
ET GODT MØTE 
Her er noen enkle råd om hvordan du kan legge til rette for et godt møte 
med en person med døvblindhet. 

1 Sett av god tid til 
møtet. Ved nedsatt syn 
og hørsel tar det lengre 
tid å motta informasjon 
og å kommunisere. 

2 Bruk ensfargede klær  
som gir tydelig kontrast  
til ditt ansikt og dine 
hender. Det er lettere  
å oppfatte tale og  
bevegelser når  
bakgrunn og klær  
skiller seg tydelig  
fra ens hudfarge. 

3 Velg et sted som egner seg godt for 
samtale. Sørg for gode lys- og lydforhold 
i rommet. Demp eller fjern bakgrunns-
støy som kan forstyrre. Spør hvor du 
skal plassere deg i rommet av hensyn til 
personens syn og hørsel. Sett av litt tid 
til å prøve dere frem.4 Hvis det er tolk til stede i møtet, 

skal du snakke direkte til personen med 
døvblindhet, ikke til tolken. La personen 
med døvblindhet og tolken plassere seg 
først. Sett deg deretter ved siden av 
tolken, hvis det lar seg gjøre. 

5 Presenter deg med navn eller med 
navnetegn og ta fysisk kontakt – det er 
ikke nok bare å si «hei». En lett klapp på 
overarmen fungerer bra. Bli enige om 
hvor berøring kan skje videre. Gjør det 
samme hvis du forlater rommet og når du 
kommer tilbake. 

6 Begynn gjerne møtet med å beskrive 
omgivelsene. Fortell underveis hva som 
skjer i rommet, for eksempel reaksjoner, 
følelser eller hva du gjør.

7 Hva snakker 
 vi om? Det kan 
være vanskelig å 
følge med på raske  
endringer av  
samtaleemne.  
Vær derfor tydelig 
når dere skifter 
tema i samtalen. 

8 Husk å snakke tydelig  
og sett ned tempoet. Dette  
gjelder både tale og tegnspråk. Hvis 
personen ikke oppfatter hva du sier, 
gjentar du det med andre ord i stedet 
for å si det samme om igjen.
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9 Bruk gjerne berøring i kommunika-
sjonen. Du kan for eksempel bekrefte 
eller vise at du er med gjennom en lett 
klapp på armen, men bli først enige om 
dette. 

10 Ta en pause ved lengre møter.  
Det er anstrengende å oppfatte og bear-
beide innholdet i samtalen, når man har 
både nedsatt syn og nedsatt hørsel.

11 Hvis dere  
skal forflytte dere i lokalet eller i om-
givelsene, bør du tilby din arm og la 
personen med døvblindhet følge deg.

12 Hvis du er 
usikker på hva som 
er riktig, så spør! 

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor

Det_goda_mötet_A4_norska.indd   1Det_goda_mötet_A4_norska.indd   1 2022-01-25   16:332022-01-25   16:33


