruktioner och öva via dövblindtolk
innebär en extra utmaning.
Det är svårt att träna orientering och förflyttning
i okända miljöer som personen med dövblindhet
inte har någon erfarenhet av.
Det tar ibland lång tid att få personen att börja använda den vita käppen som stöd.
Den höga personalomsättningen hos bl.a. personliga assistenter gör det problematiskt att bygga upp och bibehålla kompetens och kunskap om
dövblindhet.
För insatser kring orientering och förflyttning på arbetsplats ansvarar synspecialist på arbetsförmedlingen.

Figur 13. Redovisade insatser inom området aktiviteter i
dagligt liv.

I alla regioner erbjuds insatser till vuxna personer med
dövblindhet inom i stort sett alla områden enkäten listat.
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Några av kontaktpersonerna poängterade vikten av
friskvård, att genom fysisk aktivitet kunna sköta om sin
egen hälsa, förbättra sin kondition och förebygga ohälsa. I någon region erbjuds stavgångsgrupp med syftet
att erbjuda möjlighet att delta i en anpassad motionsform med andra i liknande situation. Någon region erbjuder köksgrupp med praktiskt träning i träningskök,
liksom ergonomiska tips.
Råd och tips vid matlagning i hemmet kan inte alltid erbjudas i tillräcklig omfattning. Vissa insatser kan
också vara svåra att ge när syn- och hörselhjälpmedlen
inte är utprovade och anpassade för att fungera tillsammans, utan är anpassade bara för synnedsättningen eller bara för hörselnedsättningen.

4.3.6 Teknik och hjälpmedel
Kontaktpersonerna ombads besvara en fråga om vilka
hjälpmedel och/eller konsumentprodukter som regionerna kan förskriva till vuxna personer med dövblindhet.
Svaren från 21 kontaktpersoner redovisas i Figur 14.
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Figur 14. Redovisade hjälpmedel och konsumentprodukter som regionerna kan förskriva.

Det framgår att i 18 regioner kan man göra undantag
från upphandlat hjälpmedelssortiment om produkten
som personen önskar kan tillgodose det hjälpmedelsbehov som finns, men då behövs en motivering för
detta avsteg. Ingen region förskriver mobiltelefon som
hjälpmedel. Däremot kan dator eller surfplatta förskrivas som kommunikations- och informationshjälpmedel.
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I stort sett alla regioner förskriver dessutom streamer,
hörslinga och punktskriftsdisplay som hjälpmedel. När
det gäller utbildning och träning på förskrivningsbara
hjälpmedel till vuxna personer med dövblindhet saknar
personalen i hälften av regionerna tillräcklig kompetens
för att kunna ge detta, framgår det av enkätsvaren. Därmed saknas i nästan halva landet möjligheten för vuxna
personer med dövblindhet att få professionellt stöd just
kring dövblindspecifika hjälpmedel.
Kontaktpersonerna har lämnat många kommentarer
om insatser inom teknik- och hjälpmedelsområdet. Flera
kommenterade just svårigheten att hålla sig uppdaterad
på konsumentprodukter, applikationer och programvaror
då teknikutvecklingen går så snabbt. Flera påpekade
också att det är svårt att ge specifik produktundervisning
i datormiljö om personen med dövblindhet saknar grundläggande datorkunskaper. Att undervisa om de grundläggande funktionerna ingår inte i regionernas uppdrag.
En annan svårighet som beskrivs är när flera enheter
är inblandade vid hjälpmedelsförskrivningen. Flera har
också nämnt svårigheten att inte kunna ge utbildning i
den utsträckning, eller med den regelbundenhet som
skulle behövas för att kunna tillgodogöra sig teknikens
olika funktioner. En annan svårighet är att man inte kan
ge utbildningen direkt på teckenspråk eller taktilt teckenspråk, utan behöver undervisa och träna via dövblindtolk. I vissa regioner köps utbildning in från externa utbildare som har erfarenhet och kunskap om teknik och
pedagogik för vuxna personer med dövblindhet. Bland
annat omnämns de aktiveringskurser riktade till personer med dövblindhet som vissa folkhögskolor erbjuder.
Flera kontaktpersoner har också kommenterat det
positiva i att Nkcdb följer teknikutvecklingen och att nya
produkter presenteras på hemsidan och i samband med
konferenser och webbinarier.

4.3.7 Psykologiskt och kurativt stöd
Kontaktpersonerna ombads svara på frågor om vilka
insatser som psykolog och kurator i verksamheterna erbjuder. Svaren har sammanställts i Tabell 3. 20 kontaktpersoner har besvarat frågan.
Kuratorsinsatser erbjuds i alla de regioner där kontaktpersonen besvarat frågan och svaren visar att kuratorn erbjuder ett brett stöd av många olika insatser,
mellan 12 och 15 insatser (medianvärde 13,5).
Kommentarer har lämnats om svårigheten att i olika
intyg motivera de behov av kommunala insatser som
personen behöver, på ett sätt som gör att kommunens
handläggare kan förstå konsekvenserna av dövblindheten. En annan svårighet handlar om att förmedla samtalskontakt med vårdcentral eller psykiatri, då behand-

larna i dessa verksamheter kan ha svårt att snabbt sätta
sig in i vad det kan innebära att leva med dövblindhet.
Kommunikationssvårigheter vid dövblindhet kan göra
det svårt att ta till sig information om samhällets olika
stödinsatser. Det kan handla om att personen med dövblindhet inte kan tillräckligt mycket teckenspråk för att
kunna använda dövblindtolk, har för nedsatt hörsel för
att kunna höra språktolk på hemspråket eller kan för lite
svenska för att klara av att använda skrivtolk. Flera har
också kommenterat att de insatser som behöver ges
ofta kräver samordning mellan olika myndigheter, vilket
tar mycket av kuratorsresurserna i anspråk.
I drygt en tredjedel av regionerna saknas psykologresurser för vuxna med dövblindhet. Av kommentarerna
framkommer att man i vissa fall har förmedlat kontakt
med psykolog med dövblindspecifik kompetens från
en annan region. Flera kontaktpersoner har kommenterat att man inte kan erbjuda psykologinsatser direkt
på teckenspråk. Några av kommentarerna har berört
svårigheten att genomföra utvecklingsbedömningar på
vuxna personer med dövblindhet. De har också beskrivit att det inte bara är en fråga för deras verksamheter,
utan att det bör ske i samverkan med psykiatrin och/
eller vuxenhabiliteringen. Endast i en region ingår det i
psykologens uppdrag att göra utvecklingsbedömning på
personer med dövblindhet.

En fråga ställdes om huruvida psykolog och/eller kurator erbjuder gruppverksamhet till vuxna personer med
dövblindhet. Svaren visar att detta erbjuds i 14 regioner.
Flera kontaktpersoner har kommenterat att också and
ra yrkesgrupper erbjuder gruppverksamhet med olika
inriktning, men det ser mycket olika ut över landet. Ett
av de större dövblindteamen erbjuder ett brett utbud av
olika gruppaktiviteter med fokus på dövblindspecifika
habiliterings
insatser, såsom stresshantering, punktskriftsinlärning, taktilt teckenspråk och socialhaptiska
signaler. Vidare erbjuds samtalsgrupp till teckenspråkiga personer och samtalsgrupp med fokus på livsomställning vid dövblindhet med syfte att ge personerna
verktyg för egenvård. Likaså erbjuds samtalsgrupp för
seniorer och anhöriggruppträffar, samt tematräffar ut
ifrån aktuella områden. I någon region kan vuxna personer med dövblindhet ingå i gruppverksamhet som
synverksamheten erbjuder, men för att deltagande ska
vara möjligt behöver anpassningar ske. Någon kontaktperson har svarat att gruppverksamhet erbjuds tillsammans med den regionala sektionen av intresseorganisationen Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) eller
med tolkcentralen. I ett flertal regioner bedömer man att
det inte går att genomföra gruppverksamhet då underlaget är för litet eller att gruppen är för heterogen.

Tabell 3. Redovisade insatser från psykolog och/eller kurator.
Insatser som erbjuds från psykolog och/eller kurator

Regioner som
erbjuder insatsen

Kris och stödsamtal vid livsomställningsprocessen

95 %

Allmän samhällsinformation om olika stödinsatser

95 %

Behjälplig vid ansökan om olika kommunala insatser

95 %

Behjälplig vid ansökan till försäkringskassan

95 %

Behjälplig för att kunna delta på aktiveringskurs på folkhögskola

95 %

Behjälplig vid ansökan om fondmedel

95 %

Skriva intyg för att styrka behov av insatser

95 %

Samordna insatser, exempelvis SIP-möten

90 %

Behjälplig vid överklagan till högre instans

86 %

Kris- och stödsamtal vid vardagskriser

86 %

Behjälplig med att söka egen lägenhet

81 %

Behjälplig för att kunna studera

81 %

Behjälplig vid ansökan om praktik eller arbete genom arbetsförmedlingen

81 %

Gruppverksamhet

67 %

Samtal för att hantera vardagsekonomi

57 %

Samtalsterapi

19 %

Utvecklingsbedömning

5%
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4.4 Kompetens hos personal
I enkäten till kontaktpersonerna ställdes en fråga om
huruvida personalen har möjlighet att delta i någon form
av kompetensutveckling om dövblindhet. Svaren redovisas i Figur 15. 19 kontaktpersoner har besvarat frågan.
Alla kontaktpersoner som besvarat frågan, utom en,
har svarat att den personal som arbetar och möter vuxna personer med dövblindhet erbjuds kompetensutveckling. Omfattningen av kompetensutvecklingen skiljer sig
däremot åt mellan regionerna och varierar mellan 3 och
14 utbildningsmöjligheter med medianvärdet 9. Två regioner uppgav att de har tillräcklig kompetens om dövblindhet för att kunna ge de insatser som personer med
dövblindhet efterfrågar, men de har ändå möjlighet att
delta i flertalet av de utbildningar som listats i enkäten.
På frågan om det finns önskemål om mer kompetensutveckling har flera kommenterat behov av att kunna ta
del av den forskning som sker. Som exempel vill man
veta mer om kombinationen demens och dövblindhet.
Ett annat önskemål är att kunna följa med den snabba
utvecklingen inom teknik- och hjälpmedelsområdet. Påfyllnad kring frågor som rör sociallagstiftning och socialförsäkring är två andra önskemål. Kunskap om perso-

ner med dövblindhet som har annan kulturell bakgrund
efterfrågas också av flera. Det man särskilt tar upp är
strategier för att arbeta med kommunikation samt olika
syn på kroppskontakt, självständighet, hjälpmedel och
rehabilitering i stort.
Flera anser att det finns behov av en bättre sammanhållen kompetens mellan syn- och hörselverksamheten.
Kompetensutveckling avseende bemötande, punktskrift, teckenspråk, ledsagning och socialhaptiska signaler lyfts också specifikt fram.
Det är verksamhetens behov och resurser som styr
möjligheten till kompetensutveckling menar flera. När
ingen arbetar heltid i dövblindteamet/dövblindnätverket
finns det sällan möjlighet att prioritera någon större utbildningsinsats rörande dövblindhet specifikt. En annan
kommentar är att man beviljas kurser utifrån en kompetensutvecklingsplan som görs årligen, men vad som
prioriteras beror på hur ofta man träffar målgruppen.
Mycket av den kunskap som finns kommer till genom att
man överför information till varandra på arbetsplatsen
samt genom egna initiativ att hålla sig uppdaterad om
vad som sker inom området.

Grundutbildning om förvärvad dövblindhet (Nkcdb)
Årlig träff för regionernas kontaktpersoner (Nkcdb)
Grundutbildning om medfödd dövblindhet (Nkcdb)
Temadagar (NVC)
Nationella konferenser
Utbildningar (NVC)
Följa utveckling av produkter inom teknik och hjälpmedel
Utbildning i punktskrift
Utbildning i teckenspråk
Utbildning i alternativa kommunikationssätt
Utbildning i socialhaptiska signaler
Olika nätverk (NVC)
Internationella konferenser
Utbildning i taktilt teckenspråk
Har redan tillräcklig kompetens
Annat
Vi erbjuder ingen kompetensutveckling

0

1

2

Figur 15. Redovisad kompetensutveckling för personal.

26

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Antal regioner

4.5 Samverkan
Beskrivningarna avseende hur samverkan sker inom
regionerna varierar. Dels kan det ske på övergripande
nivå genom regelbundet återkommande samverkansmöten där man utbyter information, nyheter och erfarenheter. Dels sker samverkan i det direkta individarbetet
med gemensamma möten, gemensam kartläggning och
vårdplanering eller genom att personal från en verksamhet följer med vid besök i en annan verksamhet. Där
utöver sker också samverkansmöten mellan professionella i olika verksamheter. En annan typ av samverkan
som nämns är att en region kan ge insatser till en person som bor i en annan region, när behov finns. Likaså
kan dövblindteam/dövblindnätverk, syn- och hörselverk
samhet ha kontakt med varandra, när en person med
dövblindhet flyttar från en region till en annan.
Några fördelar som nämns med samverkan över
verksamhetsgränser inom regionen är att alla involverade parter får information samtidigt och att verksam
heterna får inblick i varandras arbete. De kan därför
lättare komplettera varandra i de insatser som behövs.
Det blir också tydligare för alla vem som ansvarar för
vad och vem som erbjuder vilket stöd. Antalet möten
för personen med dövblindhet begränsas och de slipper förklara sina behov flera gånger. Ett par kontaktpersoner nämner att geografisk närhet samt gemensamt
journal
system underlättar möjligheten till samverkan.
Några av de svårigheter som nämns vid samverkan
inom regionen är låg kompetens om dövblindhet utanför
syn- och hörselverksamheterna och dövblindteamen.
Av kommentarerna framkommer också att det är svårt
att arbeta utifrån en gemensam vårdplan när verksamheterna har olika journalsystem. Ibland uppstår även
svårigheter när övergripande beslut behöver tas, eftersom flera chefer då behöver vara involverade.
Sjutton regioner erbjuder gemensam vårdplan/habiliteringsplan inom regionen (exempelvis syn/hörsel/
vuxenhabilitering och hjälpmedelsverksamhet) och lika
många erbjuder en samordnad individuell plan, så kal�lad SIP, med syfte att samordna aktuella insatser mellan olika huvudmän. Dessa vårdplaneringsmöten gör
att personen med dövblindhet inte behöver samordna
på egen hand, utan ansvaret för samordningen flyttas
till de professionella. Information överförs på ett smidigt
sätt mellan verksamheterna och dessutom ökar kännedomen om varandras verksamheter. Femton regioner
erbjuder både vårdplan/habiliteringsplan och SIP. Vissa
regioner har också utsett särskilda kontaktpersoner, en
”fast vårdkontakt”, som ansvarar för samverkan och nätverksmöten gällande vuxna personer med dövblindhet.
Samordning är särskilt viktig när personen med dövblindhet har insatser från flera olika huvudmän. Några

fördelar som nämns med samverkansmöten med verksamheter med annan huvudman är att all personal samtidigt får kunskap om de individuella behoven, vilket ger
en helhetssyn kring det samlade stödbehovet. Exempel
på samverkanspartner kan i dessa sammanhang vara
kommunernas socialtjänst, syn- och hörselinstruktörer,
enheten för bostadsanpassning, gruppbostäder, dagliga
verksamheter, arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel, försäkringskassan och folkhögskolor som ger aktiveringskurser till personer med dövblindhet.
I den samverkan som sker med andra verksamheter
beskriver kontaktpersonerna att det går åt mycket tid till att
förebygga och reda ut missförstånd i kontakten med myndigheter. Såväl arbetsförmedlare, kommunens bistånds
bedömare, socialsekreterare och handläggare på försäkringskassan har svårt att beskriva sina regelverk på ett
kortfattat och begripligt sätt för personer med dövblindhet.
Tydligast visar sig detta bland dem som är teckenspråkiga
och inte kan kommunicera direkt med olika myndigheter,
utan där kommunikation sker via dövblindtolk.
Kontaktpersonerna i 14 regioner uppger att man i regionen samverkar med intresseorganisationen Förbundet Sveriges Dövblinda eller dess regionala förening.
Samverkan sker främst genom av regionen organiserade samverkansmöten eller brukarråd, men den kan
även bestå i att personal deltar på föreningsmöten eller
informerar nya personer med dövblindhet om föreningen. En återkommande kommentar är att samverkan generellt kräver mycket tid och resurser.

4.6 Behov av insatser på nationell nivå
Samma fråga som ställts i chefsenkäten ställdes även
till kontaktpersonerna: om de upplever behov av att insatser erbjuds på nationell nivå till vuxna personer med
dövblindhet och i så fall inom vilket eller vilka av följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Orientering och förflyttning
Teknik och hjälpmedel
Stöd från kurator
Stöd från psykolog
Aktiviteter i dagligt liv
Gruppverksamhet
Anhörigstöd
Annat område

Kontaktpersonerna i 20 regioner upplever att det finns
behov av insatser på nationell nivå medan en kontaktperson anser att insatser istället bör ges på regional
nivå. Figur 16 redovisar kontaktpersonernas svar.
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Figur 16. Upplevt behov av insatser på nationell nivå för vuxna personer med dövblindhet.

Det är framförallt två områden som lyfts fram, kommunikation och teknik och hjälpmedel, där drygt 70 % respektive 80 % av kontaktpersonerna svarat att insatser
behöver erbjudas på nationell nivå. Kontaktpersonerna
i två av de mindre regionerna har svarat att man anser
att det finns behov av insatser på nationell nivå inom
samtliga områden.
De kontaktpersoner som svarat att gruppverksamhet
behöver erbjudas på nationell nivå har nämnt att dessa
skulle kunna fokusera på kommunikation, livsomställning vid dövblindhet, samtalsgrupper, må bra-grupper,
olika diagnoser samt forskning inom genetik. Vidare
ges förslag på grupper riktade till föräldrar som har dövblindhet och till barn som har föräldrar med dövblindhet.
Gruppverksamhet med fokus på teknik och hjälpmedel
efterfrågas också, exempelvis hur man använder datorer, mobiler och surfplattor för olika behov i vardagen.
En kommentar är att om gruppverksamhet ska erbjudas
nationellt så måste det finnas förutsättningar både för
att kunna ta sig dit och för att kunna delta.
Under ”annat” har kontaktpersonerna tagit upp behov
av en nationell resurs för diagnostisering av dövblindhet
samt behov av handledning till personal som arbetar
med personer som har medfödd dövblindhet. Man tar
även upp svårigheten att arbeta med taktilitet hos personer som är känsliga för beröring, t.ex. personer med
dövblindhet i kombination med autism.

4.7 Summering av resultat
Enkäten till landets kontaktpersoner för dövblindteam/
dövblindnätverk ger framför allt information om vilka habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som regionerna
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erbjuder till vuxna personer med dövblindhet, 18–65 år.
Kartläggningen har också identifierat en del av de svårigheter och utmaningar som personalen upplever, samt vilka möjligheter man har att erbjuda olika insatser.
En tredjedel av landets regioner saknar en dokumenterad process för en sammanhållen vårdkedja i arbetet
med vuxna med dövblindhet. I stort sett samtliga regioner använder den nordiska definitionen av dövblindhet
som utgångspunkt i sitt arbete. Definitionen ger en bild
av vad dövblindhet innebär och är ett stöd i de sammanhang dövblindhet behöver förtydligas eller förklaras för personen själv, anhöriga och samarbetspartner.
Kontaktpersonerna från nästan alla regioner har svarat
att de ger insatser både till dem som har medfödd och
förvärvad dövblindhet.
Personalen i regionernas dövblindteam/dövblindnätverk erbjuds i hög grad kompetensutveckling om dövblindhet, men i enkätsvaren framkommer ytterligare önskemål.
Svaren visar på ett stort intresse och engagemang när det
gäller kompetensutveckling i frågor som rör dövblindhet.
I de flesta regioner finns en stor medvetenhet om vikten av samverkan och många goda exempel ges. Samverkan försvåras dock av att personalen i olika verksamheter inom samma region inte kan arbeta i samma
journalsystem, att kunskap om dövblindhet saknas
bland samverkanspartner både inom den egna regionen och hos verksamheter med annan huvudman, samt
att samverkan kräver tid och resurser.
Enkäten till regionernas kontaktpersoner i dövblindfrågor fokuserar på de mer verksamhetsnära frågorna,
med fokus på de insatser som erbjuds till vuxna personer med dövblindhet. Nedan sammanfattas några av de
viktigaste resultaten.

• Information om konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet ges i samtliga regioner. Kunskaper om diagnos
och prognos upplevs svårare att ge, särskilt där
det inte finns syn- och hörselläkare knutna till verksamheten.
• Drygt hälften av landets regioner erbjuder insatser
i teckenspråk, taktilt teckenspråk eller socialhaptiska signaler samt stöd i övergången från visuellt
till taktilt teckenspråk. I en del regioner erbjuds
även anhöriga undervisning i taktilt teckenspråk.
• En stor del av regionerna erbjuder insatser så att
personerna med dövblindhet kan fortsätta använda de digitala kommunikationssätt som de tidigare
använt för att inhämta information och för att kunna
kommunicera med omvärlden. Det är dock endast
cirka hälften av regionerna som ger insatser för
att kunna använda samhällstjänster som BankID,
Swish, Vårdguiden och 1177.se.
• Insatser inom området orientering och säker förflyttning erbjuds i samtliga regioner, men insatser
för att kunna använda GPS-funktionen i mobil eller
surfplatta för att kunna orientera sig erbjuds inte i
alla regioner.
• Ett brett utbud av insatser inom området aktiviteter i dagliga livet ges i alla regioner, även om flera
anser att de skulle behöva lägga mer tid på detta.
• I cirka hälften av regionerna saknar personalen
som arbetar med teknik och hjälpmedel kunskap
om produkter som är anpassade specifikt för mål-

gruppen. I lika många regioner saknar personalen tillräcklig kompetens för att ge utbildning och
träning på förskrivningsbara hjälpmedel till vuxna
med dövblindhet. Flera uppger att det är svårt att
upprätthålla en fördjupad kompetens inom teknikområdet och kring olika digitala kommunikationssätt och funktioner.
• Kuratorn ger ett brett stöd av insatser till vuxna med
dövblindhet. Samordning av insatser ses som viktigt men tar också mycket av resurserna i anspråk.
Att kunna beskriva konsekvenserna av dövblindhet
tillräckligt precist, så att andra myndigheter kan förstå och fatta kunskapsbaserade beslut om olika insatser, upplevs av många som en utmaning.
• I drygt en tredjedel av regionerna saknas psykolog, eller saknas psykolog knuten till dövblindteamet/dövblindnätverket. Flera regioner efterfrågar
psykolog med teckenspråkskompetens.
• En tredjedel av regionerna kan inte erbjuda någon
gruppverksamhet till målgruppen, då underlaget
inte är tillräckligt stort för att kunna bilda grupper.
I Figur 17 jämförs chefernas och kontaktpersonernas
svar på frågan om det upplevda behovet av insatser
anordnade på nationell nivå till vuxna med dövblindhet.
Figuren visar stor samstämmighet mellan svaren i
chefsenkäten och kontaktpersonsenkäten. I båda grupperna lyfts teknik och hjälpmedel samt kommunikation i
olika former som de mest angelägna områdena för behov av insatser organiserade på nationell nivå.

Antal regioner
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Chefsenkät

de
rå
m
to
na
An

öd
st
rig
hö

Ak
da tivit
gl ete
ig r
tl i
iv

rie
O

ve
pp
G

ru

An

m
sa
rk

to
ra
Ku

nt
fö erin
rfl g
yt o
tn ch
in
g

t
he

öd
rs

st
ol
og
yk
Ps

st

öd

n
io
at
ik
un
m

Ko
m

T
hj ekn
äl ik
pm o
ed ch
el

Kontaktpersonsenkät

Figur 17. Upplevt behov av insatser anordnade på nationell nivå för vuxna personer med dövblindhet.
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5. Slutkommentarer
Denna rapport visar att regionerna i Sverige har ett
stort engagemang och en hög ambitionsnivå när det
gäller att möta behoven hos personer med dövblindhet.
Svarsfrekvensen är hög och svaren är utförliga.
Resultaten, både från chefsenkäten och från kontakt
personsenkäten, visar på stora variationer och olika
förutsättningar för habilitering och rehabilitering till personer med dövblindhet i Sverige. Uppdrag, personal
sammansättning, rutiner och möjligheter att rekrytera
personal med kompetens om dövblindhet varierar betydligt mellan verksamheterna i de olika regionerna.
Det saknas i hög grad riktade resurser, rutiner och
en sammanhållen vårdprocess kring dövblindhet i landets regioner. En sammanhållen vårdkedja med rutiner
för identifikation, stöd för utredning och kartläggning av
individuella behov, en beskrivning av dövblindspecifika
habiliterings- och rehabiliteringsinsatser samt hur insatser ska följas upp och utvärderas kan ses som ett stöd
på vägen mot en jämlik, god och kunskapsbaserad habilitering och rehabilitering. Det är också ett sätt att undvika att kompetensen blir alltför personbunden, vilket
lyftes fram som ett problem i framför allt chefsenkäten.
Regionernas personal tar del av den kompetens
utveckling som erbjuds, men de uppger också att de
skulle behöva fördjupa kompetensen. I den nordiska definitionen av dövblindhet lyfts tvärfacklig, specialiserad
kompetens om dövblindhet fram som en nödvändighet
för att kunna erbjuda adekvat stöd och service från samhällets sida. Resultatet visar att det kan vara svårt att
rekrytera personal med kunskap om dövblindhet och att
det tar lång tid att erhålla den kompetens som behövs.
Särskilt framhålls svårigheter att rekrytera personal som
har tillräcklig kompetens om de kommunikationsformer
som personer med dövblindhet använder. Att inte kunna
kommunicera direkt med den som har dövblindhet, eller
att inte kunna arbeta med insatser kring kommunikation
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påverkar möjligheten för verksamheterna att erbjuda
dövblindspecifika habiliterings- och rehabiliterings
insatser med god kvalitet.
Detta behöver naturligtvis ställas i relation till antalet personer med dövblindhet som finns inom de olika
regionerna. Att regioner med ett fåtal barn och vuxna
med dövblindhet ska kunna bygga upp och upprätthålla
en sådan kompetens är orimligt. Därför behöver en lösning tas fram så att kompetensen om dövblindhet kan
säkerställas i hela landet.
En stor andel av de som besvarat frågorna i enkäterna uppger att det finns behov av dövblindspecifika
habiliterings- och rehabiliteringsinsatser på nationell
nivå. Särskilt framhålls de områden som handlar om
kommunikation och teknik och hjälpmedel, men även
gruppverksamhet av olika slag lyfts fram. Hur en sådan
lösning ska kunna växa fram och formas bör bli en fråga
för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, regionerna, olika myndigheter och beslutsfattare att arbeta
vidare med.
Resultatet från denna rapport har lett till ny kunskap
om hur regionerna organiserar och möter behoven hos
personer med dövblindhet. En värdefull kunskap som
Nkcdb kommer att arbeta vidare med på olika sätt de
kommande åren, allt med målet att uppnå en jämlik,
kunskapsbaserad och god habilitering och rehabilitering
till personer med dövblindhet i Sverige.
Ett stort tack till alla er som besvarade enkäterna och
som gjorde det möjligt att genomföra denna kartläggning.
Lena Göransson
Verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter
för dövblindfrågor

Förkortningar
AKK

Alternativ och kompletterande
kommunikation
FSDB
Förbundet Sveriges Dövblinda
HSL
Hälso- och sjukvårdslagen
Nkcdb
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
NVC
Nordens Välfärdscenter
SIP
Samordnad individuell plan
SOL
Socialtjänstlagen
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd
SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten
TAKK
Tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation
TaSSeLs Taktilt signalsystem för personer med
flerfunktionsnedsättning
TSP
Teckenspråk
TSS
Tecken som stöd till talad svenska
VMA
Viktigt meddelande till allmänheten

Referenser
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (u.å.).
Nordisk definition av dövblindhet. Hämtad 2020-10-13
från https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/
nordisk-definition/
SFS 2001:453. Socialtjänstlag [SoL]. Stockholm: Social
departementet. Hämtad 2020-10-13 från https://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
SFS 2014:821. Patientlag [PL]. Stockholm: Social
departementet. Hämtad 2020-10-13 från https://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag [HSL]. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2020-10-13 från
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Socialstyrelsens termbank. Rehabilitering. (2007b).
Socialstyrelsen. Hämtad 2020-10-13 från https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=655&SrcLang=sv
Socialstyrelsen. (2007). [SOSFS 2007:10] Social
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning
av insatser för habilitering och rehabilitering (HSLF-FS
2017:19). Socialstyrelsen. Hämtad 2020-10-13 från
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/
foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200710-om-samordning-av-insatser-for-habilitering-och-rehabilitering/
Socialstyrelsen. (2008). Samverkan i re/habilitering –
en vägledning. Hämtad 2020-10-13 från https://www.
socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/
artikelkatalog/vagledning/2008-126-4.pdf

Socialstyrelsens termbank. Habilitering. (2007a).
Socialstyrelsen. Hämtad 2020-10-13 från https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=659&SrcLang=sv

31

32

Kungsgatan 2C | 223 50 Lund | www.nkcdb.se

