
DET GODE MØDE
For en døvblind person er en god modtagelse ofte afgørende – og det er 
muligt, hvis blot du ved, hvad du skal gøre. Brug gerne vores simple råd!

1 Sørg for at afsætte  
tilstrækkelig tid til  
mødet. Med nedsat  
syn og hørelse tager  
det længere tid at  
kommunikere og tage 
imod information. 

2 Tag ensfarvet tøj på,  
der giver tydelig kontrast  
til dit ansigt og dine  
hænder. Det gør det  
nemmere at opfatte  
tale og bevægelser, 
hvis baggrund og  
påklædning adskiller  
sig fra hudfarven. 

3 Vælg et sted, der er velegnet til 
samtale! Sørg for, at lokalets belysning 
og akustik er god. Skru ned for, eller 
fjern, baggrundslyde, der kan virke 
forstyrrende. Spørg, hvor du skal 
placere dig i lokalet for at tage hensyn 
til personens syn og hørelse. Afsæt lidt 
tid til, at I kan prøve jer frem.4 Hvis der deltager en tolk i mødet, 

ska du tale direkte til personen med 
døvblindhed, ikke til tolken. Lad  
personen med døvblindhed og tolken 
placere sig først. Sæt dig derefter selv 
ved siden af tolken, hvis det er muligt. 

5 Præsenter dig og tag kontakt med 
dit navn eller navnetegn, ikke kun ved 
at sige ”hej”. Et let klap på overarmen er 
fint. Lav en aftale om, hvordan I eventuelt 
skal fortsætte med at bruge berøring i 
kommunikationen. Gør det samme, hvis 
du forlader lokalet, og når du kommer 
tilbage igen. 

6 Begynd gerne mødet med  
at beskrive omgivelserne. Fortæl under-
vejs i mødet, hvad der sker i lokalet, for 
eksempel reaktioner, følelser eller hvad 
du foretager dig.

7 Hvad snakker 
vi om? Ved hurtige 
skift i samtalen kan 
det være svært at 
følge med. Vær 
derfor tydelig, når 
du skifter samtale-
emne. 

8 Tænk på at tale  
klart og tydeligt og sæt tempoet ned. 
Det gælder både tale og tegnsprog. 
Hvis personen ikke opfatter, hvad du 
siger, så brug nogle andre ord i stedet 
for at gentage det samme.

H
us

k 
te

m
po

et
 o

g 
ta

l k
lart 

og ty
deligt

9 Brug gerne berøring i kommunika-
tionen. Du kan for eksempel bekræfte 
eller vise, at du forstår, med et let klap 
på armen. Lav en aftale om det først. 

10 Hold pauser ved længere møder. 
Det kræver meget energi at følge med, 
når man har nedsat syn og hørelse.

11 Tilbyd din arm og lad personen 
med døvblindhed følge dig, hvis I skal 
gå en tur eller skifte plads i lokalet.

12 Hvis du er  
usikker på, hvad du 
skal gøre – så spørg! 

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor
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